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mého vnímání místy bílými. Vkročila jsem 

do nich jen jednou v životě a pak se sama 

rozplynula. Jsou naštěstí v menšině a kaž-

dý rok jich několik ubývá, což je potěšující –  

a doufám, že obecný jev. Za všechny 

jeden příklad: rozesmál mě příběh o číš-

níkovi, který vysvětloval hostům, že „to se 

tak někdy stane, že sýr se prostě kuchaři 

připálí, no.“ (Touto větou v soukromí vaší 

kuchyně jistě druhé pobavíte, ale v sektoru 

služeb – byť byla pronesena jen bezděky, 

snad ve snaze o obranu kuchaře, který asi 

neměl svůj den – je to zbraň hromadného 

ničení ohrožující váš podnik.) 

Bilanční otázky zní: Jak je tomu ve vaší 

provozovně? Cítí se ve vaší optice zákaz-

níci dobře? Vracejí se k vám, chodí k vám 

už automaticky? Používáte kromě vaší 

odbornosti i laskavý přístup? Jinými slovy, 

patříte k místům na automatické mapě 

vašich zákazníků? Pokud ano, tak jste určitě 

se svou firmou spokojeni, máte rádi svou 

práci a optika vám dobře šlape.

Eva Klapalová

Seznam inzerentů
1. strana obálky JOHNSON & JOHNSON, s.r.o. | 2. strana obálky NEW LINE OPTICS, s.r.o. | str. 3 YOUNGER OPTICS EUROPE, s.r.o.  | str. 4–5 ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o.

str. 8 První Poradenská Optická Vymyslický | str. 9 JOHNSON & JOHNSON, s.r.o. | str. 12–13 HOYA Lens CZ a.s. | str. 17 SAGITTA Ltd., s.r.o. | str. 21 NEW LINE OPTICS, s.r.o.

str. 26–27 SAGITTA Ltd., s.r.o. | str. 31 ARDIX spol. s r.o. | str. 35 FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | str. 35 Axis Optik s.r.o. | str. 42–43 ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o.

str. 46 FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | str. 47 GEODIS BRNO spol. s r.o. | str. 52–53 DANAE CZ s.r.o.  | str. 58–59 SAGITTA Bratislava, spol. s r.o.

str. 64 První Poradenská Optická Vymyslický | str. 65 ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o. | str. 69 SILMO | str. 71 NEW LINE OPTICS, s.r.o. | str. 72 Hong Kong Optical Fair

str. 78–79 JOHNSON & JOHNSON, s.r.o. | str. 85 Optimum Distribution CZ&SK | str. 86–87 CooperVision Limited | str. 92 NOVARTIS s.r.o., CIBA Vision

4. strana obálky YOUNGER OPTICS EUROPE, s.r.o. 

Česká oční optika – www.4oci.cz
Vydavatel: Společenstvo českých optiků a optometristů, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, Tel./Fax: 261 341 216, Tel.: 261 341 321, E-mail: scoo@scoo.cz,  

www.scoo.cz ❘ Nakladatel: EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno, Tel.: 541 159 373, Fax: 541 153 049, E-mail: pichova@expodata.cz ❘ 

Předseda redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf ❘ Šéfredaktorka: Věra Pichová ❘ Předsednictvo redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf, Ing. Pavel Sedláček, 

Ing. Jana Táborská, Ing. Ivan Vymyslický ❘ Redakční rada: doc. MUDr. Milan Anton, CSc., prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc., Tomáš Haberland, Eva Klapalová,  

Bc. Ladislav Najman, Věra Pichová ❘ Grafická úprava: David Winter ❘ Sazba, tisk: Tiskárna-Didot, spol. s r.o. ❘ Náklad: 1 500 ks

Periodicita: čtvrtletník ❘ Náklad byl auditován firmou FINAUDIT s.r.o.

Povoleno Ministerstvem kultury ČR  pod registračním číslem MK ČR E 8029 ❘ ISSN 1211-233X ❘ Za věcnou správnost a odbornost textů ručí autoři příspěvků.

Předplatné 
Celoroční předplatné 252 Kč (4 čísla). Zlevněné předplatné pro studenty odborných škol (obor oční optika, optometrie) 126 Kč (po doložení potvrzení o studiu).

Objednávky: písemně na adrese redakce: Expo Data spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno, Tel.: 541 159 373, Fax: 541 153 049, E-mail: info@expodata.cz nebo

prostřednictvím formuláře na webových stránkách časopisu: www.4oci.cz

zabloudila omylem o patro výš a už jsem 

tam zůstala proto, že paní masérka nejen 

že pomáhá zádům, ale taky mi navíc vyprá-

věla o tom, jak vytvořit z kamenů správně 

cestu k domu, a o tom, že rok 2012 bude 

akčním rokem draka, což je dobrá zpráva. 

A konečně do optiky moje kroky směřují 

na jedno místo proto, že když si mám vy-

brat nové brýle, jsem z toho vždycky mírně 

nervózní, a v té „mé optice“ mi pomohli 

vybrat si už podruhé decentní a praktické 

brýle, se kterými jsem spokojena. 

Pro vyváženost fejetonu bych asi měla 

uvést, že existují místa, která jsou v mapě 

Možná to děláte podobně. Na některá 

místa chodíte proto, že jste tam spokojeni. 

Nenapadlo by vás měnit. Vaše kroky už 

směřují do takových míst automaticky, pod-

le jakési automatické mapy ve vaší hlavě. 

Do trafiky na rohu chodím nejraději 

proto, že paní za novinami kromě po-

zdravu prohodí i pár slov navíc a usmívá 

se. Do knihkupectví v pasáži ve středu 

města mířím vždy proto, že pan prodavač, 

kterému knihkupectví patří, ví vždycky 

něco o knize, kterou prodává, navíc z něj 

mám intuitivní dojem, že prodává ve svém 

knihkupectví rád. Na masáž zad jsem 

Automatická
mapa
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Crizal, nejlepší řešení pro vaše oči
Crizal, nejlepší řešení pro vaši Optiku

Začátkem roku 2009 se chování zákazníků zásadně změnilo. Zatímco předtím se řídili 
Vašimi doporučeními, od toho roku se stala nejdůležitějším argumentem cena. Dokonce 
mnohem důležitějším, než kvalita vidění. 
Z jakého důvodu ? Byla to opravdu jen otázka peněz ? 
My v Essiloru jsme si to nikdy nemysleli. Věřili jsme tomu, že zákazníci jen nejsou schopni 
rozpoznat kvalitu brýlových čoček. Povinností světové jedničky není jen prodávat, ale také 
zvyšovat úroveň trhu. A protože jsme věřili v nejvyšší kvalitu Crizal, tak jsme i přes velice 

vysoká rizika vice investovali do vzdělávání Vašich zákazníků. Investice byla ohromná, ale vyplatila se !
Od začátku kampaně v záři 2010 se celý optický trh zvýšil o 2 až 3%. 
30 nejlepších partnerů Essiloru zaznamenalo nárůst celkových obratů o více než 15%. Požadavek na kva-
litu vidění potvrdily i výsledky studie, kterou jsme realizovali v květnu 2011. Oslovili jsme 1.100 Vašich 
zákazníků v různých městech. Celých 38% z nich znalo Crizal a mělo o tento skvělý produkt zájem.

Motto společnosti Essilor zní „Vidět svět lépe”. 
Pro naplnění tohoto motta již mnoho let investujeme 5% našeho celosvětového obratu – 150 milionů eur 
ročně - do výzkumu a vývoje. Umožňujeme tak Vašim zákazníkům vidět svět lépe. Víme, že díky naší 
kampani se nám podařilo zachránit český optický trh a umožnit i Vám vidět budoucnost jasněji.

Za Essilor team
Boris Sananes
Sales manager

Váš názor:

Crizal - znáte z TV. Televizní reklamní akce na Crizal. To je báječné, konečně Essilor udělal reklamu na Crizal 
– zaslouží si to! A pak už jsem byla zvědavá, zda když řeknu Crizal budou moji zákazníci nějak reagovat. 
Byla jsem velmi mile překvapena dotazy: nelesknou se, nepoškrábou se...? To už jsem se jen pro sebe 
usmívala. Ano ono to opravdu funguje!!! Prodávám brýlové čočky Crizal již mnoho let, ale musím sama 
uznat, že na jedné z mých provozoven jsme měli problém prodat jakoukoliv vrstvu, lidé totiž v tomto mís-
tě nebyli zvyklí na žádnou antireflexní vrstvu (teď si všichni říkáte to je super, pole neorané, ale tak tomu 
bohužel nebylo). Vždy to bylo jen to nejlacinější, to nám stačí, to nepotřebujeme o tom jsme neslyšeli, to 
neznáme… a pokud se nám podařilo vysvětlit o co jde tak zvolili „ tu jednoduchou” vrstvu. Sama o sobě 
říkám, že umím prodat hodně, ale i tady moje schopnosti pokulhávaly. Stále jsme si kladli otázku, proč to 
tady nejde a na druhé provozovně úplně bez problémů prodáváme nejlépe Crizal Forte? Ve chvíli kdy do 
hry vstoupila reklama na Crizal se karta obrátila. V současné době nikdo z mých provozoven neodchází 
bez Crizalu. Děkuji Essiloru za báječnou a naprosto dokonalou televizní reklamu.

Eva Voříšková - Hrušková

Vidění přes běžné 
brýlové čočky

Vidění s Crizal

Crizal - Rozdíl který(m) vidíte

Vidění přes běžné 
brýlové čočky

Vidění s Crizal

Crizal - Rozdíl který(m) vidíte
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v roce

Již se stalo téměř tradicí, že ve třetím čísle našeho časopisu se blíže 
seznamujeme s vývojem největšího optického trhu v Evropě, a to 
konkrétně v Německu. Optici v Německu jsou známi svou vysokou 

znalostí prodeje, ale také dokonalou statistikou. Celá řada ekonomických 
a optických tendencí, které se projeví v Německu, se později projeví 
i v okolních státech Evropy, nás samozřejmě nevyjímaje.

Pokud se na uvedený celkový obrat 

podíváme blíže, zjistíme, že 81 % z celko-

vého obratu tvoří prodej brýlí a brýlových 

čoček, dalších 8 % kontaktní čočky a 11 % 

již tradiční, pro Německo typické, pomůc-

ky pro nedoslýchavé.

V Německu je téměř 40 milionů nosi-

telů brýlí (přibližně 50 % obyvatelstva) a ti 

si koupili celkem 11 milionů brýlí, což bylo 

o 1,7 % méně v porovnání s rokem 2009, 

což je téměř shodné s rokem 2008. Pokud 

budeme počítat, že rok má přibližně 250 

pracovních dní bez sobot a nedělí, tak se 

prodalo v každé oční optice v Německu 

3,6 nových brýlí denně.

Také počet prodaných brýlových čo-

ček lehce poklesl, a to o 1,6 %, na celkový 

počet 33,95 milionů kusů. Zajímavostí je 

i to, že více než 12 milionů kusů brýlových 

čoček bylo zabroušeno do stávajících 

brýlí.

v Německu
Oční optika

K prvním z celé řady statisticky zajíma-

vých údajů patří celkový maloobchodní 

obrat všech optik. Ten dosáhl hodnoty 

4,916 miliardy eur, což je o 2,3 % více 

než v roce 2009. Na grafu 1 je vidět tento 

objem v porovnání s předcházejícími lety. 

Naší pozornosti asi neunikne ani to, že vliv 

krize na optiku se zde téměř neprojevil.
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V oblibě u německých nositelů brýlí 

i nadále zůstávají kovové obruby, které 

tvoří 72 % z celkového počtu prodaných 

kusů, následují brýle plastové (16 %), brýle 

na silon (8 %) a brýle vrtané (4 %). Změna 

se odehrála především v oblasti vrtaných 

brýlí a brýlí na silon, kde jejich celkový 

prodaný počet klesl ve srovnání s rokem 

2009 přibližně o 3 %.

Trvalým trendem nejenom v Němec-

ku, ale i u nás je stoupající počet proda-

ných plastových čoček. Plastové čočky 

tvořily 88 % a minerální zbývajících 12 % 

z celkového počtu brýlových čoček. Zde je 

vidět, že v ČR máme v tomto smyslu pořád 

dostatek rezerv. Z téměř 40 milionů pro-

daných kusů brýlových čoček bylo 67 % 

jednoohniskových a 33 % progresivních 

spolu s bifokály.

Stejně jako u nás i v Německu v době 

krize stoupal počet provozoven očních 

optik. Majitelé se většinou snažili tímto 

krokem zvýšit svůj podíl na lokálním trhu 

a snížit tak i případný úbytek obratu. Graf 2 

ukazuje vývoj počtu optik od roku 2007.

graf 2  Vývoj počtu očních optik od roku 2007 
do roku 2010
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V úzké souvislosti s tímto trendem se 

vyvíjí i počet provozoven řetězců. Zde své 

místo na trhu co do obratu opět potvrdil 

německý fenomén Fielmann. Graf 3 blíže 

charakterizuje vývoj optik patřících do ře-

tězců.

Při pohledu na strukturu optik nemů-

žeme zapomenout na to, kolik nezávislých 

optik je sdruženo do různých marketingo-

vých a nákupních skupin. Následující graf 4 

je důkazem toho, že optici nenechávají nic 

náhodě a vidí svou budoucnost v určitém 

druhu spolupráce. Zde je nutno dodat, že 

v České republice je tato spolupráce velmi 

slabá, až mizerná.

Na závěr našeho ohlédnutí za němec-

kou optikou snad už jenom pohled na číslo, 

které charakterizuje něco, co v ČR nezná-

me, a to počet nezaměstnaných optiků, 

kteří jsou oficiálně vedeni na úřadu práce. 

Nezaměstnaných bylo celkem 850, což je 

nejméně za posledních deset let.

Věřím, že uvedený přehled nám po-

může blíže poznat situaci na trhu německé 

optiky a donutí nás zamyslet se nad našimi 

výsledky.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

Chystáte se na veletrh Silmo v Paříži?
Letošní veletrh Silmo se koná 
29. 9.–2. 10. na výstavišti Villepinte.

Aktuální informace o přípravách 
veletrhu sledujte na www.4oci.cz

1 050
1 100
1 150
1 200
1 250
1 300
1 350
1 400
1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850

1 177

1 215 1 256
1 277

1 352 1 412

1 555

1 647

1 697

1 814

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

2007 2008 2009 2010

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

6 839 7 247 7 367 7 843

11 760 11 820 11 900 11 960

graf 3  Vývoj počtu provozoven řetězců
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koučování

Proč zvolit koučování?

„Existuje zaručený návod, jak zvednout 

výkonnost a obrat v optice nebo oční 

ordinaci?“ 

„Ano.“

„Kde ten návod najdu?“

„U sebe sama.“

„Ano? Tomu nerozumím...“

Koučování prostřednictvím otázek 

pomáhá:

nalézt souvislosti a utřídit myšlenky, •	

dohlíží na udržení směru, resp. zvo-

leného cíle; 

zvyšuje osobní potenciál koučo-•	

vaného, pochopením přístupu má 

koučovaný v budoucnosti větší šanci, 

že odpověď na své problematické 

situace nalezne sám.

Ve své podstatě jde o nalezení návodu 

na zvýšení výkonnosti a obratu optiky 

přímo u sebe sama.

Jaký je postup 
koučování?

Postup koučování (S.T.A.R. Coaching) 

je realizován ve dvou krocích. První krok 

probíhá na osobní úrovni a druhý na úrovni 

optiky.

Postup v osobní rovině probíhá v pěti 

krocích:

vymezení cílů1.  osobního rozvoje a je-

jich konkretizace v souvislosti s reálnou 

situací a s kompetenčními požadavky 

(znalosti, dovednosti, návyky);

vymezení současného stavu2.  daných 

cílů;

zkušební den,3.  ověření v bezprostřed-

ní realitě optické praxe;

personálu

Profesionální

v optice

Pravděpodobně většina z nás bude 

souhlasit s tím, že úspěšnost praxe ovliv-

ňuje hlavně kvalita personálu – a to jak 

odborného, tak prodejního. 

Personál je hlavním hybatelem vše-

ho, co se v optické praxi děje, a zároveň 

největší rezervou ve zvyšování obratu 

a tržeb. To je důležité mít vždy na paměti 

a i v časech, kdy se optice příliš nedaří, 

si jako první položit otázku: „Je něco, co 

mohu změnit na své denní praxi, na tom, 

jak pracujeme se zákazníky?“ To znamená 

nejdůležitější krok k pochopení podstaty 

a následné úspěšné realizaci jednotlivých 

kroků koučovacího procesu. 

Na rozdíl od školení a tréninků, které 

jsou postaveny na modelových situacích, 

se v případě koučování zabýváme bez-

prostřední realitou. Při koučování řešíme 

skutečné, aktuální situace. Kouč při sezení 

s koučovaným účastníkem povzbuzuje 

dotyčného k hledání vlastního řešení. 

Nejedná se tedy nutně o předestření ře-

šení ve stylu „toto je návod, jak řešit danou 

situaci“, ale kouč směruje koučovaného 

tak, aby nalezl vlastní řešení, které bude 

i jemu (koučovanému) vyhovovat. 

Většina z vás si tyto otázky v nějaké 

formě klade... pojďme tedy společ-

ně na dané téma chvíli uvažovat. 

Reálnou příležitostí a praktickou odpovědí 

na zmíněné otázky je koučink.
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zpětná vazba4.  ke zkušebnímu dni;

rekapitulace realizovaných kroků 5. 

a stanovení dalšího postupu.

Postup koučování na úrovni optiky 

probíhá ve čtyřech krocích:

náslech1.  v reálné praxi (optika nebo 

ordinace);

analýza2.  náslechu;

osobní individuální 3. koučink;

vymezení dalšího postupu4.  – v pří-

padě potřeby další navazující aktivity 

(další koučovací kola, konzultace, 

tréninky, školení).

V průběhu celého procesu je třeba sle-

dovat plnění tří zásadních předpokladů: 

důvěra•	  mezi koučem a koučovaným 

účastníkem;

oboustranný zájem•	  spolupracovat;

neustálé sledování a •	 orientaci v tom, 

za jakým cílem koučink realizujeme. 

Příklad  
koučinku z praxe 

Tři měsíce před koučovací akcí začala 

příprava – s majitelem optiky, účastníky 

a koučem proběhla analýza potřeb optiky. 

Z analýzy potřeb byly stanoveny tyto cíle:

proaktivita řešení obchodních situací •	

(jak řešit konkrétní situace se zákaz-

níkem s ohledem na jeho představy 

a požadavky);

pozitivní přístup k zákazníkovi (být •	

přiměřeně a adekvátně pozitivní 

v reálné prodejní situaci);

samostatnost v rozhodování (rozvíjet •	

individuální schopnosti jednotlivých 

zaměstnanců optiky k rozhodování).

Návrh konkrétního postupu se za-

pracováním požadovaných řešení jsme 

projednali s majitelem optiky jeden měsíc 

před realizací. Součástí projednaného 

postupu byl časový plán, konkretizace 

účastníků koučinku (o které zaměstnance 

optiky půjde) a jejich konkrétní zaměření 

při koučování (proaktivita, přístup k zákaz-

níkovi nebo samostatnost v rozhodování), 

volba místa – optiky, kde akce proběhne, 

termín koučinku.

Posledním přípravným krokem pak 

byl ověřovací telefonát, ve kterém jsme 

vše dohodnuté potvrdili a provedli ještě 

malé, dodatečné úpravy (časové a v po-

čtu účastníků).

Koučovací akce začala v dohodnutý 

den v 10.00 hodin náslechem v optice. 

Náslech probíhal tak, že provoz v optice 

byl standardní, běžný. Vše probíhalo 

jako obvykle. Kouč z povzdálí sledoval 

účastníky v jednotlivých obchodních pří-

padech (tak, aby svou přítomností nerušil) 

a zaznamenával klíčové souvislosti s ohle-

dem na stanovené cíle. Náslech skončil 

v 15.00 hodin. V daném čase bylo koučem 

v optice zaznamenáno 27 zákazníků. 

Důvody návštěv optiky byly různorodé, 

od požadavků na sešroubování a malé 

úpravy brýlových obrub přes prosté povy-

kládání si nebo výběr lupy až po kompletní 

optometristické měření a výběr obrub, 

brýlových a kontaktních čoček.

Po náslechu následovala analýza 

jednotlivých obchodních případů – to 

znamená zpracování záznamu do struktu-

rovaných výsledků jednotlivců („Protokol 

koučovacího procesu“). Obsahem byl 

rozbor jednotlivých situací, reakce kou-

čovaných osob v reálném rozhovoru, sle-

dování aktivního přístupu k zákazníkům, 

míra pozitivního přístupu a schopnost 

samostatného rozhodování v obchodním 

rozhovoru se zákazníky.

Od 16.00 hodin koučink pokračoval 

individuálními koučovacími pohovory, je-

jichž součástí byla zpětná vazba a diskuse 

s koučem. Jeden koučovací pohovor trval 

přibližně 30 minut. „Co se podařilo?“, „Co 

by se dalo řešit efektivněji, lépe?“, „Na co 

se zaměřit více?“ – to je nástin obsahu 

koučovacích otázek, na které jsme hledali 

řešení. 

V diskusi se objevila témata jako 

například firemní oblečení, „promo“ akce, 

věrnostní systém, vedení databází, ukaza-

tele úspěšnosti, komunikační dovednosti, 

řeč těla, volba slov, konkrétní reakce, psy-

chologické souvislosti komunikace, měkké 

versus tvrdé otázky, SMS a telefonování 

s klientem apod. Každý z účastníků kou-

čovacího procesu na závěr obdržel indivi-

duální, písemně strukturovanou zpětnou 

vazbu s doporučeními pro další rozvoj.

Zakončení koučinku pak proběhlo 

s majitelem optiky formou rekapitulace 

a dohodnutím dalšího postupu.

Výstupy, které byly majiteli následně 

předány k dispozici:

hodnocení optiky z hlediska efektivní 1. 

nabídky produktů a služeb zákazní-

kům;

hodnocení úrovně nabídky a prodeje 2. 

personálem;

návrh dalšího postupu pro rozvoj 3. 

optiky.

Mgr. Bc. Pavel Vyvijal

profesionální vzdělávání pro společ-

nost Johnson & Johnson Vision Care
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Nejlepší progresivní 
čočky

Nabízíme Vám 
individualizované 
progresivní čočky 
s přirozeným 
pohledem ve 
všech směrech 
a s bezpečným 
a stabilním 
vnímáním.

Japonská technologie pro Váš zrak
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Vyzkoušejte komfort, který Vám poskytnou 
progresivní čočky nejnovější generace

Níže jsou zobrazeny rozdíly mezi tradičními 
progresivními čočkami a progresivními 
čočkami vytvořenými iD FreeForm Design 
technologií. Hoyalux iD MyStyle, 
Hoyalux iD InStyle, Hoyalux iD LifeStyle 
a Hoyalux iD WorkStyle jsou všechny 
navrženy iD FreeForm Design technologií.

Progresivní čočky řady iD Vám nabízejí vysoký 
komfort nošení. Eliminují nestabilní pocit

„plavání a houpání“.

Progresivní čočky řady iD Vám umožňují
ostřejší a přirozenější vidění ve všech směrech 

pohledu a na různé vzdálenosti.

Progresivní čočky řady iD Vám poskytují jasné 
a čisté vidění s rychlou interakcí (přechodem) 

mezi dálkou a blízkem.

Progresivní čočky řady iD nabízejí optimální 
zobrazovací vlastnosti pro uživatele

v co největší šíři zorného pole díky
nejnovější metodě zpracování designu

jedinečnou technologií iD FreeForm.

Pro více informací kontaktujte Vašeho obchodního zástupce nebo zákaznické oddělení tel.: 488 578 401-407

HOYA Lens CZ a.s.
Bezručova 800
511 01 Turnov

www.hoyavision.czJaponská technologie pro Váš zrak
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kazník na něco stěžuje, je opravdu velmi 

důležité mu v první řadě dát za pravdu. 

V tomto momentě není důležité, co si 

o tom myslíme my, ale je důležité, co si 

o tom myslí zákazník. Nejlepší způsob, jak 

takovou situaci řešit, je nechat zákazníka 

mluvit, nepřerušovat jej a pozorně mu 

naslouchat. Teprve až máme naprostou 

jistotu, že už nám zákazník řekl vše, co nám 

říci chtěl, můžeme reagovat. Zeptáme se 

na jeho názor, jak k té „nehodě“ mohlo 

dojít, jak si on sám vysvětluje, že například 

to sklo samo o sobě vypadlo na nočním 

stolku. Teď záleží na naší šikovnosti a tr-

pělivosti, až si zákazník sám vzpomene, 

že mu brýle den předtím upadly na zem 

anebo že mu je pes shodil ze stolu. V tako-

výchto případech se musíme vždy obrnit 

trpělivostí a zachovat chladnou hlavu. 

V momentu, kdy začneme zákazníkovi 

vnucovat svůj názor, svůj pohled na danou 

situaci, zcela jistě nic nevyřešíme. Někdy 

je to náročné, ale to přece dělá náš obor 

a práci se zákazníky zajímavými. Určitě 

jsou mezi námi kolegové, kteří dokážou 

i z takovéto situace získat novou zakázku. 

Vlastně je to docela jednoduché. Jen si 

vzpomeňme, že když jsme jako malé děti 

něco provedli nebo něco rozbili, také jsme 

se hned nepřiznali rodičům nebo učiteli. 

Až později večer, když se nás zeptala ba-

bička, která nás vždy dokázala pochopit, 

jsme se přiznali. Tím nechci říct, že bychom 

měli zákazníky rozmazlovat nebo s nimi 

jednat jako s malými dětmi. Vždyť i my 

se někdy chováme jako malé děti, nebo 

snad ne?

Další problém, kdy z našeho pohledu 

zákazník nemá pravdu, nastává tehdy, 

když si zákazník na něco stěžuje nebo 

něco reklamuje a my nejsme schopni 

žádnou závadu zjistit. Například že ho 

brýle tlačí, přestože nemá žádné otlaky 

a všechno včetně sedýlek sedí. Nebo že má 

nesnesitelné bolesti hlavy, i když refrakce 

i centrace jsou v pořádku a jedná se o běž-

nou refrakční vadu. V těchto případech si 

zákazník stěžuje „nepravdivě“, ale jeho stíž-

nost „pravdivá“ je, i když si stěžuje na něco 

jiného, než na to, co mu ve skutečnosti 

vadí. V takovýchto případech je téměř jisté, 

že při prodeji těchto reklamovaných brýlí 

neproběhlo vše tak, jak by mělo a hlavně 

jsme při prodejním rozhovoru nedokázali 

získat zákazníkovu důvěru. Z toho vyplývá: 

zákazník má zase pravdu!

Jak už bylo uvedeno v pravidle číslo 4 

v minulém čísle, stačí dobře a pozorně na-

Psychologie 
prodeje

4. část

Pravidlo č. 6
Zákazníkovi dáme vždy 
za pravdu.

Toto pravidlo platí vždy, i když jsme 

přesvědčeni o opaku. Většinou si zákazník 

stojí na svém, když jde o reklamaci. Tvrdí, 

že „sklo vypadlo samo na nočním stolku“, 

„stranice se ohnula sama od sebe“, nebo že 

„z brýlí se stala placka v tvrdém pouzdře“. 

Z naší zkušenosti víme, že každý z nás 

máme na stejnou věc nebo událost jiný 

pohled. V takovýchto případech se musí-

me vžít do role našeho zákazníka a pokusit 

se dívat na věc z jeho pohledu. Je to někdy 

obtížné, ale vždy se to vyplatí. Když si zá-

psychologie prodeje   psychologie   prode
je  psychologie prodeje   psychologie   psy-
chologie prodeje   psychologie prode
prodeje   psychologie prodeje  psycholo-
gie prodeje   psychologie prodeje   psy
chologie prodeje   psychologie prodeje   
psychologie prodeje   psychologie   prodeje   
psychologie prodeje   psychologie prodeje   
psychologie prodeje   deje   
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slouchat nejen tomu, co nám zákazník říká, 

ale stejně důležité je to, co nám chce říct.

Pravidlo č. 7
Nepomlouváme třetí osobu!

Mnoho obchodníků si myslí, že získá 

nového zákazníka tím, že pomluví konku-

renci. Toto přesvědčení není správné. My 

se přece také neradi stýkáme s lidmi, kteří 

často někoho pomlouvají, nebo mluví ne-

gativně o nepřítomných. To, co vadí nám, 

vadí i našemu zákazníkovi. Jak asi působí 

na zákazníka náš komentář, když mu upra-

vujeme brýle, které si koupil u konkurence: 

„Proboha, kde jste koupil tenhle šrot?“ A to 

ani nevíme, kolikrát už si takovýto komen-

tář musel vyslechnout od svého partnera 

či kolegů. Zcela jinak naši kritiku přijme, 

když mu řekneme: „To je maličkost, vybral 

jste si u konkurence hezké brýle. Než vám 

to opravím, rozhlédněte se u nás, možná 

najdete ještě hezčí.“ Když už si myslím, že 

to bez kritiky nejde, tak musím dbát na to, 

aby i ta kritika byla pozitivní. 

Když ráno vstaneme a venku prší, je 

to samo o sobě okolnost, která nás naladí 

negativně. Stačí si však říct: „No to je super, 

konečně si můžu vzít ten červenomodrobílý 

deštník, co jsem nedávno dostal od té sym-

patické zástupkyně firmy, která dodává ty 

úžasné brýlové čočky.“ Nejenom že budeme 

mít celý den pozitivní náladu, ale ještě se 

nám podaří prodat několik párů zmíněných 

čoček. Určitě se mnou bude většina z vás 

souhlasit, že s pozitivní náladou jde všechno 

lépe a na všem se dá bez velké námahy 

alespoň něco pozitivního najít. A ta trocha 

hledání stojí vždy za to, nebo snad ne?

Pravidlo č. 8
Nad zákazníkem se 
zásadně nepovyšujeme. 
Neodvádíme jeho 
pozornost od našeho 
rozhovoru třeba nápadným 
oblečením nebo jinými 
módními doplňky.

Na to, co je anebo není nápadné, má 

každý z nás jiný názor. Představme si sami 

sebe, jak reagujeme na oblečení druhých. 

Nebudeme si namlouvat, na co se asi 

soustředí při rozhovoru muž, který má 

naproti sobě přitažlivou ženu, což samo 

o sobě odvádí pozornost, a když navíc má 

ta žena větší dekolt, je soustředěnost ta 

tam. Podobně odvádějí pozornost nápad-

né šperky a jiné módní doplňky. Pro nás 

prodavače je důležité, aby se náš zákazník 

soustředil na to, co mu říkáme, a ne na to, 

jak vypadáme. Naše oblečení samozřejmě 

musí odpovídat úrovni našeho oboru, ale 

zcela jistě by prodavač neměl být oblečený 

nápadněji než zákazník, a to samé platí 

i pro doplňky. Téměř všichni muži, pohy-

bující se ve vyšších obchodních kruzích, 

nosí tmavomodrý oblek, bleděmodrou 

nebo bílou košili a zpravidla jednobarev-

nou nenápadnou kravatu. Podobně chodí 

oblečené i ženy, až na tu kravatu. Důvod, 

proč tomu tak je, je jednoduchý. Pro tyto 

obchodníky je nejdůležitější to, aby se 

jejich partneři soustředili na to, o čem 

se hovoří, a nic nerušilo jejich pozornost. 

Podobně by to mělo být i v běžných ob-

chodech. Samozřejmě záleží na tom, jaké 

zboží se v tomto obchodě prodává a jaký 

je okruh zákazníků. V obchodě s módou 

pro mladé bude určitě prodavač v tmavo-

modrém obleku vypadat směšně. Na dru-

hou stranu prodavač v pestrobarevných 

bermudách se asi do oční optiky nehodí. 

Optici mají nevýhodu v tom, že okruh 

zákazníků je veliký a rozmanitý a optik by 

měl být oblečený tak, aby byl důstojným 

protějškem pro všechny zákazníky, což 

není jednoduché.

My, co si pamatujeme zlaté „DDR časy“, 

jsme to měli jednodušší. Bílý plášť nikoho 

neurážel a špagety byly naštěstí k obědu 

velmi zřídka, tak ho stačilo vyprat jednou 

za týden. Špagety sice nebyly k obědu tak 

často, ale zato byly třívaječné.

A o tom zase v příštím čísle.

Richard Baštecký

richard.optik@email.cz
Pokračování příště. 

Prohlédněte si náš portál a začtěte se!
Informační zdroj pro oční optiky, optometristy 
i širokou veřejnost se zájmem o oční optiku, vidění, módní trendy a nabídku služeb v oblasti oční optiky.

Trendy • Novinky o brýlích • Rozhovory • Informace o veletrzích
Články • Časopis Česká oční optika • Katalog

www.4oci.cz

inzerce
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Stránky SČOO

Zpráva z konference 
Evropské akademie 
optometrie a optiky 
v Praze

Ve dnech 6.–8. května 2011 proběhla 

v Praze konference Evropské akademie 

optometrie a optiky. Jednalo se již o třetí 

ročník této mezinárodní odborné akce, 

která v letošním roce navázala na tradici 

úspěšných vzdělávacích konferencí, pořá-

daných v minulých letech Společenstvem 

českých optiků a optometristů ve spo-

lupráci s Evropskou radou optometrie 

a optiky v Brně při veletrhu OPTA. Akce 

se zúčastnilo více než 220 delegátů z asi 

20 zemí. Jednalo se o zástupce zejména 

vzdělávacích institucí a profesních or-

ganizací aktivních v oblasti optometrie. 

Za Českou republiku byli přítomni zástupci 

SČOO, Univerzity Palackého v Olomouci 

a Masarykovy univerzity v Brně. Obě školy 

se aktivně zapojily v rámci posterové pre-

zentace. Nosnými tématy bylo vzdělávání, 

výzkum a klinická praxe v optometrii. Byl 

prezentován styl výuky zaměřený na posí-

lení klinických dovedností ve vzdělávacím 

procesu. Příspěvky měly formu přednášek 

a seminářů, popř. prezentací ve formě 

plakátů. Současně bylo možné se zúčast-

nit praktických workshopů zaměřených 

na vybraná klinická témata ve výuce. 

Odborné fórum poskytlo mimo možnosti 

prezentace vlastních výzkumných výsled-

ků též vhodný prostor k setkání a diskusím 

odborníků i vzdělavatelů. Více informací 

o konferenci najdete na straně 18–20.

RNDr. František Pluháček, Ph.D. 

Katedra optiky, PřF UP v Olomouci

Kongres OPTOMETRIE-
OPTIKA 2011 se blíží

třebu se zdokonalovat. Provádění optické 

a optometristické profese se navíc v praxi 

dosti překrývá, a proto jsou dovednosti 

a znalosti jedné profese zajímavé a často 

nezbytné i pro profesi druhou. Doufáme 

tedy, že se při kongresu setkáme i s větším 

počtem optiků.

Novinkou letošní akce je to, že bude 

zaměřena více na praktikování obou 

našich profesí a méně na získávání teo-

retických informací. Kongres se uskuteční 

během soboty a neděle. V sobotu začne 

dvěma přednáškami, po nichž už budou 

následovat série praktických workshopů. 

Ty budou pokračovat i v neděli dopoledne 

a program bude zakončen závěrečnou 

nedělní přednáškou, diskusním fórem 

a obědem. Série hodinových workshopů 

proběhnou celkem šestkrát a budou 

z větší části tematicky zaměřeny buď 

na optometrii, nebo na optiku.

V průběhu kongresu bude samozřej-

mě zajištěn nezbytný catering. V sobotu 

od 20.00 hodin proběhne také tradiční 

společenský večer – party s jídlem, pitím 

a zábavou.

Podrobnosti o kongresu a registrační 

formulář naleznete vložené v tomto 

časopisu. Aktualizované informace o od-

borném programu budeme v průběhu 

příprav zveřejňovat na www.scoo.cz, kde 

se nachází také on-line registrace.

Registrujte se prosím on-line na we-

bových stránkách www.scoo.cz – je to 

jednodušší pro vás a praktické pro nás. 

Poslední možný termín registrace je  

26. srpna 2011.

Těšíme se na setkání v Brně!

Výkonný výbor SČOO, scoo@scoo.cz

Ve dnech 17.–18. září 2011 pořádá 

SČOO v novém Univerzitním kampusu 

Bohunice v Brně již 6. ročník vzdělávacího 

kongresu zařazeného do kreditního systé-

mu, který však bude poprvé zaměřen ne-

jen na obor optometrie, ale i na optiku.

Čeští optici na rozdíl od optometristů 

nepotřebují povinně získávat vzdělávací 

kredity, účastnit se kvůli tomu kongresů 

a s kredity se poté registrovat na minis-

terstvu. Věříme však, že existuje mnoho 

oblastí, ve kterých mají optici zájem i po-



úspěšně za námi

  3.  ročník odborného semináře SAGITTA ACADEMY DAY umístila SAGITTA 
do překrásného prostředí vodní nádrže Seč nedaleko Chrudimi. Hotel Jezerka 
poskytl organizátorům, přednášejícím i všem zúčastněným optikům a optomet-
ristům optimální podmínky  jak pro vzdělávání,  tak pro veškeré mimopracovní 
volnočasové aktivity.

saGiTTa 
aCaDEmY DaY
3. ročník

Ve dnech 4.–6. června 2011 zorganizovala společnost SAGITTA odborný 
seminář zaměřený na oblast sportu v oční optice a na novinky v oblasti 
brýlových  skel  vyráběných  SAGITTOU  Bratislava.  Spoluorganizátorem 
letošního  semináře  byla  společnost  CooperVision  Limited.  Na  semináři 
se  zúčastnila  řadou  přednášek,  spojených  s  problematikou  kontaktních 
čoček, a odborných workshopů, na kterých předvedla kromě jiného práci 
se štěrbinovou lampou. 

  K osvědčeným přednášejícím na odborných semi-
nářích SAGITTY patří už tradičně MUDr. Martin Cho-
leva, který je od roku 2005 členem chirurgického týmu 
oční kliniky LEXUM v Ostravě. Ve svých přednáškách 
spojuje dlouholetou praxi operatéra se zkušenostmi 
získanými na evropských očních klinikách. Neoddě-
litelnou součástí osobnosti MUDr. Cholevy je smysl 
pro humor,  s nímž dokáže přednášet  i o  tématech 
veskrze vážných.

  Nejen přednášky  renomovaných odborníků  z op-
tické oblasti, ale také odborné workshopy se setkaly 
s neutuchajícím zájmem ze strany všech optiků a op-
tometristů. Úsilí  organizátorů  ze SAGITTY se  takto 
neminulo účinkem, protože nejen sledování přednášek, 
ale také praktické uplatnění poznatků v každodenní 
práci je cílem odborných seminářů SAGITTY.

  SAGITTA  je  v  současnosti  lídrem  v  nabídce 
sportovních  brýlí  renomovaných  světových  značek 
na českém trhu. K původní značce PUMA (výrobce 
CHARMANT, Japonsko)  z doby před 6  lety přibyla 
před 3 roky značka LACOSTE a v roce 2010 značka 
NIKE (obě dnes vyrábí společnost MARCHON, USA). 
O historii značek PUMA a NIKE, jejich současnosti 
i budoucnosti a především jejich pozitivech pro české 
oční optiky přednášel s více než dokonalou znalostí 
problematiky Martin Říha.

  Společenský  večer  na  závěr  sobotního  oficiál-
ního programu vyvrcholil živým koncertem skupiny 
Hot  Four  s  protagonistou  Jonathanem  Gaudetem, 
džezmanem kanadského původu (na obrázku vpravo). 
Jonathan Gaudet předvedl nevídaný uragán skladeb 
džezových, bluesových, country a westernových, jem-
ných španělských balad i rozverných francouzských 
popěvků,  které  uvedly  do  hudebního  ráje  všechny 
přítomné. Doprovázeli ho Jaromír Hůla (harmonika, 
ukulele), Milan Truneček (kontrabas) a Láďa Sosna 
(na obrázku vlevo, bicí, valcha).

  O  sportovní  korekci  zraku  a  všem,  co  je  nutné 
z pohledu očního optika vykonat pro úspěch spor-
tovce  na  vrcholových  světových  soutěžích,  před-
nášel Ing. Ivan Vymyslický. Bohužel ne vždy je toto 
úsilí  korunováno  úspěchem,  v  takovémto  případě 
je nejlepší brát vše s humorem a věnovat se raději 
rekreačnímu sportu. 

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno
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EAOO v Praze
Konference

Ve dnech 6. až 8. května 2011 se v Praze v hotelu Clarion uskuteč-
nila konference Evropské akademie optometrie a optiky (dále 
EAOO), jejíž součástí bylo i zasedání Evropské rady optometrie 

a optiky (dále ECOO). Za Katedru optometrie a ortoptiky LF MU v Brně 
se této konference zúčastnili Mgr. Petr Veselý a Mgr. Pavel Beneš, kteří 
zde aktivně prezentovali dva postery. Cílem tohoto článku je přiblížit 
činnost obou organizací a přinést čtenářům zajímavé informace, které 
byly na konferenci prezentovány.

UNSOF (Union Nationale des Syndicats 

d´Opticiens de France), tedy Paříž. Cílem 

organizace GOMAC bylo harmonizovat 

profesní vzdělávání tak, aby bylo dosaženo 

shodných kompetencí, a zajistit optomet-

ristům možnost provádět všechna vyšetře-

ní, která náleží do jejich kompetencí. V roce 

1986 byl prezidentem organizace zvolen 

Wilfried Oberländer a byly přijaty tyto 

země: Řecko, Portugalsko a Velká Británie 

(dále UK). Na dalším zasedání v roce 1990 

v Lisabonu byl zvolen viceprezidentem 

Manfred Müller a název organizace se 

změnil na GOOMAC. Bylo dohodnuto, že 

GOOMAC a Pan European Group (PEG) 

společnosti IOOL (International Optomet-

ric and Optical League) budou dále spo-

lupracovat na vývoji Evropského diplomu 

(dále ED). V roce 1991 měly organizace 

GOOMAC a PEG již 17 členů a dalších 5 se 

o členství ucházelo. V roce 1992 na kon-

ferenci v Granadě bylo dohodnuto, že se 

obě organizace (GOOMAC a PEG) spojí 

v jednu evropskou organizaci, která vytvoří 

tzv. Evropskou ekonomickou oblast. Nová 

organizace se bude jmenovat European 

Council of Optometry and Optics (ECOO). 

Oficiálně byla organizace ECOO založena 

14. listopadu 1992 v Paříži. Zde byl Manfred 

Müller zvolen prezidentem společnosti 

a Kess Kortland viceprezidentem. V roce 

1995 na konferenci v Bergenu byly do or-

ganizace přijaty tyto státy: Česká republika, 

Polsko, Slovensko a Slovinsko. V roce 1996 

na konferenci v Mnichově organizace 

ECOO přijala svůj tzv. White Paper, který byl 

Historie, vznik a vývoj 
ECOO a EAOO

Organizace EAOO vznikla v roce 2009 

na základech, které položila Asociace ev-

ropských univerzit a škol optometrie (dále 

AEUSCO) a ECOO. ECOO je organizace, jež 

v roce 2010 oslavila 50. výročí od svého 

založení. V roce 1960 byla v Lucemburku 

založena organizace GOMAC (Groupment 

des Opticiens du Marché Commun), 

kterou vytvořily státy EEC (European 

Economic Community), tj. Belgie, Francie, 

Německo, Itálie, Lucembursko a Nizozem-

sko. Prezidentem organizace GOMAC byl 

zvolen Léon Hauck (Německo) a sídlo or-

ganizace bylo totožné se sídlem syndikátu 
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později přejmenován na ECOO Blue Book, 

kde je popsán stav a vývoj optometrie 

v Evropě. Ve stejném roce na konferenci 

v Londýně byla ustanovena organizace 

European Contact Lens Forum, která si 

klade za cíl vytvořit podmínky pro spolu-

práci mezi optometristy, optiky, výrobci 

kontaktních čoček a oftalmology, kteří se 

zabývají aplikací kontaktních čoček. V roce 

2000 na konferenci v Paříži bylo oznáme-

no, že projekt ED je finančně podporován 

z evropského fondu Leonardo. V roce 2005 

na konferenci v Paříži byly představeny 

webové stránky společnosti www.ecoo.

info. V roce 2008 na konferenci v Istan-

bulu ocenila organizace ECOO iniciativu 

instituce The College of Optometrists 

z UK, která vedla k úvahám o založení or-

ganizace EAOO. Zároveň zde bylo zvoleno 

nové vedení organizace ECOO: Wolfgang 

Cagnolati (Německo) – prezident, Armin 

Duddek (Švýcarsko) – viceprezident. 

Na zasedání generálního sněmu 24. října 

2010 byl zvolen na dva roky prezidentem 

organizace ECOO Armin Duddek.

V únoru 2009 na konferenci orga-

nizace ECOO v Brně byl zvolen prvním 

prezidentem EAOO dr. Feike Grit a členové 

správní rady profesor Roger Crelier, Nick 

Parker a dr. Rob Hogan. Hlavním úkolem 

organizace EAOO je rozvíjet vzdělávání 

v oboru optiky a optometrie ve shodě 

s ED, zatímco organizace ECOO má nadále 

zajišťovat kontrolu nad procesem akredi-

tace ED. První výroční konference EAOO 

se konala 16. května 2009 v Lausanne, 

kde v rámci akademického programu 

vystoupilo 21 přednášejících z 8 zemí. 

Na konci roku 2009 se v organizaci EAOO 

registrovalo 172 individuálních členů a 52 

organizací. Druhá výroční konference 

EAOO se uskutečnila v květnu 2010 v Ko-

dani. Zde byl založen program nazvaný 

Special Interest Groups, který sdružuje 

profesionály se specifickým zaměřením, 

a Fellowship Programme, jenž má zajis-

tit úspěšný profesionální rozvoj členů 

EAOO. Třetí výroční konferencí EAOO byla 

právě konference v Praze. Součástí této 

konference byl také European Educators 

Congress – the all European meeting 

for optical and optometric educators, 

který se v dřívějších letech uskutečňoval 

v Brně při příležitosti veletrhu OPTA. Kon-

ference EAOO umožnila delegátům, aby 

diskutovali o klíčových kompetencích 

a zkušenostech při výuce optometrie. 

Na konferencích EAOO se potkávají prak-

tici, pedagogové, výzkumní pracovníci 

a také administrativní pracovníci z oboru 

optometrie a optiky z celé Evropy. Tato 

příležitost nabízí mnoho různých možností 

pro získávání nových znalostí, výměnu 

myšlenek a vytvoření společné odborné 

sítě. Na konferenci EAOO v Praze byly 

uvedeny odborné přednášky, postery, pre-

zentace, klinické a vzdělávací workshopy, 

klinické studie, sekce věnované národním 

vzdělávacím strategiím a diskusní skupiny 

pro členy EAOO.

Program konference 
EAOO a ECOO v Praze 
v květnu 2011

Program konference byl rozvržen 

do 3 dnů. V pátek 6. května po úvodní 

registraci proběhla první sekce workshopů 

v sídle The Vision Care Institute of Johnson 

and Johnson (dále TVCI). Workshop nazva-

ný „Bespoke contact lenses“ věnoval autor 

S. Naroo problematice vývoje technologií, 

které se v posledních letech objevily 

v souvislosti s aplikací kontaktních čoček 

(topografie, aberometrie). 

V sobotu 7. května začala v 9.00 hod. 

v TVCI druhá sekce workshopů. Účastníci 

workshopu „Punctual plugs and lacrimal 

syringing“ autorů D. Hovedena a C. Mc-

Donnella měli možnost si vzájemně, pod 

odborným dohledem, naaplikovat slznou 

plombu, která může vést ke zlepšení sub-

jektivních i objektivních potíží při syndromu 

suchého oka. Díky workshopu profesora 

Dietzeho „90D-Indirect ophthalmoscopy“ 

se mohli účastníci podívat na oční pozadí 

a naučit se rozpoznávat jeho normální 

a patologický vzhled, i když není provedena 

farmakologická dilatace zornice.

Ve stejném čase, souběžně s work-

shopy, probíhala první sekce případových 

studií v sále Virgo hotelu Clarion Praha, 

např. „Scleral contact lens management 

of severe exposure keratopathy“, ale také 

prezentace posterů v sále Zenit a za-

sedání generálního sněmu rady ECOO 

v sále Nadir. Od 10.00 hod. se v sále Virgo 

konala druhá sekce případových studií, 

kde zazněl mimo jiné příspěvek autorky 

Korine van Dijk na téma „Isolated bowman 

layer transplantation“ a také pokračovalo 

zasedání generálního sněmu rady ECOO 

v sále Nadir. Třetí sekce případových studií 

začala v sále Virgo od 11.00 hod. Dr. Marie 

Bodack zde prezentovala téma „Traumatic 

brain injury with multiple visual findings 

in a teenage male“. 

Od 13.00 hod. začalo jednání akade-

mie EAOO v sále Nadir. Prezident EAOO 

dr. Feike Grit mimo jiné pozitivně hodnotil 

minulou konferenci v Kodani a navýšení 

členské základny EAOO na téměř 300 čle-

nů z 34 zemí. Od 14.20 hod. následovala 

přednáška jednoho z hlavních přednáše-

jících, profesora Johna Lawrensona ze City 

University v Londýně, nazvaná „Educating 

towards clinical competence“. Autor se 

ve svém příspěvku zabýval metodami 

vedoucími k získání adekvátních kompe-

tencí umožňujících vykonávat bezpečnou 

a efektivní praxi v oboru. 

Od 15.45 hod. následovala v sále Nadir 

sekce výzkumných projektů. Dr. Raymond 

Beirne z Univerzity v Ulsteru v příspěvku 

„The relationship between short-wave-

length-sensitive acuity (SWS) and macular 

pigment optical density (MPOD) in the 

ageing age“ neprokázal výraznou změnu 

MPOD vzhledem k věku. Ve druhém pří-

spěvku nás autorka Irene Altemir z Fakultní 
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nemocnice v Zaragoze přesvědčila o tom, 

že není statisticky významný rozdíl mezi 

dvěma metodami vyšetření zorného pole 

– Humphrey Field Analyzer (HFA) a Heide-

lberg Edge Perimetry (HEP). 

V 16.45 hod. začala v sále Nadir sekce 

vzdělávacích přednášek. Podle našeho 

názoru k nejzajímavějším přednáškám 

v této sekci patřila přednáška „The role of 

Vision Aid Overseas in the correction of 

refractive errors on Malawi and Burkina 

Faso“ profesorky Rachel North podílející 

se na projektech, jež umožnily, aby bylo 

od roku 2006 vyšetřeno přes 38 tisíc 

pacientů v Burkina Faso a od roku 2002 

přes 14 tisíc pacientů v Malawi. Sobotní 

večer byl zakončen slavnostní recepcí 

v Paláci Žofín. 

Nedělní program začal v 8.00 hod. 

opět prezentací posterů v sále Zenit. 

Vědecká sekce probíhala v sále Na-

dir, kde například Dr. Derek Mladeno-

vich v příspěvku „Distribution and cau-

ses of visual impairment and blidness 

among Serbian school children“ referoval 

o zhoršení zrakových funkcí (přede-

vším díky retinopatii nedonošených –  

ROP) u dětí narozených během války 

v Srbsku v 90. letech 20. století. V sále Leo 

zároveň probíhaly prezentace čtvrté sekce 

případových studií. Od 9.00 hod. byly v sále 

Nadir prezentovány klinické příspěvky. 

Dr. Michael Crossland z nemocnice Moor- 

fields Eye Hospital v Londýně referoval 

o výzkumu zaměřeném na srovnání pa-

rametrů čtyř elektronických knih – Apple 

iPad, Sony Reader PRS-505, druhé a třetí 

generace Amazon Kindle. Jinou zajímavou 

přednášku nazvanou „The dominant eye“ 

přednesl profesor Peter Moest z Applied 

Sciences University v Berlíně. Od 10.00 

hod. následovala čtvrtá sekce vědeckých 

výzkumných prací. Korine van Dijk z kli-

niky Melles Cornea Clinic v Rotterdamu 

v prezentaci „Visual rehabilitation of the 

first 200 descemet membrane endothelial 

keratoplasty (DMEK) cases“ přinesla důkaz 

o tom, že na základě této metody dochází 

u pacientů k rychlejší zrakové rehabili-

taci. V 11.30 hod. se konala druhá hlavní 

přednáška celé konference. Přednášející 

dr. Thomas van den Berg z University of 

Amsterdam přednesl příspěvek na téma 

„Ocular straylight – all you need to know“, 

v němž hovoří o přístroji pro měření roz-

ptýleného světla v oku. Z našeho pohledu 

se jednalo o jednu z nejlepších přednášek 

této konference.

Od 12.30 hod. se uskutečnila posled-

ní sekce případových studií. Dr. Geoff 

Roberson probíral možnost zavedení 

elektronického systému pro evidenci 

měření nitroočního tlaku ve Velké Británii 

v příspěvku nazvaném „Repeating intra- 

ocular pressure – an electronic reporting 

system for community optometrists, 

hospital ophthalmologists and health 

service commissioners“. Konference byla 

zakončena ve 14.00 hod. poděkováním 

všem pořadatelům i účastníkům.

Sekce posterů 
na konferenci EAOO

V sobotu a v neděli dopoledne pro-

běhla v sále Zenit prezentace posterů. 

Postery byly rozděleny do tří hlavních 

sekcí: vědecké, vzdělávací a klinické. 

Naše katedra měla umístěn jeden poster 

v sekci vědecké a jeden v sekci vzděláva-

cí. Ve vědecké sekci byl umístěn poster 

autorů Veselý, Ventruba, Synek nazvaný 

„Comparison between threshold inter-

polation and whole-line method by 

visual acuity testing on LogMAR and 

Snellen chart“, který pojednával o srov-

nání interpolační a celořádkové metodi-

ky na dvou typech optotypových tabulí. 

Ve vzdělávací sekci jsme umístili poster 

nazvaný „Living with optometry in Brno“ 

autorů Beneš, Petrová, Synek, Veselý. 

Všichni účastníci mohli během kon-

gresu oslovovat autory posterů a disku-

tovat s nimi o výsledcích jejich práce. 

Zajímavou studii prezentovala i kolegyně 

I. Gimeno z Valencie v posteru s názvem 

„Corneal biomechanical properties and 

their correlation with axial length in 

emmetropic Spanish children“. Ve studii 

„A new dynamic test for visual acuity“ se 

autorka N. Racetin z Chorvatska zabývala 

novým testem, který by mohl být použit 

pro hodnocení dynamické zrakové ostrosti 

u řidičů. V soutěži o nejlepší poster zvítězil 

poster nazvaný „Tear ferning test: a new 

grading scale“, kde autor Ali Masmali 

z King Saud University v Rijádu vytvořil 

nové schéma pro objektivní hodnocení 

poruchy tvorby slzného filmu.

Závěr

Zasedání organizace EAOO v Praze 

ve dnech 6.–8. května 2011 se zúčastnilo 

celkem 220 delegátů z 20 zemí. Profesor 

Roger Crelier ze Švýcarska na konferenci 

převzal vedení EAOO od dr. Feike Grita 

z Nizozemska. Velký počet vystavovaných 

posterů svědčí o zvyšujícím se zájmu 

účastnit se této konference. K hlavním 

přednášejícím na kongresu patřil pro-

fesor John Lawrenson z londýnské City 

University s příspěvkem o vzdělávání 

optometristů a dr. Thomas van den Berg 

s přednáškou „Ocular straylight – all 

you need to know“. Akademie ocenila 

nejlepší prezentaci, kterou se stala práce 

profesora Petera Moesta „The dominant 

eye“ a nejlepší poster dr. Aliho Masmaliho 

nazvaný „Tear ferning test: a new grading 

scale“. Na konferenci byly také uděleny 

čestné členské tituly FEAOO podle nové-

ho členského programu. Obdrželi je tito 

účastníci: David Berkow, Byony Pawinska, 

dr. Heiko Pult, Helmer Schweizer, Karen 

Sparrow, dr. Cornelis Anton Verezen, 

dr. Jeffery Weaver a dr. Feike Grit. Datum 

další konference EAOO bude oznámeno 

v průběhu tohoto roku.

Mgr. Petr Veselý, DiS.

LF MU v Brně, Katedra optometrie 

a ortoptiky, veselype@seznam.cz

Literaturu, z níž autor čerpal, si lze vyžádat e-mailem 

u autora.
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zkušenosti

Richard Baštecký se rozhodl pro profesi optika již na gym-
náziu a u svého povolání také zůstal – s menší přestávkou, 
kdy se věnoval zemědělství. V letech 1983 až 1993 praco-

val v oboru v Německu, kde začínal jako pomocný optik a poté 
se vypracoval na vedoucího optické dílny. Richarda Bašteckého 
baví znalosti předávat – učí mimo jiné na Kladně, kde se snaží 
studentům oboru Optika a optometrie vštěpovat poznatky tak, 
aby dokázali především samostatně myslet. 

 Vyučujete předmět Korekce re-

frakčních vad. Vystupují některé 

vady v současnosti do popředí?

To si nemyslím a nemohu to potvrdit, 

protože neznám statistiky týkající se re-

frakčních vad. Ale v každém případě jsou 

nároky na kvalitní vidění, tím myslím kva-

litní korekci, daleko vyšší než v minulosti. 

Nehledě k tomu, že v našem moderním 

digitálním světě namáháme náš zrak 

daleko více.

 Zeptala bych se ještě jinak – co 

v předmětu Korekce refrakčních vad 

kladete na srdce studentům nejvíc? 

Co by měli dokonale ovládat?

Dokonale by měli ovládat základní, 

klasické metody ve vyšetřování refrakčních 

vad a nestat se jen obsluhou drahých 

přístrojů. Ne vše se dá zjistit moderní tech-

nikou. Dnes se například optici v Německu 

vracejí k tradičnímu způsobu vyšetření re-

frakce. Upouštějí od vyšetření na foropteru 

a stále více používají zkušební obruby. 

 V jednom úseku života jste se 

na čas věnoval jiné profesi než 

optice. V čem byl tento životní úsek 

pro Vás cenný? 

Pravda, několik let jsem se věnoval 

zemědělské činnosti. Taková práce, jako je 

třeba sekání louky, má jednu výhodu. Se-

díte celý den na traktoru, večer vystoupíte, 

bolí vás celé tělo, ale když se otočíte a vidí-

te posekanou louku, tak máte dobrý pocit 

a na všechnu bolest ihned zapomenete. 

studentům

 Pohybujete se v praxi jako optik 

a optometrista. Co pro Vás bylo 

impulsem pro volbu Vaší profese?

Jestliže máte na mysli profesi očního 

optika, tak to si vzpomínám naprosto 

přesně. Bylo to ve čtvrtém ročníku rado-

tínského gymnázia, když jsme o polední 

přestávce u Berounky se spolužáky dis-

kutovali o naší pomaturitní budoucnosti 

a já jsem spontánně prohlásil: „Lidi budou 

vždycky vidět špatně“ a krátce poté jsem 

se dočetl, že v Praze existuje pomaturitní 

nástavba oční optik, a bylo to. 

předávat 
Baví mě 
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V optice nevidíte hned, že jste vykonali 

vaši práci dobře, což je někdy demotivující. 

Ale když svoji práci děláme se zaujetím, tak 

nám zcela jistě přinese sebeuspokojení, 

což je pro nás to nejdůležitější.

 Proč jste zvolil právě zemědělství?

Moje volba padla na zemědělství 

automaticky tím, že můj otec dostal zpět 

v restituci statek k té době v odpovídají-

cím designu JZD. Moje rozhodnutí bylo 

jednoduché.

 Starat se o statek je poměrně nároč-

né. Pocházíte z rodinného zázemí, 

kde se dědí vztah k půdě? 

Co se týče mých schopností země-

dělce, o tom bych radši pomlčel. Můj otec 

byl agronom a do znárodnění pracoval 

na statku svých rodičů. Po revoluci v roce 

1948 byl přeřazen jako bývalý „kulak“ 

do geologického průzkumu jako pomoc-

ný dělník. Já sám jsem se zemědělstvím 

nikdy do styku nepřišel. Až poté, co do-

stal můj otec statek zpět v restituci, jsem 

se trochu o zemědělství zajímat musel. 

Na statku jsme zbudovali také restauraci 

s penzionem. Taková práce je velmi ná-

ročná – nejenom časově, ale i psychicky. 

V roce 2006 po jedné tragické události 

jsme se rozhodli statek prodat. Teď už tam 

jezdím pouze na návštěvu.

 Optometrie je v naší zemi obor 

poměrně nový. Jaký by měl být 

podle Vás ideální počet optomet-

ristů v naší zemi, srovnáte-li se 

zahraničím?

Obor optometrie není v naší zemi 

zase tak úplně novým oborem. První 

optometristické kurzy začaly již někdy v se-

dmdesátých letech a byly organizovány 

panem profesorem Rieblem z brněnské 

fakultní nemocnice a ředitelem národní-

ho podniku Oční optika panem Josefem 

Navrátilem. V té době mohl optometrista 

sice měřit zrak, napsat dokonce i předpis 

na brýle, ale tento předpis musel podepsat 

oční lékař.

Mít v optice refrakční místnost a do-

konce tuto optiku vlastnit, ano, o tom 

jsme slýchávali, myslím, v rádiu Svobodná 

Evropa nebo na Hlasu Ameriky. Samo se-

bou dnes je obor optometrie na úplně jiné 

úrovni a studium tohoto oboru má zcela 

jistě jiný smysl a budoucnost. Co se týče 

počtu optometristů a srovnání se zahrani-

čím, mohu srovnávat pouze s Německem, 

kde jsem jako oční optik a optometrista 

nějakou dobu pracoval. V Německu je to 

tak, že je oční optik a optometrista v jedné 

osobě – „der Augenoptikermeister“ – sám 

majitel, anebo někoho takového musí 

zaměstnávat. Jsem přesvědčený, že tak by 

tomu mělo být i u nás. V každé optice by 

měl být kromě optika i optometrista.
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 Vnímal jste v německé praxi (oproti 

té české) ještě jiné rozdíly, kromě 

toho, který jste už zmínil?

Kromě toho, že Augenoptikermeister 

je vzdělání, které umožňuje vést optický 

závod, tak ještě k tomu může Augenopti-

kermeister psát předpisy na brýle a záro-

veň je účtovat zdravotním pojišťovnám. 

Tímto je jeho práce, co se týče optických 

korekčních pomůcek, komplexní. (Dnes 

už jsou v Německu předpisy jen pro určité 

skupiny obyvatel.)

 Zajímala by mě ještě trošku víc Vaše 

práce v Německu. Jak se Vám tam 

pracovalo a co Vám nejvíc utkvělo 

v paměti?

Když jsem odcházel v roce 1983 

do Německa, byl jsem rozhodnutý začít 

dělat jakoukoliv práci. To, že jsem začal 

jako optik, byla víceméně náhoda. Když 

jsem končil jazykový kurz v Norimberku, 

tak se v té době objevil v novinách inzerát, 

že Apollo Optik hledá optiky. Nastoupil 

jsem tam, ne jako optik, ale jako pomoc-

ný optik v centrální dílně. V té době se 

v této dílně dělaly zakázky pro všechny 

filiálky Apolla v Německu. Tehdy mělo 

cca 130 optik. V pracovní skupině, ve které 

jsem začal, jsme ve čtyřech zabrušovali 

a sesazovali kovové brýle. V průměru 160 

kusů denně. Asi po třech měsících jsem byl 

přeložen na místo, kde už jsem pracoval 

jako samostatný optik s „vlastním brusem 

a nářadím“. Byla to zajímavá zkušenost, 

pracovat s moderní technikou poté, co 

jsem byl z domova zvyklý zabrušovat vše 

v ruce a když nade mnou nestál někdo se 

stopkami. Skutečně jsme pracovali tak, že 

jsme měli určené časy, ve kterých musely 

být brýle hotové, a podle toho jsme do-

stávali prémie.

Po několika měsících, kdy už jsem zvlá-

dal docela dobře němčinu, jsem se nechal 

v rámci Apollo Optik přeložit do prodeje 

na filiálku. To už byla úplně jiná práce. Tam 

už jsem mohl dělat i refrakci. No, vlastně 

nemohl, protože mého šéfa to tehdy stálo 

hodně úsilí, aby mě to naučil. Měl jsem 

tenkrát veliké štěstí. Můj šéf, Augenopti-

kermeister Heinz Plackner, byl nejen velmi 

dobrý teoretik, ale i praktik. Téměř vše, co 

dnes umím, mi dokázal vysvětlit a dal si 

se mnou tu práci, abych to také pochopil. 

Za to jsem mu dodnes vděčný.

V roce 1986 jsem odešel do Stuttgartu 

k firmě Optik Aktuell, kde jsem začal pra-

covat jako vedoucí optické dílny. Optik 

Aktuell byl v té době největší optický 

obchod v jižním Německu. V té době se 

v této optice prodávalo v průměru 80 brýlí 

denně. Pracovalo tam asi 55 zaměstnanců, 

včetně učňů, které jsem měl mimo jiné 

také na starosti. Práce v této firmě byla 

velmi zajímavá. Zúčastňovali jsme se 

s brýlemi módních přehlídek a pořádaly se 

různé akce na podporu prodeje. Zákazník 

si nepřijde pro brýle sám, jen tak, při takové 

konkurenci, jaká už v té době v oční optice 

v Německu byla. Pro to, aby se prodávalo 

tolik brýlí, se muselo stále něco podnikat. 

V této optice jsem zůstal až do roku 1993, 

kdy jsem se vrátil do Česka. 

Na těch deset let v Německu rád 

vzpomínám. Mnoho jsem se tam naučil, 

a nejen po odborné stránce. Poznal jsem 

mnoho zajímavých lidí, což je samo o sobě 

velmi poučné.

 Vyučujete v Kladně, kde bylo 

po Olomouci a Brně otevřeno baka-

lářské studium v oboru optometrie. 

Uvažujete do budoucna o akredita-

ci také pro magisterské studium? 

Ano, naše studium je zatím pojato 

jako bakalářské. V současné době se výuka 

„rozjíždí“ a je zapotřebí všechny vyučované 

předměty skloubit a spojit v jeden celek 

tak, aby studenti pochopili návaznosti 

mezi lékařskou geometricko-optickou 

částí optometrie. To je zatím dosti náročný 

úkol, takže uvažovat o akreditaci magister-

ského studia by bylo zatím předčasné.

 Jaká je podle Vás v dnešním vzdě-

lání linie mezi oborem bakalář 

a oborem magistr? 

Jednoduchá otázka – jednoduchá 

odpověď. Titul magistr je vyšší než bakalář 

a o dva roky delší. Ale tak jste to asi nemys-

lela. V dnešní době se to ve společnosti 

hemží tituly a někteří lidé používají své 

tituly v oborech, se kterými jejich titul 

absolutně nesouvisí, ale zní to lépe. Každý 

z nás si musí přebrat sám, s kým má tu čest, 

kdo klame tělem a kdo titulem. To je jedna, 

společenská část titulů.

Co se týče optometrie, bakalářský 

obor by měl zajistit velmi kvalitní vzdělání 

zaměřené na refrakci, aplikaci kontaktních 

čoček a rozpoznání očních chorob (nikoli 

léčení!). Dobrý optometrista-bakalář by měl 

znát refrakční vyšetřovací metody a aplikaci 

kontaktních čoček, nejenom teoreticky, ale 

i prakticky. Dále by měl mít přehled o mo-

derních možnostech korekce refrakčních 

vad, ať už brýlovou, nebo kontaktní čočkou, 



Česká oční optika 3/2011

popřípadě podat zákazníkovi informace 

o dalších možnostech korekce, jako jsou 

například operace rohovky.

Obor magistr bych si představoval 

jako další vzdělání, které by na první 

pohled s optometrií nesouviselo. Patřilo 

by tam například programování, elektro-

nika, ekonomika, fyzika nebo chemie. To 

poslední by mohlo být obzvlášť zajímavé. 

Představme si progresivní brýlovou čočku, 

která by svoji optickou mohutnost smě-

rem k oblasti na čtení nezvyšovala změnou 

zakřivení, ale plynulým zvyšováním indexu 

lomu. Není toto výzva?

 Když byste měl tuto výzvu přiblížit 

čtenářům-laikům – v čem by byla 

výhoda takové čočky?

Takováto čočka by měla rotačně sy-

metrickou základní plochu a tím by bylo 

dosaženo podstatně lepšího zobrazení 

v periferii, podobně jako u jednoohnisko-

vých brýlových čoček.

 Říkáte, že bakalářský obor opto-

metrista by měl znamenat vel-

mi kvalitní teoretické i praktické 

vzdělání. Je podle Vašeho názoru 

bakalářské studium optometrie 

u nás kvalitní, nebo je třeba ještě 

dolaďovat? 

Vzdělání optometrista udělalo za po-

sledních dvacet let veliký skok dopředu. 

Studentům se dostává velmi dobrých 

praktických i teoretických znalostí. Je to 

dáno především tím, že vyučující jsou 

v tomto směru po odborné stránce ne-

srovnatelně lepší než v minulosti, kdy op-

tometrii vyučovali pouze lékaři, u kterých 

optometrie není stěžejní činnost.

Co by bylo ještě dobré doladit? Určitě 

naučit studenty, jak tyto teoretické a prak-

tické znalosti používat v praxi. Aby pod 

tíhou těchto znalostí nepřestali používat 

přirozenou inteligenci a rozum. Malý pří-

klad: Přijde zákazník do optiky s receptem 

na brýle do blízka a je na první pohled 

jasné, že dioptrie neodpovídají věku, jsou 

příliš silné, ale zákazník s nimi dobře a po-

hodlně čte v odpovídající vzdálenosti. Prv-

ní, co by optometristu mělo napadnout, je 

to, že je tady s velkou pravděpodobností 

nedokorigovaná hypermetropie – měl by 

učinit potřebné kroky a třeba si zákazníka 

„připravit“ do budoucna na progresivní 

čočky, a ne přemýšlet o spazmu akomoda-

ce či jiných podobných anomáliích. 

 Co pro Vás osobně znamená vě-

novat se studentům? Jsou dnešní 

studenti odlišní od naší generace?

Pro mě je to zábava. Snažím se najít 

vždy ta jednoduchá a lehce pochopitelná 

vysvětlení dané látky. Nezapomněl jsem, 

jak pro mě bylo obtížné určitou tematiku 

pochopit, a proto se snažím podat látku 

studentům jednoduchou a pro ně sro-

zumitelnou formou, což je často obtížné. 

Jinak jsem přesvědčen, že se dnešní nová 

generace od nás v zásadě neliší. Odlišnosti 

jsou způsobeny okolními vlivy této doby. 

My jsme si ve škole posílali pod lavicí psa-

níčka a báli jsme se, aby nám je učitel ne-

zabavil a dokonce nepřečetl nahlas. Dnes 

si děti snad už i ve školce posílají esemesky 

a učitelé si toho ani nevšimnou.

 Bavilo by Vás dělat výzkum souvi-

sející s Vaším oborem, nebo jste se 

vždycky chtěl spíš věnovat optic-

kému povolání, tedy komunikaci 

s lidmi?

Pro mě je zajímavější komunikace 

s lidmi.

 Povolání člověka prochází určitý-

mi fázemi. Vnímáte je i ve svém 

povolání? 

Nevím, zdali vás moje odpověď 

uspokojí. Snažím se, aby mi moje vzdělání 

nepřekáželo při výkonu povolání. Tím chci 

říci, že je dnes pro mě důležitější najít si 

k zákazníkovi nebo studentovi nejdříve lid-

skou cestu a potom teprve tu odbornou.

 Jak se v naší zemi podle Vás lidé 

staví k novinkám, které optiky 

nabízejí? 

Myslím si, že pozitivně. Záleží na opti-

kovi, jak zajímavě a působivě tyto novinky 

svým zákazníkům nabídne.

 Co se Vám nejvíce osvědčilo při 

práci se zákazníkem?

Pozorně mu naslouchat!

 V čem je pro Vás zajímavá či zvláštní 

dnešní doba?

Mojí prací.

Za korespondenční rozhovor

 poděkovala Eva Klapalová

Foto: archiv autora
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Se SAGITTOU
do Číny

  Snad největším zážitkem výpravy českých a slovenských optiků do Číny, 
organizované SAGITTOU, byl výstup na Velkou čínskou zeď. Ačkoli účastníci 
výletu zdolali pouze část z celkové délky zdi, měřící více než 5 600 km, kterou prý 
obdivoval při svém letu kosmem i americký astronaut Neil Armstrong, museli si 
chvílemi sáhnout až na úplné dno sil. Úsměvy na tvářích optiček i optiků jsou 
neklamným důkazem toho, že mají výstup teprve před sebou. 

V minulém čísle České oční optiky jsme Vás seznámili se soutěží, 

kterou SAGITTA připravila pro české a slovenské optiky ke svým 

20.  narozeninám,  a  losováním  výherců  této  soutěže  v  průběhu 

DAVIDOFF párty, organizované během veletrhu OPTA 2011. Dnes 

přinášíme reportáž ze zájezdu, jehož se zúčastnili vylosovaní výherci 

soutěže Se SAGITTOU do Číny ve dnech 6.–14. května 2011.

po Číně

 Se SAGITO
U

 d
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 Číny | Se SAGIT
O
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y |  

  Většina  z  nás  má  ještě  v  čerstvé  paměti  dojmy  z  her  
29.  letní  olympiády,  která  se  konala  přesně  před  3  lety 
v Pekingu. Chloubou Číny se stal Pekingský národní stadion, 
populárně zvaný Ptačí hnízdo, který pojme 91 000 diváků, stál 
půl miliardy amerických dolarů a byl místem jak zahajovacího, 
tak i závěrečného ceremoniálu olympiády. Ani tento novodobý 
monument,  postavený  z  oceli,  nemohl  uniknout  pozornosti 
české a slovenské optické výpravy.

  Nabitý program zájezdu SAGITTY Brno po čínských pamě-
tihodnostech  byl  chvílemi  náročný  na  fyzické  vypětí,  proto 
čeští  i  slovenští  optici  uvítali  možnost  návštěvy  proslulého 
centra tradiční čínské medicíny v Pekingu. Procedury začínaly 
koupelí nohou a příjemnou masáží a končily několikavteřinovým 
vyšetřením  spočívajícím  v  pohledu  na  jazyk  a  doteku  pulzu 
na zápěstí. Peněženky optiků zeštíhlené o nečekaně vysoké 
částky, ale hlavně jejich hlavy a mozky tak podstoupily nakonec 
podstatně očistnější mycí proces než nohy na začátku. 
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  Téměř  všechny motocykly  v Číně dnes  jezdí na elektrické 
baterie, jejichž razantním daňovým zvýhodněním proti strojům 
na klasická tekutá paliva čínská vláda masivně podporuje čistotu 
ovzduší  v  přelidněných  městech.  Čeští  a  slovenští  účastníci 
zájezdu, nezvyklí na tuto skutečnost, nevěděli, kam dříve skočit, 
když jim najednou za zadky zaburácely klaksony motoristických 
kavalerií, které se pohybovaly absolutně nehlučně a které si 
takto prosazovaly právo přednostního pohybu nejen na úzkých 
cestách, přechodech pro chodce, ale i na chodnících pro pěší.

  O  platnosti  neoficiální  teorie,  že  se  v  Číně 
jí  doslova  vše,  co  se  hýbe,  se  mohli  přesvědčit 
účastníci cesty Se SAGITTOU do Číny především při 
procházkách rušnými ulicemi večerních měst. Nej-
různější druhy živočichů, upravené všemi možnými 
způsoby, kupodivu příliš mnoho hodovníků z našich 
řad nepřitáhly, ačkoli jednou z věcí, o níž se nedalo 
pochybovat, byla čerstvost surovin. I další spolu-
cestovatelé potvrdí, že snad třetina z vyobrazených 
štírů se ještě při fotografování hýbala.

  Jedním z nezapomenutelných míst, které vítězové soutěže Se SAGITTOU do Číny 
navštívili, byla zahrada Yu Yuan v Šanghaji. Tato zahrada je jednou z nejznámějších 
a nejoblíbenějších atrakcí Šanghaje a současně vzorovým představitelem tradiční čín-
ské lidové architektury, unikátní kombinací dřevěných starobylých staveb, kamenných 
vyvřelin nejroztodivnějších tvarů a oázou bujné zeleně. 

  Takto vypadá pohled zdola na druhou nej-
vyšší budovu světa, sídlo Světového finančního 
centra  v  Šanghaji.  Jeden  primát  však  tato 
stavba  přece  jen  má  –  návštěvníci  se dívají 
na  okolní  svět  z  nejvyššího  bodu,  na  který 
může vystoupit běžný smrtelník, a to z výšky 
474  metrů  nad  základnou.  Bohužel  pohled 
shora  objektivem  fotoaparátu  není  možné 
nabídnout  –  návštěvníkům  není  umožněno 
dostat se ve výšce 474 m ven z budovy, můžou 
se pohybovat pouze v  jejích uzavřených pro-
sklených částech.

  Ne, neradujte se předčasně – v tomto případě se nejedná 
o blanické  rytíře vystupující  z útrob hory, aby pomohli české 
ekonomice v řešení současné zapeklité situace. Jde o část ob-
rovských vykopávek 2000 let staré terakotové armády ve městě 
Si-an, objevené v roce 1974, která patří kromě Velké čínské zdi 
a Zakázaného města k nejdůležitějším památkám Číny. Prohlídka 
terakotové armády, považované za neoficiální osmý div světa, 
byla zlatou tečkou za zájezdem českých a slovenských optiků 
Se SAGITTOU do Číny.

Krásných zážitků a poznatků ze zájezdu Se SAGITTOU do Číny bylo samozřejmě podstatně víc než těch, 
které jsme zde zmínili, a to jak kulturních, tak historických, přírodovědných, cestovatelských. Nesmírně 
zajímavá cesta do Číny, v níž byl účelně využit každičký okamžik, umožnila českým a slovenským optikům 
dozvědět se spousty nových informací o nejpřekotněji se rozvíjející zemi současnosti, její minulosti, 
přítomnosti i budoucnosti. Veliký dík za to patří také cestovní kanceláři VICTORY TRAVEL Trnava, jež 
zájezd pro SAGITTU zorganizovala k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno
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v anamnéze
Dědičnost

vývoje), fyziologickými funkcemi (hladina 

cukru v krvi, krevní tlak), morfologickými 

znaky (výška, hmotnost, IQ) a mnoha 

jinými vlivy. Jedná se o soubor všech 

definovatelných znaků jedince. Na rozdíl 

od genotypu, který nám předají biologičtí 

předkové, je tedy fenotyp výsledkem vý-

voje každého jedince. 

Genetická informace je přenášena 

jako monogenní, tj. na jednom genu, 

chromozomální (na chromozomu X či Y) 

nebo multifaktoriální (dědičnost má více 

příčin, např. více radonu v prostředí, kde 

žije rodina po generace). Další důležitou 

informací v otázce genetické dispozice 

je způsob přenosu – zda se gen přenáší 

dominantně, nebo recesivně, a zda je 

dědičnost úplná, či neúplná. Pro určení 

těchto vztahů je třeba při anamnéze 

zjistit vztahy v rodině. Některé dědičné 

vlastnosti se mohou přenášet z pokolení 

na pokolení, některé tzv. „přes koleno“, 

jiné z matky na dceru, z matky na syna, 

z otce na vnučku atd. Proto v některých 

případech zaznamenáte, že např. vysokou 

myopii u mladé slečny nemá nikdo z pří-

mé rodiny, ale sestra otce. 

Existují patologické stavy, u kterých je 

dědičnost jednoznačně dána. Pravděpo-

dobnost výskytu postižení lze však také 

vypočítat.

h... míra dědičnosti – genetického určení 

r...  poměr genetické a negenetické složky 

(tuto hodnotu lze laicky považovat 

za pravděpodobnost dědičnosti)

r = h2  jsou postiženi oba rodiče

r = ½ h2  je postižen jeden rodič

r > ½ h2   je postižen vlastní sourozenec 

(pro jakékoli dítě daného 

rodiče) 

r = ¼ h2   je postižen nevlastní sourozenec 

Dědičností se zabývá genetická epi-

demiologie. Ta vychází z genealogie, zna-

losti rodokmenu. Dědičný výskyt se může 

objevit na úrovni familiární, tj. opakuje se 

v rodě, dále jako izolovaný neboli první 

výskyt genetické informace v rodě nebo 

jako tzv. nová mutace. 

U všech patologických stavů by 

bylo dobré zamyslet se nad kombinací 

genetické dispozice a ovlivněním vývoje 

vnějšími faktory. Je to důvod řádného pro-

vedení rodinné, osobní i refrakční historie 

v anamnéze.

Dědičnost 
refrakčních vad

Dědičnost refrakčních vad je poměrně 

známou záležitostí. Pokud trpí refrakční va-

dou oba rodiče, má jejich potomek 33–60% 

pravděpodobnost, že bude též nosit brýle. 

Dědičnost je proces, ve kterém po-

tomek (buňka nebo organismus) 

získává vlastnosti nebo predis-

pozice k vlastnostem rodičovské buňky 

nebo organismu. Genetický přenos se 

děje pomocí DNA. Jednotkou informace je 

gen. Dědičnost je určena tzv. genotypem. 

Ten vypovídá o genetické výbavě, která je 

zaznamenána v DNA. Vlastnosti a celková 

výbava charakteru jedince je však udána 

tzv. fenotypem. Fenotyp vzniká na základě 

genotypu, který je dále modifikován např. 

prostředím (sociální podmínky, prostředí 
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Jestliže má refrakční vadu pouze jeden ro-

dič, pak se riziko lehce snižuje na 23–40 %. 

Pokud se u rodičů refrakční vada nevysky-

tuje, pak je riziko 6–15 %. Strabismus má 

dědičný potenciál 23–70 %.

U oftalmologických onemocnění je 

pravděpodobnost dědičnosti zrakového 

postižení ve vyspělých zemích přibližně 

30–40 %. Vyšší pravděpodobnost dědič-

nosti existuje v uzavřených komunitách. 

Některé oftalmologické 
diagnózy a jejich 
genetická dispozice

Kongenitální katarakta je označení 

katarakty přítomné v době narození. Pří-

činou mohou být zevní vlivy v průběhu 

těhotenství (ozáření, terapie kortikostero-

idy), ale i předčasný porod, kožní choroby, 

poruchy metabolismu, oční anomálie (ani-

ridie, kolobomy), trauma, intrauterinní in-

fekce (HSV, toxoplazmóza, zarděnky, VZV), 

systémové syndromy nebo nespecifické 

hereditární vlivy. Dědičnost se v těchto 

případech projeví ve 25–50 %.

Glaukom je chronická, progresivní 

a nereverzibilní optická neuropatie, všeo-

becně spojovaná se zvýšeným nitroočním 

tlakem, při níž dochází k charakteristické-

mu strukturálnímu poškození zrakového 

nervu, úbytku vláken zrakového nervu 

a k charakteristickým defektům zorného 

pole. Pravděpodobnost dědičnosti je 

v tomto případě až 50 %.

Věkem podmíněná makulární dege-

nerace (VPMD) je degenerativní postižení 

centrální (makulární) oblasti sítnice u star-

ších osob. Vyskytuje se u 30 % osob nad 

70 let. S rodinnou historií je riziko 4x vyšší. 

Retinitis pigmentosa (RP) je hetero-

genní onemocnění sítnice charakterizo-

vané degenerací pigmentu s následnou 

progresivní slepotou. Existují tři základní 

formy. Izolovaná, primární forma se pro-

jevuje již v průběhu dětství porušenou 

adaptací za šera a tmy. Zvláštní formou je 

Leberova kongenitální amauróza vyskytu-

jící se po narození a progredující do amau-

rózy. Třetí forma se nejčastěji vyskytuje 

u řady metabolických onemocnění. Není 

tedy klasickou RP, ale sekundárním one-

mocněním. Pravděpodobnost dědičnosti 

je 50 %.

Keratokonus je dědičný v 10 % pří-

padů. Jedná se o rohovkovou ektázii, při 

které dochází k vyklenutí a ztenčování 

rohovky. Projevuje se po 20. roce věku. 

Objevuje se progredující myopie s nepra-

videlným astigmatismem a klesá zraková 

ostrost. Rohovka je ztenčená a kónicky 

vyklenutá. Častější je u atopie a Downova 

syndromu.

Systémová 
onemocnění, 
jejich dědičná 
pravděpodobnost 
a poruchy zraku

Jak již bylo mnohokrát řečeno, poško-

zení zraku způsobují velmi často i systé-

mová onemocnění. Zatímco u primárních 

oftalmologických onemocnění nelze 

výskyt choroby ovlivnit (s výjimkou např. 

VPMD), u systémových chorob lze snížit 

riziko zodpovědným přístupem. Nejčas-

tějšími systémovými onemocněními jsou 

hypertenze a diabetes.

Hypertenze, vysoký krevní tlak, je jako 

primární onemocnění dědičná v 30–60 %. 

Objevuje se však hlavně jako onemocnění 

přidružené např. u diabetu.

Diabetes mellitus II. typu je metabo-

lické onemocnění zpracování cukru v těle. 

Dědičné je ve 30 % případů; onemocní-li 

jeden ze sourozenců, je u druhého sou-

rozence pravděpodobnost onemocnění 

téměř 40 %. U diabetu I. typu se jedná 

o autoimunitní onemocnění. Toto one-

mocnění se vyskytuje v 5 % z celkového 

počtu diabetů a kupodivu má pouze 0,5 % 

dědičné pravděpodobnosti.

Velmi často probíraným tématem je 

i onemocnění štítné žlázy. V tomto přípa-

dě dědičnost nehraje významnou roli.

Otázka dědičnosti 
v anamnéze prováděné 
optometristou

Nemá-li optometrista základní infor-

mace o rodinné anamnéze, lze mnohé 

stavy zanedbat. Je tedy třeba řádně pro-

vádět každou její část. Tyto informace po-

mohou orientovat se lépe v komplikacích 

refrakčního měření, pomohou nám nalézt 

odpovědi na otázky, které souvisejí s vývo-

jem klientova refrakčního stavu. Pomohou 

nám také při poradenské činnosti, např. 

v otázkách prevence. Mohou však nastat 

i případy, kdy klient své biologické zázemí 

nezná. Pokud se tak stane a my máme po-

dezření na některý stav s vysokou pravdě-

podobností genetického přenosu, je třeba 

odeslat klienta k řádnému vyšetření. 

Optometrista provádí anamnézu vždy 

profesionálně a mělo by být samozřej-

mé, že i přes to, že neskládáme přísahu 

mlčenlivosti, tyto informace nebudou 

poskytovány třetím osobám.

Bc. Martina Nováková, MSc.

msc.optom@centrum.cz

Zdroj: www.medicabaze.cz 
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Dňa 30. mája 2011 vo večernom 

spravodajstve najsledovanej-

šej slovenskej televízie odznela 

reportáž s názvom „Drahé okuliare“. 

Samozrejme ako to už u nás býva, niesla 

sa v duchu, čím väčšia hrôza, tým väčšia 

sledovanosť. Podľa reportáže je budúcnosť 

väčšiny nositeľov okuliarov beznádejná 

a čaká ich slepecká palica. 

Z prieskumu redaktorky televíznych 

novín vyplynulo zistenie, že priemerná 

cena za okuliare pre dospelých je 160 €, 

pre deti 120 € a kombinované okuliare 

(asi mala na mysli bifokálne a multifo-

kálne okuliare) vraj vyjdú na 250–800 €. 

Toto zistenie takmer priviedlo ku kolapsu 

v priamom prenose úbohú pani dôchod-

kyňu, ktorá mala na tvári dvadsaťročné 

okuliare po manželovi. Predpokladám, 

že pani redaktorka vykonala erudovaný 

prieskum cien okuliarov asi až v dvoch 

optikách v centre Bratislavy. V takomto 

duchu sa niesla celá reportáž, ktorá bola 

zmesou dezinformácií a poloprávd. Redak-

torka zjavne nemala ani potuchy o danej 

problematike, a predsa našla odvahu ne-

pravdivo informovať divákov o úhradách 

zdravotných poisťovní za optické po-

môcky. Je smutné, že si neuvedomila, aké 

ďalekosiahle dôsledky jej lživé informácie 

môžu mať. Okrem redaktorky večerného 

spravodajstva podala nepravdivú infor-

máciu dokonca aj hovorkyňa Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne, keď uviedla, že ich 

poisťovňa prispieva svojim poistencom 

4,34 € na okuliarový rám. Vzápätí sa 

na obrazovke objavila pani vedúca očnej 

optiky, a ja som očakávala, že uvedie všetky 

informácie na pravú mieru. Hľadela som 

v nemom úžase, že ani ona a dokonca 

ani ďalšia pani vedúca nevedeli v mé-

diách správne informovať o tom, koľko, 

komu a ako často prispievajú zdravotné 

poisťovne na optické pomôcky. Pritom 

v čase odvysielania reportáže bol nový 

Cenník zdravotníckych pomôcok platný 

a zverejnený na internetových stránkach 

Ministerstva zdravotníctva už 2 mesiace! 

Taktiež Optická únia Slovenska už vo 

februári avizovala veľké zmeny v Cenníku 

od 1. apríla 2011. Dokonca sme pre členov 

vypracovali veľmi prehľadný a praktický 

cenník. To, že dostaneme ranu pod pás 

z vlastných radov, som naozaj nečakala. 

Naše „milé“ kolegyne svojimi fundovanými 

dezinformáciami ešte viac popudili už aj 

tak nahnevaných zákazníkov, navyše ani 

slovom nespomenuli, že poisťovne stále 

prispievajú na okuliare deťom, ktoré to 

potrebujú najviac. 

Takéto diletantstvo je dôsledkom totál-

neho nezáujmu väčšiny optikov o dianie vo 

svojom odbore. Na stretnutiach OÚS vidíme 

stále tie isté tváre, pričom zaplatený členský 

príspevok nie je podmienkou, aby sa mohli 

stretnutí zúčastniť. Len táto hŕstka ľudí sa 

zaujíma o problémy, ktoré sa na nás valia 

zo všetkých strán. Logicky potom dokážu 

lepšie vyhodnotiť riziká a včas na ne reago-

vať. Niektorí kolegovia sa sťažovali, aké veľké 

finančné straty im priniesli zmeny v Cenní-

ku zdravotníckych pomôcok, keďže na ne 

zareagovali neskoro. Nie nadarmo sa hovorí, 

že šťastie praje pripraveným! Bohužiaľ len 

niektorí pochopili, že okrem negatív môže 

nový Cenník priniesť do nášho optického 

života aj pozitíva. Určite sa budeme nejaký 

čas stretávať s nahnevanými a sklamanými 

zákazníkmi, no na druhej strane nás nový 

Cenník oslobodzuje a zrovnoprávňuje 

v konkurenčnom boji, kde predpis na oku-

liare už nebude hlavným prostriedkom 

na získavanie zákazníkov. Čakajú nás ťažké 

časy, je však len na nás, ako budeme na ne 

pripravení. 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 

dovoľte mi popriať vám menom pred-

stavenstva OÚS krásne leto, aby ste pred 

ďalším neľahkým obdobím načerpali 

veľa síl. 

Ing. Alexandra Kováčiková

členka predstavenstva OÚS

informuje
únia Slovenska 
Optická
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Projekt bezplatného 
preventivního vyšetření 
zraku u předškolních dětí

Lions Eye

Lioni zahájili v minulém roce v jižních Čechách, ale 
i na jiných místech republiky projekt Lions Eye 
(lví oko) – projekt bezplatného preventivního 

vyšetření zraku u předškolních dětí. 

International Foundation. Z ní jsou finan-

covány projekty formou grantů. Nadace je 

veřejná, nezisková a od daní osvobozená 

instituce. Hlavními projekty jsou tzv. Lions 

Quest – podpora rozvoje osobnosti žáků, 

výstavba domovů pro handicapované ob-

čany, výstavba nemocnic včetně vybavení, 

zakoupení detekčních jednotek, výstavba 

studní a hygienických zařízení, pomoc při 

přírodních katastrofách. Česká republika 

obdržela z LCIF na okamžitou pomoc při 

povodních v roce 1997 částku 10 000 USD, 

na odstranění škod po povodních v roce 

1998 částku 20 000 USD a v roce 2002 pak 

10 000 USD. 

Kluby v jednotlivých státech jsou or-

ganizovány do distriktů. Česká a Slovenská 

republika vytvářejí společný Distrikt 122, 

který má necelou tisícovku členů organizo-

vaných ve 41 klubech. Z celkového počtu 

členů je 22 % žen. Kluby jsou uznávaným 

partnerem měst i regionů, finanční pro-

středky získávají na samostatných akcích 

a projektech. 

K významným mezinárodním pro-

jektům patří činnost Lionského oftalmo-

logického edukačního centra v Praze při 

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 

(FNKV). Zde jsou od roku 2002 pořádány 

vzdělávací kurzy pro oční lékaře ze střední 

a východní Evropy. Budova vzdělávacího 

centra v hodnotě 1 milionu USD je darem 

LCIF pro FNKV v Praze. Zde také v roce 2009 

vznikla při příležitosti oslav 8. světového 

dne zraku myšlenka, která nakonec vyús-

tila v projekt Lions Eye. 

Nejprve něco o tom, kdo jsou lioni 

a jaké jsou jejich cíle. Lionské hnutí má 

svou dlouhodobou historii. V roce 1917 

byla založena v Chicagu pojišťovacím 

agentem Melvinem Jonesem národní 

organizace s cílem přispět rozvoji života 

ve městě. Již v roce 1920 přerůstá tato 

organizace v mezinárodní asociaci a pou-

žívá název LCI – Lions Clubs International 

(LIONS = Liberty, Intelligence, Our Nation‘s 

Safety – Svoboda, vzdělání, jistoty našich 

národů). Konvent v roce 1925 stanovil 

za hlavní směr činnosti lionů pomoc 

zrakově postiženým. Slavná Američanka 

Helen Keller, která v důsledku zákeřné, 

tehdy neznámé meningitidy přišla ve věku 

19 měsíců o zrak i sluch, zde oslovila liony 

jako „Rytíře slepých“. LCI se stává v roce 

1945 jako nevládní organizace i poradním 

orgánem OSN. Hnutí přijímá za své motto 

„We serve“ (Sloužíme). Po roce 1989 se 

rozšiřuje myšlenka lionů i do střední a vý-

chodní Evropy.

Lions Clubs International je největší 

celosvětovou humanitární organizací, 

která působí ve 205 zemích a má 1,3 mi-

lionu členů ve 45 000 klubech. Aktivity 

lionů jsou zaměřeny na pomoc zrakově 

postiženým, sluchově postiženým a jinak 

handicapovaným spoluobčanům. Posky-

tují pomoc dětem, seniorům, rodinám, 

navazují mezinárodní vztahy v rámci 

hnutí, chrání životní prostředí, organizují 

sběr nepotřebných brýlí pro rozvojové 

země. Mají svoji Nadaci LCIF – Lions Clubs 
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Občanské sdružení Prima Vizus zde 

prezentovalo svou aktivitu o preventivním 

vyšetření zraku u předškolních dětí pomo-

cí přístroje Plusoptix S08. Dohodli jsme se 

s nimi na provedení jakéhosi pilotního pro-

jektu pro náš Lions klub v Táboře. Sdružení 

nám zabezpečilo vyšetření dětí ve čtyřech 

vybraných mateřských školách. Za každé 

dítě jsme jim však uhradili formou daru 

100 Kč. Po těchto zkušenostech vznikl 

nápad zorganizovat takové vyšetření 

samostatně, poskytovat je jako prevenci 

zdarma a k tomu zakoupit přístroj. Pokud 

má pediatrický autorefraktometr Plusoptix 

sloužit dobré myšlence, je nutné, aby byl 

využit efektivně i v době, kdy neprobíhá 

měření v mateřských školách. Podmínky 

v Táboře bohužel nebyly tak výhodné jako 

v Českých Budějovicích, kde je členem klu-

bu ředitel Tyflokabinetu, v němž je možné 

přístroj pro veřejnost trvale provozovat. 

K zakoupení přístroje se tedy rozhodl Lions 

klub České Budějovice a oslovil sponzory 

pod názvem projektu Lions Eye. Tento 

název byl nakonec přijat celým distriktem. 

Z grantu LCIF byl zakoupen další přístroj, 

který slouží pro všechny kluby z distriktu 

a využili jsme jej zpočátku i my.

Poté se nám podařilo navázat kontakt 

s provozovatelkou Optiky D+P Tábor 

a Soběslav, Bc. Danou Pěčkovou, DiS. Toto 

spojení umožnilo vzájemnou spolupráci 

organizátorskou a profesní. Pod záštitou 

starosty Tábora Jiřího Fišera a senátora 

za Táborsko Pavla Eyberta jsme organizo-

vali vyšetření dětí v mateřských školách 

nejprve v Táboře, v další etapě pak i v jeho 

okolí. Nejprve na přístroji zakoupeném 

distriktem, od prosince 2010 již na přístroji 

Optiky D+P. Výhodou je, že vyšetření pro 

děti, které nejsou v mateřských školách, je 

zdarma poskytováno i v optice v Táboře 

a Soběslavi. 

Abychom získali důvěru rodičů před-

školních dětí, prezentovali jsme naše 

záměry a jednoduchý postup vyšetření 

dětí v místním tisku. Pomohlo nám 

i zveřejnění průběhu vyšetření ve vysílání 

televize Prima při příležitosti vyšetření 

tisícího dítěte v Českých Budějovicích. 

Pochopit cíle vyšetření a jeho důležitost 

musejí zřizovatelé škol – starostové obcí 

i pedagogičtí pracovníci, kteří vyšetření 

pomáhají ve školách uskutečnit a na je-

jichž přístupu také mnoho záleží. Musí 

oslovit rodiče dětí, seznámit je s průbě-

hem vyšetření a vyžádat od nich souhlas 

formou podpisu. Nabídli jsme pomoc i pe-

diatrům v rámci bývalého okresu, možnost 

nechat vyšetřit děti na přístroji Plusoptix 

zdarma v optikách v Táboře a Soběslavi 

v rámci jimi prováděných preventivních 

prohlídek a naopak možnost využít námi 

naměřené hodnoty ve školách nebo při 

individuálním vyšetření.

Do současné doby jsme vyšetřili 2 002 

předškolních dětí. Přehled výsledků vyšet-

ření je uveden v tab. 1.

Z výsledků je možné vyčíst, že touto 

činností, která je prováděna jako huma-

nitární služba, bylo do péče oftalmologů 

odesláno 206 dětí. 

Obdobná iniciativa proběhla také 

v lionských klubech Rychnov nad Kněž-

nou a Plzeň a je připravována v dalších 

městech. 

Bez spolupráce s optometristkou, kte-

rá je pro naši aktivitu profesním garantem, 

bychom projekt nemohli zajistit. Důležitá 

je také zpětná vazba od oftalmologů.

Činnost považujeme za velmi efektivní 

a předpokládáme, že projekt Lions Eye 

bude trvale přispívat ke zlepšení zdravotní-

ho stavu nejmladší části naší populace.

Ing. Miroslav Kotěšovec 

vedoucí projektu  

a past prezident Lions klubu Tábor

Spoluautorka: Bc. Dana Pěčková, DiS. 

Optika D+P s.r.o. 

optikadp@seznam.cz
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6–12 měs. 2 2 14,28 12 14

1–3 roky 1 1 1 2 2 7 31,81 15 22

3–6 let 38 4 13 6 1 5 67 7,98 772 839

6–7 let 15 2 1 3 1 22 17,89 101 123

7+ let 0 0 4 4
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6–12 měs. 1 1 8,33 11 12

1–3 roky 3 1 1 1 1 7 36,84 12 19

3–6 let 34 6 6 8 2 6 62 7,76 737 799

6–7 let 21 10 3 3 37 22,42 128 165

7+ let 1 1 20 4 5

Celkem 110 24 25 25 4 16 206 1 796 2 002

% 5,49 1,20 1,25 1,25 0,20 0,80 10,29 10,29 89,71

Celkový počet vyšetřených dětí: 2 002

tab. 1 Výsledky vyšetření, které proběhlo v období od 11. 11. 2010 do 16. 6. 2011
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Členka divadla Sklep a hudební skladatelka. S Janem Vod-
ňanským píše písně pro děti, nejznámější CD jsou „Písničky 
z Kouzelné školky“ a „Majda a kamarádi nejen ze školky“.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 

na stopkách?

Pořád.

 Co Vás v poslední době uhodilo 

do očí?

Rozhodně Bugatti Veyron v pražských 

ulicích.

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 

se řídíte jinými smysly?

Ano, věřím, včera jsem věděla od první 

chvíle, že ty lodičky musí být moje.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?

Nepamatuji si.

 V kom vidíte hrdinu?

Pro mě je jediným hrdinou Sean Con-

nery a jeho James Bond.

 Zavíráte před něčím oči?

Před prudkým sluníčkem a písečnou 

bouří.

 Nad čím byste přivřela oko?

Když někdo zpívá s chutí, ráda přivřu 

oko nad tím, že třeba až tak dobře nein-

tonuje.

 Co (nebo koho) byste střežila jako 

oko v hlavě?

Dceru.

 Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?

Každý, kdo připraví dobré jídlo... jsem 

vděčný strávník a sním téměř vše.

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 

zrak?

Zrak u mě hraje ofenzivní roli, rozum 

je proto delší dobu v defenzivě.

 Co Vás upoutá na první pohled – 

barva, tvar, zvuk, vůně nebo něco 

jiného?

Na první pohled mě upoutá vůně 

pěkně propečeného masíčka či bábovky 

od maminky.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

Určitě by byly růžové s kytičkami 

a beruškami.

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-

šením?

U vánočního stromečku.

Jak to vidí 

Hana
Navarová
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 Na co se ráda díváte?

V noci s dcerou na NHL.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí za vidění?

Bora Bora a Cookovy ostrovy, už šetřím na letenku.

 Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?

Děkuji pěkně, ani v nejmenším.

 Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše práce?

Díky divadlu jsem poznala spoustu zajímavých lidí z různých 

oborů, kteří mě inspirovali v mé tvorbě. 

 Z pohádek známe situaci, kdy musí hrdina jít stále 

kupředu a nesmí se ohlédnout. Přesto Vy osobně – co 

vidíte, když se ohlédnete (a co máte před sebou)?

Zpět se neotáčím, žiji přítomností a budoucnosti se ne-

bojím.

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte a vnímáte?

Svět vidím a vnímám realisticky, a i když mám občas nějaké 

výhrady, jsem vlastně spokojená s tím, jaký je.

Za rozhovor poděkovala redakce

Foto: archiv H. Navarové

Požadujeme 
vzdělání v oboru optometrie / spolehlivost a zodpovědnost / 
komunikativnost / aktivní přístup 

Nabízíme 
práci na plný či částečný úvazek  / zázemí a stabilitu dynamické 
společnosti / zajímavou práci s moderními přístroji / 
další  vzdělávání / odpovídající platové ohodnocení 

www.axis-optik.cz

Do našich prodejen 
Karlovy Vary, Sokolov, Strakonice, Písek a Příbram 
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V minulé kapitole jsme se zabývali zásadami měření a značení čoček 
na fokometru. Jistě není třeba zdůrazňovat, že čočky musí být 
před měřením naprosto čisté. U okulárového typu se tak zajistí co 

nejvyšší potřebný kontrast světelné testové značky a u automatického 
typu přesnost naměřených hodnot. Znečištěná čočka nebo i starší čoč-
ka s popraskanou antireflexní vrstvou může způsobit u automatického 
fokometru naprosto chaotické výsledky měření. Jediným spolehlivým 
způsobem jak získat správné hodnoty lámavosti čoček, například při 
výměně starých povrchově poškozených čoček v brýlích, je pak změření 
na klasickém okulárovém fokometru.

polohu čočky před okem uživatele jsou 

mimo její vzdálenosti od vrcholu rohovky 

rozhodující tyto dva údaje: 

vodorovná poloha optického středu •	

čočky (vztažného bodu) v očnici 

obruby, nejčastěji označovaná PD,

svislá poloha•	  (výška) – zjištěná buď 

podle metody „na střed otáčení oka“, 

nebo „na přirozený přímý pohled“. 

Tyto centrovací údaje se také nasta-

vují na centrovacím zařízení zábrusového 

automatu, na jehož displeji se zobrazuje 

nasnímaný tvar zabroušené čočky. Podle 

zadaných údajů pro vodorovnou a svislou 

polohu středu zornice oka se zobrazí 

na displeji centrovací bod – nejčastěji 

označený křížkem. 

Svislá poloha středů  
zornic u brýlí do dálky

Dvě varianty svislé polohy optických 

středů (vztažných bodů) čoček v obrubě 

a jejich důsledky pro uživatele při korekci 

do dálky (číslo 1/2011, str. 44):

1)  přímo před střed zornice, při přiroze-

ném držení těla a hlavy:

nevzniká nežádoucí klínový účinek •	

svislého směru, 

pokud je čočka odkloněna od svislé •	

roviny (pohled z profilu), vzniká 

nežádoucí astigmatismus šikmých 

paprsků, který způsobuje snížení 

brýlových
čoček

Centrování 
3. část

Po přesném změření a označení čoček 

následuje jejich tvarový zábrus. Nejdříve 

musíme načíst tvary zabroušených čoček 

podle vybraných obrub. Po uložení do pa-

měti počítače v automatu se tvar čoček 

zobrazí na displeji a čočky pak přesně 

nacentrujeme podle naměřené polohy 

středů zornic v obrubě tak, aby na ně mohl 

být spolehlivě upevněn upínací segment, 

pomocí kterého jsou pak pevně fixovány 

během tvarového zábrusu.

Centrovací údaje

Jak jsme uvedli v předcházející kapi-

tole v čísle 1/2011, pro správnou korekční 
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zrakové ostrosti uživatele, zvláště 

u asférických a atorických čoček.

2)  na střed zornice při nastavení kolmé-

ho pohledu vodorovně přes čočku 

v brýlích zakloněním hlavy uživate-

le s nasazenou obrubou (centrace 

„na střed otáčení oka“):

vzniká klínový účinek svislého směru •	

(po vrácení hlavy do přirozené polo-

hy, protože optický střed se dostává 

pod zornici),

nevzniká díky designu čoček (zvláště •	

asférických a atorických) astigma-

tismus šikmých paprsků, protože 

optická osa čočky prochází středem 

otáčení oka (obr. 1).

 

Svislý úhel sklonu  
čoček v brýlích

Na svislou polohu optického středu 

při centrování „na střed otáčení oka“ má 

vliv svislý úhel sklonu čoček (očnic) v na-

sazené obrubě při pohledu na uživatele 

brýlí z profilu, často označovaný ve for-

mulářích pro objednání individuálních 

korekčních čoček jako inklinace. Je to 

úhel, který svírá rovina očnice se svislou 

rovinou při normálním, přirozeném držení 

těla a hlavy stojícího klienta. Inklinace je 

však i čistě technický údaj o konstrukci 

obruby. Udává úhel, o který je rovina 

očnice konstrukčně odkloněna od pravo-

úhlé polohy vůči ose stranice (obr. 2a–d). 

Dá se také změřit jako úhel, o který je osa 

stranice odkloněna od kolmice vztyčené 

vůči rovině očnice. Různé obruby mohou 

mít i různé konstrukční inklinační úhly. 

Úhel inklinace obruby má samozřejmě 

vliv na úhel sklonu čoček v nasazených 

brýlích, ale neznamená to, že u dvou roz-

dílných uživatelů brýlí (např. muž a žena) 

naměříme se stejnou obrubou stejný úhel 

sklonu čoček (očnic). Konstrukčně stejná 

obruba může mít po nasazení různým uži-

vatelům i různý sklon očnic vlivem jejich 

anatomické stavby hlavy (tvar a poloha 

nosního kořene, výška uší) a přirozeného 

držení těla a hlavy. 

Úhel sklonu očnice se měří při pohle-

du ze strany na obličej s obrubou. Inklinač-

ní úhel samotné obruby se měří podobně. 

Tento úhel by se měl podle typu korekč-

ních čoček také upravovat, pokud to do-

volí konstrukce obruby. Když se však jedná 

o obrubu např. se širokými nebo dvojitými 

stranicemi, je technicky nemožné danou 

inklinaci změnit. Pak nezbývá než vybrat 

budoucímu uživateli jinou obrubu s vyho-

vujícím úhlem inklinace, případně obrubu, 

u níž lze inklinaci upravit. Tento problém 

musíme řešit hlavně u anizometropické 

korekce kvůli nežádoucímu rozdílnému 

klínovému účinku ve svislém směru při 

centraci „na střed otáčení oka“.

Svislý úhel sklonu čoček v obrubách 

má vliv na bodové zobrazení čočkami. 

Jestliže optická osa čočky neprochází stře-

dem otáčení příslušného oka, vzniká podle 

stupně naklonění čočky i určitý stupeň 

astigmatismu šikmých paprsků, který je 

přímo úměrný úhlu naklonění a lámavosti 

čočky. Tento astigmatismus způsobuje 

neostrost vznikajícího obrazu na sítnici 

oka. Ideální postavení čočky před okem 

uživatele by bylo kolmé vůči pohledové 

ose, která by procházela optickým středem 

této čočky. Optická osa čočky by se pak 

shodovala s optickou osou oka. Udržet 

tuto podmínku při nasazených brýlích je 

prakticky nemožné, protože oči se otáčejí 

kolem svých středů otáčení do různých 

pohledových směrů, ale brýle s čočkami 

C’
Oč

o – optická osa čočky
Oč – optický střed čočky
C’ – střed otáčení oka
α – úhel sklonu čočky

o

α

obr. 1 Úhel sklonu čočky při nasazených 
brýlích

zůstávají stát na místě. Proto se musí na-

lézt základní výchozí kolmá centrovaná 

poloha brýlové čočky vůči pohledové 

ose, kdy se optický střed čočky nachází 

právě v průsečíku pohledové osy s rovinou 

očnice obruby (centrace „na střed otáčení 

oka“). Vzhledem k tomu, že po nasazení 

obruby a přirozeném držení těla a hlavy při 

pohledu do dálky jsou očnice většinou při-

kloněny spodními okraji k tváři a odklánějí 

se tak od svislé roviny kolmé k pohledovým 

osám očí, musí se průsečík pohledové osy 

oka s rovinou očnice najít zakláněním hlavy 

uživatele (číslo 1/2011). Z této základní 

vycentrované polohy se pak díky prohnu-
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tému designu brýlových čoček může oko 

natáčet do různých směrů pohledu, aniž by 

byl obraz znatelně znehodnocován astig-

matismem šikmých paprsků. Potíž je však 

v tom, že při normálním držení těla a hlavy 

a pohledu do dálky se pak oči většinou 

dívají, v závislosti na úhlu sklonu očnic, přes 

takto centrované brýle několik milimetrů 

nad optickými středy pravé a levé čočky, 

což při jejich různých lámavostech (u ani-

zometropie) způsobuje rozdíl ve svislém 

klínovém účinku. Ten je při určité hranici 

(nad 0,5 pD) pro oční pár zatěžující, což 

uživatel korekce vnímá jako duhové lemy 

na kontrastních rozhraních obrazu. Výše 

popsané nežádoucí optické jevy pak 

ovlivňují volbu způsobu výškové centrace 

u různých typů čoček, jak je uvedeno 

v tab. 1 a 2. 

Při volbě výškové varianty centrace 

přihlížíme k typu čoček, hodnotám láma-

vosti a centraci ve starších brýlích, které 

uživatel dosud bez problémů používal. 

Můžeme vzít také v úvahu maximálně 

dosažitelnou zrakovou ostrost uživatele 

brýlí, jaká byla naměřena s korekcí u lé-

kaře nebo optometristy. To je také jeden 

z důvodů, proč by se na předpise na brýle 

měla tato hodnota uvádět. Je jasné, že 

uživatel se zrakovou ostrostí nad 1,0 bude 

kritičtější při hodnocení ostrosti obrazu 

s novými brýlemi a vlivu astigmatismu 

šikmých paprsků než uživatel se zrakovou 

ostrostí pod 1,0.

Když se nedokážeme rozhodnout 

pro jednu z variant výškové centrace, 

můžeme volit kompromis. Optický střed 

se pak nachází mezi výškami naměřenými 

jednou a druhou metodou. Vždy bychom 

se však měli řídit pokyny pro centrování, 

které jsou uváděny v katalozích čoček 

příslušných firem. Můžeme se na ně 

odvolávat i při řešení reklamací kvality 

korekce. Podrobnější informace získáme 

při osobních konzultacích s odbornými 

firemními poradci. 

Nastavení centrovacích 
údajů na zábrusovém  
automatu

Před tvarovým zábrusem na auto-

matu musíme změřenou a z fokometru 

označenou čočku přesně umístit pod 

rameno, ve kterém je upevněn nosič čočky 

se samolepicí podložkou. Na tento nosič 

se správně nacentrovaná čočka upevní 

a následně se vloží mezi upínací čelisti 

zábrusového automatu.

Správná poloha čočky pod upínacím 

systémem se určuje podle zobrazeného 

tvaru čočky na displeji. U starších typů 

zařízení se používal pouze milimetrový 

centrovací rastr s centrálním křížem. 

Varianty zadání PD do paměti počítače 

automatu:

PD pro pravé oko, PD pro levé oko,•	

poloha středů zornic v milimetrech •	

vůči středům očnic obruby.

obr. 2   Úhel inklinace obruby α 
s...osa stranice 
k...rovina kolmá k ose stranice 
o...rovina očnice

může vést ke vzniku astenopických potíží. 

Při stejných klínových účincích pro pravé 

a levé oko a stejném směru báze se obě 

oči výškově stočí o stejný úhel, což není 

pro oční pár žádná zátěž. V případě korek-

ce vysokoindexovými čočkami (s nízkým 

Abbeovým číslem – velkou disperzí světla) 

vyšších lámavostí však vzniká při pohledu 

mimo optický střed čočky vlivem klíno-

vého účinku barevná vada čoček, kterou 
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tab. 1  Varianty centrace podle typu čoček (do rozdílu lámavostí mezi P a L okem 1,0 D) 

Druh čoček,

korekce do dálky/blízka 
PD

Výška 

Poznámka

Na střed otáčení oka 

(pohled vodorovně a 

kolmo k čočce)

Na střed zornice při 

přirozeném držení 

těla a hlavy

Jednoohniskové (sférické, 

torické), do dálky
do dálky

ano

(bodové zobrazení)

Jednoohniskové (asférické, 

atorické), do dálky
do dálky

ano

(bodové zobrazení)

Jednoohniskové individuální, 

sportovní,  

do dálky

do dálky ano

Čočka je vyrobena tak, aby při poloze 

v brýlích před okem vykazovala předepsaný 

lámavý účinek bez zobrazovacích vad

Bifokální

do dálky

nebo

do blízka

ano

(předěl přibližně 

v úrovni spodního 

víčka)

PD do dálky – podle optického středu v části 

do dálky

PD do blízka** – podle geometrického středu 

segmentu do blízka

Bifokální asférické do dálky ano Při svislém sklonu čoček asi 10°

Progresivní do dálky ano Centrovací značku čočky před zornici

Vysokoindexové, do dálky 

(vyšší než  n = 1,6)*
do dálky

ano

(disperze)*

Zmenšit inklinaci obruby, aby se snížil astig-

matismus šikmých paprsků

Vysokoindexové asférické, 

atorické, do dálky
do dálky ano

Zmenšit inklinaci obruby, aby se neprojevila 

disperze (duhové lemy)

Lentikulární, do dálky* do dálky

ano 

(zorné pole)*

Zmenšit inklinaci obruby, aby se snížil astig-

matismus šikmých paprsků

ano
Zmenšit inklinaci obruby, aby se nahoře 

neomezilo zorné pole

Lentikulární, do blízka*

do blízka

(upravit 

prohnutí 

v nosníku na 

0° až mírně 

negativní)

zrcadlovou  

metodou 

Při sklopených očích do blízka na zrcátko, aby 

bylo zachováno zorné pole

ano
Upravit (zvětšit) inklinaci kvůli zornému poli 

ve svislém směru

Čtecí jednoohniskové

do dálky ano 

(bodové zobrazení)
Zvláště u asférických a atorických čoček

do blízka ano

Upravit prohnutí v nosníku tak, aby optické 

osy byly sbíhavě nastaveny na pracovní bod 

– není estetické

Prizmata objednaná 

individuálně
do dálky ano

*)  U vysokoindexových a lentikulárních čoček, které se nacházejí v obrubě před zornicemi v nakloněné poloze, je třeba rozhodnout, čemu dáme při volbě svislé cent-

race přednost. Buď chceme, aby uživatel viděl oběma typy čoček bodově ostře (bez astigmatismu šikmých paprsků) při volbě centrace „na střed otáčení oka“, což je 

vyžadováno hlavně u asférických a atorických čoček, nebo zvolíme centraci „na přímý, přirozený pohled“, jestliže chceme, aby ho u vysokoindexových čoček nerušily 

duhové lemy kolem okrajů předmětů (vysokoindexové materiály mají nízké Abbeovo číslo) a u čoček lentikulárních neměl nahoře omezené zorné pole vlivem nízko 

posazené optické zóny čoček. Splnit oba požadavky lze jedině úpravou inklinace obruby tak, aby čočky byly při přirozeném pohledu do dálky ve svislé kolmé poloze 

vůči pohledové ose. To ovšem není z technických a estetických důvodů vždycky možné. Řešením pak může být kompromis, kdy se oba požadavky splní jen na 50 %.

**) U bifokálních čoček s nulovou nebo velmi nízkou lámavostí do dálky.

Varianty zadání výšky optického 

středu (obr. 3):

vzdálenost od nejspodnějšího okraje •	

čočky (boxing systém),

vzdálenost od spodního okraje •	

čočky pod zornicí,

vzdálenost od středu očnice obruby.•	

Doplňujícím, ale velmi důležitým 

údajem pro přesnou polohu čoček ve vo-

dorovném směru je vzdálenost mezi 

čočkami, která se někde nazývá (méně 

vhodně) jako šířka nosníku. Zjišťuje se 

na obrubě metodou měření „do pravo-

úhelníku“, tedy v nejužším místě nosníku. 
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tab. 2  Varianty centrace podle typu čoček při 
anizometropii (rozdíl lámavostí mezi  
P a L okem nad 1,0 D) 

Druh čoček, dálka/blízko PD

Výška 

Poznámka
Na střed otáčení  

oka (pohled  

kolmo k čočce)

Na střed zornice 

při přirozeném držení 

hlavy

Jednoohniskové (sférické, 

torické), do dálky
do dálky

ano

(nestejné prizma)

Jednoohniskové (asférické, 

atorické), do dálky
do dálky

ano* (bodové zobra-

zení, ale svislé prizma)

Zmenšit inklinaci obruby, aby se snížil rozdíl 

nežádoucího svislého prizmatu 

ano (ale za cenu 

snížení ostrosti)

Zmenšit inklinaci obruby, aby se snížil astig-

matismus šikmých paprsků

Bifokální

do dálky

nebo

do blízka

ano

(předěl přibližně 

v úrovni spodního 

víčka)

PD do dálky – podle optického středu 

v části do dálky

PD do blízka** – podle geometrického 

středu segmentu do blízka

Objednat pár s vyrovnáním svislého 

prizmatu

Progresivní do dálky ano
Objednat pár s vyrovnáním svislého 

prizmatu

Vysokoindexové (vyšší 

než n = 1,6), do dálky
do dálky

***

****
ano

Zmenšit inklinaci obruby, aby se snížil astig-

matismus šikmých paprsků

Vysokoindexové asférické, 

atorické, do dálky
do dálky

***
ano (ale za cenu sníže-

ní ostrosti)

Zmenšit inklinaci obruby, aby se snížil astig-

matismus šikmých paprsků

ano
Zmenšit inklinaci obruby, aby se snížil vliv 

disperze a rozdílu svislých prizmat

Lentikulární, do dálky do dálky
ano (ale za cenu sníže-

ní ostrosti)

Zmenšit inklinaci obruby, aby se snížil astig-

matismus šikmých paprsků

Lentikulární, do blízka 

do blízka

(upravit 

prohnutí 

v nosníku na 

0° až mírně 

negativní)

zrcadlovou

 metodou

Při sklopených očích do blízka na zrcátko, 

aby bylo zachováno zorné pole a pohledové 

osy procházely optickými středy

Zvětšit inklinaci

Čtecí jednoohniskové

do dálky

nebo

do blízka

***

ano

(zrcadlovou 

metodou)

Zvětšit inklinaci

Čtecí jednoohniskové asféric-

ké, atorické
do dálky ***

ano 

(zrcadlovou 

metodou)

Upravit (zvětšit) inklinaci, aby optické osy 

procházely středy otáčení očí a obraz byl 

ostřejší snížením astigmatismu

*)  Pouze za předpokladu, že vznikající rozdíl mezi svislými klínovými účinky nebude způsobovat uživateli 

astenopické potíže, např. když byl zvyklý na tuto centraci u starých brýlí.

**)  U bifokálních čoček s nulovou nebo velmi nízkou lámavostí do dálky.

***)  Oční pár by byl zatížen rozdílem svislých klínových účinků.

****)  Vlivem disperze vznikají duhové lemy.

Je to vlastně nejkratší vzdálenost mezi 

okraji čoček v oblasti nosníku obruby 

(okraj čočky se počítá od vrcholu břitu 

fazety). Nepřesné zadání tohoto údaje 

může být u některých konstrukčních 

systémů automatů příčinou nepřesného 

zábrusu polohy optických středů čoček 

ve vodorovném směru – nedodržení 

hodnot PD.

Na přesnost nastavení optického 

středu čočky před jejím upnutím a zá-

brusem má také vliv konstrukční řešení 

centrovacího a upínacího zařízení. Nej-

dokonalejší, ale i nejdražší jsou systémy 

s vnitřním optickým systémem, který 

umožní zobrazení nasnímaného tvaru 

čočky na displeji a vložené označené 

čočky v jedné vzdálenosti od oka po-
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zorovatele, takže pak nezáleží na úhlu, 

ze kterého displej pozorujeme. V tomto 

systému nevzniká paralaktická chyba, 

způsobená nevhodným úhlem pohledu 

při nastavování polohy značky optické-

ho středu čočky vůči značce na displeji. 

Na jednoduchých systémech s displejem, 

který slouží i jako podložka pro čočku, 

a kukátkem nad ním může tato chyba 

v centraci nastat tehdy, jestliže se nedívá-

me ve směru svislé kolmice vůči displeji. 

Abychom nastavili značku optického 

středu čočky přesně na značku na displeji, 

musíme se dívat jen jedním okem. To se 

však musí nacházet na kolmici vůči displeji 

vztyčené přesně ze značky na displeji pro 

umístění optického středu. Pro přesné 

nastavení polohy optického středu čoč-

ky je u těchto jednoduchých systémů 

vhodné zvolit režim upnutí nosiče čočky 

na optický střed čočky, poněvadž ten se 

pak nachází přesně pod kukátkem, které 

je nad displejem, a je splněna podmínka 

kolmého pohledu při posuzování polohy 

optického středu čočky vůči centrovací 

značce na displeji.

Pokud si nejsme jisti, zda náš cen-

trovací systém je konstrukčně vyřešen 

tak, aby nemohla vzniknout paralaktická 

chyba, stačí udělat malý pokus – pohne-

me hlavou doleva a doprava za stálého 

sledování centrovací značky na displeji 

a značky optického středu na přiložené 

čočce. Pokud obě značky zůstávají stále 

na stejném místě, máme v tomto směru 

dokonalý systém. Pokud se však vůči sobě 

posunují v závislosti na pohybu naší hlavy 

(různé úhly pohledu), musíme si dávat při 

centrování pozor, aby se oko, kterým po-

suzujeme polohu optického středu čočky 

vůči značce na displeji, nacházelo přesně 

na výše popsané svislé kolmici.

Méně obvyklou příčinou nedodržení 

centrovacích údajů může být nastavení 

jiného průměru zabrušované čočky, než 

jaký byl nasnímán při kopírování tvaru de-

mofólie, zvláště u vrtaných brýlí. Nastavená 

poloha středu zornice se totiž vztahuje 

na původně načtenou velikost zabroušené 

čočky. Jestliže ji však změníme, posune se 

okraj čočky u nosníku o polovinu změny 

průměru čočky a o tuto hodnotu se pak také 

změní poloha optického středu vůči nosní-

kovému okraji zabroušené čočky. Proto je 

potřeba při nastavení zvětšení průměru 

čočky na automatu nastavit PD menší 

(na každé oko) o polovinu změny průměru 

čočky. Při zmenšování průměru čočky mu-

síme naopak PD o polovinu zvětšit. Některé 

moderní automaty jsou vybaveny pro tuto 

variantu speciálním programem.

Přesnost centrace a úhlu osy také 

závisí na pevnosti uchycení čočky. Čím 

je kontaktní plocha mezi nosičem čočky 

a její přední plochou větší, tím pevnější je 

uchycení během zábrusu.

Jestliže má klient odlišné hodnoty 

vzdálenosti středů zornic (PD) pravého 

a levého oka, může dojít u brýlí se šikmý-

mi spodními okraji čoček k chybnému 

nastavení výšky optického středu u levé 

čočky, která bývá zabrušována jako dru-

há po zábrusu pravé čočky. Optik zadá 

u této čočky stejnou výšku jako u pravé, 

protože oči jsou ve stejné výšce. V brý-

lích však budou optické středy v různé 

výšce vůči středům pravé a levé zornice 

a vzniká nežádoucí svislý klínový účinek. 

Na vině je nevhodně zvolená varianta 

zadávání výšky optického středu čočky, 

a to od okraje očnice měřeno svisle pod 

středem zornice. Ta je však při použití této 

varianty měření výšky vlivem šikmého 

spodního okraje očnice jiná (obr. 3). Stále 

stejnou výšku, neovlivněnou změnami 

PD, lze zadávat pouze v režimu měření 

„do pravoúhelníku“ (boxing systém). Tyto 

varianty zadávání výšky jsou u některých 

typů automatů volitelné pomocí tlačítek 

na dotykovém displeji. 

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Pokračování příště.

obr. 3  Dvě varianty měření výšky středu zornice: 
 a) od nejnižšího okraje (boxing)
 b) pod zornicí

a b
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Vážení oční optici,

chtěl bych Vám připomenout, že rok 2011 znamená pro společnost Essilor a jeho produktovou 
řadu Varilux velký okamžik. Od letošního roku jsou uvedením Varilux Liberty New Edition 
všechny brýlové čočky Varilux vyráběny digitální technologií Digital Surfacing. Můžete si říct 
– digitální technologii dnes nabízí každý asijský výrobce, ale kromě společnosti ESSILOR 
Vám digitální technologii na kompletní řadě produktů nenabídne nikdo. Nikdo nemá digitální 
technologii podpořenou takovou řadou patentů jako Essilor. Nikdo nemá více než padesát let 
zkušeností s vývojem a výrobou multifokálů. Nikdo jiný Vám nenabídne svůj vstupní (tedy 
nejlevnější) produkt s technologií FBS – Full Back Side – s progresí ze zadní strany brýlové 

čočky. Naopak - tato technologie je u konkurenčních produktů určena jen pro top výrobky. To i proto, že pokro-
čilejší technologie se nacházejí v zónách chráněných patenty ESSILOR. Nikdo jiný než ESSILOR Vám nerozdělí 
plně progresi na obě plochy, nenabídne Vám garanci přivyknutí na kompletní sortiment multifokálů, ….

Konkurence si je těchto svých nedostatků vědoma a bojí se. Minulý týden se mi dostalo do rukou srovnání, 
které Vám předávají zástupci některých konkurenčních značek, tam je porovnáván Varilux Ipseo, plně 
individualizovaná multifokální čočka, s jejich nejlepší brýlovou čočkou. A ta vychází levněji. To je silný 
argument – alespoň pro některé z Vás, ale jen do té doby, než porovnáte detailně použité patenty a tech-
nologie. Pokud budete srovnávat nejlepší model Audi s nejlepším modelem od Hyundai, tak tam bude také 
cenový rozdíl. Ale vznikne stejně jako u brýlových čoček – tím, že se srovnává nesrovnatelné. 
Naštěstí vím, že máte silné základy optického vzdělání a nebude věřit cenovému porovnání dvou brýlových 
čoček mezi sebou jen proto, že jsou na první pozici v nabídce.

Varilux je pro Vás synonymem kvality, spokojeného zákazníka, stabilních obratů a nadstandardního servisu. A já 
budu dělat vše proto, aby to tak i zůstalo. Ostatně abych o tom nemluvil jen já, zeptali jsme se některých z Vás.

Za Essilor team
Ján Poldauf

prokurista společnosti 

Váš názor:

Varilux mi přinesl především spoustu spokojených zákazníků, kteří pochopili, že zakoupením multifokálu 
Varilux snadno vyřeší svůj problém „krátkých rukou” a nemusí si, se vstupem do presbyopického věku, 
zároveň pořídit někoho, kdo jim bude pomáhat přehazovat brýle na nose, podle požadované vzdálenosti 
a kdo jim bude pomáhat ty brýle, které jsou vlastně „jen na čtení” stále hledat. Když pomineme, že brýle se 

neustálým přehazováním více opotřebovávají, je zde nejdůležitějším 
faktem, že Varilux poskytuje přirozené vidění na všechny vzdálenosti 
a dioptrie zůstávají déle stabilní. Daleko lépe vypadá a je ve větší 
pohodě ten, kdo je schopen řešit různé pracovní a životní situace 
s výbornou korekcí, kterou mu je schopen Varilux nabídnout, než 
ten kdo hystericky hledá na dně tašky „hotovky” či jiné brýle co má 
samozřejmě „jen na čtení” aby mohl např. přečíst kdy mu jede tramvaj 
a to už nemluvím o tom, že zároveň s tím, těžko uvidí, jestli už jede 
ta jeho. Díky neustálému zdokonalování produktů Varilux mohu tuto 
brýlovou čočku nabídnout v digitální kvalitě všem presbyopickým 
zákazníkům. Těm nejnáročnějším, ale i zákazníkům, kteří chtějí 
Varilux za, pro ně, přijatelnou cenu. Nejdůležitější je skutečnost, 
že nositelé Variluxů se vrací a opět žádají progresivní brýlové čočky, 
se kterými jsou maximálně spokojeni a doporučují je dál. Varilux mi 
přivedl zákazníky, kteří volí cestu jasného přirozeného vidění, chtějí 
zůstat i v presbyopickém věku aktivní, bez ohledu na to, co právě dělají.

Jaroslava Hloušková
JJ Optik Teplice

Jsou Vaše ruce 
při čtení 

dost dlouhé??
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Vážení oční optici,

chtěl bych Vám připomenout, že rok 2011 znamená pro společnost Essilor a jeho produktovou 
řadu Varilux velký okamžik. Od letošního roku jsou uvedením Varilux Liberty New Edition 
všechny brýlové čočky Varilux vyráběny digitální technologií Digital Surfacing. Můžete si říct 
– digitální technologii dnes nabízí každý asijský výrobce, ale kromě společnosti ESSILOR 
Vám digitální technologii na kompletní řadě produktů nenabídne nikdo. Nikdo nemá digitální 
technologii podpořenou takovou řadou patentů jako Essilor. Nikdo nemá více než padesát let 
zkušeností s vývojem a výrobou multifokálů. Nikdo jiný Vám nenabídne svůj vstupní (tedy 
nejlevnější) produkt s technologií FBS – Full Back Side – s progresí ze zadní strany brýlové 

čočky. Naopak - tato technologie je u konkurenčních produktů určena jen pro top výrobky. To i proto, že pokro-
čilejší technologie se nacházejí v zónách chráněných patenty ESSILOR. Nikdo jiný než ESSILOR Vám nerozdělí 
plně progresi na obě plochy, nenabídne Vám garanci přivyknutí na kompletní sortiment multifokálů, ….

Konkurence si je těchto svých nedostatků vědoma a bojí se. Minulý týden se mi dostalo do rukou srovnání, 
které Vám předávají zástupci některých konkurenčních značek, tam je porovnáván Varilux Ipseo, plně 
individualizovaná multifokální čočka, s jejich nejlepší brýlovou čočkou. A ta vychází levněji. To je silný 
argument – alespoň pro některé z Vás, ale jen do té doby, než porovnáte detailně použité patenty a tech-
nologie. Pokud budete srovnávat nejlepší model Audi s nejlepším modelem od Hyundai, tak tam bude také 
cenový rozdíl. Ale vznikne stejně jako u brýlových čoček – tím, že se srovnává nesrovnatelné. 
Naštěstí vím, že máte silné základy optického vzdělání a nebude věřit cenovému porovnání dvou brýlových 
čoček mezi sebou jen proto, že jsou na první pozici v nabídce.

Varilux je pro Vás synonymem kvality, spokojeného zákazníka, stabilních obratů a nadstandardního servisu. A já 
budu dělat vše proto, aby to tak i zůstalo. Ostatně abych o tom nemluvil jen já, zeptali jsme se některých z Vás.

Za Essilor team
Ján Poldauf

prokurista společnosti 
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Varilux za, pro ně, přijatelnou cenu. Nejdůležitější je skutečnost, 
že nositelé Variluxů se vrací a opět žádají progresivní brýlové čočky, 
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při čtení 
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1. část

Pleoptika

Pleoptika je důležitou součástí léčby amblyopie. 
U těžších stupňů amblyopie začíná léčba nej-
dříve pleoptickým cvičením a teprve později 

je indikováno ortoptické cvičení spolu s pleoptickým 
cvičením. Cílem pleoptického cvičení je vždy zlepšit 
co nejvíce vizus amblyopického oka a poté následným 
ortoptickým cvičením dosáhnout obnovení jedno-
duchého binokulárního vidění. Obecně lze říci, že při 
pleoptickém cvičení je znevýhodněno lépe vidoucí 
oko. Při výskytu oboustranné amblyopie se provádí 
pleoptické cvičení střídavě na obou očích.

Léčba tupozrakosti se provádí pomocí okluze, 
cykloplegie, optické penalizace a pomocí aktivního 
a pasivního pleoptického cvičení.

Protože se při okluzi nedívají obě oči sou-

časně, lze také říci, že okluze může působit 

jako prevence vzniku anomální retinální 

korespondence.

Okluze oka se provádí pomocí tzv. 

okluzorů. V současné době je na našem 

trhu poměrně široká nabídka okluzorů 

– např. náplasťové, gumové, látkové... 

Pro děti s kožními problémy jsou na trhu 

také okluzory hypoalergenní. Okluzory se 

vyrábějí tak, aby byly zajímavé a děti je 

chtěly nosit. Jsou různobarevné a dají se 

na ně lepit obrázky... Okluzory jsou z větší 

části hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

Pokud lékař předepíše dítěti okluzi, je 

vždy základem úspěchu léčby důslednost 

v dodržování okluze ze strany rodičů. 

Téměř každé dítě se samozřejmě okluzi 

brání. Ze své zkušenosti mohu říci, že 

v ortoptické ambulanci dítě vždy zvládne 

mít okluzor po celou dobu cvičení, ale 

doma se děti nošení okluzoru velmi brání 

a rodiče často po určité době ztratí sílu 

dítě přesvědčovat o nutnosti okluzi nosit. 

Rodiče musí být proto trpěliví, vynalézaví 

a musí umět dítě správně motivovat. 

U malých dětí je nutné provádět okluzi 

postupně, aby si na ni zvykly. Přestože je 

dítěti předepsána okluze na několik hodin 

denně, je nutné začít s okluzí po kratších 

časových intervalech a postupně délku 

nošení okluze zvyšovat, až si dítě zvykne 

na její pravidelné nošení. Čím dříve si 

samozřejmě dítě zvykne nosit okluzor 

na předepsanou dobu, tím rychleji lze 

začít léčbu tupozrakosti. Jestliže dítě 

Okluze

Základní léčbou tupozrakosti je okluze 

vedoucího oka a nošení správné brýlové 

korekce. 

Okluze byla zavedena již v roce 1743 

a dodnes je hlavní léčbou amblyopie. 

Cílem okluze je zlepšit zrakovou ostrost 

amblyopického oka a zmenšit jeho útlum. 
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nesnese okluzor, je možno také použít 

okluzní kontaktní čočku, zde ovšem záleží 

na spolupráci s rodiči a na jejich zručnosti 

kontaktní čočku aplikovat.

Okluze se dělí na přímou a nepřímou. 

Přímá okluze, neboli totální okluze, se 

používá u dětí v předškolním roce u cen-

trální i excentrické fixace. V tomto věku 

není totiž ještě fixace stabilní, a může se 

proto excentrická fixace změnit ve fixaci 

centrální. Přímá okluze se dává na lépe 

vidoucí oko na 6 dní a na amblyopické oko 

na 1 den v týdnu. Postupně se při dobré 

alternaci přechází na okluzi rovnoměrně 

střídavou, kdy je interval lepení 1:1. Dítě, 

kterému byla předepsána totální okluze, 

chodí na pravidelné oční kontroly. Pravi-

delné oční kontroly jsou při totální okluzi 

nutné z toho důvodu, že pokud se objeví 

zhoršené vidění lépe vidoucího oka, hrozí 

zde vznik tzv. okluzní amblyopie a musí se 

co nejdříve přejít na tzv. střídavou okluzi. 

Zhoršené vidění lépe vidoucího oka se 

v tomto případě velmi rychle upravuje.

Nepřímá okluze, neboli okluze inverz-

ní, je okluze amblyopického oka. Tento 

druh okluze se používá u pacientů s ex-

centrickou fixací. Inverzní okluze nezlep-

šuje zrakovou ostrost, ale může přeměnit 

excentrickou fixaci na fixaci centrální. Tato 

okluze se používá po velmi krátkou dobu 

před nasazením okluze totální. V současné 

době se nepřímá okluze používá jen velmi 

málo a od jejího používání se upouští.

Můžeme se také setkat ještě s tzv. 

okluzí sektorovou. Sektorová okluze se 

používá po operaci ezotropie či exotropie 

při zbytkové úchylce. Sektorovou okluzi 

můžeme také použít k vyloučení diplopie 

u paralytického strabismu. Sektorovou 

okluzi lze vytvořit tak, že zakryjeme část 

jedné nebo obou brýlových čoček. Např. 

u ezotropie se zakrývají obě nazální po-

loviny brýlových čoček, u exotropie obě 

temporální poloviny brýlových čoček.

Jestliže se s léčbou amblyopie začne 

včas, dá se vyléčit. Pouze např. amblyopii 

relativní nelze vyléčit a ani ji léčbou ovliv-

nit. Relativní amblyopie vzniká v důsledku 

anatomických změn ve fovei. Výsledky 

léčby amblyopie tedy závisejí na věku 

dítěte, typu fixace a důslednosti v dodr-

žování předepsaného léčebného režimu. 

U malého dítěte do 8 let se často nechává 

po vyléčení amblyopie tzv. udržovací 

okluze, která se dává pouze na několik 

hodin denně. Pokud je okluze vysazena 

předčasně, může se stav amblyopického 

oka zhoršit.

Nejlepších výsledků léčby amblyopie 

se dosahuje u dětí do 8 let věku dítěte. 

Obecně platí, že čím je dítě menší, tím se 

amblyopie rychleji vyléčí. Nejlepší pro-

gnóza na vyléčení je u dětí od 2 do 4 let.  

Dítě s vyléčenou amblyopií dochází 

na pravidelné kontroly k očnímu lékaři 

minimálně do 8 let, a to z toho důvodu, 

že kolem 8. roku bývá ukončen vývoj oka 

a vidění se stabilizuje. 

Mgr. Andrea Jeřábková

předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz

Literatura:

1. Hromádková, L.: Šilhání, Institut pro další vzdělávání 

pracovníků ve zdravotnictví Brno (IDVPZ Brno), 1995

2. Divišová, G.: Strabismus, Avicenum Praha, 1979

Pokračování příště.
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Blahopřání Zuzaně Štěrbové 
k významnému ocenění

Česká společnost ortoptistek (ČSO) gratuluje Mgr. Zuzaně 

Štěrbové k udělení Ceny Florence Nightingalové za rozvoj 

ošetřovatelství. Tuto cenu převzala naše kolegyně dne 9. 6. 2011 

z rukou ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Cenu uděluje Česká 

asociace sester a časopis Florence. 

Zuzana Štěrbová začala v roce 1980 pracovat jako dětská 

sestra ve VFN v Praze na porodnické klinice. Od roku 1982 pra-

covala jako dětská sestra ve FN v Hradci Králové na dětské klinice 

a od roku 1988 pracovala na očním oddělení I. polikliniky v Hradci 

Králové. Od roku 1999 pracuje ve svém nestátním zdravotnickém 

zařízení jako ortoptistka.

Zuzana Štěrbová vystudovala obor dětská sestra, poté PSS 

Ošetřovatelská péče v ortoptice a pleoptice a magisterské stu-

dium v oboru ošetřovatelství. Věnuje se aktivně přednáškové 

a publikační činnosti.

Od roku 1993 je členkou České asociace sester (ČAS), kde 

byla 12 let předsedkyní oftalmologické sekce. Dále je členkou 

České společnosti ortoptistek a členkou International Orthoptic 

Association.

Ráda bych jí tedy ještě jednou pogratulovala jménem svým 

i jménem ČSO k získání této ceny. Osobně jsem velmi ráda, že 

právě ona tuto cenu dostala. Paní Štěrbová je člověk, který dělá 

svoji práci poctivě a práce ortoptistky je pro ni spíše koníčkem 

než zaměstnáním. Je to velmi vzácná žena, která je ochotná se 

podělit s ostatními o svoje vědomosti a o nově získané infor-

mace. Velmi ochotně také pomáhá výboru ČSO a její znalosti 

v legislativě i v oboru jsou pro nás všechny velmi cenné. Jsem 

ráda, že mám možnost s paní Štěrbovou pracovat a velmi si jí 

vážím. Proto mě také potěšilo, že si její celoživotní záslužné práce 

všimli také druzí a tuto práci ocenili.

Za ČSO Mgr. Andrea Jeřábková

Jedna z nejvýznamnějších výrobních a distribučních společností na 
výrobu a prodej brýlových čoček a obrub v České republice, patřící
v současnosti mezi největší společnosti působící v oblasti oční optiky 

na českém trhu, hledá vhodného kandidáta/tku na pozici:

Obchodní zástupce - brýlové čočky a obruby

pro oblast České republiky

Na této pozici budete zodpovědný(-á) za podporu prodeje brýlových 
čoček a obrub. Mezi Vaše klíčové úkoly bude patřit udržování kontaktů 
se současnými zákazníky včetně poradenské činnosti, aktivní vyhledávání 
nových obchodních příležitostí, spolupráce na marketingových a PR 
akcích, samostatné a kompletní zajištění jednotlivých obchodních případů.

Požadujeme:
 min. SŠ vzdělání (obor oční optika výhodou) 
 výborné komunikační a vyjednávací schopnosti 
 příjemné vystupování, reprezentativní vzhled 
 proaktivní přístup, orientace na zákazníka  
 časovou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem 
 vzdělání nebo praxe v oboru oční optika výhodou 
 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

Nabízíme:
 zajímavou, samostatnou a různorodou práci na ŽL  
 motivující finanční ohodnocení (základní + provizní) 
 zázemí mezinárodní, dynamicky se rozvíjející společnosti  
 práce po celé ČR

V případě vašeho zájmu kontaktujte personální oddělení na telefonních 
číslech: 326 920 037 nebo 737 200 245.
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nebo vstoupím do firmy (i v potížích) 

jako společník s bohatými zkušenostmi 

z obchodu a marketingu v oboru.

Praha a okolí, Brno, Olomouc.

Písemné nabídky zašlete na: ocni.optika@email.cz
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Úrazy oka 

Sportovní optometrista se při své práci setkává 
i s takovými klienty, kteří k němu přijdou jako 
k očnímu lékaři a žádají pomoc při úrazech oka, 

očnice nebo kostí lebky v souvislosti s orbitou. Je nám 
naprosto jasné, že optometristovi v žádném případě 
nepřísluší diagnostika nebo jakákoliv aktivita v řešení 
těchto problémů! Jediné, co mohu jako optometrista 
udělat, je v případě masivního krvácení poskytnout 
klasickou první pomoc a zabezpečit okamžitý transport 
k očnímu specialistovi do nemocnice.

K této úvaze mě inspirovala skvělá 

přednáška doktora Pavla Lackoviče z Bra-

tislavy na letošním veletrhu OPTA. Pan 

doktor ukázal na ilustračních fotografiích, 

které jsem si dovolil z jeho přednášky 

převzít, stinné stránky sportovních aktivit, 

se kterými se jako lékař setkává.

Procentuální podíl 
sportů na úrazovosti

tab. 1 Úrazovost při jednotlivých sportovních 
odvětvích (v %)

Sportovní odvětví Úrazovost

squash 29 %

paintball 20,8 %

motokros 16,6 %

hokej 10,2 %

box 9,8 %

Srovnání např. boxu a squashe mi 

připadá velmi zajímavé (tab. 1). Řekl 

bych, že poměr musí být právě naopak, 

protože squash je dnes z velké části spo-

lečenským sportem a procento možných 

úrazů při jeho hře mě velmi překvapilo. 

Naproti tomu u boxu, klasického silového, 

násilného, bojového sportu, bych čekal 

úrazů daleko více. Vysoké procento úra-

zovosti u squashe je způsobeno velikostí 

squashového míčku, jenž při průměru 

37 mm vnikne celý do orbity, která má 

v průměru přibližně 40 mm a její okraje 

tudíž neztlumí žádnou energii (obr. 1). Při 

ráně pěstí, která má v průměru 100 mm, 

při sportu

Sportovní
optometrie

Myslím si však, že bychom měli vědět 

a hlavně vidět na použitých fotografiích, 

že sport může oko a přilehlé části lebky 

velmi masivně poškodit. Úrazy, které při 

sportu vznikají, jsou nám velkou inspirací 

k navržení, vytvoření a aplikaci takové 

ochranné korekční pomůcky, která spor-

tovce co nejvíce ochrání a přitom mu 

při jeho disciplíně nijak nepřekáží. Velmi 

přitom záleží na spolupráci optometristy 

a očního optika, aby výsledný produkt 

byl co nejlepší.
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okraje orbity částečně ztlumí náraz a vnitř-

ní části orbity nejsou přímo poškozeny.

V důsledku deformace bulbu a zvýšení 

nitroočního tlaku v době komprese při 

úderu míčkem dochází k mechanickému 

napínání některých částí oka a k cévním 

spazmům, které většinou vedou k poru-

chám funkce jednotlivých nitroočních čás-

tí. V nejtěžších případech může nastat:

natržení až ruptura skléry,•	

krvácení do přední komory,•	

krvácení do sklivce,•	

natržení duhovky,•	

luxace čočky,•	

ruptura chorioidei,•	

odchlípení sítnice,•	

edém sítnice.•	

Typy poranění

Poranění oka a očnice
tupé poranění měkkých částí;•	

zlomeniny očnice a kostí v okolí •	

očnice.

Poranění oka
tupé poranění;•	

perforační poranění.•	

Zlomeniny centrální části 
tváře

zlomeniny nosní kosti;•	

zlomeniny NOE komplexu (naso- •	

etmoidalis);

Le Fort zlomeniny;•	

sagitální zlomeniny maxily.•	

Fraktury centrální části obličeje jsou 

poměrně časté a vyžadují přesnou dia-

gnostiku a chirurgický zákrok, aby se zabrá-

nilo funkčním poruchám a kosmetickým 

vadám v obličeji. To vyžaduje spolupráci 

lékařů v různých oborech (oftalmolog, 

radiolog, neurolog, stomatolog).

Je statisticky dokázáno, že čím je před-

mět, který oko poraní, větší, tím je riziko 

vážného poškození menší, protože část 

energie absorbuje okraj očnice. V případě 

vysoké kinetické energie velkého předmě-

tu však hrozí zlomenina kostí tváře.

Menší tupé předměty potřebují menší 

energii než předměty ostré, jejichž vstu-

pem do oka vznikají poškození s vážnými 

poruchami.

Zlomeniny NOE komplexu
Jedná se o horní centrální část obli-

čeje, kde rozeznáváme nosní kosti, maxilu 

a kost čichovou, klínovou a čelovou. 

V intraorbitálním prostoru potom 

nacházíme čichový labyrint, slzný aparát 

a nasofrontální duktus.

K takovýmto zraněním dochází při:

prudkém čelním nárazu na kořen •	

nosu,

působení násilí z boku na oblast •	

vnitřního koutku oka a přilehlou 

oblast boční stěny nosu.

Při těchto zraněních dochází k výrazné 

deformaci nosu z profilu.

Le Fort zlomeniny 
Francouzský vojenský chirurg René 

Le Fort rozdělil v roce 1901 zlomeniny 

obličeje podle průběhu lomných linií 

na 3 skupiny. Při těchto zlomeninách do-

chází k oddělení celé horní čelisti nebo její 

části od lebeční báze.

Le Fort I – dolní subzygomatická zlome-

nina (obr. 2)

Le Fort II – horní subzygomatická, pyrami-

dální zlomenina (obr. 3)

Le Fort III – suprazygomatická zlomenina 

(obr. 4)

Míček

obr. 1  Schematický nákres vniknutí míčku 
do oka

obr. 2  Le Fort I – dolní subzygomatická zlome-
nina

obr. 3a, b Le Fort II – horní subzygomatická, 
pyramidální zlomenina
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Zlomeniny střední části 
obličeje – laterální

zlomeniny zygomatického kom-•	

plexu;

izolované zlomeniny zygomatického •	

komplexu.

K těmto zlomeninám dochází použi-

tím tupého násilí a komplex je vylomený 

na třech místech (tripod fracture):

dolní okraj očnice (maxila),•	

laterální stěna orbity (sutura zygo-•	

maticofrontalis),

arcus zygomaticus.•	

Zlomeniny zygomatického 
komplexu

Vylomený komplex je dislokovaný 

kaudálně a dorzálně do čelistní dutiny. 

Jako příznaky můžeme vidět:

zvětšení vertikálního rozměru oka,•	

změnu polohy bulbu,•	

oploštění lícní krajiny,•	

pokles vnějšího očního koutku.•	

Pacient si stěžuje na exoftalmus 

a diplopii.

Blow-out fraktura
Fisurální zlomenina

inkarcerace tuku a mutulus rectus •	

inferior,

vertikální diplopie.•	

Široké impresivní zlomeniny

široké prolomení spodiny orbity •	

s prolapsem orbitálního tkaniva 

do maxilární dutiny,

bez inkarcerace.•	

Blow-in fraktura
úlomek je dislokovaný do orbity,•	

strop, spodina, laterální a mediální •	

stěna,

pravá blow-in fraktura – okraj orbity •	

se neláme,

exoftalmus,•	

ztráta vizu – poškození bulbu, nervus •	

opticus, fraktura zasahující optický 

kanál.

Úrazy orbity
Při poranění orbity je třeba zhod-

notit:

přítomnost fraktury, hemiaci – pro-•	

laps intraorbitálních struktur;

cizí těleso;•	

apex orbity, nervus opticus;•	

bulbus – pozice čočky, zadní seg-•	

ment bulbu (hemoragie).

Zlomeniny orbity
izolované zlomeniny (4–16 %);•	

součást zlomenin NOE a ZM kom-•	

plexu (30–50 %);

Blow-out fraktura (11 %);•	

poranění bulbu (30 %).•	

Sagitální zlomeniny maxily
Dochází k nim nejčastěji přímým 

úderem na pravou nebo levou centrální 

část obličeje. Jedná se o fraktury maxily 

v sagitální rovině, zasahující přední a zadní 

stěnu maxilární dutiny. Může dojít i k izolo-

obr. 4a, b Le Fort III – suprazygomatická  
zlomenina

Chystáte se na veletrh Silmo v Paříži?
Letošní veletrh Silmo se koná 
29. 9.–2. 10. na výstavišti Villepinte.

Aktuální informace o přípravách 
veletrhu sledujte na www.4oci.cz

inzerce
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vaným frakturám sutury palatina medialis, 

které jsou součástí zlomenin centrální 

části obličeje.

Izolovaná zlomenina arcus 
zygomaticus

Dochází k ní úderem ze strany na ma-

lou plochu jařmového oblouku. Pokud 

je energie úderu malá, dochází k fraktuře 

oblouku v jednom místě (tvar písmene V), 

při velké energii úderu se láme ve třech 

lomných liniích (tvar písmene M).

Prevence úrazů oka

Nejdůležitější zásadou však je takovým 

úrazům předcházet. V tom vidím zásadní 

úkol optometristů a oftalmologů. Vždy, 

když pracujeme s klientem, který se 

sportem zabývá, je třeba cíleně upozornit 

na možnost těchto úrazů. Klient si ne vždy 

plně uvědomuje důsledky sportovních 

úrazů pro oko. Jako názornou pomůcku 

můžeme použít i uveřejněné fotografie. 

Naším cílem není klienta vystrašit a od-

radit ho od sportování, ale upozornit ho 

na možné komplikace. To je důležité při 

rozhovorech o vhodné korekci a korekční 

pomůcce.

Optometrista ve spolupráci s optikem 

může minimalizovat nebezpečí úrazu. 

Jak toho lze dosáhnout? Zde je několik 

základních pravidel:

Správná korekce s přihlédnutím •	

ke sportovní disciplíně – správnou 

korekcí dokážeme, že klient uvidí 

letící míček včas a bude mít dost 

času se mu vyhnout.

Správný výběr materiálu korekční •	

pomůcky – výběrem takového mate-

riálu brýlí, který je dostatečně pružný 

a nenáchylný k lámání v ostrých 

hranách, zamezíme úrazům způso-

beným nárazem míčku do brýlí, jejich 

zlomení nebo deformaci a následné-

mu poškození oka nebo obličeje.

Dosažení co největšího kontrastu •	

výběrem správného filtru – pro 

jednotlivé povětrnostní podmínky 

a druhy sportů dnes existují speciální 

filtry aplikovatelné na brýlovou 

čočku. Zvýšením kontrastu na ma-

ximum docílíme toho, že klient včas 

zpozoruje letící míček.

Individualizace korekční pomůcky –  •	

maximálním přizpůsobením ko-

rekční pomůcky potřebám a obličeji 

klienta dosáhneme komfortu jejího 

použití. Korekční pomůcka nebude 

sportovce rozptylovat a ten se bude 

moci soustředit jen na sport. Místo 

toho, aby si upravoval brýle, může 

včas spatřit letící míček.

Osobně si myslím, že kombinací roz-

hovoru s klientem a aplikace veškerých 

technických vymožeností dnešní doby je 

možno zpříjemnit sportování i v případě, 

kdy je nutno použít korekční pomůcku. 

Každý optometrista a optik by se měl 

individuálně zamýšlet nad jednotlivými 

případy a pokud je třeba, řešit je i ve spo-

lupráci s trenérem.

Mgr. Vilém Rudolf

vilem.rudolf@seznam.cz

www.visusoptik.cz

Literatura: 

Přednáška Úrazy tvárovej časti oka pri športe – Sagitta 

Bratislava, MUDr. Pavel Lackovič – neštátna ambulan-

cia, Očná Optika a.s., Bratislava
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Zaostať na ceste za inováciami, technologickým pokrokom a pro-
fesným vzdelávaním sa neodpúšťa. Firma DANAE sa preto už 
od svojho vzniku sústredí na kvalitu – v oblasti produktov, služieb 

aj komunikácie. To sa premietlo aj do víkendového spoločensko – vzde-
lávacieho podujatia s názvom „HOYA Faculty víkend“, alebo „Rok po Veľ-
kom tresku“. Oční optici a optometristi sa stretli druhý júnový víkend vo 
Zvolene – v kongresovom hoteli Tenis a na Zvolenskom zámku.
 

Pojem „Veľký tresk“ rezonuje medzi slo-
venskými optikmi od  júna 2010 ako sy-
nonymum začiatku spolupráce fi riem 
HOYA a  DANAE, oslávenej podobným 
stretnutím. 
Odborné prednášky domácich i  zahra-
ničných lektorov, interaktívne semináre 
a  večerný program sa stali hlavnými in-
gredienciami dvojdňového vzdelávania. 
O  pobytovú pohodu hostí sa postarali 
moderné priestory 4 – hviezdičkového 
hotela, športoviská, exkluzívne wellness 
centrum a labužnícka kuchyňa. 

Nosná téma víkendu „Presbyopia 
– prostriedok dlhodobej prosperity 
očnej optiky“ udržala záujem auditória 
až do nedeľného poobedia. 
 Georges Byl, generálny riaditeľ HOYA 
Maďarsko, v  úvode vyzdvihol progresív-
ne šošovky ako hlavný potenciál eko-
nomického rastu očných optík. Prezen-
tované fakty podložil výsledkami štúdie 
zo západnej Európy, kde tvoria až 66 % 
z celkových tržieb, pričom s nimi odchá-
dza v priemere každý štvrtý klient. Stred-
nú Európu tento vývoj ešte len čaká. 
V Čechách a na Slovensku sa darí predá-
vať multifokály v  priemere až každému 
25. zákazníkovi. 

Hlavný prednášajúci spoločnosti HOYA, 
fínsky optometrista Petri Eskola, sa 
s účastníkmi podelil o skúsenosti so zni-
žovaním adaptačných problémov s prog-
resívnymi šošovkami. Identifi koval príčiny 
možných potiaží a pútavo, zrozumiteľne 
poradil ako im predchádzať. Publiku záro-
veň predstavil nové multifokálne šošovky 
Trueform s pevnou progresiou na pred-
nej a  freeform výbrusom na zadnej plo-

che. Rôzne nároky na  vizuálny komfort 
v kancelárii pretavil do prednášky o inte-
riérových multifokáloch. Následne zdô-
raznil vhodnosť prevencie mladých pred 
predčasnou presbyopiou pomocou šo-
šoviek Nulux Active. Tieto jednoohnis-
kové šošovky s  meniacou sa asferickou 
prednou plochou účinne dodávajú ener-
giu očiam 15 – 35 ročných, ktorí si ich na-
máhajú väčšinu dňa pri počítači.
 
Dosiahnuť svetovú kvalitu v slovenských 
podmienkach – aj túto výzvu prijala fi r-
ma DANAE. Jej interný konzultant, op-
tometrista Michal Krasňanský, zoznámil 
prítomných s  novou freeform výrobnou 
linkou inštalovanou v  Žiline. Podrobne 
predstavil PanoramaX – nový freeform 
multifokál značky DANAE VISION so zad-
nou progresiou a  dizajnom vytvoreným 
na základe dynamického „3D-eye“ výpoč-
tu zohľadňujúcom rotácie ľudského oka. 
V rámci neskoršieho seminára sa tomuto 
mladému odborníkovi podarilo rozpú-
tať živú diskusiu na  tému „Korekcie bi-
nokulárneho videnia polatestom, úvod 
do MKH testov“.

Nazrieť do  „vnútra“ prvých elektronic-
kých multifokálnych okuliarov EmPower 
umožnila prednáška Ondreja Procház-
ku, riaditeľa fi rmy Danae. Nadviazala už 
na predošlé prezentácie o vývoji šošoviek 
s  elektroaktívnym tekutým kryštálom 
a  potešila správou o  dlho očakávanom 
a  veľmi úspešnom uvedení EmPower 
na americký trh. V okuliaroch budúcnosti 
sa snúbia užívateľské výhody kompo-
zitných materiálov, freeform výbrusu 
na  zadnej ploche a  revolučnej techno-
lógie elektronicky aktivovateľnej čítacej 
zóny. V  Európe budú okuliare EmPower 
zaraďované do predaja postupne po kra-
jinách na prelome rokov 2011 / 2012.
 
Sobotný večer patril výletu na  Zvolen-
ský zámok. Taxislužba pre-
vzala úlohu “stroja času” 
a  preniesla účastníkov 
na  nádvorie začiatku 
16. storočia. Tam len 
o  vlások unikli pre-
padu zbojníkov. 
Ako bolestné zís-
kali od  zámoc-

kého pána mešce zlatých dukátov, 
aby ich vzápätí minuli v  zámockom 
hostinci v  dobrej opatere krčmárky 
a jej šiestich dcér. Nechýbali pečené pra-
siatka, chutné praclíky, čerstvý ovčí syr, 
víno, či domáca slivovica. Po  zotmení 
svoje brány otvorilo aj veľkolepé Molié-
rove divadlo. Príjemné počasie dotvára-
lo netradičnú kulisu dobového večera 
pod holým nebom s  hudbou, tancom 
a súbojmi. Schladilo sa až okolo polnoci, 
kedy sa aktéri večera rozlúčili s  hosťami 
záverečnou ohňovou show.

Mgr. Mária Koporecová
asňanský, zoznámil
freeform výrobnou
v  Žiline. Podrobne
X – nový freeform

NAE VISION so zad-
ajnom vytvoreným
ho „3D-eye“ výpoč-

tácie ľudského oka.
eminára sa tomuto
vi podarilo rozpú-
tému „Korekcie bi-
polatestom, úvod

zaraďované do predaja postupne po kra-
jinách na prelome rokov 2011 / 2012.

Sobotný večer patril výletu na Zvolen-
ský zámok. Taxislužba pre-
vzala úlohu “stroja času” 
a  preniesla účastníkov 
na  nádvorie začiatku 
16. storočia. Tam len 
o  vlások unikli pre-
padu zbojníkov. 
Ako bolestné zís-
kali od  zámoc-

Druhý ročník 
HOYA FACULTY 
víkendu

Petri Eskola, lektor HOYA EU.  ▲

Udržať pozornosť publika 

veľkej konferenčnej sály 

bolo pre neho maličkosťou.

▲  Michal Krasňanský, interný konzultant DANAE

na praktickom seminári demonštroval 

vyšetrovaciu techniku.

▼  Ukážka dravcov zaujala

najmä tých nebojácnych.

▼  Driečna krčmárka s dcérami

víta hladných pocestných.

▼  Pravému  hodovaniu  nestálo nič v ceste.

Ani krutý stredoveký súboj.

▼  “...obzvlášť vítaní sú obchodníci

so záhadnými sklíčkami liečiacimi 

oči zámockých pisárov...“ vyhlá-

sil bubeník

▲  Väčšinu hostí zaujali

nezameniteľné rámy značky 

FLAIR, VANNI a DERAPAGE.
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hotela, športoviská, exkluzívne wellness 
centrum a labužnícka kuchyňa. 

Nosná téma víkendu „Presbyopia 
– prostriedok dlhodobej prosperity 
očnej optiky“ udržala záujem auditória 
až do nedeľného poobedia. 
 Georges Byl, generálny riaditeľ HOYA 
Maďarsko, v  úvode vyzdvihol progresív-
ne šošovky ako hlavný potenciál eko-
nomického rastu očných optík. Prezen-
tované fakty podložil výsledkami štúdie 
zo západnej Európy, kde tvoria až 66 % 
z celkových tržieb, pričom s nimi odchá-
dza v priemere každý štvrtý klient. Stred-
nú Európu tento vývoj ešte len čaká. 
V Čechách a na Slovensku sa darí predá-
vať multifokály v  priemere až každému 
25. zákazníkovi. 

Hlavný prednášajúci spoločnosti HOYA, 
fínsky optometrista Petri Eskola, sa 
s účastníkmi podelil o skúsenosti so zni-
žovaním adaptačných problémov s prog-
resívnymi šošovkami. Identifi koval príčiny 
možných potiaží a pútavo, zrozumiteľne 
poradil ako im predchádzať. Publiku záro-
veň predstavil nové multifokálne šošovky 
Trueform s pevnou progresiou na pred-
nej a  freeform výbrusom na zadnej plo-

che. Rôzne nároky na  vizuálny komfort 
v kancelárii pretavil do prednášky o inte-
riérových multifokáloch. Následne zdô-
raznil vhodnosť prevencie mladých pred 
predčasnou presbyopiou pomocou šo-
šoviek Nulux Active. Tieto jednoohnis-
kové šošovky s  meniacou sa asferickou 
prednou plochou účinne dodávajú ener-
giu očiam 15 – 35 ročných, ktorí si ich na-
máhajú väčšinu dňa pri počítači.
 
Dosiahnuť svetovú kvalitu v slovenských 
podmienkach – aj túto výzvu prijala fi r-
ma DANAE. Jej interný konzultant, op-
tometrista Michal Krasňanský, zoznámil 
prítomných s  novou freeform výrobnou 
linkou inštalovanou v  Žiline. Podrobne 
predstavil PanoramaX – nový freeform 
multifokál značky DANAE VISION so zad-
nou progresiou a  dizajnom vytvoreným 
na základe dynamického „3D-eye“ výpoč-
tu zohľadňujúcom rotácie ľudského oka. 
V rámci neskoršieho seminára sa tomuto 
mladému odborníkovi podarilo rozpú-
tať živú diskusiu na  tému „Korekcie bi-
nokulárneho videnia polatestom, úvod 
do MKH testov“.

Nazrieť do  „vnútra“ prvých elektronic-
kých multifokálnych okuliarov EmPower 
umožnila prednáška Ondreja Procház-
ku, riaditeľa fi rmy Danae. Nadviazala už 
na predošlé prezentácie o vývoji šošoviek 
s  elektroaktívnym tekutým kryštálom 
a  potešila správou o  dlho očakávanom 
a  veľmi úspešnom uvedení EmPower 
na americký trh. V okuliaroch budúcnosti 
sa snúbia užívateľské výhody kompo-
zitných materiálov, freeform výbrusu 
na  zadnej ploche a  revolučnej techno-
lógie elektronicky aktivovateľnej čítacej 
zóny. V  Európe budú okuliare EmPower 
zaraďované do predaja postupne po kra-
jinách na prelome rokov 2011 / 2012.
 
Sobotný večer patril výletu na  Zvolen-
ský zámok. Taxislužba pre-
vzala úlohu “stroja času” 
a  preniesla účastníkov 
na  nádvorie začiatku 
16. storočia. Tam len 
o  vlások unikli pre-
padu zbojníkov. 
Ako bolestné zís-
kali od  zámoc-

kého pána mešce zlatých dukátov, 
aby ich vzápätí minuli v  zámockom 
hostinci v  dobrej opatere krčmárky 
a jej šiestich dcér. Nechýbali pečené pra-
siatka, chutné praclíky, čerstvý ovčí syr, 
víno, či domáca slivovica. Po  zotmení 
svoje brány otvorilo aj veľkolepé Molié-
rove divadlo. Príjemné počasie dotvára-
lo netradičnú kulisu dobového večera 
pod holým nebom s  hudbou, tancom 
a súbojmi. Schladilo sa až okolo polnoci, 
kedy sa aktéri večera rozlúčili s  hosťami 
záverečnou ohňovou show.

Mgr. Mária Koporecová
asňanský, zoznámil
freeform výrobnou
v  Žiline. Podrobne
X – nový freeform

NAE VISION so zad-
ajnom vytvoreným
ho „3D-eye“ výpoč-

tácie ľudského oka.
eminára sa tomuto
vi podarilo rozpú-
tému „Korekcie bi-
polatestom, úvod

zaraďované do predaja postupne po kra-
jinách na prelome rokov 2011 / 2012.

Sobotný večer patril výletu na Zvolen-
ský zámok. Taxislužba pre-
vzala úlohu “stroja času” 
a  preniesla účastníkov 
na  nádvorie začiatku 
16. storočia. Tam len 
o  vlások unikli pre-
padu zbojníkov. 
Ako bolestné zís-
kali od  zámoc-

Druhý ročník 
HOYA FACULTY 
víkendu

Petri Eskola, lektor HOYA EU.  ▲

Udržať pozornosť publika 

veľkej konferenčnej sály 

bolo pre neho maličkosťou.

▲  Michal Krasňanský, interný konzultant DANAE

na praktickom seminári demonštroval 

vyšetrovaciu techniku.

▼  Ukážka dravcov zaujala

najmä tých nebojácnych.

▼  Driečna krčmárka s dcérami

víta hladných pocestných.

▼  Pravému  hodovaniu  nestálo nič v ceste.

Ani krutý stredoveký súboj.

▼  “...obzvlášť vítaní sú obchodníci

so záhadnými sklíčkami liečiacimi 

oči zámockých pisárov...“ vyhlá-

sil bubeník

▲  Väčšinu hostí zaujali

nezameniteľné rámy značky 

FLAIR, VANNI a DERAPAGE.
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Záněty okrajů víček (blepharitis anterior a blepha-
ritis posterior) jsou nejčastější oční onemocnění. 
Vzhledem k nenápadným příznakům zůstávají 

v praxi často nepoznané, nebo jsou hodnoceny jen 
v souvislosti s nošením kontaktních čoček. V poslední 
době je již očním víčkům věnována větší pozornost. 
V počátečním stadiu může zánět víček probíhat mírně 
a jako u každého chronického onemocnění mohou 
probíhat některá období zcela bez obtíží. Řada příznaků 
je shodná s diagnózou keratokonjunktivitis sicca, proto 
je onemocnění často diagnostikováno jako „suché oko“ 
a léčeno umělými slzami, aniž by byla ovlivněna podsta-
ta onemocnění. Včasná diagnóza v mnoha případech 
umožní úspěšnou příčinnou terapii.

složitých pomocných prostředků. Přední 

blefaritida je charakteristická zarudnutím 

a známkami zánětu okraje víček, stejně 

jako strukturálními změnami řas. Odchý-

lené řasy (trichiáza), ztráta řas (madaróza) 

nebo zjizvené okraje víček jsou zřetelnými 

známkami blefaritidy. Dalšími snadno 

rozeznatelnými známkami jsou zarudlé 

nebo podrážděné oči, slepené řasy a různé 

usazeniny (obr. 1). Příznaky přední blefari-

tidy jsou nejvíce zřetelné ráno.

Blefaritida často souvisí s kožními 

onemocněními, jako je seborrhoická 

dermatitida, akné, rosacea nebo neuro-

dermitis, proto je třeba věnovat pozor-

nost projevům těchto chorob v obličeji: 

zarudnutí, erytém, teleangiektazie, papuly 

a pustuly. 

Některá anamnestická data umožňují 

přímo klasifikaci tří základních forem. Jest-

liže si postižený stěžuje na silné zarudnutí 

s množstvím sekretu, jedná se s největší 

pravděpodobností o stafylokokovou 

blefaritidu, pokud si stěžuje na bolesti 

jen s lehkým zarudnutím okrajů víček, je 

podezření na seborrhoickou formu blefa-

ritidy. Pro tuto formu jsou rovněž typické 

fibrinové usazeniny na řasách (uspořádané 

jako korálky).

Pro zadní blefaritidu, označovanou 

také jako funkční porucha Meibomských 

žláz (MGD = Meibomian Gland Dysfunc-

tion), je charakteristické vytváření pěnovi-

tého sekretu, který je zřetelný především 

na okraji dolního víčka. Bakteriální lipázy 

štěpí triglyceridy na mono- a diglyceridy 

Blefaritis
číslo jedna mezi očními
onemocněními

2. část

Diagnóza

Diagnóza blefaritidy začíná velice 

pečlivou anamnézou a vyšetřením okrajů 

víček; pozornost je věnována toleranci 

kontaktních čoček a častosti výskytu 

symptomů, protože může přinést důle-

žité poznatky. Součástí diagnózy je také 

kvantitativní a kvalitativní posouzení 

Meibomských žláz, sekretu a slzného filmu. 

Pozorné prozkoumání příznaků již v rámci 

anamnézy může vést k vysvětlení bez 
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a volné mastné kyseliny. Tímto procesem 

zmýdelnění dochází k vytváření pěnového 

sekretu.

Čirý a tekutý sekret Meibomských 

žláz je v případě MGD změněn na bělavý 

až nažloutlý sekret vzhledu zubní pasty. 

Na základě obstrukce žláz dochází k lojovi-

té přeměně vývodů – tento efekt, takzvaný 

„pouting“ (připomíná sešpulení rtů), je 

dalším typickým znakem MGD.

Rozdílný výskyt obtíží umožňuje 

další rozlišení: zánětlivé obtíže, které jsou 

průkazné při stafylokokové formě one-

mocnění, vedou k ranním obtížím. Naopak 

pacienti s dysfunkcí Meibomských žláz 

a z toho plynoucí keratokonjunktivitidou 

sicca, způsobenou nadměrným odpařová-

ním, si stěžují na obtíže, které se projevují 

během dne nebo navečer. 

Skutečnost, že u blefaritid mění sekret 

Meibomských žláz své složení a svou 

konzistenci, činí z exprese Meibomských 

žláz a vyšetření sekretu důležitou složku 

diagnózy. Lehkým tlakem na okraj víčka 

lze získat sekret: čirý tekutý sekret je nor-

mální, viskózní a zkalený sekret nebo jeho 

nepřítomnost ukazují na poruchu funkce 

nebo úplnou ztrátu funkce žláz.

Posuzování 
Meibomských žláz

Pomocí tzv. meibografie lze Meibom-

ské žlázy zvýraznit a kvantifikovat ztrátu 

aktivní tkáně (obr. 2–4). Kdysi se víčko 

prosvěcovalo regredientním světlem.

Moderní bezkontaktní postupy vy-

užívají infračervené světlo a speciální 

kamery. Arita a spol. vyvinuli čtyřstupňo-

vý systém, pomocí kterého lze dokázat, 

že porucha Meibomských žláz u mužů 

i u žen významně stoupá s věkem. Nošení 

kontaktních čoček může zkracovat žlázky 

a vést až k jejich vymizení. V jiné studii 

byla pomocí meibografie prokázána větší 

ztráta žláz u žen než u mužů. Až 75% ztráta 

žláz byla popsána u pacientů se Stevens- 

Johnsonovým syndromem a těžkou 

blefaritidou. Společnost Topcon nedávno 

představila novou součást ke štěrbinové 

lampě (BG-4M), která slouží k bezkontaktní 

meibografii.

Meibometrie je jednoduchý test, který 

slouží ke kvantitativnímu určení množství 

lipidů na okraji víček. Lipidy ze spodní-

ho okraje víčka jsou přitom přeneseny 

na plastový pásek a měřením hustoty se 

určí jejich obsah. Touto metodou se pro-

kázalo, že rezerva objemu lipidů v okrajích 

víček je asi 30násobná ve srovnání se 

slzným filmem. Po mnoha vylepšeních je 

dnes meibometrie uznána jako spoleh-

livá metoda klasifikace a kvantitativního 

určení MGD.

Pacienti s poruchou funkce Meibom-

ských žláz mají v slzném filmu výrazně 

méně lipidů než zdraví jedinci z kontrolní 

skupiny.

Porucha Meibomských žláz je hlavní 

příčinou nadměrného odpařování a zře-

telně ovlivňuje závažnost postižení. Je 

závislá na teplotě a vlhkosti na povrchu 

oka. Již v roce 1983 byl popsán význačný 

rozdíl mezi mírou odpařování slzného 

filmu u normálního oka a u pacientů 

s poruchou smáčivosti. Měření odpařování 

u nositelů kontaktních čoček ukázala, že 

míra odpařování slzného filmu je nezá-

visle na materiálu vyšší než u osob, které 

kontaktní čočky nenosí. 

Posuzování  
slzného filmu

Na základě poruchy slzného filmu 

podporuje diagnózu také měření doby 

přerušení slzného filmu (metoda BUT = 

Break Up Time). Naměřené hodnoty Schir-

merova testu jsou často kratší. 

V případě suchého oka způsobeného 

MGD je často porušena lipidová vrstva 

slzného filmu. Konečné hodnocení tedy 

podporuje kvalitativní i kvantitativní po-

souzení lipidové fáze.

S přístrojem Tearscope (vyrábí jej 

společnost Keeler) lze určit tloušťku a rov-

noměrnost slzného filmu a určit účinnost 

různých terapeutických postupů.

obr. 1  Šupiny a krusty na řasách a okraji víček 
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Na základě komplexu příznaků blefa-

ritidy a suchého oka je důležité posoudit 

závažnost průběhu a provést klasifikaci, 

protože popsané metody jsou nákladné.

Léčba

Pokud není blefaritida včas rozpozná-

na a léčena, dochází k poškození povrchu 

oka, omezení vidění a intoleranci kontakt-

ních čoček; to vše nakonec ovlivňuje kvali-

tu života postižených osob. Nejzávažnější 

je ireverzibilní ztráta Meibomských žláz. 

Léčba blefaritidy před oftalmochirur-

gickými výkony může výsledky zlepšit 

a minimalizovat riziko infekce.

Postižený si musí být vědom chro-

nického charakteru onemocnění, proto 

i v období, kdy je bez větších obtíží, je 

nutno dodržovat terapeutické zásady. Čím 

dříve se začne s léčením, tím větší jsou 

vyhlídky na úspěch. Při léčbě blefaritidy 

je hlavní zásadou dodržování fyzikálních 

opatření a aplikace léků.

Hygiena víček

Hygiena víček je zásadní podmínkou 

léčby blefaritidy. Spočívá v přikládání tep-

lých vlhkých obkladů a jemné masáži okrajů 

víček, která vede k uvolnění lojovitých zátek 

vývodů žláz. Poté je třeba dokonale odstra-

nit sekret, šupinky a různé usazeniny.

K uvolnění sekretu se používají vlhké 

a teplé kompresivní obklady přiložené 

na zavřená víčka přibližně po dobu 10 mi-

nut ráno i večer (obr. 5). Poté lze snadno 

odstranit veškeré usazeniny. Pro účinnost 

obkladů je podstatné udržování jejich 

teploty, která by měla být přibližně 40 °C. 

U zvlášť úporných případů se používají 

speciální brýle, které udržují vlhké a teplé 

mikroklima.

Po přiložení teplých obkladů se 

doporučuje mírná masáž okrajů víček, 

aby se dokonale uvolnila ústí žlázek 

odstraněním možných drúz ve vývo-

dech. Nakonec se okraje víček důkladně 

očistí, odstraní se sekret, šupiny a krusty. 

K tomu slouží řada roztoků, které se na-

nášejí na vatové tampony (obr. 6).

Pravidelné a dokonalé očištění okrajů 

víček představuje nejdůležitější terape-

utické opatření. Roztoky, které jsou pro 

zvlhčení používány, nesmí obsahovat 

příměsi vůní či barev ani konzervační látky 

kvůli možným alergiím. Většina těchto 

roztoků je určena také pro nositele kon-

taktních čoček. 

V literatuře je k čištění víček často do-

poručován dětský šampon. Je však třeba 

si uvědomit, že i tyto výrobky obsahují 

tenzidy, které již tak porušenou lipidovou 

vrstvu dále destabilizují a mohou způso-

bovat podráždění.

Proti vlasovým roztočům (Demodex 

folliculorum a Demodex brevis), kteří sídlí 

mezi řasami či na povrchu kůže víček, po-

máhá olej z čajovníku (Tea Tree Oil).

Mnohé studie dokazují, že dodržování 

hygieny víček vede ke stabilizaci lipidové 

vrstvy, snížení odpařování a tím k výraz-

nému zlepšení symptomů suchého oka. 

Proto je hygiena víček pokládána za kau-

zální terapii blefaritidy a MGD.

Náhrada  
slzného filmu

Při postižení Meibomských žláz i při 

jiných poruchách okrajů víček stojí v po-

předí snížené zvlhčení oka. Vedle hygieny 

je potřebná také náhrada slz.

Jen málo běžných preparátů je za-

měřeno přímo na lipidovou vrstvu. Li-

pozomální oční spreje jsou aplikovány 

na zavřená víčka, jako účinnou látku ob-

sahují fosfolipidy, které jsou obsaženy také 

v slzném filmu. Stabilizují lipidovou vrstvu 

a tím brání odpařování vodně-mucinózní 

vrstvy. Tím je sníženo porušení přiroze-

ného slzného filmu. Existují studie, které 

prokázaly zřetelné zlepšení příznaků při 

použití lipozomálních sprejů po výkonech 

Lasik a Epi-Lasik ve srovnání s klasickými 

náhradami slzného filmu. Je však otázkou, 

zda postačí samotná dávka preparátů sta-

bilizujících lipidy, či zda je nutno aplikovat 

kombinovanou terapii.

V dnešní době je již k dispozici celá 

řada umělých slz s různými účinnými lát-

kami a různou dobou působení. Aplikují 

se podle závažnosti postižení.

Jako klasický standard je hodnocena 

kyselina hyaluronová. Ta je výborně to-

obr. 2  Meibografie u 28leté ženy s normálními 
žlázami

obr. 3  Meibografie u 78letého muže s dvoutře-
tinovou ztrátou žláz

obr. 4  Meibografie u 31leté ženy se zkrácenými 
žlázami, žena nosí 12 let hydrogelové 
kontaktní čočky  

Každé suché oko, nezávisle na příči-

ně, ovlivňuje zvýšení osmolarity slzného 

filmu. Dříve bylo měření osmolarity ná-

kladné a nepřesné, dnes je díky přístroji 

Tearlab k dispozici minimálně invazivní 

metoda, při níž je zapotřebí minimálního 

množství slz (50 nl). Často se však přetřá-

sá otázka různých výsledků při kolísání 

hodnot v průběhu dne a podle místa, kde 

byly slzy odebrány – zda na povrchu oka, 

či v menisku.
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lerována vzhledem k vysoké schopnosti 

vázat vodu, což souvisí s vazbou na určité 

receptory rohovkového epitelu – podpo-

ruje tvorbu epitelu a hojení jeho poškoze-

ného povrchu. Z toho mohou profitovat 

i nositelé kontaktních čoček. 

Pokud je to možné, měly by být 

používány látky bez konzervantů, aby se 

předešlo toxickým či alergickým reakcím, 

které bývají popisovány u preparátů 

s konzervanty. Hodnota pH a osmolarity 

by u těchto preparátů měla odpovídat 

hodnotám slz.

Preparáty nahrazující slzy mohou 

výrazně zlepšit obtíže při příznacích suché-

ho oka i komfort při nošení kontaktních 

čoček, vždy však pouze ovlivňují popsané 

symptomy.

Medikamentózní  
léčba blefaritid

U těžkých forem blefaritidy je nutná 

lokální léčba steroidy, která však vzhledem 

k vedlejším účinkům (glaukom, katarakta) 

musí být co nejkratší.

V případě systémové léčby antibiotiky 

se používají deriváty tetracyklinu – doxy-

cyklin a minocyklin. Vedle antibiotického 

působení má tato skupina antibiotik ještě 

protizánětlivé účinky, založené na útlu-

mu metalomatrixproteinázy a útlumu 

aktivit fosfolipázy A2. Tímto způsobem 

upravují tetracykliny sekret Meibomských 

žláz a snižují aktivitu lipáz. Tetracyklin je 

s úspěchem používán i u akné rosacea. 

U dětí je vzhledem k vedlejším účinkům 

tetracyklinu používán erytromycin.

V současnosti probíhají v USA studie 

s širokospektrým antibiotikem azitromyci-

nem. Nezávisle na jeho antibakteriálních 

účincích působí i protizánětlivě, a to 

v koncentracích, které leží pod úrovní 

antimikrobiálního vlivu. Azitromycin 

redukuje nukleární faktor, různé prozánět-

livé mediátory a tím ovlivňuje působení 

různých prozánětlivých a tumorózních 

mediátorů.

Útlumem aktivity lipáz stafylokoků 

se zlepšuje kvalita sekretu Meibomských 

žláz. U pacientů se zadní blefaritidou, 

kteří používají teplé obklady současně 

s jednoprocentním azitromycinem, je 

dosaženo zřetelně lepších výsledků než 

při používání samotných teplých vlhkých 

obkladů. Azitromycin bude zřejmě v bu-

doucnosti hrát důležitou roli v léčení všech 

forem blefaritid.

Přeložila  

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Blümle, S: Blepharitis – Nummer eins der Augener-

krankungen, Teil 2: Diagnose und Therapie, DOZ 

4/2011, str. 63–66

obr. 5  Teplé obklady k uvolnění zaschlého sekretu Meibomských žláz

obr. 6  Čištění okrajů víček vatovými tampony
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Zajímavosti

na úspěšný vstup na polský trh v loňském 

roce. Akvizice byla zahájena v květnu 

a bude ukončena v listopadu 2011. 

Subdivizi ve střední a východní Evropě 

řídí Jerzy Wnuk, obchodní ředitel pro tuto 

oblast, který má mnohaleté manažerské 

zkušenosti v oboru kontaktních čoček. Pan 

Wnuk je zodpovědný za přechodnou fázi 

i za celkové hladké fungování služeb v ce-

lém regionu střední a východní Evropy.

Andrew Sedgwick, prezident společ-

nosti CooperVision pro Evropu, Střední 

východ a Afriku, řekl v komentáři k této 

akvizici: „Střední a východní Evropa je 

rychle se rozvíjející oblast, která nabízí 

obrovské příležitosti pro naši společnost, 

což je důvod, proč jsme se zaměřili na opti-

malizaci naší přítomnosti v těchto zemích. 

Tyto změny jsou součástí strategického 

investičního programu s cílem zvýšit ne-

jen účinnost, ale i efektivnost společnosti 

CooperVision, a zároveň poskytuje prostor 

a kapacitu pro budoucí růst.

Společnost Neomed s.r.o. za posled-

ních 10 let prokázala, že je jedním z našich 

důvěryhodných distributorů. Stejně jako 

společnost CooperVision má Neomed 

velice dobrou pověst a velmi dobré vzta-

hy v oboru. Toto nové partnerství nabízí 

našim zákazníkům možnost využít širokou 

škálu výhod včetně rychlejšího přístupu 

k nejnovějším produktům, výborný servis 

a podporu ve vzdělávání.“

Z tiskové zprávy společnosti 

CooperVision převzala redakce.

První transplantace 
rohovky 

Transplantace rohovky je v dnešní 

době téměř běžná operace. Málokdo však 

ví, že právě rohovka byla vůbec prvním 

úspěšně transplantovaným orgánem 

na světě a že první transplantace byla pro-

vedena na území nynější České republiky. 

Provedl ji původem rakouský oftalmolog 

primář Dr. Eduard Konrad Zirm dne 7. pro-

since 1905 v tehdejší Zemské nemocnici 

v Olomouci.

Dr. Konrad Zirm se narodil roku 1863 

ve Vídni, kde také navštěvoval místní 

gymnázium. Po studiích na střední škole 

bylo jeho snem stát se sochařem nebo spi-

sovatelem, nicméně nakonec se rozhodl 

přihlásit se na Lékařskou fakultu ve Vídni, 

kterou úspěšně absolvoval. Po studiích 

na vysoké škole se stal lékařem na II. oční 

klinice ve Vídni. Měl hluboké znalosti ana-

tomie a operace ho vždy přitahovaly. Jeho 

velkým vzorem byl jeho učitel, profesor 

Theodor Billroth.

CooperVision 
v České republice

Červenec 2011: Globální výrobce kon-

taktních čoček, společnost CooperVision, 

koupila s okamžitou platností prodejní or-

ganizaci kontaktních čoček od společnosti 

Neomed s.r.o., distributora působícího 

v České republice. Tato akvizice umožňuje 

přímý prodej produktů společnosti očním 

optikům, optometristům a očním lékařům 

v České republice a na Slovensku a ještě 

více posílí expanzi CooperVision ve střední 

a východní Evropě.

Akvizici předcházel několikaletý dů-

kladný průzkum trhu v těchto zemích. 

Společnost CooperVision tak navazuje 

ze světa
optiky
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V roce 1892 bylo Zirmovi nabídnuto 

místo lékaře v Olomouci. Tehdy ještě niko-

ho nenapadlo, že to bude právě on, kdo 

tu za pár let provede tak unikátní operaci. 

Kolegové si brzy všimli jeho mimořádných 

kvalit, proto asi po dvou letech působení 

na klinice měl již na starosti veškeré of-

talmologické případy. Dr. Zirm zjistil, že 

tmavé a nehygienické prostory nemocnice 

nejsou zrovna nejvhodnějším prostředím 

pro jeho pacienty, našel si tedy lepší 

prostory v místním chudobinci. Následně 

na jeho žádost byly prostory nemocnice 

upraveny, byla navýšena kapacita lůžek 

na 156 a Olomouc díky němu získala jednu 

z nejmodernějších očních klinik v tehdejší 

době. Dr. Zirm se proslavil také tím, že 

nebral peníze od těch pacientů, kteří byli 

chudí nebo neměli vůbec žádné peníze. 

Během své kariéry v Olomouci v letech 

1894–1928 zde provedl 7 866 operací 

katarakty. Bylo těžké zjistit, jestli je Dr. Zirm 

pravák, nebo levák, protože uměl stejně 

dobře operovat oběma rukama.

V prosinci roku 1905 dokázal Dr. Zirm 

po několika neúspěšných pokusech to, 

co se ještě nikomu doposud nepodařilo –  

provedl první úspěšnou transplantaci 

rohovky na světě. Byla to nejen první trans-

plantace oční rohovky, ale první úspěšná 

transplantace orgánu vůbec. Tento velký 

úspěch posunul medicínu o značný 

kus kupředu. Dárcem transplantované 

rohovky byl jedenáctiletý chlapec Karel 

Bräuer, jemuž muselo být oko odebráno 

v důsledku poranění kovovou částicí. Pří-

jemcem transplantátu byl třiačtyřicetiletý 

dělník Alois Gloger, který byl poleptán při 

nehodě s hašeným vápnem.

Samotná operace i následné doléčení 

bylo velice obtížné, neboť se ještě k šití 

stehů na rohovce nepoužíval mikroskop, 

nicméně precizní práce Zirmových rukou 

měla úspěch. Operace probíhala v celkové 

chloroformové anestezii, k odstranění 

poleptané rohovky byl použit nástroj 

zvaný trepan, tehdy poháněný hodino-

vým strojkem. K šití rohovky používal 

Zirm proužky spojivky. Následně byla 

víčka sešita na dobu deseti dní, aby se oko 

dobře zhojilo. Transplantace rohovky byla 

úspěšná a pacient s transplantovanou ro-

hovkou měl opět obnovené vidění údajně 

až do konce života.

Tato operace se podařila téměř po sto 

letech neúspěšných pokusů o transplanta-

ci orgánu. Zirmova metoda transplantace 

rohovky se stala základem pro pozdější 

transplantaci všech orgánů. Nicméně je 

třeba si uvědomit, že tehdy nebyla zná-

ma rizika jako rejekce či případné sepse. 

Nebyla použita žádná antibiotika, a to 

z jednoduchého důvodu – žádná ani ne-

existovala. Objevil je až Alexander Fleming 

o několik let později. Proto také někteří 

Zirmovi kolegové nazývali jeho úspěch 

„velikým štěstím a náhodou“.

Až do třicátých let 20. století byly 

transplantace rohovky i přes Zirmův 

úspěch velice ojedinělé. Pravděpodobnost 

neúspěšnosti byla vysoká, navíc nebyl 

k dispozici dostatek dárcovských rohovek, 

používaly se totiž transplantáty pouze 

od živých dárců. Až později, s rozvojem 

techniky, především mikroskopů a mikro-

chirurgie, byl vývoj transplantace rohovky 

urychlen. Začaly se transplantovat rohovky 

i od mrtvých dárců a v USA byla založena 

i první oční tkáňová banka. Následně byly 

zvyšovány nároky na sterilitu – začala se 

používat antibiotika, imunosupresiva, spe-

ciální operační mikroskop. K šití rohovky 

sloužily jemné syntetické materiály, jako 

je např. nylon.

V roce 2005 byla při příležitosti stého 

výročí této operace odhalena na počest 

úspěchu Dr. Zirma pamětní deska na bu-

dově oční kliniky olomoucké nemocnice, 

kde byla tato první úspěšná transplantace 

rohovky na světě provedena. Dnes je tato 

téměř běžná operace – transplantace oční 

rohovky – vůbec nejúspěšnější transplan-

tací v medicíně.

Bc. Jaromír Drábek, LF MU v Brně

JaromirDrabek@seznam.cz

Podklady pro vznik tohoto článku si lze vyžádat 

u autora.

shutterstock© beerkoff 
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pod drobnohledem
OPTOfest 

Dne 8. října 2011 se na katedře optiky Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci uskuteční již počtvrté konference 
OPTOfest. Co OPTOfest znamená pro přednášející a pořadatele? 

Jaké byly jeho počátky? Jak je kreditově ohodnocen? Podrobné odpovědi 
na tyto otázky poskytli redakci představitelé katedry RNDr. Jaroslav Wag-
ner, Ph.D.; RNDr. František Pluháček, Ph.D., a Bc. Lenka Musilová, DiS.

lasti organizace CŽV jsme neměli žádné 

zkušenosti, a proto to byla pro nás výzva. 

Motto konference je „setkávejme se a vy-

měňujme si zkušenosti“. Tuto konferenci 

jsme koncipovali s cílem zajistit zpětnou 

vazbu, udržet kontakt s absolventy pre-

zenčního studia, které máme akreditované 

od roku 2004. Chtěli jsme vědět, jak se 

uplatňují v praxi. Jak jim vzdělání, které 

získali pod naší garancí, umožňuje řešit 

problémy reálného výkonu profese. Takto 

udržovaný kontakt nám pomůže v tom, 

že pokud budeme dobře naslouchat, 

výuka se neodtrhne od reality, ve které 

naši absolventi působí. Konference nám 

umožní sledovat vývoj profese, aktuálně 

řešenou problematiku. Podle možností 

tyto poznatky potom můžeme zakom-

ponovat do výuky a ve svém důsledku tak 

podporovat rozvoj oboru. 

Jedním ze sledovaných cílů konferen-

ce bylo motivovat absolventy a dát jim 

možnost přednést na konferenci odborný 

příspěvek. Všichni z nich mají za dobu 

studia zažitou roli posluchače. Někteří při 

OPTOfestu poznají, že při pohledu do sálu 

ze stupínku přednášejícího je to trochu 

jiné, než na co byli zvyklí. Příprava a pre-

zentace přednášky na takovém fóru je pro 

mnohé novou zkušeností. Některým tato 

role sedne lépe, jiní si ji užijí méně. Je to 

také o motivaci absolventů hledat vhodná 

témata, připravit je do zajímavé formy, 

odpřednášet a získat především novou 

zkušenost. S přednáškou na konferenci je 

spojeno i získání 10 kreditů do celoživot-

ního vzdělávání.

 OPTOfest (konferenci pro absol-

venty bakalářského studia katedry 

optiky Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci) 

jste poprvé uspořádali v roce 2008. 

Jaká byla tehdy Vaše hlavní myšlen-

ka a s jakým cílem jste OPTOfest 

zakládali? 

Každý má ve společnosti určitou 

roli. Univerzita Palackého v Olomouci 

je vzdělávací instituce a my se snažíme 

této role držet. V rámci studia optometrie 

poskytujeme vzdělání pro nelékařský 

zdravotnický obor optometrie, kde výkon 

profese a kompetence upravuje legislativa. 

Pokud optometrista svoji profesi vykonává 

samostatně bez odborného dohledu, musí 

být registrován v registru NCO a musí se 

účastnit celoživotního vzdělávání (CŽV).

Primární motivací pro organizaci OPTO- 

festu bylo něco nového se naučit. V ob-
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V průběhu tříletého bakalářského 

a dnes i magisterského studia jsme se 

s většinou účastníků konference poznali 

natolik, že nás zajímají kromě jejich pro-

fesního rozvoje a uplatnění i jejich osobní 

radosti a strasti.

Naší koncepcí je konferenci OPTOfest 

organizovat jako neziskovou. Jsme trochu 

idealisté, naše práce spojená s organizací 

je pouze otázka nadšení. Platba účastníků 

pokrývá jen nezbytné náklady. Současně 

oslovíme vždy některé firmy, které jsou 

ochotny poskytnout konferenci finanční 

podporu. Zaslouží si vyjmenovat, v minu-

losti to byly firmy ESSILOR, OCULUS, OPTIA, 

RODENSTOCK, BAUSCH & LOMB, GEODIS, 

ZEISS. Tyto prostředky „navíc“ umožní 

pozvat na konferenci některé hosty, pro 

nás VIP. Studenty, kteří pomáhají při regis-

traci, ocení vedoucí katedry mimořádným 

stipendiem.

 Když byste to měli porovnat – jaké 

podle Vás byly a jak se od sebe 

lišily tři ročníky, které se doposud 

konaly?

Koncepce OPTOfestu je stabilní. Odliš-

nosti jsou trochu v zákulisí a souvisí s naši-

mi zkušenostmi při přípravě a organizaci. 

Je to jednodenní konference sestavená 

z dopoledního bloku přednášek, je zajištěn 

oběd a odpolední blok přednášek, do kte-

rého je zasazen „coffee break“. V této pauze 

mohou účastníci navštívit laboratoře op-

tometrie a sledovat jejich rozvoj. Součástí 

je také neformální společenský večer, kde 

po večeři u sklenky vína dojde i na témata, 

která se do programu konference nevešla. 

Mnohá s optometrií souvisí, ale těžko by 

se zasazovala do odborného programu 

konference, anebo nejsou ve vhodné 

formě připravená.

 Kolik času zabere organizace OPTO- 

festu a kolik lidí se na ní podílí?

Sečíst nějaké hodiny pravděpodobně 

nedokážeme. Asi nejnáročnější na organi-

zaci byl první ročník, protože jsme neměli 

žádné zkušenosti. Pořádali jsme ho s vizí, že 

konferenci budeme chtít opakovat každo-

ročně. Věděli jsme, že pokud uděláme při 

přípravě první konference nějaké závažné 

pochybení, tak se nám ji asi nepodaří zopa-

kovat. Organizace každého dalšího ročníku 

byla jednodušší, uplatňujeme zkušenosti 

z předchozích ročníků. Organizaci prvních 

dvou ročníků jsme začínali ve třech, nyní 

se náš kolektiv rozrostl na pět lidí. Tím se 

snížilo zatížení jednotlivců. Dnes již máme 

zpracovaný určitý rámcový harmonogram 

a již víme, co a kdy je třeba udělat. OPTO- 

fest 11 máme již zapsaný v kalendáři a bu-

deme ho organizovat.

 Podle programu byl ročník 2010 

tematicky nejširší svým záběrem. 

Plánujete do budoucna konferenci 

nějak rozšiřovat, nebo jí podle Vás 

sluší spíš komorní atmosféra?

Zatím bychom formát konference 

chtěli zachovat. Její rozsah dopředu nijak 

neplánujeme. Průběžně sbíráme podněty 

na možné přednášky, skládáme program 

tak, aby se účastníci setkali s různými 

tématy. Nějakou expanzi neplánujeme. 

Konferenci organizujeme nad rámec 

svých povinností, máme i mnoho dalších 

aktivit a nechceme se zahltit. Primární cíl 

konference je naplňován. 

Určitě by mohlo být zajímavé využít 

pro OPTOfest nějakých nových technolo-

gií. Nedávno jsme se zúčastnili studentské 

konference, pořádané optometristy na VŠ 

v St. Petěrburgu a Moskvě. Byli jsme vyzvá-

ni k přednesení nějakého příspěvku. Pro-

tože termín kolidoval s koncem semestru, 

zúčastnili jsme se prostřednictvím interne-

tu. Prezentovali jsme obor optometrie v ČR 

a studium na UP v Olomouci. S předem 

zaslanou prezentací, živým vystoupením 

přes Skype a diskusí to byla zajímavá zku-

šenost jak pro nás, tak pro organizátory 

v Rusku. Osobní kontakt však tato forma 

asi plně nenahradí.

Foto: archiv Univerzity Palackého
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 Jaká témata budou moci zájemci vyslechnout na OP-

TOfestu v roce 2011? 

Témata každého, i letošního OPTOfestu se začnou profilovat 

na pravidelných seminářích k bakalářským a letos i k diplomovým 

pracím. Zde se ukáže, jak kdo ze studentů dokázal zvolené téma 

své závěrečné práce kvalitně rozpracovat a kde se vyskytnou za-

jímavé výsledky. Další témata přiřadíme do programu oslovením 

našich absolventů z praxe, dáme prostor firmám, aby účastníkům 

konference prezentovaly nejnovější technologie, přístroje, ostatní 

produkty či nejmodernější postupy. Snažíme se také vždy oslovit 

nějakou osobnost působící v optometrii delší dobu.

 OPTOfest je součástí celoživotního vzdělávání, takže 

je kreditově hodnocen. Co bylo třeba udělat pro to, 

aby konference byla do celoživotního vzdělávání 

zařazena?

Je to poměrně jednoduché. V souladu s legislativou požá-

dáme Společenstvo českých optiků a optometristů o registraci 

konference do systému CŽV optometrie. Předložíme odborný 

program konference včetně sylabů přednášek a časového 

průběhu, zaplatíme manipulační poplatek 1 000 Kč. Souhlasné 

stanovisko SČOO nám doposud bylo vždy uděleno a to nás 

opravňuje udělovat za tuto akci kredity – účastníkům 3, před-

nášejícím 10 kreditů.

 Máte od účastníků zpětnou vazbu? Jak OPTOfest vní-

mají?

Na první konferenci jsme se pokusili o dotazník, který měl 

být nějakou písemnou zpětnou vazbou. Asi jsme nezvolili vhod-

nou formu, protože nám vyhodnocení vrácených dotazníků 

nedalo jasnou informaci. Zpětnou vazbou je pro nás každý rok 

počet přihlášených. To, že se bývalí studenti vracejí, je pro nás 

základní zpětnou vazbou, počet účastníků roste s pořadovým 

číslem konference. Potkáváme se s nimi na jiných odborných 

akcích a v diskusi o ostatních tématech dojde i na hodnocení 

OPTOfestu. Zajímají nás především hodnocení konstruktivní, 

kritická. Je samozřejmé, že co člověk, to názor. Zde každý vyjádří 

svůj názor tím, že se na další OPTOfest buď přihlásí a pasivně či 

aktivně se ho zúčastní, anebo se ho nezúčastní.

 V Brně proběhla v říjnu 2010 První celostátní student-

ská konference Optometrie. Váš OPTOfest zde byl již 

v roce 2008. Stojí podle Vás tyto akce tematicky blízko, 

nebo mají jiný rozsah?

Studentské konference v roce 2010 v Brně jsme se v rám-

ci možností při ostatních povinnostech zúčastnili, byli tam 

i naši studenti. Formát této akce je trochu jiný. Je orientován 

na studenty. OPTOfest je zaměřen na naše absolventy –  

optometristy s možnou účastí studentů 3. ročníku bakalářského 

studia. Tomu odpovídá obsah i forma konference, zařazené 

do systému CŽV.

 Myslíte, že v budoucnu by tyto akce mohly být pro-

pojeny, třeba s tím, že školy by se střídaly v jejich 

pořádání?

Formát OPTOfestu bychom rádi zachovali, pokud se nám 

podaří udržet zájem o tuto akci. Forma i obsah studentské 

konference v Brně jsou odlišné. Rádi ji podpoříme svou účastí, 

můžeme motivovat také naše studenty k účasti na konferenci 

v Brně.

 Která témata podle Vás v současnosti optometrii do-

minují? 

Témata OPTOfestu a ostatních vzdělávacích akcí CŽV nejsou 

nijak limitována, pouze oborem optometrie. Můžeme říct, že 

tvoří průřez napříč oborem optometrie. A vždy se nejvíc disku-

tuje o tom, co nějakým způsobem obor nebo profesi limituje 

a nebo rozvíjí. Je to legislativa, její výklad, zajímavé poznatky 

z výzkumu zraku, nové přístroje či produkty pro vyšetření, 

korekci zraku a jejich správnou aplikaci. 

Témata jsou zajímavá stejně tak, jako jejich autoři. Na kon-

ferenci se střídají při přednášení na podiu čerství absolventi, 

kterým, řečeno s trochou nadsázky, právě oschl podpis děkana 

na diplomu, s těmi, kdo v oboru nějakou dobu působí, a zku-

šenými reprezentanty firem. Tito mají za sebou výzkumný tým 

firmy, respektive skupinu marketingového oddělení. I tímto je 

OPTOfest zajímavý a snad pro všechny zúčastněné inspirující. 

Vážíme si všech, kdo přijedou. Trochu více pozornosti 

a podpory věnujeme těm, kteří si poprvé stoupnou za řečnický 

pult a vyzkouší si novou roli přednášejícího.

Za odpovědi poděkovala

 Eva Klapalová

PrVní PoradenSká 
oPtiCká VymySliCký

Rezervujte si čas 20. 10. 2011 na první jednodenní seminář 
určený pro majitele nezávislých očních optik v ČR.
Témata mimo jiné budou z oblasti vedení a řízení optik, 
marketingu, personálního vedení a hodnocení v optice. 
Přednášet budou odborníci, kteří mají optikům co říct.

Sledujte informace na www.ppo.cz

inzerce
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MAJÍ VAŠI ZÁKAZNÍCI

UNAVENÉ OČI Z PRÁCE NA POČÍTAČI?

DOPORUČTE JIM BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX® COMPUTER™ NAVRŽENÉ SPECIÁLNĚ 
PRO MINIMALIZACI NÁMAHY OČÍ SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM POČÍTAČE
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V dalším díle našeho miniseriálu o vidění zvířat bych se ráda 
věnovala nikoliv konkrétnímu zvířeti, ale celé třídě – ptákům. 
Pro ptáky, na rozdíl od ostatních obratlovců, je totiž zrak 

nejdůležitějším smyslem. Jelikož nás však ptáci fascinují zejména 
stavbou těla a létáním, zmíním se na úvod i o jejich anatomii.

létat se vyvinula zřejmě jako prostředek 

pro hledání potravy a ochrana před 

predátory. Nelétavé druhy mají totiž jen 

málo přirozených nepřátel. Let je většinou 

mávavý – tj. k pohybu dochází zvedáním 

a spouštěním křídel, dále mohou ptáci 

plachtit, třepotat se (stát na místě) nebo ví-

řit. Nejrychlejší z ptáků jsou kachny a husy, 

které dosahují rychlosti až 100 km/h. 

Průměrná rychlost většiny běžných pěvců 

je 30–50 km/h, např. poštovní holub létá 

rychlostí 80 km/h. Ptačí zpěv zajišťuje 

orgán zvaný syrinx, nacházející se v dolní 

části průdušnice.

Nervová soustava ptáků je přiměřená 

jejich velikosti a jak jsme již uvedli výše, zrak 

je jejich nejvyvinutějším smyslem. Ptačí oči 

jsou většinou velké a nápadné (někdy těžší 

než celý mozek), ale málo pohyblivé. To 

jim kompenzuje pohyb krku. Oko ptáků 

je ve své základní stavbě shodné s okem 

savců. Nachází se v mohutné očnici, která 

je přepážkou oddělená od zbytku lebky. 

Očnice je vystlaná kruhovými svaly a prs-

tencem malých, překrývajících se kůstek. 

Povrch oka chrání tři víčka – horní, dolní 

a mžurka. Horní víčko je nehybné, pták 

zavírá oko jen spodním víčkem. Mžurka 

je ukrytá v nasální části oka pod spodním 

víčkem. Vylučuje sekret, který zvlhčuje 

a čistí rohovku. U potápějících se ptáků 

a u většiny letců je mžurka průhledná. Pod 

vodou nebo při letu se vysune a chrání 

samotné oko ptáka před nečistotami 

a proudem vzduchu (podobně jako 

Pták je dvounohý, teplokrevný a ope-

řený obratlovec snášející vejce. Některé 

druhy jsou nelétavé, jiné vynikají jako 

plavci. Přední končetina ptáků se postup-

ným vývojem přeměnila v křídlo. K letu se 

vyvinul též ocas a srostly některé klouby. 

Ptačí kostra je složena z velmi lehkých, 

ale pevných kostí, převážně dutých a vy-

plněných vzduchem. Páteř je rozdělena 

na čtyři díly a má povětšinou ohebné krční 

obratle, jejichž počet se liší v závislosti 

na druhu a velikosti ptáka. Létací svaly 

jsou stejně jako plochá žebra upevněny 

k mohutné prsní kosti. Tyto svaly tvoří až 

15 % hmotnosti celého ptáka. Schopnost 

Jak vidí
ptáci?

zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma-
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zají-
mavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajíma
vosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  zajímavosti  
zajíma-
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kontaktní čočka). Někteří ptáci (pštrosi, 

kakaduové) mají i řasy. 

Vnější část oka tvoří rohovka, která 

na stranách přechází v bělimu. Pod ní je 

cévní systém vyživující oko. Zvláštností 

ptačí cévnatky je výrůstek zvaný vějířek 

(pecten), který začíná poblíž vstupu 

zrakového nervu na sítnici a vyživuje ji. 

Předpokládá se také, že kromě toho pomá-

há zvyšovat ostrost vidění vrháním stínu 

na pozadí oční koule, případně ovlivňovat 

množství vody ve sklivci, čímž napomáhá 

akomodaci oka. Ptáci akomodují prostřed-

nictvím změny tvaru čočky působením 

ciliárního svalu a změny vzdálenosti mezi 

čočkou a sítnicí. Vodní ptáci akomodují ze 

všech nejvíce.

Duhovka, složená z několika typů 

pigmentových buněk, je clonou. Velikost 

zornice je závislá na intenzitě světla i na ur-

čité náladě ptáka, např. amazoňané při 

určitém rozrušení mění velikost zornice. 

Ačkoliv má většina ptáků tmavohnědou 

nebo černou duhovku, můžeme se 

setkat i s duhovkou žlutou, oranžovou 

či modrou. U papoušků je změna barvy 

duhovky dána věkem, např. papoušek 

žako má jako mládě duhovku světle 

šedou a ve zralém věku tmavě žlutou. 

Vnitřní část oka je vystlána sítnicí, která 

obsahuje tyčinky a čípky. Některé druhy 

ptáků mají dvojitou i trojitou foveu s více 

než osminásobným množstvím čípků 

oproti člověku. Jelikož jsou ptáci většinou 

denní tvorové, hrají čípky důležitější roli. 

Ptáci jsou tetrachromatičtí – to znamená, 

že mají čtyři druhy čípků. Kromě červené, 

zelené a modré barvy mohou vnímat i ul-

trafialové záření. Mnoho ptáků má barvu 

peří pro lidské oko nerozlišitelnou, vypadá 

třeba jen jako černá (loskuták), nebo bílá 

(kakadu), teprve v UV světle je její skutečná 

barevnost jasně patrná. Tato skutečnost 

hraje zřejmě největší roli při námluvách 

a páření – jde o barevné rozlišení samců 

a samic. Ultrafialové světlo využívají ptáci 

i při vyhledávání potravy, např. poštolky při 

pátrání po kořisti sledují močovou stopu 

hlodavců, která vyzařuje UV.

Ptáci nás také předstihují ve schop-

nosti registrovat pohyb. Jejich oči rozliší 

až 150 obrázků za sekundu (lidské oko jen 

18–20 obrázků). Ptáci však také naprosto 

dokonale registrují i nesmírně pomalé 

pohyby – třeba pohyb slunce po obloze. 

To je princip jejich dokonalé orientace 

pomocí slunečního kompasu. V noci pak 

ke své orientaci používají Polárku. Tento 

princip orientace je pro tažné ptáky napro-

sto dostačující a jsou schopni absolvovat 

desítky tisíc kilometrů naprosto neomylně 

a bez nehody každý rok. 

Ptáci s očima po stranách hlavy 

mají široké zorné pole – až 300 stupňů 

(poštolka), zatímco ptáci s očima na čel-

ní části hlavy mají zorné pole pouhých  

160 stupňů (sova). Ti však zase mají skvělé 

prostorové vidění. 

A jak je to s „mluvícími ptáky“? Ptáci 

mají absolutní sluch a jejich schopnost roz-

lišit jednotlivé tóny je oproti člověku deset-

krát vyšší. Určí tedy naprosto přesně směr, 

odkud zvuk přichází. A nejen to, někteří si 

zapamatují hlas nejen vlastního druhu, ale 

i tón cizích zvukových projevů, které pak 

s chutí a mistrovsky napodobují.

Lucie Vlčková, DiS.

Oko-Optik, a.s., okooptik@seznam.cz

shutterstock©Stephen Mcsweeny  
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SILMO na jedné straně nabízí odbornost na vysoké úrovni a široké 
spektrum informací, na druhé straně organizaci v příjemné a sr-
dečné atmosféře pohostinnosti, která splní vaše očekávání.

Klub Coach Merchandising •	 nabídne 

službu na klíč očním optikům, kteří 

mají zájem o dynamické podnikání. 

Uspořádán bude formou konferenč-

ní zóny s centrem informací na téma 

„10 pravidel merchandisingu“. 

Francouzské NEJ •	 představí odbor-

né znalosti z oboru optiky a brýlí 

za účasti nejlepších francouzských 

mistrů a zástupců laboratoře Alutec.

SILMO D’OR •	 je již zavedená soutěž 

s cenami uznávanými v celosvě-

tovém měřítku. Odborná porota 

každoročně odměňuje dovednosti, 

talent, kreativitu a inovaci.

OPTICKÉ RANDE •	 je nová podoba 

sekce s nabídkou pracovních míst – 

funguje na principu rychlého rande 

a je dynamičtější než drobné inzeráty.

Staň se hvězdou dne •	 – a vyhraj 

fotografickou soutěž s významným 

módním fotografem!

SILMO TV •	 bude celé čtyři dny přená-

šet živé rozhovory a zajímavá témata 

o oboru.

Fórum pro slabozrakost •	 – místo, kde 

budete moci získat informace o této 

problematice.

Vstup na veletrh je zdarma na základě 

předregistrace přes www.silmoparis.com.  

Registraci je možno také provést pro-

střednictvím kanceláře Active Commu-

nication Praha. 

V rámci veletrhu bude v pravidelných 

intervalech zajištěna kyvadlová doprava 

zdarma z letiště Charles de Gaulle a z cent-

ra Porte Maillot na výstaviště Villepinte.

Další informace o veletrhu najdete 

na stránkách www.francouzskeveletrhy.cz  

nebo www.silmoparis.com.

Redakce

SILMO 2011
Mezinárodní veletrh oční optiky Silmo 
letos proběhne ve dnech 29. 9.–2. 10. 
v Paříži na severním výstavišti Villepinte. 

Výherci SOUTĚŽE 
SILMO 2011

V minulém čísle jste měli možnost 

soutěžit o zájezd na veletrh SILMO 

2011. Jako již tradičně stačilo vyplnit 

soutěžní kupon a zaslat jej na adresu 

zastoupení veletrhu SILMO v Praze. 

Na začátku července byli za účasti zá-

stupců SČOO vylosováni dva výherci 

– Matěj SKRBEK, OPTIK Skrbková, Jab-

lonec nad Nisou, a Lubomír KOVÁR,  

OCULUS, Bratislava. Oba výherci 

obdrží letenku a ubytování v Paříži 

během veletrhu SILMO na přelomu 

září a října 2011. Blahopřejeme.

Výběr z doprovodného 
programu

Akademie Silmo•	

 Na letošním vědeckém kongresu Aka-

demie Silmo, určeném všem optikům, 

kteří mají zájem obohatit své znalosti 

v oboru, zazní tři klíčová témata: dět-

ský zrak, četba a slabozrakost. 

 Dětským zrakem se odborníci budou 

zabývat ve čtvrtek 29. září od 15.00 do 

17.30 hod a proberou témata: děti a... 

vývoj vidění, strabismus, amblyopie, 

ortoptická péče, korekce zraku, reduk-

ce myopie, anizometropie z pohledu 

oftalmologa a optika.

 Pátek 30. září od 10.00 do 12.30 hod 

bude zaměřen na témata týkající se 

četby: čtení a... pohyb očí, senzorické 

a motorické funkce, dyslexie, zraková 

terapie, starší věk, nystagmus, VPMD, 

presbyopie. Odpoledne bude od 15.00 

do 18.00 hod věnováno slabozrakosti, 

tj. emetropizaci a vývoji myopie, 

sítnici u myopického oka, poruchám 

rovnováhy pohybu očí u pacientů 

s vysokým stupněm myopie, refrak-

tivní chirurgii a myopii.
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silmo
V sAmÉm
CENTRU

DĚNÍ

1 400 značek - 900 vystavovatelů 
Veletrh pro business, zdroj inovací a kreativity. 

SILMO - Mondial de l’Optique - 

se koná v dosahu do 2 a půl hodiny z evropských 

velkoměst.

Blízkost letiště Roissy Charles de Gaulle a 

nádraží TGV, představuje ideální lokalitu pro veletrh, 

který nabídne bohatou expozici renomovaných značek 

v rámci celé akce Paris – Capitale de la création.

Brýlové obruby  l  Sluneční brýle  l  Skla  

l  Čočky   l  Nástroje  l  Vybavení  l  

Slabozrakost  l  Přístroje a příslušenství

více informací na     silmoparis.com     tel. +420 222 518 5873 3
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veletrhu stala Česká kontaktologická 

společnost. Od této akvizice si obě strany 

slibují další rozšíření firemních prezentací 

a současně účast nových cílových skupin 

odborníků. Propojení správné návštěvnické 

skupiny se zájmem vystavovatelů je tím 

zásadním momentem, který dělá dobrý 

veletrh. Společnost BVV proto slibuje posí-

lení B2B charakteru akce, nové přímé formy 

akvizice odborných návštěvníků průběžně 

po celou dobu příprav veletrhu. Větší 

propojení odborného programu s děním 

na expozicích by měla přinést koncepce 

otevřeného „Lectures Point“ – tedy jakého-

si přednáškového mola přímo na ploše pa-

vilonu. Odborný program bude probíhat 

v sobotu i v neděli. S pozitivním ohlasem 

se setkala i nová kategorie soutěže TOP 

OPTA odborné veřejnosti, kde návštěvníci 

měli možnost hlasovat pro nominované 

exponáty prostřednictvím internetu nebo 

první den veletrhu přímo v pavilonu. Vítěz 

je vyhlášen na společenském večeru 

současně s vyhlášením výsledků soutěže 

TOP OPTA odborné komise. Návštěvník, 

který na veletrh zavítá, si ve vitríně může 

prohlédnout nominované i vítězné ex-

ponáty a sestavit si podle nich svůj prohlíd-

kový okruh veletrhem. 

Pro vystavovatele je připravena 

rozšířená nabídka „balíčkové účasti“ 

na veletrhu, kterou ředitelka projek-

tu Ing. Věra Menšíková charakterizuje 

slovy: „Veletržní účast prostřednictvím 

této nabídky je jednodušší než kdykoliv 

předtím – stačí si vybrat z připravené 

nabídky veletržní účasti, poté stačí jeden 

podpis a vše ostatní zařídíme na klíč.“

Změna bude i v umístění veletrhu. 

OPTA 2012 se bude konat v pavilonu B – 

důvodem je kapacitní vytížení výstaviště 

v příštím roce. K tomuto kroku Věra 

Menšíková říká: „Abychom mohli zachovat 

optimální termín, je to jediná možnost. 

K této změně však přistupujeme pozitivně. 

Pavilon B splňuje nejnáročnější požadavky 

na výstavní plochu a současně bude 

veškeré zázemí veletrhu, kongresové pros-

tory, hotely a restaurace pohromadě.“

Vše pro pohodlí  
návštěvníků a spokojenost 
vystavovatelů

Návštěvnické pohodlí by měl posílit 

OPTA Welcome Point u vstupu nebo 

Exhibitors Lounge jako prostor pro další 

neformální setkání obchodních partnerů 

– tyto novinky také vzešly z podnětů 

a připomínek návštěvníků. Dobrý ohlas 

měla sobotní neformální afterparty přímo 

v pavilonu, kdy vystavovatelé zůstávají 

na svých stáncích i po sedmé hodině 

večerní a jejich obchodní jednání se poz-

volna mění v neformální společenské set-

kání formou večírku. I tuto novinku chtějí 

pořadatelé v příštím roce dále rozvinout. 

Návštěvníci na veletrhu stráví průměrně 

celý den, jistě tedy uvítají decentní a po-

hodlné odpočinkové zóny s občerstvením, 

které zároveň poslouží i v době večerního 

společenského programu.

Redakce 

pohled zpět a vpřed
OPTA

Letošního 17. mezinárodního veletrhu 

oční optiky, optometrie a oftalmologie 

ve dnech 25.–27. 2. 2011 se zúčastnilo 

153 firem ze 20 zemí a přijelo na něj 5 126 

odborných návštěvníků, z toho 503 ze 

zahraničí. Z průzkumů prováděných přímo 

na veletrhu agenturou IPSOS Tambor vy-

plynulo, že se jedná o etablované a respek-

tované B2B setkání. Polovina vystavovatelů 

i návštěvníků navázala přímo na veletrhu za-

jímavé obchodní kontakty a vystavovatelé 

uvedli, že kontrakty uzavřené na OPTĚ tvoří 

zhruba 10 % jejich ročních tržeb.

Pro letošní ročník byla zvolena dvě 

zvýrazněná témata – mládež a teena-

geři + sport a volný čas – obě se setkala 

s příznivým ohlasem. Diskutovalo se také 

o dalších aktuálních tématech, například 

o škodlivosti dlouhodobého sledování 3D 

obrazu nebo zostřujícím se konkurenčním 

boji soukromých optik a řetězců. Dobře 

zvolená témata se odrazila i na zájmu 

médií. Z monitoringu publicity vyplynul 

více než třetinový nárůst článků oproti 

předchozímu ročníku, a to především 

v ekonomických titulech.

Koncepční  
záměry pořadatelů

18. ročník veletrhu OPTA se uskuteční 

v termínu 24.–26. 2. 2012. Jako zvýrazněné 

téma byla po diskusi s odbornými partnery 

zvolena problematika Low Vision and 

Seniors a oborový kontext odráží i téma  

č. 2 – Kontaktní čočky. V souvislosti s tímto 

tématem se logicky novým partnerem 
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Optimální doba pro výměnu měkkých kontaktních 
čoček je předmětem diskuze již od uvedení prvních 
hydrogelových čoček na trh před téměř padesáti 

lety. Anna Sulley a Sheila Hickson-Curran přezkoumávají 
pozadí této diskuze a nejnovější výsledky výzkumů.

Fakta
o výměně

měkkých
kontaktních čoček

2. část
Důraz na dodržování 
plánu výměny

V pokračující diskuzi na téma opti-

mální frekvence výměny existuje mezi 

odborníky všeobecná shoda, že úroveň 

dodržování režimu nošení u čoček 

s plánovanou výměnou je nízká. Proto 

by měly postupy v ordinacích směřovat 

k identifikaci těch pacientů, kteří nedo-

držují plán nošení, a při každé příleži-

tosti povzbuzovat ty, kteří plán nošení 

dodržují.36 Příklady způsobů, jak zlepšit 

dodržování plánu nošení, uvádí tab. 1.

Opatrně se pacienta pomocí ote-

vřených otázek dotazujte takovým tab. 1  Příklady postupů, kterými lze u pacientů zlepšit dodržování frekvence výměny čoček

Při každé příležitosti zdůrazněte •	

nutnost dodržování frekvence 

výměny čoček.

Využívejte otevřené otázky k iden-•	

tifikaci pacientů, kteří nedodržují 

doporučený plán nošení.

Pomocí ilustrací potenciál-•	

ních dopadů přenášení (např. 

využitím srovnávacích schémat) 

vysvětlete výhody komfortu, 

kvality vidění a zdraví oka, které 

plynou z dodržování doporučené 

výměny čoček.

a že plán péče včetně kontrolních 

vyšetření umožňuje jejich sledování.

U čoček se čtrnáctidenní výměnou •	

můžete doporučovat 1. a 15. den 

v měsíci jako den pro výměnu čoček.

Využívejte elektronické upomínko-•	

vé systémy k vyzvání pacientů, že si 

mají vyměnit čočky.

Připomínejte pacientům, aby •	

u sebe vždy měli odpovídající 

zásobu čoček ke snadnějšímu 

dodržování plánu výměny a ná-

hradní brýle.

Používejte zapamatovatelné •	

analogie pro zdůraznění důležitosti 

výměny čoček. 

Sledováním pravidelnosti objed-•	

návek identifikujte pacienty, kteří 

používají méně čoček, než byste 

očekávali.

Využívejte možnosti přímého dodá-•	

vání čoček pacientům ke zlepšení 

dodržování plánu nošení.

Ujistěte se, že zásoby, dodávky paci-•	

entům i ceny v ordinaci napomáhají 

pacientům dodržovat plán nošení 
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nedodržování plánu nošení, jako např. 

„Jak často si vyměňujete čočky?“, a ne 

„Vyměňujete si čočky každé dva týdny?“. 

Buďte k pacientovi empatičtí, aby měl 

pocit, že může přiznat případné přená-

šení, a zdůrazňujte, že komfort a vidění 

nebudou optimální, pokud čočky nejsou 

vyměňovány podle doporučení, a že by 

v nejhorším případě mohlo dojít k ohro-

žení zdraví očí. Vysvětlete mu, že nošení 

čoček déle než doporučíte může zvýšit 

riziko komplikací spojených s nošením 

kontaktních čoček.30, 35 

Je však důležité si zapamatovat, 

že dodržování plánu nošení znamená 

mnohem více než jen dobu výměny. Bylo 

zjištěno, že ve skutečnosti jen 2 % nosite-

lů kontaktních čoček plně dodržují plán 

nošení čoček a režim péče o ně.29 

Pokuste se využívat zapamatovatel-

né analogie ke zdůraznění důležitosti 

výměny čoček; v případě jednodenních 

čoček může být užitečnou analogií 

např. opakované použití vlhčeného 

ubrousku nebo papírového kapesníku. 

Zdůrazňujte svá doporučení při každé 

návštěvě pacienta a sledujte pravidelnost 

objednávek. Identifikujete tak pacienty, 

kteří používají méně čoček, než byste 

očekávali. Ke zlepšení dodržování plánu 

výměny může napomoci metoda přímé-

ho odesílání čoček pacientovi poštou. 

Za účelem zlepšení dodržování plánu 

nošení u vašich pacientů také zohledněte 

zásoby, dodávky a ceny čoček na vašem 

pracovišti. U všech typů kontaktních 

čoček doporučujte plán péče včetně 

kontrolních vyšetření, abyste mohli své 

pacienty pravidelně sledovat. U čoček se 

čtrnáctidenní výměnou můžete podpořit 

dodržování plánu nošení doporučením 

výměny 1. a 15. den v měsíci.

Používejte elektronický upomínkový 

systém. Více než polovina z těch, kteří 

si nevyměňují čočky podle doporučení, 

uvedla, že jednoduše zapomněli, který 

den si je mají vyměnit.30 V této studii bylo 

53 % nositelů přesvědčeno, že by jim upo-

mínkový systém pomohl při dodržování 

plánu výměny, přičemž nejoblíbenější 

metodou byla hlasová upomínka na mo-

bilní telefon nebo textová zpráva (29 %) 

a navrhovanou frekvencí upomínky byl 

každý týden nebo měsíc (26 %). 
shutterstock© wavebreakmedia ltd
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Připomeňte pacientům, aby u sebe vždy měli odpovídající 

zásobu čoček pro snadnější dodržování plánu výměny. Ujistěte 

se, že pacienti mají k dispozici také náhradní brýle, jelikož vyšší 

podíl těch, kteří nedodržují frekvenci výměny, doposud nemá 

předepsané brýle.30 

Lepší komunikace pomáhá zlepšovat dodržování frekvence 

výměny, což je dobrá zpráva. Statisticky se prokázalo, že v pří-

padech, kdy je rozmluva mezi očním odborníkem a pacientem 

obsáhlejší, pacienti lépe dodržují plán výměny. Většina nositelů 

(78 %) také souhlasila s tím, že je velmi důležité nebo důležité 

vyměňovat čočky podle plánu nošení.

Cena, výhodnost  
a frekvence výměny

Klinické faktory nejsou jedinými určujícími faktory pro volbu 

frekvence výměny čoček u konkrétního jednotlivce. Rozhodnutí 

je často založeno na životním stylu jedince a na způsobu, jak tráví 

svůj volný čas. Pokud chce pacient kontaktní čočky používat jen 

pro občasné a zkrácené nošení, pro společenské vyžití, sport či 

cestování, jsou pro něj výhodnou volbou jednodenní čočky.

Cena je další důležitou otázkou, která je v literatuře často 

opomíjena. Model vyvinutý nedávno v Austrálii představil 

koncept „nákladů na nošení“, který umožňuje přímé srovnání 

nákladů u různých frekvencí výměny čoček.37 Náklady na no-

šení čoček jsou v tomto modelu počítány jako celkové náklady 

vzniklé nositeli za 1 rok (12 měsíců) – jsou zohledněny poplatky 

za odborné vyšetření, náklady na kontaktní čočky a roztoky 

na péči o čočky. Součet těchto nákladů je pak vydělen počtem 

dní nošení čoček během roku. 

Tento model ukazuje, že náklady na nošení sférických čoček 

jsou téměř identické u čtrnáctidenních a měsíčních čoček, avšak 

klesají s dále se zvyšující frekvencí nošení. U čoček s každodenní 

výměnou jsou náklady nižší než u čoček s plánovanou výměnou, 

pokud jsou nošeny 1–4 dny v týdnu, avšak vyšší, pokud jsou 

nošeny 6–7 dnů v týdnu. V případě nošení kontaktních čoček pět 

dnů v týdnu jsou náklady na nošení prakticky stejné u všech tří 

nejčastěji předepisovaných frekvencí výměny čoček (graf 5).

Podobně je tomu u torických čoček. Náklady na torické 

čočky pro každodenní výměnu a torické čočky na opakované 

nošení se vyrovnávají po 3–4 dnech nošení v týdnu. U multi-

fokálních čoček nastává obdobný bod vyrovnání nákladů při 

nošení 4–5 dnů týdně v porovnání se čtrnáctidenními čočkami 

a při nošení 3 dny týdně v porovnání s měsíčními čočkami. Au-

toři tohoto modelu dospěli k závěru, že jednodenní čočky jsou 

nákladově efektivnější při příležitostném, občasném nošení, za-

tímco čočky s plánovanou výměnou jsou nákladově efektivnější 

při pravidelném nošení, tj. při používání kontaktních čoček jako 

primárního prostředku korekce zraku. 

Tento model lze uplatnit na ceny kontaktních čoček v růz-

ných zemích, přičemž by se relativní náklady na jednotlivé 

režimy nošení neměly výrazně lišit. Bod vyrovnání nákladů se 

bude odlišovat v závislosti na cenách srovnávaných čoček jed-

notlivých značek. Oční specialisté mohou tento postup uplatnit 

sami a popsaný model nákladů na nošení využít při komunikaci 

s pacienty. Pacientům se tak lépe znázorní nákladová efektivita 

jejich režimu výměny čoček a dosáhneme u nich zlepšení do-

držování správného režimu nošení. 

Autoři navíc vysledovali, že nejčastěji udávaný důvod nedo-

držování plánu nošení u nositelů jednodenních jednorázových 

čoček je „ušetřit peníze“. To dokazuje, že také cena může být 

klinickou záležitostí, přestože dodržování plánu výměny jedno-

denních čoček je obecně nejvyšší.28

graf 5  Náklady na nošení jednodenních, čtrnáctidenních a měsíčních 
kontaktních čoček
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Závěry

Klíčem k úspěchu je schopnost vy-

brat u každého pacienta správnou čočku 

(materiál a design), frekvenci výměny 

a režim nošení, který nejlépe splní jeho 

individuální potřeby. Toto rozhodnutí 

závisí na řadě faktorů: klinické aspekty, 

režim nošení čoček, životní styl a také 

cena, kterou je pacient ochoten platit. Roz-

hodnutí založené na všech relevantních 

faktorech pomůže poskytnout nejenom 

optimální fyziologickou odezvu a kvalitní 

vidění, ale také komfort nošení čoček pro 

pacienty. Zejména komfort je z hlediska 

nositelů klíčový faktor a jeho nedostatek 

bývá hlavním důvodem přerušení nošení 

kontaktních čoček.

Zatímco optimální doba výměny 

měkkých čoček bude i nadále předmětem 

diskuze, tvrzení „kratší je lepší“ podpořilo 

z klinického hlediska za posledních třicet 

let mnoho studií. 

V souvislosti s dodržováním různých 

frekvencí výměny čoček existují různé 

závěry. Nicméně vhodnější by bylo při-

jmout skutečnost, že většina nositelů 

kontaktních čoček do určité míry plán 

nošení nedodržuje, a zaměřit se na odha-

lení těchto vzorců chování v praxi a jejich 

příčin. Důraz kladený na dodržování plánu 

nošení pomůže zajistit, že všichni nositelé 

získají od kontaktních čoček to nejlepší 

a nošení pro ně bude co nejpohodlnější 

a nejbezpečnější. 

Z anglického originálu „The long and the short of 

soft contact lens replacement“ autorek Anny Sulley 

a Sheily Hickson-Curran, publikovaného v odborném 

časopise Optician 2011, 241; 6288: 26–32, přeložila 

Marína Caistor.

Optometristka Anna Sulley pracuje jako Clinical 

Affairs Manager pro Evropu, Střední východ a Afriku 

ve společnosti Johnson & Johnson Vision Care. Sheila 

Hickson-Curran je Director of Medical Affairs ve spo-

lečnosti Vistakon, Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 

ve Spojených státech.

Seznam odkazů na odbornou literaturu můžete nalézt 

na www.opticianonline.net, případně můžete požádat 

o zaslání, e-mail: kdudkova@its.jnj.com. 

Mnohé klinické studie a průzkumy spokojenosti pacientů dokláda-•	
jí tvrzení, že u výměny měkkých kontaktních čoček platí, že „kratší 
je lepší“, a to především tehdy, jsou-li vyměňovány každodenně.
Výkonnost měkkých čoček se obecně snižuje s prodlužující se •	
životností čočky.
Téměř všechny měkké čočky jsou dnes aplikovány s frekvencí •	
výměny jeden měsíc a méně.
Spojené státy a Japonsko jsou trhy s nejvyšším procentem obyva-•	
telstva, které nosí kontaktní čočky. Nejčastěji jsou tam aplikovány 
čtrnáctidenní kontaktní čočky.
Dodržování plánu výměny čoček se mezi jednotlivými zeměmi liší.•	
Plán výměny čoček nejlépe dodržují nositelé jednodenních jedno-•	
rázových čoček.
K extrémnímu přenášení dochází spíše u nositelů čoček s měsíční •	
výměnou nežli u nositelů se čtrnáctidenní výměnou čoček.
Nedodržení plánu výměny čoček podle doporučené doby zapříči-•	
ňuje zvýšené nepohodlí nošení a klinické komplikace.
Nositelé měsíčních čoček mají větší tendenci k neplánovaným ná-•	
vštěvám ordinací z důvodu klinických potíží nežli nositelé čtrnácti-
denních čoček. 
Je v zájmu očních specialistů, aby si vyvinuli taktiku, jak posílit •	
dodržování plánu výměny čoček u svých pacientů.
Náklady na nošení jsou podobné u sférických i torických čoček se •	
čtrnáctidenní a měsíční výměnou.

KLÍČOVÉ BODY 
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Důkladná
dezinfekce

V dnešní době je na trhu široká nabídka kontaktních 
čoček. Ke změně životního stylu přispívá možnost 
korekce zraku kontaktními čočkami a jejich široké 

uplatnění – přibližně 125 milionů lidí na světě nosí kontaktní 
čočky. Z tohoto důvodu je pro zdravé nošení kontaktních 
čoček nezbytná správná dezinfekce. 

roztoků, mytí rukou či výměně pouzdra 

na kontaktní čočky.2

Existuje velké množství důvodů, proč 

pacienti nedodržují předepsanou péči, 

a to především kvůli nedostatku času 

a poučení. Dostupnost kontaktních čoček 

z mnoha různých zdrojů je jedním z dalších 

faktorů, proč pacienti nevnímají kontaktní 

čočky jako zdravotnické pomůcky.

Uveďme si některé z příkladů, kdy 

pacienti nedodržují správnou péči o kon-

taktní čočky. 

První příklad poukazuje na kontaktní 

čočky jako takové, přesněji řečeno, na dél-

ku nošení a frekvenci výměny.

V recenzi dvou spotřebitelských 

studií (N = 3 771) provedených v Evropě 

(Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, 

Španělsko [obě studie]; Rusko, Polsko, 

Nizozemsko a Švédsko [jedna studie pro 

každou zemi]), uvedlo 77 % dotázaných, že 

nosí kontaktní čočky déle, než je výrobcem 

doporučená doba výměny.3 

Pacienti kontaktní čočky přenášejí 

z různých důvodů, např. necítí potřebu 

obměnit čočky, které stále poskytují do-

statečně kvalitní vidění.4 V nedodržování 

pokynů péče o kontaktní čočky mohou 

hrát významnou roli také ekonomické 

faktory. V průzkumu provedeném v roce 

2009 uvedlo 40 % respondentů, že by 

a správná
péče

o kontaktní čočky

Existují dva základní aspekty účinné 

dezinfekce:

dodržování pokynů péče o kontaktní •	

čočky;

dobré dezinfekční schopnosti •	

roztoků.

Dodržování pokynů 
péče o kontaktní čočky

Dodržování předepsaných poky-

nů péče o čočky hraje důležitou roli při mi-

nimalizaci výskytu očních infekcí a zánětů.2 

Přestože je na dodržování předepsaných 

úkonů kladen veškerý důraz, péče o čočky 

není uživateli příliš respektována, podle 

průzkumů se pohybuje v rozmezí 20–90 % 

a závisí zejména na správném používání 
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ušetřili peníze, a 20 % uvedlo, že by nosili 

čočky déle, než je doporučeno, a to ze 

stejného důvodu.5 Věk může být rovněž 

dalším hlediskem. U mladších nositelů 

kontaktních čoček je menší pravděpodob-

nost, že budou dodržovat správné pokyny, 

než u starších klientů.3

Dalším důvodem je to, že pacienti si 

nevybaví, který den si přesně mají čočky 

vyměnit, což byl nejčastější důvod uvádě-

ný v poslední studii.6 Obecně platí, že úro-

veň dodržování správné doby výměny je 

nejvyšší u nositelů jednodenních kontakt-

ních čoček, i když pacienti, kteří používají 

měsíční čočky, dodržují pokyny poctivěji 

než ti, kteří nosí čočky čtrnáctidenní.6 

To, že používají kontaktní čočky déle, 

než je doporučeno výrobcem, nemusí 

však být vždy vina pacientů.

V nedávné studii, kterou provedli 

Dumbleton et al, doporučilo 34 % kanad-

ských a 18 % amerických očních lékařů 

výměnu dvoutýdenních čoček v delším 

intervalu, než je doporučeno výrobcem.6

Nedodržování předepsaného režimu 

péče o čočky je další způsob nesprávného 

přístupu. Některé příklady z této oblasti 

zahrnují nesprávné mytí rukou, nositelé 

dále nevyměňují roztok v pouzdře urče-

ném pro ukládání kontaktních čoček tak, 

jak je doporučeno, a nekontrolují datum 

expirace roztoků pro čištění kontaktních 

čoček.2 Pokud nejsou respektována urči-

tá doporučení, může to být důsledkem 

nesprávných instrukcí a ekonomických 

faktorů.7 Pouzdro na kontaktní čočky je 

dalším zdrojem možných infekcí, což je 

uživateli často přehlíženo. Měsíční výměna 

pouzdra a jeho čištění jsou dvě oblasti, kde 

pacienti velmi často nedodržují správné 

postupy, a to jak při denním, tak i při 

příležitostném nošení čoček.3 Dvě třetiny 

klientů čistí pouzdra nesprávně jen vodou 

nebo mýdlem a vodou, případně jinými 

antiseptickými tekutinami.

Další z nedávných studií popisuje 

zjištění, že až 92 % pouzder používaných 

po dobu jednoho měsíce bylo kontami-

nováno různými bakteriemi nebo plísněmi 

v závislosti na použitém roztoku.8 Tato stu-

die poukazuje nejen na důležitost včasné 

výměny pouzdra, ale také na to, jak výběr 

roztoku ovlivňuje stupeň kontaminace 

pouzdra na kontaktní čočky.

V péči o kontaktní čočky existují ur-

čité trendy. Ve studii s pacienty nosícími 

kontaktní čočky denně a s těmi, kteří nosí 

čočky v režimu prodloužené výměny, 

byl v obou skupinách zjištěn dobrý vý-

sledek (>80 % pacientů). To znamená, že 

navrhované postupy a doporučení, jako 

je použití správného roztoku, uložení 

čoček do pouzdra a jeho následné řádné 

uzavření, byly jednoduché a jasné. O něco 

horší výsledek (40–80 % pacientů) byl za-

znamenán u kroků, které byly složitější a je-

jichž důsledky byly méně jasné. Jedná se 

o používání kontaktních čoček déle, než je 

doporučeno výrobcem, řádné mytí rukou, 

pravidelnou výměnu roztoku v pouzdře 

pokaždé, když se do něj ukládají kontaktní 

čočky. Nejhorší výsledek (<40 % pacientů) 

tab. 1  Dezinfekční činidla použitá v rozto-
cích na kontaktní čočky

 Informace o výrobcích Biotrue, Renu 
MultiPlus, Renu Sensitive, Focus 
Aqua, Complete Easy Rub, Opti-
Free Express, Opti-Free RepleniSH 
a  Clear Care(9-14)

Dezinfekční činidlo Roztok na kontaktní čočky

Polyhexamethylen biguanid (PHMB) Renu MultiPlus

Renu Sensitive

Focus Aqua

Complete Easy Rub

Polyhexamethylen biguanid

(PHMB) & Polyquaternium – 1) (Polyquad) Biotrue

Polyquaternium -1/polidronium chloride

(Polyquad) & Myristamidopropyl dimethylamin

(Aldox)

Opti-Free Express

Opti-Free RepleniSH

Peroxid vodíku – peroxidový systém Clear Care

byl pozorován v krocích, o kterých se 

pravděpodobně kontaktolog pacientovi 

nezmínil, a pacient je nevnímal jako mož-

nou komplikaci, která by způsobila klinické 

problémy, jako např. pravidelná měsíční 

výměna a čištění pouzdra na čočky.3 

Roztoky na kontaktní 
čočky: názory a závěry 

Vysoké procento nedodržování zá-

kladní péče mezi nositeli kontaktních 

čoček znamená, že roztoky by měly být co 

nejefektivnější v ničení mikroorganismů. 
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Zdaleka ne všechny roztoky však mají 

stejnou úroveň dezinfekce. Roztoky ob-

sahují různé kombinace přísad, které mají 

za následek různé hladiny účinnosti dezin-

fekce proti bakteriím a plísním. V tab. 1 jsou 

uvedeny různé antimikrobiální látky, které 

jsou použity v roztocích určených k péči 

o kontaktní čočky. Ačkoliv několik výrobků 

používá stejné antimikrobiální látky, závisí 

na kompletní kombinaci složek a na tom, 

jakým způsobem budou ovlivňovat míru 

dezinfekce přípravku.

Aby byl roztok na kontaktní čočky 

schválen, musí dosahovat určité úrovně 

dezinfekce.

V minulosti měla každá evropská země 

své vlastní normy pro antimikrobiální úči-

nek. Například nizozemská agentura FDA 

a britská agentura MCA uváděly jako testo-

vací organismus Aspergillus niger, přičemž 

evidovaly různé časové úseky, ve kterých 

bylo třeba dosáhnout účinku.15 

Proto byla v roce 2001 přijata norma 

ISO (ISO 14729 ) s cílem: 

poskytovat kontrolovatelné a repro-•	

dukovatelné podmínky tak, aby bylo 

dosaženo přesného odhadu antimik-

robiální aktivity;

snížit náklady na schválení nových •	

produktů a usnadnit jejich schválení;

vytvořit dezinfekční prostředky, jejichž •	

účinky by nebyly tak silné, aby mohlo 

případně dojít k poškození oka.

Sbírka American Type Culture Col-

lection (ATCC) (tab. 2) se používá jako 

základ pro stanovení dezinfekční účinnosti 

v agentuře US Food and Drug Adminis-

tration a při testech ISO 14729. Aby byl 

roztok schválen, musí být schopen pro-

kázat v samostatném testu standardně 

3-log jednotky redukce pro bakterie 

a 1-log jednotku redukce pro plísně. Pro 

vyhovující roztok musí dosáhnout test 

nejméně 5,0-log jednotek redukce, které 

jsou součtem průměrné log redukce pro 

všechny tři typy bakterií s minimálním 

průměrem 1-log jednotky redukce pro 

jednotlivý bakteriální typ v doporučené 

době máčení, která se pohybuje typicky 

mezi čtyřmi a šesti hodinami.16-18

I v této sekci byly navrženy změny 

antimikrobiálních norem. Na zasedání 

amerického panelu US FDA (Ophthal-

mic Devices Panel) v červnu 2008 bylo 

doporučeno, aby do testování byly zahr-

nuty nové kmeny bakterií, které zvyšují 

ukazatele prevalence, a dále hodnocení 

od skutečných klientů, která odrážejí 

podmínky a prostředí, se kterým mají no-

sitelé kontaktních čoček zkušenost, např. 

hodnocení antimikrobiální účinnosti proti 

klinickým kmenům získaným z použitých 

kontaktních čoček a pouzder.19,20 I když 

aktuální standardy FDA/ISO jsou dosta-

tečně vysoké a roztoky poskytují účinnou 

úroveň dezinfekce, navrhované změny 

mohou pomoci rozšířit účinnost dezin-

fekce, kterou roztoky poskytují pacientům. 

Dosud však nebyly provedeny žádné 

změny FDA nebo norem ISO 14729. 

Následující část vyzdvihuje význam 

účinku dezinfekce vůči mikroorganismům, 

které nejsou zapsány ve sbírce ATCC, jako 

je například Staphylococcus aureus (MRSA), 

odolný vůči methicillinu a vyskytující se 

u jednoho ze sta pacientů, kteří navštíví 

oční ordinaci, či Acanthamoeba.21

Nové výzvy 

Jedním z důvodů pro přezkoumání 

antimikrobiálních norem je vznik bakterií, 

které nejsou zahrnuty ve sbírce ATCC 

a mohou mít vážný dopad na zdraví očí. 

Nejznámější je bakterie MRSA. Existují dva 

typy této nebezpečné bakterie: MRSA 

související se zdravotní péčí (HA-MRSA) 

Gramnegativní bakterie Grampozitivní bakterie Plíseň

Pseudomonas aeruginosa

(ATCC 13880)

Staphylococcus aureus

(ATCC 6538)

Fusarium solani

(ATCC 36031)

Serratia marcescens

(ATCC 13880)

Candida albicans

(ATCC 10231)

tab. 2  Normy FDA/ISO u organismů ATCC
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a MRSA spojená se širokou veřejností 

(CA-MRSA).22 Vyšší stupeň patogenity 

CA-MRSA organismů jim umožňuje snažší 

šíření (CDC), ale jsou také více náchylné 

na antibiotika, jako je doxycyklin, clinda-

mycin a rifampicin (ovšem ne jako léčba 

první volby).23 HA-MRSA, která se nešíří tak 

snadno jako CA-MRSA, je z těchto dvou 

bakterií nebezpečnější a je pro ni typická 

odolnost vůči více antimikrobiálním lát-

kám.23 Kromě toho, že je obtížně léčitelná, 

je dalším alarmujícím aspektem MRSA její 

zvýšený výskyt. Síť European Antimicrobial 

Surveillance System (EARSS), která je čás-

tečně financována Evropským střediskem 

pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 

spadající pod Evropskou komisi, našla 

významný počet nákaz rezistentních vůči 

methicillinu ve vzorcích krve, získaných 

z evropských nemocnic. 

V její zprávě z roku 2008, která byla 

založena na 700 000 vzorcích získaných 

z téměř 1 500 nemocnic z 33 různých zemí, 

bylo zjištěno, že v 11 zemích činil výskyt 

kmenů MRSA v krevním oběhu nejméně 

25 %, v Portugalsku a na Maltě byl ukazatel 

prevalence větší než 50 %.24 

Další výzva týkající se zdraví očí pochází 

od Acanthamoeby, což je všudypřítomný 

organismus, který byl izolován z půdy, 

vzduchu a prachu. Tyto organismy byly 

rovněž nalezeny prakticky ve všech vodních 

zdrojích včetně bazénů, vířivek a pitné vody 

z kohoutku.25 Ve studii zabývající se vodou 

z kohoutku bylo ve Velké Británii zjištěno, 

že 89 % z nich obsahuje amébu, a jedna 

třetina z těchto uvedených akantamébu.26 

Tento mikroorganismus může způsobit 

granulomatózní amébovou encefalitidu 

a rozšířené granulomatózní amébické one-

mocnění – obě se vyskytují u pacientů se 

sníženou imunitou. Je také příčinou kerati-

tidy, místní infekce, která může potenciálně 

vést až k oslepnutí. Onemocnění lze vyléčit, 

jestliže je ošetřeno brzy, ale komplikací při 

léčbě může být přítomnost šedého záka-

lu, hypopyonu a zvýšeného nitroočního 

tlaku.27 Výskyt keratitidy je výrazně vyšší 

ve Velké Británii ve srovnání se zbytkem 

Evropy a Spojenými státy.26
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obr. 1  Dezinfekční schopnost roztoků na kon-
taktní čočky ve srovnání se standardními 
organismy ATCC použitými v testech 
FDA/ISO.28 Výsledky roztoků Biotrue 
a Clear Care z jednotlivých studií in vitro.
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vyžaduje doporučenou dobu máčení čtyř 

hodin ve srovnání s šesti hodinami dopo-

ručovanými v manuálu pro jiné roztoky.

Standardní organismy ATCC používa-

né ve zkušebních vzorcích FDA/ISO nejsou 

jedinou výzvou pro nositele kontaktních 

čoček. Z toho důvodu byla testována mi-

krobiocidní účinnost roztoku Biotrue také 

proti akantamébě29 a klinickým kmenům 

(klinické mikrobiální kmeny odebrané 

z nošených kontaktních čoček, pouzder 

a infikovaných očí) F. solani, S. aureus 

a MRSA.30 Víceúčelový roztok Biotrue pro-

jevil účinnost proti všem těmto bakteriím 

(obr. 2). Roztok Biotrue byl také účinný proti 

trofozoitům A. castellanii a cystám.30 

Závěr 

Dodržování správného režimu v péči 

o kontaktní čočky se obecně řadí mezi 

nedostatečné. Kontaktologové by měli 

své pacienty instruovat o výhodách 

dodržování správné péče a o následcích 

při jejich nedodržování. Tato počáteční 

informovanost by měla být posílena 

zpětnou vazbou, nezáleží na tom, zda jde 

o návštěvu v ordinaci, nebo o e-mailovou 

komunikaci. 

Lékaři by měli klást důraz na význam 

správné dezinfekce a spolupracovat s pa-

cienty s cílem zlepšit jejich dodržování 

předepsané péče. 

Dezinfekce kontaktních čoček má 

značný dopad na rizika při vzniku očních 

zánětů a infekcí. 31,32 

Roztoky na kontaktní čočky jsou účin-

né při dezinfekci čoček, ne všechny však 

mají stejné antimikrobiální schopnosti. 

Roztok Biotrue poskytuje nepřekonatel-

nou dezinfekci proti všem standardním 

organismům ATCC, které jsou zapsány 

v testech FDA/ISO. Zatímco tyto normy 

jsou dobrým základem správné dezinfek-

ce, nesmí se podcenit možný vznik mno-

honásobně odolných mikroorganismů, 

jako jsou akantaméba a MRSA. Roztok 

Biotrue rovněž prokázal, že poskytuje kon-

zistentně vysokou redukci log jednotek 

proti MRSA a je účinný proti A. polyphaga 

(jak v cystické, tak v trofické formě). 

Tento článek byl poprvé publikován v časopise Opti-

cian 3. 9. 2010. Z anglického originálu „Importance of 

lens disinfection and lens care compliance“ přeložil 

Mgr. Pavel Beneš, KNOO a LFMU Brno.

Autorka článku Cheryl Donnelly pracuje jako Medical 

Affairs Manager, EMEA, B+L,Visioncare.

Seznam odkazů na odbornou literaturu můžete nalézt 

na www.opticianonline.net, případně můžete požádat 

o zaslání, e-mail: Jana.Dvorakova@optimumdist.cz.

obr. 2  Účinnost dezinfekce na klinické kmeny MRSA, S. aureus a F. solani a na A. polyphaga29-30
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Dezinfekční schopnosti 
roztoků pro kontaktní 
čočky

Biotrue je nový víceúčelový roztok 

od společnosti Bausch+Lomb, který po-

skytuje vysoce účinnou dezinfekci, a to 

i ve srovnání s produkty peroxidu vodíku. 

Obr. 1 ukazuje, že roztok Biotrue poskytuje 

vysoký stupeň dezinfekce v porovnání 

s roztoky Opti-Free RepleniSH, Opti-Free 

Express, Complete Easy Rub, Clear Care 

na standardní organismy ATCC uváděné 

v samostatném testu FDA/ISO. Také je 

potřeba zmínit fakt, že roztok Biotrue 
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2x 60ml roztok
Biotrue

plastikový
sáček

2 pouzdra
na čočky

leták s informacemi

Cestovní balení roztoku
Biotrue je zde.

Nyní je pro Vás připraven balíček
péče o kontaktní čočky, který je
vhodný na Vaše cesty.

Ideální řešení na cesty



Společnost CooperVision zahájila 
v květnu 2011 akvizici společnosti 
Neomed. Andrew Sedgwick, pre-
zident společnosti CooperVision 
pro Evropu, Blízký východ a Afri-
ku, pohovořil v krátkém rozhovoru 
o důvodech, které vedly k roz-
hodnutí vstoupit přímo na český 
a slovenský optický trh.

Můžete čtenářům vysvětlit své rozhod-
nutí pro vstup společnosti CooperVisi-
on na trhy střední a východní Evropy?
Nedávno jsme dokončili rozsáhlý vý-
zkumný projekt ve střední a východní 
Evropě, který trval tři roky a zkoumal 
celou řadu faktorů včetně ekonomické 
situace, pronikání produktů na trh 
a distribuční infrastruktury. V důsledku 
tohoto průzkumu se společnost Cooper- 

Vision snaží rozšířit svou přítomnost 
na tomto území. Vzhledem k vynikající 
pověsti společnosti Neomed a její silné 
pozici na trhu jsme cítili, že nejlepším 
řešením je společně strategicky pra-
covat na vytvoření mimořádně silného 
obchodu.

Proč jste se rozhodli, že právě tento 
trh bude pro vás v příštích letech tak 
důležitý?
Po velmi úspěšné expanzi společnosti 
CooperVision do Polska v roce 2010 
je i nadále střední a východní Evropa 
oblastí, která pro nás představuje růst. 
Výzkumný program jasně definoval 
investiční příležitosti a ukázal, jak reali-
zovat náš přímý dosah na trh.

Pro koho především bude tato akvizice 
přínosem?
Naši zákazníci uvidí řadu výhod po do-
končení akvizice se společností Neomed 
v listopadu 2011. Jsme připraveni více 

investovat a podpořit tak prodej našich 
produktů. Rádi bychom, aby se zá-
kazníci dostávali k našim nejnovějším 
produktům co nejdříve. V neposlední 
řadě chceme zachovat vynikající úroveň 
servisu pro naše zákazníky. 

Jak bude celá akvizice probíhat?
Tato akvizice oficiálně proběhla 1. květ-
na 2011 a bude dokončena v listopadu 
2011. Pro zajištění hladkého přechodu 
byl zvolen postupný proces, jehož cílem 
je zajistit, aby nenastaly žádné kompli-
kace a nedošlo k výrazným změnám 
v průběhu procesu přechodu na trh.

Koho by měli vaši klienti kontaktovat 
pro více informací a jak?
S jakýmikoliv dotazy se obraťte na svého 
obchodního zástupce nebo kontaktujte 
přímo obchodně-marketingového ře-
ditele pro Českou republiku a Sloven-
sko, pana Romana Veselého, e-mail:  
RVesely@coopervision.com.

O společnosti CooperVision

CooperVision, součást společnosti Cooper, 
Inc (NYSE: COO), je jedním z předních svě-
tových výrobců měkkých kontaktních čoček. 
Společnost vyrábí širokou škálu měsíčních, 
dvoutýdenních a jednorázových kontaktních 
čoček z nejnovějších materiálů a v moderním 
designu. Společnost CooperVision má silnou 
tradici v řešení nejnáročnějších problematik ko-
rekce zraku, jako je astigmatismus, presbyopie 
a problematika suchého oka. Nabízí kompletní 
skupinu sférických, torických a multifokálních 
kontaktních čoček. Díky kombinaci inovačních 
produktů a podpory zaměřené na oční specialis-
ty přináší společnost CooperVision svěží pohled 
na trh, a tím obrovskou výhodu pro odborníky 
a nositele kontaktních čoček.

CooperVision
v České republice
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My ve společnosti CooperVision se 
chceme spolu s Vámi podílet na co 
nejlepší péči o zrak. Víme, že Vaši 
klienti od kontaktních čoček očekávají 
výjimečně ostrý zrak, pohodlí a jistotu.

Rozumíme  tomu, jak důležité jsou 
naše kontaktní čočky v běžném životě 
každého jejich uživatele. Uvědomujeme si, 
že každý člověk je výjimečný. 

Proto vyrábíme kontaktní čočky pro 
běžné i náročnější korekce zraku.

Věříme v partnerství.  Můžete očekávat 
naši dynamičnost, flexibilitu a ochotu 
pomoci – vždy Vám budeme naslouchat. 
Vy i Vaši klienti můžete očekávat, že 
společnost CooperVision bude využívat 
všechny novinky na cestě k dokonalosti. 
Dnes, zítra i v budoucnosti.

Pro další informace:
T +420 274 008 411 
F +420 274 008 499
www.coopervision.com

Svěží perspektiva
Této filozofii říkáme svěží perspektiva.  
Věříme, že nám umožníte budovat Vaši 
prosperitu a přinášet změnu do života 
všech kolem nás.

Požádejte Vašeho zástupce společnosti 
CooperVision o více informací k naší 
filozofii svěží perspektivy.
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používání

Používání kontaktních čoček dětmi od 8 let je zřejmě jedním z nej-
diskutovanějších témat z oblasti péče o zrak v posledních dvou 
letech. Navzdory faktům, které dokládají, že nošení kontaktních 

čoček je účinným, bezpečným a příjemným způsobem korekce zraku 
u dětí a dospívajících,1,2 je poskytování kontaktních čoček dětem nadále 
něčím, o čem se více mluví, než dělá.3 

považovat za „ohrožené“, náchylnější vůči 

zranění nebo nepříznivé reakci, zaujímají 

„konzervativnější“ přístup a volí refrakční 

korekci. Poskytování kontaktních čoček 

dětem se sice v praxi ukázalo jako bez-

pečné, někteří odborníci však namítají, 

že na straně předepisujícího lékaře je 

větší odpovědnost. Za předpokladu, že 

lékaři dodržují vlastní stanovené postupy 

a pravidla při zvažování vhodnosti aplikace 

kontaktních čoček, nebezpečí způsobení 

poranění nebo vyvolání nepříznivé reak-

ce může být účinně ohlídáno a značně 

sníženo. 

Seznamte se 
s odbornou literaturou 

Určité znalosti současné literatury 

týkající se plnění nezbytných požadavků 

ze strany pacientů, výskytu komplikací, 

progrese myopie, kvality života atd. po-

mohou lékařům získat větší jistotu při 

zvažování vhodnosti aplikace kontaktních 

čoček u dětí. Prokázání znalosti odborné 

literatury je také důležité při diskusi o mož-

nostech aplikace kontaktních čoček s ro-

diči dítěte, jejichž postoje a přesvědčení 

budou mít vliv na jejich souhlas. 

Mnozí rodiče a lékaři mohou uvažovat 

takto: protože se dítě například příliš nesta-

rá o své brýle, dá se očekávat, že s kontakt-

ními čočkami bude zacházet v podstatě 

kontaktních
čoček u dětí

Úspěšné

Jak ve výzkumu, tak v praxi se uká-

zalo, že děti se dokáží starat o kontaktní 

čočky již od 8 let a bez potíží je nosit,2 

aniž by se u nich projevila následná 

rychlejší progrese myopie (ve srovnání 

se stejně starými uživateli brýlí)4,5 nebo 

více komplikací (ve srovnání s dospělými 

staršími 25 let).6 Někteří autoři prosazují 

používání jednodenních kontaktních 

čoček u dětí, než se dostanou do věku 

„náctiletých“ a na jeho počátku z důvodu 

snížení jejich zranitelnosti při drobných 

nehodách.6 Jiní uvádějí, že péče o čočky 

a dodržování hygieny při jejich používání 

je lepší (a rozhodně ne horší) u dětí než 

u dospělých,5,7,8 zřejmě proto, že nejsou 

tak zaneprázdněné jako dospělí, a tudíž 

neberou věci tak bezhlavě. 

Dá se chápat, proč lékaři u pacientů, 

které je z nejrůznějších důvodů možno 
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pak může vést k tomu, že rodiče a lékaři 

pociťují větší riziko komplikací spojených 

s nošením kontaktních čoček. V praxi tomu 

tak ovšem zřejmě nebývá.5-8 Při výzkumu 

bylo totiž prokázáno, že výskyt komplikací 

spojených s nošením kontaktních čoček je 

nejnižší u mladších dětí ve věku 8–12 let 

a nejvyšší u lidí ve věku 18–25 let, u nichž 

je 3,5krát vyšší.6 Udává se, že používání 

jednodenních čoček oblíbené mladšími 

dětmi může fungovat jako ochrana sni-

žující výskyt komplikací ve srovnání se 

staršími nositeli.6 

Po mnoho let také nebylo známo, 

zda nošení kontaktních čoček dětmi 

nepřispívá k progresi myopie. Objevilo se 

několik teorií o vlivu kontaktních čoček 

na progresi myopie.9,10 Některé vyvozují, 

že malé rohovkové edémy vyvolané no-

šením kontaktních čoček mohou přispívat 

k progresi myopie („myopic creep“) a jiné 

teorie hovoří o zvětšování sklonu („steepe-

ning“) rohovky následkem mechanických 

účinků nošení kontaktních čoček. Walline 

a kol.11 však ve tříleté longitudinální stu-

dii, která zahrnovala více než 480 dětí 

ve věku 8–11 let s nízkou až střední my-

opií (–1,00 D až –6,00 D), nezjistili žádné 

statisticky významné rozdíly v rychlosti 

progrese myopie mezi mladými nositeli 

kontaktních čoček a nositeli brýlí; u obou 

skupin byl postup stejný, a to přibližně 

–0,37 D až –0,43 D za rok.11 V této studii 

byly také u obou skupin zjištěny stejné 

míry změny axiální délky, což ukazuje, že 

používání měkkých kontaktních čoček 

dětmi nevede k většímu permanentnímu 

nárůstu myopie, než lze pozorovat u dětí 

nosících brýle.11 

Nabízejte výhody 
kontaktních čoček, ne 
pouze kontaktní čočky 
samotné 

Existuje řada důvodů, proč jsou kon-

taktní čočky pro pacienty výhodné, 

existuje však i mnoho prostých důvodů, 

kvůli kterým se nositelům brýlí nošení 

kontaktních čoček nezdá vhodné. Platí to 

především pro dospělé, kteří mají často 

za to, že zacházení s kontaktními čočkami 

bude obtížné a že kontaktní čočky budou 

očím nepříjemné. Bylo ovšem prokázáno, 

že děti projevují o nošení kontaktních 

čoček velký zájem, přičemž některé zprávy 

uvádějí, že až 78 % dětí nosících brýle by 

mělo zájem vyzkoušet si kontaktní čočky.12 

Děti a dospívající na rozdíl od dospělých 

nevyjadřují tak často obavy z nepříjem-

ných pocitů, obtížného zacházení nebo 

nižší bezpečnosti. 

Vzhledem k důležité roli rodičů dítěte 

v rozhodovacím procesu by lékaři měli 

být dobře seznámeni s konkrétními vý-

hodami nošení kontaktních čoček u dětí. 

Jako nejčastější výhody kontaktních čoček 

děti uvádějí bezproblémové dosažení 

vysokých sportovních výkonů a pohodlí 

při sportování, spokojenost se svým 

vzhledem, celkově snadnější pohyb a větší 

respekt okolí. Proto je důležité, aby lékaři 

na tyto (nebo podobné) výhody poukazo-

vali a vyvolávali tím patřičný zájem.12-15 

Mezi další výhody nošení kontaktních 

čoček patří nižší pravděpodobnost šikano-

vání vrstevníky17 a celkové zvýšení kvality 

života.13-15 V britské studii zahrnující více 

než 6 500 dětí v průměrném věku 7,5 roku 

Horwood a kol.17 prokázali o 35–37 % vyšší 

pravděpodobnost šikanování (tělesného 

nebo slovního) těch dětí, které nosily brýle. 

Rovněž hovoří o důležité úloze lékařů při 

tvorbě a projednávání strategií vedoucích 

ke snižování pravděpodobnosti šikanování 

těch dětí, které potřebují korekci zraku.17 

I když některé z těchto výhod nemuse-

jí být nutně součástí rozhovoru o aplikaci 

kontaktních čoček s dítětem a jeho rodiči, 

mohou být automaticky důvodem pro 

doporučování kontaktních čoček. 

Očekávejte obavy 
rodičů, nabádejte 
je, aby je vyslovili 
a probírejte je s nimi 

Je pochopitelné, že většina rodičů 

projeví obvyklé obavy spojené s po-

čátkem používání kontaktních čoček. 

Rodiče mají většinou dojem, že nošení 

kontaktních čoček dětmi a dospívají-

cími je méně bezpečné než v případě 

dospělých.12 Také předpokládají, že 

jejich děti budou mít potíže s dodržová-

ním pravidel pro používání kontaktních 

čoček a zacházení s nimi.12 

Navzdory technickému pokroku 

v oblasti materiálu čoček, možností 

aplikace, systémů péče atd. přetrvávají 

u rodičů, jejichž děti potřebují korekci 

zraku, na používání kontaktních čoček 

negativní názory. Je to problém, s nímž 

se lékař musí vypořádat – bude mluvit 

s mladým pacientem, který může mít 
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o čočky velký zájem, a s jeho rodiči, kteří 

budou asi mít výhrady. Ve snaze o uklid-

nění znepokojených rodičů je důležité:  

a) přimět rodiče, aby se podělili o své kon-

krétní obavy, b) pojmenovat příčinu těchto 

obav, c) projevit empatii a d) vypořádat se 

s uvedenými obavami a rozptýlit je. Rodiče 

můžeme také uklidnit tím, že zdůrazníme 

výhody, které dítě nošením kontaktních 

čoček získá. 

Zdaleka největší uklidnění však ro-

dičům přinese přesvědčení a nadšení 

pro věc, které projevuje lékař. Rodiče si 

potřebují být jisti, že jednání lékaře není 

ani v nejmenším neuvážené a že pokud 

dají souhlas, nepouštějí své dítě do ne-

prozkoumaných vod. 

Prověřte  
si  zájem dítěte 

Rodiče, kteří nosí kontaktní čočky, jsou 

pro své děti často motivací k tomu, aby je 

začaly nosit již od útlého věku. Na to však 

nelze sázet, protože i rodiče nosící kon-

taktní čočky bude třeba přesvědčit stejnou 

měrou jako ty, kteří je nepoužívají. 

Na druhé straně by se lékaři měli 

mít na pozoru před rodiči, kteří projevují 

větší nadšení pro to, aby jejich děti no-

sily kontaktní čočky, než děti samotné. 

V těchto případech se od dítěte, kterému 

jsou opatřeny kontaktní čočky, přestože 

je spokojeno se svými brýlemi a v nošení 

kontaktních čoček nevidí žádný přínos, 

nedá čekat, že je bude nosit a nic na tom 

asi nezmění ani odhodlání rodičů. 

Lékaři by neměli počítat s tím, že dítě 

(nebo rodič) se bude ptát na skloubení 

výhod kontaktních čoček a brýlí. Děti 

a jejich rodiče budou od svého lékaře 

očekávat obecné informace, popis mož-

ností a doporučení toho, co nejlépe splní 

potřeby dítěte. Nejvhodnější je, když lékař 

začne o možnostech nošení kontaktních 

čoček mluvit s dítětem asi 6 až 12 měsíců 

před tím, než má v úmyslu mu čočky 

aplikovat. Takto mají rodiče i dítě možnost 

v klidu zvážit přínosy omezení závislosti 

na brýlích a pojmenovat všechny činnos-

ti, při nichž jim kontaktní čočky přinesou 

výhody. 

Výběr  
kontaktních čoček 

Jak je uvedeno výše, jednodenní kon-

taktní čočky jsou upřednostňovány očními 

specialisty, kteří předepisují čočky dětem 

před tím, než dosáhnou věku „náctiletých“ 

a na jeho počátku.18 Tento druh čoček má 

následující výhody: 

ideální čočky pro občasné používání •	

(což může být zpočátku přáním 

nositele); 

levná a jednoduchá náhrada v přípa-•	

dě ztráty nebo rozbití; 

odstranění potřeby čištění a vícená-•	

sobného používání;

nízký výskyt komplikací. •	

Pokud však potřeby pacienta ne-

mohou být jednodenními čočkami 

uspokojeny (např. refrakční vada mimo 

rozsah výrobce), je nutno poohlédnout se 

po jiném druhu – nejspíše po vícenásobně 

použitelných čočkách. 

Jelikož dodržování režimu čištění čo-

ček zvyšuje (i když jen nepatrně) složitost 

péče o ně, oční specialisté by měli dbát 

na to, aby v průběhu zaučování (zejména 

nasazování a vyjímání čoček – viz níže) 

bylo s dítětem a rodiči probráno čištění 

čoček a péče o ně. Zajištění dodržování 

časového plánu výměny čoček je velmi 

důležité zejména u mladých nositelů 

a lékaři by měli dávat pozor na to, zda ne-

dochází k odchylkám od intervalu výměny 

doporučeného výrobcem.19 

Dumbleton a kol.19 zjistili, že sklon do-

spělých k překračování výrobcem doporu-

čeného intervalu výměny kontaktních čo-

ček je u čtrnáctidenních čoček větší (52 %) 

než u měsíčních čoček (28 %).19 V případě 

dětí může být dohled na dodržování doby 

výměny čoček úkolem rodičů, a proto je 

užitečné zajistit, aby zapamatování si těch-

to termínů bylo co nejjednodušší. 

shutterstock©artur gabrysiak 
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Mnozí oční specialisté vnímají aplikaci 

kontaktních čoček u dětí jako složitější 

a časově náročnější proces než v případě 

dospělých. V praxi tomu tak ovšem zřejmě 

není. Výzkumní pracovníci provádějící studii 

„Kontaktní čočky v pediatrii (CLIP)“ zjistili, že 

celková doba potřebná k úspěšné aplikaci 

kontaktních čoček u mladšího dítěte je 

sice v průměru delší než u dospělého, ale 

velkou část této doby zabírá trénování nasa-

zování a vyjímání čoček, které je ve většině 

případů svěřeno někomu z pomocného 

personálu.20 Oční specialisté, kteří poznají, 

že aplikace kontaktních čoček u dítěte by 

měla probíhat pod odbornějším dohledem, 

a provedou proto zaučování sami, by byli 

plně oprávněni promítnout takto strávený 

čas do svých poplatků. 

Proces zaučování je velmi důležitou 

součástí aplikace kontaktních čoček 

a velkou měrou přispívá k plnění nezbyt-

ných požadavků jejich nositelem – např. 

zajišťuje, aby si pacient plně uvědomoval 

důležitost dodržování intervalu výměny, 

pravidel hygieny a zacházení s čočkami 

atd. Míru plnění těchto požadavků také 

značně ovlivňuje kvalita provedeného 

poučení. 

Oční specialisté by měli věnovat čas 

tomu, aby zajistili, že jejich pomocný 

personál dokáže děti náležitě poučit. Ten 

by měl svůj postup při zaučování dětí 

přizpůsobit tak, aby s nimi komunikoval 

způsobem skutečně vhodným pro děti. 

Používání systematického a jednotného 

přístupu k procesu zaučování pomůže 

zajistit maximální míru dodržování ne-

zbytných požadavků pacientem. Pomocný 

personál by měl zajistit, aby dítě: 

vědělo, co má dělat – je třeba •	

popsat, jaké postupy má dodržovat 

(např. zkontrolovat, zda jsou čočky 

správně nasazeny, dodržovat hygie-

nu rukou atd.); 

vědělo, proč to má dělat – je třeba •	

popsat, proč jsou tyto postupy dů-

ležité (např. „Je důležité, aby sis před 

zacházením s čočkami umyl(a) ruce, 

protože to pomáhá snížit nebezpečí 

vzniku oční infekce.“); 

dokázalo předvést, jak to má dělat – •	

je třeba dítě požádat, aby předvedlo 

svou schopnost provádět potřebné 

úkony, a ujistit se, zda je provádí 

dostačujícím způsobem; 

nezapomínalo na to, co, jak a proč •	

má dělat – je třeba dítě požádat, 

aby si pamatovalo informace, které 

dostalo, a aby například popsalo 

rodičům, co se naučilo a proč je to 

důležité. 

Užitečné je taktéž posoudit vhodnost 

pomocných materiálů předávaných dítěti 

a jeho rodičům. Velká část běžné literatury 

týkající se péče o kontaktní čočky se neho-

dí pro jejich mladé nositele a bude muset 

být upravena pro jejich potřeby. Lepší 

by bylo používat jiné druhy výukových 

prostředků, a to takové, které jsou více šity 

na míru dětem, jako například panenku, 

na jejíchž očích lze předvádět nasazování 

kontaktních čoček. 

Závěr 

Kontaktní čočky jsou bezpečným, 

účinným a příjemným způsobem refrakční 

korekce zraku u dětí již od věku 8 let. 

Za předpokladu, že lékaři upraví v této 

oblasti svůj tradiční přístup k pacientům, 

bude možno pravděpodobnost komplika-

cí spojených s kontaktními čočkami hlídat 

a účinně snižovat. Lékaři by měli uznat 

požadavek týkající se účinné a vhodné 

komunikace a zaučování pacientů. Oční 

specialisté by měli dbát na to, aby pomoc-

ný personál tento požadavek naplňoval 

podle jejich pokynů. Jak lékaři, tak rodiče 

pak dojdou k přesvědčení, že mladí no-

sitelé mohou kontaktní čočky používat 

bez jakýchkoli problémů a vyhnout se 

jakýmkoli komplikacím. 

Z anglického originálu „Ensuring Compliance & 

Successful Contact Lens Wear in Children“ z pera 

Dr. Camerona Hudsona, publikovaného v časopise 

Optometry 11. 3. 2011, přeložila překladatelská 

agentura a korigovala Mgr. Jana Balíková.

Dr. Cameron Hudson pracuje jako Professional 

Services Manager společnosti CIBA Vision ve Velké 

Británii. 

Seznam odkazů můžete nalézt na http://www.

optometry.co.uk/clinical/index – klikněte na název 

článku a pak na odkaz „References available for 

download“.
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