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Vaši klienti si chrání 
před UV svou pokožku. 
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jim pomohou s ochranou očí.
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Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

světová krize, kterou vnímám především jako krizi morální, je, 
jak si všichni přejeme, minulostí. Kromě negativ nám v konečném 
důsledku přináší i mnoho pozitivního. 

Všimli jste si změn i ve svém chování? Já sám si dnes již dobře 
rozmyslím, jaký druh pečiva koupím. Samozřejmě dám přednost, 
stejně jako většina spotřebitelů, kvalitě před kvantitou.

Mnoho z nás se v důsledku této krize začalo chovat více eko-
nomicky a důsledněji zvažovat, za co vydá své peníze, komu, kolik 
a kde. Spotřebitelé si více všímají hodnoty zboží, které kupují. Jsou 
ochotni podniknout delší cestu za nákupy, když mají jistotu, že 
obdrží dobré zboží, u kterého cena odpovídá kvalitě. V neposlední 
řadě dokážou ocenit, že jsou obslouženi personálem, který je neje-
nom odborně na výši, ale dokáže poradit i z praktického hlediska. 
U takového personálu nacházejí spotřebitelé pocit jistoty, že jsou 
na správném místě. Očekávají také odpovídající servis, a to nejen 
záruční, ale i pozáruční.

Tato změna v myšlení spotřebitelů je velmi pozitivním jevem, 
ze kterého bychom si my optici měli vzít ponaučení a chovat se 
ke svým zákazníkům tak, aby to bylo příjemné nejen jim, ale i nám. 
I pro nás je přece příjemnější nabídnout zákazníkovi zboží, o jehož 
hodnotě jsme přesvědčeni, neboť naše přesvědčení prodává za nás.

Aby náš obchod v oboru oční optiky mohl fungovat poctivě ke 
spokojenosti nás i našich zákazníků, je zapotřebí nastavit pravidla, 
a sice taková, která ochrání seriózního obchodníka–optika a umožní 
rozvoj i našeho krásného oboru. Já vám slibuji za sebe a celé nové 
představenstvo SČOO, že pro to uděláme maximum.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji mnoho spokojenosti 
nejen vám, ale i vašim zákazníkům.

Richard Baštecký
prezident SČOO
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STRÁNKY SČOO autor: Ing. Pavel Šebek 

Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2014 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

je nám potěšením pozvat vás na 
9. ročník vzdělávacího kongresu OPTOME-
TRIE-OPTIKA 2014, který pořádáme letos 
na Univerzitě Hradec Králové o víkendu 
20. a 21. září.

Hlavní téma kongresu zní Kvalita je 
budoucnost – znalost, použití, vysvětlení 
a prodej kvality vám zajistí prosperitu. 
Téma kvality jsme zvolili záměrně, neboť 
již končí doba zákazníků, jejichž hlavním 
zájmem bylo co nejvíce ušetřit. Dnes 
můžeme v celé Evropě vidět zcela jiný 
trend – zákazníci požadují co nejvhodnější, 
nejkvalitnější a nejestetičtější korekci svého 
zraku a uvědomují si, že takové řešení jejich 
zrakového problému nemůže být zároveň 
to nejlevnější.

Přichází doba zákazníků, kteří kvalitu 
vyžadují, chtějí o ní být informovaní, přejí 
si vybírat a kupovat kvalitní zboží. Jedná 
se o kvalitu na všech úrovních našeho 
oboru: o kvalitu přístupu k zákazníkovi, 
komunikace, refrakce, vyměření, měřicích 
technik a přístrojů, vyšetřovny, prodejny 
a jejich vybavení a prostředí, materiálů 
čoček a brýlí, jejich zhotovení, provedení 

a nastavení, stylu, image značky, výsled-
ného pocitu zákazníka z korekce zraku, 
korekčních pomůcek a našich služeb.

Přednášky a semináře letošního kon-
gresu jsme tedy zaměřili tak, aby vám 
získané informace zajistily prosperitu ve 
vašem podnikání s ohledem na současné 
nároky zákazníků na kvalitu. Odborný 
program je orientován jak na kvalitní prak-
tikování optometrie a informace o kvalitě 
materiálů, měřicích technik a přístrojů, tak 
ve zvýšené míře i na praktické aspekty 
provozování optiky, jakými jsou efektivita 
prodeje, finanční vedení optiky, aranžér-
ství výloh, módní trendy, řešení vzhledu 
prodejny a vystavování zboží i informace 
o internetovém prodeji. Věříme, že letošní 
kongres bude z odborného hlediska velmi 
zajímavý pro všechny odborníky působící 
v našem oboru.

Buďte připraveni na budoucnost! 
Přijeďte na kongres získat informace 
a společně se zamyslet nad budoucností 
oboru. Můžeme vám opět slíbit příjemné 
společenské profesní prostředí, rozsáhlý 
vzdělávací program na vysoké odborné 
úrovni, společné přednášky, semináře, 

zisk kreditů, dobrý catering a uvolněnou 
večerní party.

Podrobné informace o kongresu, od 
časového harmonogramu přes seznam 
přednášek a seminářů včetně anotací 
až po nabídku ubytování a kontakty 
naleznete ve vkládané příloze tohoto 
časopisu nebo na webových stránkách 
www.scoo.cz. 

Vzhledem k tomu, že v době konání 
kongresu probíhá v Hradci Králové další 
velká konference, je velmi komplikované 
zajistit ubytování na páteční noc (sobotní 
noci se to již netýká). Z toho důvodu jsme 
předběžně rezervovali ubytování v jed-
nom z mála volných hotelů a sjednali pro 
vás velmi výhodné finanční podmínky. 
Rezervujte si proto ubytování včas.

Registrujte se prosím on-line na 
www.scoo.cz (odkaz naleznete v pravé 
horní části úvodní strany webu).

Těšíme se na setkání s vámi v Hradci 
Králové! Představenstvo SČOO.

Ing. Pavel Šebek
scoo@scoo.cz
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TRADIČNÍ 
OPTIKA 
má budoucnost
Společnost Icon Added Va-

lue z Norimberka provedla 
studii trhu na téma „Příležitosti 
k obchodu nad rámec cenové 
komunikace“, která má za úkol 
osvětlit možnosti malých a vět-
ších specializovaných prodejců 
v konkurenčním boji proti velkým 
komerčním firmám a interneto-
vým obchodům.

Kdo by neznal příběh Davida a Goliá-
še? Biblický příběh, v němž chlapec svádí 
boj s obrovitým válečníkem Goliášem 
a stojí tak proti zdánlivě beznadějnému 
úkolu. Pracovníci pro výzkum trhu ze 
společnosti Icon Added Value zvolili tento 

příběh ze Starého zákona jako paralelu 
pro nedávno zveřejněnou studii o od-
borných prodejcích a jejich možnostech 
v maloobchodě ve 21. století. Je však 
souboj malých tradičních prodejen se stále 
početnějšími elektronickými obchody 
a velkými obchodními firmami opravdu 
tak beznadějný? Nikoliv, jak potvrzuje 
Jürgen Breitinger, generální ředitel a člen 
výkonné rady společnosti Icon Added Va-
lue GmbH. „Důležitá je jedinečná, atraktivní 
a důsledně realizovaná koncepce. Je-li na-
víc podpořena moderními technologiemi, 
profesionálním know-how a kampaněmi, 
které fungují i v menším měřítku, může dát 
o sobě vědět i malá tradiční prodejna a zís-
kat tak pro sebe zákazníka,“ říká Breitinger.

Poznejte svou vlastní sílu

Jaké jsou přednosti odborného pro-
dejce oční optiky? Kde je třeba začít, aby 
byl oční optik schopen se prosadit ved-
le na první pohled silnější konkurence? 
Jak říká Patrick Schmidt, kreativní ředitel 
společnosti Live Communication Liga-
nova ze Stuttgartu, na tyto otázky exis-
tuje jednoznačná odpověď: „Rozhodující 
je lidský faktor. Přímý kontakt tváří v tvář 
je pro vztah se zákazníkem bezkonku-
renční, protože jen tak lze zákazníkovi 
poskytnout kompetentní poradenství. 
Je mnohem snazší připravit zákazníkovi 
příjemný zážitek na malé ploše, kdy 
se nejedná o hromadný zážitek jako 

Z PRAXE OPTIKA překlad: redakce
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třeba na jarmarku. Jde o individuální 
zkušenost: od zákazníka ke značce a ne 
naopak.“ Tento výrok potvrzuje i studie 
trhu provedená společností Icon Added 
Value. Přestože účastníci studie zpočátku 
jmenovali tradiční důvody pro volbu 
nákupního místa, jako je kvalita, výběr 
a cena, u velké části dotázaných následo-
valy faktory jako ponákupní servis, kvali-
fikované poradenství, krátké čekací doby 
a dokonce i zodpovědnost za životní 
prostředí a region. Tedy služby, které by 
také – nebo dokonce především – mohly 
či měly být poskytovány u odborných 
očních optiků. Jürgen Breitinger k tomu 
uvádí: „Síla odborných optiků spočívá 
jednoznačně ve specializaci obchodu 
s odpovídajícím servisem, zkušeným 
poradenstvím a individuálními mož-
nostmi, ideálně ve spojení s nadšením 
majitelů i zaměstnanců v prodejnách. 
Je však třeba umět specializaci podniku 
včas přehodnotit a přizpůsobit ji sou-
časným moderním potřebám. K tomu 
je zapotřebí kreativní myšlení, osobní 
zkušenosti, implementační schopnosti 

a profesionální přístup a propagace 
v místě působení.“

Odborná a kompetentní rada spe-
cialisty je pro většinu účastníků studie 
rozhodujícím faktorem zejména v situ-
acích, kdy má zákazník strach ze špat-
ného rozhodnutí, které by bylo spojeno 
s vysokými náklady. Společnost Icon 
Added Value uvádí například kategorie 
výrobků, jako je spotřební elektronika 
nebo právě optika.

Malá a příjemná prodejna

Zatímco v posledních letech byl vi-
ditelný vývoj směrem k velkým obchod-
ním řetězcům, obchodním domům, 
diskontním prodejnám a internetovým 
obchodům podle hesla „velké je krásné“, 
v současné době je již vidět jedno-
značný odklon od tohoto nákupního 
chování. „Bylo by sice přehnané hovořit 
o masovém hnutí, přesto je ve vzduchu 
cítit optimizmus“, říká Breitinger. „Návrat 
k malým tradičním prodejnám je asi 

příliš velkým a nesplnitelným přáním, 
spíše budou s velkými řetězci koexis-
tovat vedle sebe. Mnoho lidí má velké 
nároky a jsou zklamáni, když si musí 
vybírat pouze podle velikosti a ceny. Tím 
více, čím větší je jejich touha po kvalitě. 
A samozřejmě vždy v odpovídajícím 
finančním rozsahu,“ doplňuje Breitinger.

Podobný názor má i Roger Stämpfli, 
kreativní ředitel a člen obchodního 
vedení společnosti Aroma z Curychu: 
„Zdá se, že nechuť nakupovat ve velkých 
obchodních domech a diskontních pro-
dejnách narůstá. Současně přichází řada 
nových, malých a regionálních poskyto-
vatelů nejrůznějších zaměření, kteří mají 
kreativní návrhy a nabízejí zákazníkům 
nové atraktivní možnosti. Kdo má na 
výběr, rád se rozhodne pro řešení, které 
je pro něj nejlepší, i když často nemusí 
být nejlevnější.“

Studie společnosti Icon Added Value 
hovoří v této souvislosti o citovém pou-
tu. Podle očekávání mají odborní pro-
dejci celkově hluboké sympatie a velkou 
důvěru zákazníků. Dá se říci, že nejvíce 
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spokojenosti přináší nákup v tradičních 
prodejnách, v mnoha oborech ovšem 
současně s internetovým prodejem. 
Patrick Schmidt, spolupracovník spo-
lečnosti Liganova, k tomu říká: „Otázka 
není, kdo vyhraje závod, ale spíš jak sladit 
klasické formy prodeje s elektronickým 
obchodováním. Odpověď zní: Živý pří-
běh! Společně se zákazníkem vytvořte 
příběhy a propojte je. Výsledkem je 
emocionální odezva a vícesmyslový 
zážitek pro zákazníka a značku.“

Moderní technologie jsou 
nepostradatelné

Jak velké obchodní firmy a obchodní 
domy, tak menší odborní prodejci se 
v dnešní době neobejdou bez moder-
ních technologií, pokud mají zákaz-
níkům nabídnout jedinečný zážitek 
z nakupování. Používání moderních 
technologií je v dnešní digitální době již 
nutností, v každém případě by však mělo 
být přizpůsobeno možnostem obchodu 
a nárokům cílové skupiny zákazníků, 
podle hesla „méně je více“. Právě pro 
menší obchodníky jsou však podle Brei-
tingera moderní technologie řešením, 
jak se zbavit zdánlivých nevýhod oproti 
konkurenci. Podle Patricka Schmidta 
ze společnosti Liganova je základem 
úspěchu triáda tvořená moderními 
technologiemi, designem a komunikací 
se zákazníkem. Technologie jako jeden 
z těchto pilířů podporuje vícesmyslovou 
interakci s jednotlivými zákazníky. Mo-
derní technologie by se měly využívat 
k uspokojení individuálních potřeb 
zákazníka a ke zprostředkování kvality 
a hodnoty. Uvědomte si také, že čím více 
zákazníci nakupují on-line, tím více pak 
oceňují přítomnost a ochotu prodavače 
s odbornými znalostmi. 

Rozsáhlé komunikační 
strategie

Právě v oboru oční optiky dochází 
v současné době k výraznému nárůstu 
elektronických obchodů, které chtějí 
nabídnout své služby zákazníkům a kon-
kurují tak menším zavedeným očním 

optikám. Nemalý tlak na místní tradiční 
prodejce vyvíjejí rovněž obchodní 
řetězce. Specializovaní optici však mají 
stále dost příležitostí, jak proti soupeřům 
bojovat – podle vzoru Davida a Goliáše, 
potvrzuje Breitinger. „Pro oční optiky 
stejně jako pro jiné obchodníky platí, že 
je nutné se pružně a včas přizpůsobit 
potřebám lidí. Měli by sledovat, co zákaz-
níci postrádají u velkých dodavatelů – to 
je začátek cesty, jak najít svůj způsob 
prodeje, který bude zákazníkům vyho-
vovat a který mohou optici poskytnout. 
Je třeba, aby prodejce vystupoval jako 
profesionál, při prodeji by měl respek-
tovat individualitu zákazníků a aktivně 
rozlišovat jejich potřeby, tedy zvolit 
personalizovaný přístup. Součástí této 
strategie je i vizuální marketing v okolí 
vlastního prodejního místa, tedy cesta, 
jak zapůsobit na zákazníka již na první 
pohled, a především budování vztahů 
s místním prostředím.“

Každý odborný oční optik by měl 
mít zpracovanou komplexní komuni-
kační strategii. Ani v tomto maloob-
chodním sektoru by se rozhodně neměl 
podceňovat vizuální marketing (tzv. 
visual merchandising). Roger Stämpfli, 
kreativní ředitel společnosti Aroma, 
vysvětluje: „Velká síla specializovaného 
obchodu spočívá v osobním vztahu 
se zákazníkem. Aby bylo možné vztah 
dlouhodobě udržet a posilovat, je třeba 
pracovat na základě odpovídajícího cel-
kového konceptu (komplexní strategie). 
Tento postup funguje i v oboru optiky 
pouze ve vhodném vizuálním prostředí.“ 
Prodejny by měly být místem příjemné 
atmosféry, pozitivních zážitků, lidských 
kontaktů, místem, kam si zákazníci rádi 
přijdou prohlédnout zboží, vyzkoušet si 
výrobky, nechají si poradit od prodavače 
a zažijí potěšení z nákupu.

David proti Goliášovi

Dokonce ani ve vojsku Izraelitů asi 
nikdo nevkládal do malého Davida velké 
naděje, když se nabídl, že se s pouhým 
prakem postaví pelištejskému obru 
Goliášovi. Velké řetězce, obchodní domy 
nebo internetové obchody sice mohou 
mít své výhody, přesto mají tradiční 

optici, ať už větší prodejny nebo malé 
místní obchůdky, svoje možnosti, jak 
převaze úspěšně čelit. Tento závěr jasně 
vyplynul z provedené studie. Souhrn-
ně lze říci: rozhodující a zcela zásadní 
je úspěšné spojení sympatií, důvěry 
a spokojenosti s nákupem. V tom také 
podle Icon Added Value spočívá velká 
síla menších specializovaných optických 
prodejců, kteří ovšem – stejně jako jiné 
formy obchodování – jsou často „oběťmi 
situace a hybridního nákupního chování 
spotřebitelů“.

Tři hlavní požadavky spotřebitelů – 
tedy kvalitu výrobku, cenu a výběr – 
spojuje většina respondentů stále s vel-
kými obchodními domy, diskontními 
prodejnami a supermarkety, kdežto 
tradiční prodejny (malé i větší) jsou 
typicky spojovány s kvalifikovaným po-
radenstvím a profesionálním servisem 
(i ponákupním).

Výsledky studie jasně zdůraznily 
funkci lidského faktoru – člověka jako 
poradce v místě prodeje. Je to rozho-
dující faktor, v dnešním digitálním světě 
zejména spojovaný s menšími obchod-
ními jednotkami.

Nesmíme zapomenout ani na vi-
zuální stránku nabídky zboží a zážitku 
z nákupu. Patrick Schmidt se domnívá, 
že na menších prodejních plochách 
je to snáze realizovatelné, a vysvětluje: 
„Značky musí zaměření své kampaně 
založit na zkušenostech a zážitcích 
z maloobchodu. Všechny komunikační 
strategie mají jediný cíl: přivést zákazníka 
do prodejny.“ 

Specializované tradiční prodejny 
mají své silné stránky a v souboji s vel-
kými obchodními řetězci a obchody je 
velmi důležité o nich vědět, věřit v jejich 
smysl a umět je použít ve správnou 
chvíli. V pěstním souboji by David Goliá-
šovi asi určitě podlehl. Jenže použil prak. 
A nejen čtenáři bible mezi odborníky 
na maloobchod vědí, jak tento souboj 
dopadl.

Z německého originálu volně přeložila 
redakce.

Literatura:

Lippl, H.: Der Fachhandel lebt! DOZ 2/2014, str. 40–41.



Ptali jsme se prvních nositelů Sensity

Všichni tito zákazníci patří mezi první stovku Čechů nosících Sensity, nové brýlové čočky reagující na světlo.  
Zajímal nás názor skutečných uživatelů. Položili jsme jim tyto otázky:

1.  Nosil/a jste před nákupem Sensity nějaké samozabarvovací čočky?

2.  Proč jste si vybral/a právě Sensity? Co pro Vás bylo hlavním důvodem tohoto výběru?

3. Jak jste spokojený/á? Jak hodnotíte vlastnosti čočky (např. rychlost zabarvení venku, odbarvení v místnosti)?

4.  Koupil/a byste si do Vašich příštích brýlí opět čočky Sensity?

Bohumila Kolmašová, 65 let, v důchodu

1. Předtím jsem žádné samozabarvovací čočky nenosila.

2. Mám silné dioptrie a nosila jsem kontaktní čočky a sluneční brýle, zvolila jsem proto jednodušší a rychlejší řešení.

3. Jsem maximálně spokojená, čočky se rychle zabarvují a odbarvují. To jsem poznala ve výtahu, kde jsem nemusela čekat, 

či dokonce sundat brýle, abych mohla zmáčknout číslo jako manžel, který nosí samozabarvovací čočky, ale ne Sensity.

4. Při dalším nákupu brýlí bych opět zvolila tyto čočky. Jsem z nich naprosto nadšená.

Květoslava Rothová, 29 let, pracuje v domově pro seniory

1. Ano, před čočkami Sensity už jsem měla jiné samozabarvovací čočky, ale nevím jejich název.

2. Sensity jsem si vybrala, protože jsem začala řídit auto a vadilo mi prudké slunce do očí. A původní brýle se mi přes přední 

sklo auta nezabarvovaly.

3. S čočkami Sensity jsem velmi spokojená a kouká se mi přes ně velmi dobře.

Vlastnosti čočky hodnotím kladně.

4. Ano, čočky Sensity bych si koupila i do dalších brýlí.

František Veselý, 59 let, v důchodu

1. Měl jsem samozabarvovací čočky od jiného výrobce.

2. Výběr čoček jsem provedl na základě vstřícného přístupu pracovníka optiky, který mi vše velmi podrobně vysvětlil a se-

známil mě s výrobky Hoya. 

3. S novými brýlemi jsem velice spokojen, rychlost zabarvení a odbarvení nesleduji (je dobrá – nevnímám ji), na dálku jsou 

vynikající a vyzdvihuji na nich velice dobré periferní vidění. Používám je hlavně venku – v autě, při měření staveb, na kole.

4. Příští brýle bych zase pořídil s těmito čočkami a ve stejné optice. 

MUDr. Petr Lepší, 59 let, lékař

1. Ano, ale nebyly od Hoya.

2. Na radu oční optiky a specialisty firmy Hoya.

3. Jsem spokojený, odbarvení v místnosti je výraznější než u předchozích čoček, rychlost odbarvení se příliš neliší, venku 

tmavnou rychleji a více intenzivně.

4. Ano, asi bych si čočky Sensity koupil znovu.

Progresivní brýlové čočky Hoyalux iD 
MyStyle V+ obdržely ve Velké Británii 
ocenění Produkt roku v prestižní soutěži 
Optician Awards for Lens Product of the 
Year. Společnost Hoya převzala ocenění 
na slavnostním ceremoniálu v  hotelu 
Hilton v Londýně. Porota zdůvodnila své 
rozhodnutí takto: „Čočku Hoyalux iD 

MyStyle V+ vnímáme jako vysoce kvalitní individuální progresivní 
čočku, a to díky její funkci, která vyrovnává rozdíl v předpisu pro 

levé a pravé oko pomocí patentované Binokulární Harmonizační 
Technologie. V  reálném životě bylo ověřeno, že výsledkem je 
usnadněné zaostřování a nepřetržitá stabilita obrazu. Je to pro 
nás jasný vítěz tohoto ročníku.“ Velkou radostí byla i nominace 
povrchové úpravy BlueControl mezi finalisty soutěže Optician 
Awards for Lens Product of the Year.
Vítězství v Optician Awards for Lens Product of the Year je 
fantastickým úspěchem a ověřením pro společnost Hoya, že 
se ubírá správným směrem a patří k významným inovátorům 
v oboru oční optiky.

Významný úspěch pro společnost Hoya

Liberec

Plzeň

Praha

Karlovy 
Vary



Vnímejte   
svetlo

Nové HOYA Sensity povyšují brýlové čočky reagující na světlo na novou úroveň: 

• Technologie Stabilight zajišťuje stále stejný výkon čoček v různém podnebí a ročních obdobích

• Sensity redukují oslnění a poskytují excelentní kontrast obrazu 

plného sytých a přirozených barev

• Výjimečná optická kvalita a stabilita vlastností díky Photochromic Precision Technologii

• Nejobsáhlejší nabídka progresivních, jednoohniskových 

a bifokálních brýlových čoček vyrobených Free-Form metodou

Vnímejte světlo na: www.sensitylenses.eu

Č O Č K Y  R E A G U J Í C Í  N A  S V Ě T L O

HOYA Sensity:  nové brýlové cocky reagující na svetlo 
Pro komfort v každé situaci 
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OPTOMETRIE autorka: Bc. Vojtěška Mandáková, DiS. 

VYŠETŘENÍ 
ZRAKOVÉ 
OSTROSTI 
objektivními metodami
Vyšetření zrakové ostrosti 

patří v oftalmologické a op-
tometrické praxi k  základním 
vyšetřovacím metodám. Zrako-
vá ostrost informuje o aktuál-
ním zrakovém výkonu oka a  je 
ovlivněna celou řadou faktorů. 
Značný vliv na kvalitu vidění mají 
faktory fyzikální (vady optického 
systému), fyziologické (adapta-
ce a rozložení fotoreceptorů na 
sítnici), psychologické (pozor-
nost a vnímání kontrastu) a v ne-
poslední řadě je naše zraková 
ostrost ovlivněna vyšetřovací 
vzdáleností. 

Rozložení fotoreceptorů není po 
celém povrchu sítnice stejnoměrné. 
Nejkvalitnější a nejostřejší vidění je 
zprostředkováno žlutou skvrnou. Jedná 

se o tzv. centrální zrakovou ostrost, 
která určuje stupeň a kvalitu našeho vi-
dění. Centrální zrakovou ostrost je možné 
vyšetřit objektivními nebo subjektivními 
metodami. Pro běžné vyšetření zrakové 
ostrosti si vystačíme se subjektivní meto-
dou testování, která je prováděna pomocí 
optotypových tabulí. Během této techniky 
jsme odkázáni na subjektivní hodnocení ze 
strany pacienta, výsledek je tedy ovlivněn 
jeho myslí a může být zkreslený nebo 
zavádějící.

Abychom získali opravdu objektivní 
výsledek, je třeba použít takové techniky, 
které nejsou ovlivněny myslí subjektu. 
Právě objektivní metody vyšetření zrakové 
ostrosti nejsou založeny na vlastních poci-
tech pacienta a aplikujeme je tehdy, pokud 
subjektivní metody vyšetření selhávají. Své 
nezastupitelné místo mají objektivní tech-
niky vyšetření zrakové ostrosti u pacientů, 

kteří nespolupracují nebo nekomunikují. 
Tyto metody nacházejí své využití u no-
vorozenců, preverbálních dětí, pacientů 
s mentálním postižením, při výskytu 
amblyopie, lze je také využít při průkazu 
simulace či disimulace.

Objektivní vyšetření zrakové ostrosti 
provádíme metodou preferenčního 
vidění, s vyvoláním optokinetického 
nystagmu či pomocí zrakově evoko-
vaných potenciálů. Samotné testování 
zrakové ostrosti objektivními metodami 
probíhá převážně monokulárně, ale 
možné je i binokulární testování. Všechny 
výše uvedené metody využívají k určení 
objektivních hodnot zrakové ostrosti mi-
nimálního úhlu rozlišení.

Vyšetření zrakové ostrosti je založeno 
na určení minimálního úhlu, který svírají 
dva podrážděné čípky na sítnici s po-
zorovaným předmětem. Hledáme tedy 
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minimální úhel, pod kterým jsme schopni 
vidět dva body odděleně. Aby požado-
vaná situace nastala, musí být splněna 
následující podmínka: světelný vjem musí 
dopadnout na sítnici tak, aby podráždil dva 
čípky, mezi kterými zůstane vždy jeden 
čípek nepodrážděný. V takovém případě 
je lidské oko schopno rozlišit v předměto-
vém prostoru dva body odděleně. Pokud 
by podmínka splněna nebyla, nedokázali 
bychom rozlišit dva body izolovaně, sply-
nuly by v jeden vjem. 

Samotné hodnocení objektivní zrako-
vé ostrosti je založeno na detekci a rozlišení 
odpovídající prostorové frekvence. Pro-
storovou frekvencí chápeme pravidelné 
střídání testové figury (obr. 1) v testovém 
poli na daný úhlový stupeň. Jako testové 
figury slouží černé a bílé pruhy nebo ša-
chovnicová pole s proměnnou strukturou. 
Při vyšetření zrakové ostrosti začínáme 
většími obrazci (testovými figurami) 
v testových polích, postupně dochází 
k jejich zmenšování, čímž se testuje po-
třebná zraková ostrost. Čím má pacient 
lepší zrakovou ostrost, tím menší obrazce 
v testových polích rozliší.

Metoda preferenčního 
vidění   

Metoda preferenčního vidění (prefe-
rential looking, PL) je založena na podvě-
domé reakci pacienta. Během vyšetření 
jsou pacientovi předloženy současně dvě 
stejně velké testovací plochy. Jedna plocha 
obsahuje pruhy s maximálním kontras-
tem a přesně definovanou prostorovou 
frekvencí, druhá plocha je neutrálně šedá. 
Stupeň neutrální šedi odpovídá průměrné 
hodnotě světlého a tmavého proužku 
první plochy. Pacientovi jsou postupně 
předkládány testy se stejným kontrastem 
o vyšších prostorových frekvencích. 

K vyšetření zrakové ostrosti metodou 
preferenčního vidění se využívají Teller 
acuity cards (obr. 2), Lea Gratings (obr. 3) 
nebo Cardiff cards. Teller acuity cards mají 
podobu obdélníku, který je rozdělen na 
dvě stejně velké poloviny. Jedna polo-
vina je neutrálně šedá, druhá obsahuje 
pruhy s různou prostorovou frekvencí. 
Lea Gratings svým tvarem připomínají 
 ping-pongové pálky. Pacientovi jsou 

předloženy současně dvě „pálky“, jedna 
šedá a druhá s pruhy s různou prostorovou 
frekvencí. Cardiff cards jsou modifikací 
Teller acuity cards. 

Jsou-li kontrastní pruhy pacientem 
vnímány, fixuje jednoznačně plochu s pru-
hy. Tato fixace je podvědomou reakcí. Vy-
šetřující posuzuje schopnost pacienta určit 
kontrastní pruhy ve správném testovém 
poli a hodnotí rychlost spontánní reakce 
(fixační čas). Počet předložených prostoro-
vých frekvencí udává zrakovou ostrost. Čím 
vyšší prostorové frekvence pacient vnímá, 
tím lepší je jeho zraková ostrost. 

Vyšetření zrakové 
ostrosti s vyvoláním 
optokinetického 
nystagmu    

Optokinetický nystagmus je oční 
reflex, který je vyvolán rotací nebo po-
hybem fixovaného předmětu v případě 
plně funkční zrakové dráhy. Lze jej vyvolat 
rotací bubnu s pruhy (obr. 4) při stabilní 
pozici vyšetřovaného nebo rotací pacienta 
v kruhové místnosti s různou hustotou 
pruhů na stěnách. Pacienti se neustále 
snaží podvědomě fixovat černé pruhy, 
což pozorovatel vnímá jako velmi rychlé 
kmitavé pohyby očí (podobně jako při 
sledování krajiny během jízdy vlakem) – 
optokinetický nystagmus. Vyvoláním 
optokinetického nystagmu dokážeme ne-

porušenost zrakové dráhy. Toto vyšetření 
se řadí ke screeningovému testování zraku.

Zrakovou ostrost určíme pomocí 
speciálního otočného válce s body v šesti 
řadách (obr. 5). Body o velikosti 0,5–7,5 mm 
jsou pacientem pozorovány ze vzdálenosti 
jednoho metru pod prostorovým úhlem 
1,7–25,8 úhlových minut. Podle řady bodů, 
kterou pacient rozliší, určujeme zrakovou 
ostrost. Vyšetřená zraková ostrost je 
v rozsahu vizu od 6/5 až po hodnotu vizu 
menší než 6/60. Pokud jsou hodnoty vizu 
horší než 6/60, volíme bližší vyšetřovací 
vzdálenost. 

Vyšetření zrakové 
ostrosti pomocí zrakově 
evokovaných potenciálů 
(VEP)    

Vyšetření VEP spočívá ve snímání 
elektrických impulzů z nervového sys-
tému. Impulzy vyvolané na základě 
stimulů v podobě světelných záblesků, 
černobílé šachovnice nebo černobílých 
pruhů jsou snímány pomocí elektrod 
umístěných na hlavě pacienta (obr. 6). 

K objektivnímu vyšetření zrakové os-
trosti slouží metoda sweep VEP (sVEP). 
Pacient prostřednictvím monitoru fixuje 
světelný bod umístěný ve středu testové 
figury s postupně rostoucí prostorovou 
frekvencí. Testovou figuru představuje 
pole v podobě černobílých pruhů nebo 

obr. 1  Testové figury [10]. 

obr. 2  Teller acuity cards [11]. 

obr. 3  Lea Gratings [12].

obr. 4  Optokinetický buben [13].
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šachovnice s proměnnou strukturou. 
Snímací elektrody jsou umístěny 
na čele, temeni a na týle pacienta. 
Výsledky vyšetření jsou zpracovány 
počítačovým programem a vyhodno-
ceny v podobě grafu. Při vyhodnocení 
vyšetření se hledá nejvyšší možná frek-
vence, během které došlo k vyhasnutí 
odpovědi zrakového signálu. Čím vyšší 
je poslední zaznamenaná prostorová 
frekvence, tím lepší je zraková ostrost 
pacienta.

Výhodou této metody je její jed-
noznačnost, vysoká přesnost měření, 
snadná opakovatelnost a následná 
možnost porovnání získaných vý-
sledků. Nevýhodou je vyšší časová 
náročnost.

Porovnání výsledků 
získaných jednotlivými 
metodami   

Při srovnání výsledků získaných 
měřením zrakové ostrosti metodou 

preferenčního vidění (pomocí Teller 
acuity cards) a pomocí ETDRS optoty-
pu (studie Friedman et al., 2002) byla 
nalezena statisticky významná korelace 
(r = 0,79). Studie probíhala v domově 
s pečovatelskou službou, testováno bylo 
480 subjektů s různým stupněm konge-
nitální úrovně a s očními patologiemi 
(nejčastěji se jednalo o diabetickou re-
tinopatii). Obecně lze hodnotit výsledky 
získané pomocí Teller acuity cards jako 
přesnější. Zde je důležité poznamenat, 
že při testování zraku pomocí Teller acuity 
cards je vyšetřovací vzdálenost bližší než 
5 metrů. Při vyšetření zraku pomocí Teller 
acuity cards nedochází ke zkreslení znaku 
kolem vertikální osy cylindru, jako je tomu 
při čtení optotypových znaků. Musíme 
zohlednit i to, že vždy je snadnější rozlišit 
testové znaky v podobě pruhů než přečíst 
optotypový znak (minimum separabile x 
minimum legibile).

Další studie, která se soustředila na 
srovnání výsledků získaných metodou 
preferenčního vidění (Teller acuity cards) 
a pomocí ETDRS optotypu, proběhla 
u pacientů s jednostrannou amblyopií 
(studie Drover et al., 2008). Celkem se tes-
tování zúčastnilo 126 subjektů. Na očích 
bez amblyopie nebyl nalezen významný 
statistický rozdíl mezi metodou ETDRS 
a preferenčním viděním (p = 0,36). 

V případě porovnání výsledků získa-
ných testováním zrakové ostrosti meto-
dou sVEP a pomocí Snellenova optotypu 
se výsledky měření vzájemně liší na 
statisticky významné hladině (p = 0,05). 
Studie se uskutečnila ve Fakultní nemoc-
nici u svaté Anny v Brně (2013), vyšetření 
se zúčastnilo celkem 32 subjektů bez 
oční patologie s emetropií nebo pseu-
doemetropií (ametropové s potřebnou 
korekcí). Metodu sVEP je vhodné použít 
v případě monitorování zrakové ostrosti 
u dětských pacientů nebo u specific-
kých skupin dospělých jedinců. Její 
významnost spočívá v opakovatelnosti 
měření se statisticky nevýznamnými 
rozdíly. Metoda sVEP není vhodná pro 
běžnou optometrickou praxi, protože 
neumožňuje zohlednit subjektivní hle-
disko uživatele brýlí. V případě běžné 
oftalmologické a optometrické praxe je 
vhodné upřednostnit výsledky získané 
subjektivní metodou před výsledky sVEP. 

Závěr    

Objektivní metody vyšetření zrakové 
ostrosti je vhodné použít pouze v pří-
padě, že subjektivní metody vyšetření 
selhávají. Pomocí objektivních metod vy-
šetření zrakové ostrosti je možné účinně 
testovat zrak u dětských pacientů nebo 
u specifických skupin dospělých jedinců.

Bc. Vojtěška Mandáková, DiS.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
Projekt specifického výzkumu rektora 
 MUNI/C/0933/2013
Vedoucí projektu: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
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TENISOVÝ TURNAJ 
SAGITTA CUP 2014 
OPĚT V OÁZE

Již 16. ročník SAGITTA CUPU proběhl 
už tradičně v rekreačním a školicím 
středisku OÁZA Říčany k plné spokojenosti 
organizátorů i účastníků v posledním 
dubnovém víkendu. Loňský vítěz turnaje 
Oliver Čierny se nemohl ze studijních 
důvodů obhajoby turnaje zúčastnit.

Putovní pohár pro vítěze turnaje je cennou trofejí, která 
vystřídala v průběhu turnaje více než desítku majitelů na rozdíl 
od věcných cen a diplomů, jež jsou odměnami jednorázovými.

Ing. Jaroslav Majerčík
SAGITTA Brno

Na hudební produkci letošního společenského večera se 
podílelo SAGITTA DUO v obsazení Borek Veselý (kytara, zpěv) 
a Petr Odvárka (bubny, zpěv), jejichž vysoké umělecké nasazení 
nebylo vůbec poznamenáno předchozími stoprocentními 
výkony na celodenním turnaji kategorie jednotlivců. 

Nejmladším vítězem v historii SAGITTA 
CUPU v kategorii jednotlivců se stal 
Damián Veselý, jemuž při finálovém 
vítězství nad Michalem Bartoňkem 6:1, 6:4 
pomáhaly občasné akrobatické výkony. 
V boji o bronz porazil Mikuláš Veselý Ivana 
Odvárku 6:3. 

Soutěž čtyřher se stala zaslouženě kořistí Petra Odvárky a Mikuláše Veselého (zprava) po výhře 6:1 nad dvojicí Michal Bartoněk, 
Šimon Kupči (zprava na levé straně sítě). Ceny za třetí místo si z turnaje odváží dvojice Ivan Odvárka a Pavel Langhammer. 
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OSVĚTLENÍ 
PRACOVIŠTĚ
a jeho měření 
Zrak je považován za náš nej-

důležitější smysl, jehož pro-
střednictvím přijímáme až 80 % 
informací z vnějšího světa. Na 
celkové kvalitě získaného vjemu 
se podílí řada faktorů. Jedním 
z nich jsou také parametry týka-
jící se osvětlení prostoru.

Nejsnáze proměnnou veličinou 
je zcela určitě osvětlení, které lze 
v optometrické praxi velmi jednoduše 
regulovat. Informace o požadovaných 
hodnotách, týkajících se nejen hladiny 
osvětlení, ale i dalších specifických po-
žadavků ohledně očních vyšetřoven, 
uvádí norma ČSN EN 12464-1 Světlo 

a osvětlení – Osvětlení pracovních 
prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní 
prostory. Při využití objektivních me-
tod měření osvětlení můžeme snadno 
a rychle změřit hladinu osvětlení a zjis-
tit tak, zda optometrické pracoviště vy-
hovuje daným podmínkám (v případě 
osvětlení se jedná o minimální hladinu 
celkového osvětlení 500 lx). Objektivní 
metody měření používají jako přijímač 
záření k rozlišení dvou ploch s různým 
osvětlením fyzikální čidla, kterými na-
hrazují funkci lidského zraku. Fyzikální 
čidla jsou součástí měřicích přístrojů – 
tzv. luxmetrů. V některých případech, 
například u křemíkových (Si) fotočlán-
ků, bývá spektrální citlivost přijímače 

na světlo značně nevyhovující. Přístroje 
používané při objektivních metodách 
měření však bývají vybaveny zabudo-
vanými korektivními filtry, jež přibližují 
křivku citlivosti lidskému zraku. 

Samotný luxmetr se většinou sklá-
dá ze dvou částí, kterými jsou:
 • světelný senzor, často oddělený, 
což omezuje stínění světelného 
čidla osobou, jež provádí samot-
né měření (průměr přijímacího 
fotočlánku by měl být ideálně do 
30 mm);

 • vlastní tělo přístroje s ukazatelem 
naměřených hodnot, které bývá 
vybaveno také možností přepínání 
různých měřicích rozsahů. 

Z PRAXE OPTIKA autorka: Bc. Pavla Burdová
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V případě zabudování světelného 
senzoru přímo do těla luxmetru je 
žádoucí, aby byl přístroj vybaven mož-
ností dálkové fixace naměřené hodnoty. 
Měřicí rozsah při měření by měl být vždy 
zvolen tak, aby se naměřené hodnoty 
pohybovaly do 1/5 stupnice a získané 
výsledky tak lépe odpovídaly skutečné 
hladině osvětlení. 

Způsoby měření 
luxmetrem

Chceme-li zhodnotit celkové osvět-
lení místnosti, mělo by být proměřeno 
osvětlení ve všech místech daného 
prostoru. K tomuto účelu poslouží po-
myslné rozdělení místnosti do čtverců 
o takové velikosti, aby bylo možno 
obsáhnout změny v hladinách intenzity 
osvětlení. Ve středu těchto pomyslných 
čtverců následně proběhne měření ve 
výšce asi 80 až 85 cm nad podlahou. 
Prostým aritmetickým průměrem se pak 
získá průměrná hladina osvětlení celého 
zkoumaného prostoru.

Pokud potřebujeme zhodnotit 
hladinu osvětlení na konkrétním místě, 
např. na místě zrakového úkolu, je nutné, 
aby bylo čidlo luxmetru umístěno přímo 
v tomto místě i totožné pozici (např. sklo-
nu), v jaké bude na pracovišti probíhat 
samotná pracovní činnost. 

Lehce odlišná pravidla platí pro 
měření osvětlení dopadajícího na pra-
coviště s počítačem. Na monitoru se 
měří hladina osvětlení v horní části ve 
dvou bodech navzájem vzdálených 
10 cm, na klávesnici ve dvou bodech 
vzdálených 20 cm. 

Vliv osvětlení na vidění

Lidské oko je schopno adaptovat se 
na rozličné hodnoty intenzity osvětlení. 
Mezi tři hlavní mechanizmy adaptace 
patří:
 • fotopupilární reflex – ovlivňuje 
konečný zrakový vjem zejména 
v závislosti na hloubce pole a veli-
kosti difrakčního obrazce na sítnici, 
viz Rayleighovo kritérium (to říká, že 
dva body jsou na hranici rozlišení, 

jestliže centrální difrakční maximum 
jednoho spadá do prvního minima 
druhého); 

 • citlivost fotoreceptorů sítnice – jedná 
se o známý Purkyňův jev, který spočí-
vá v posunu maximální citlivosti oka 
směrem ke kratším vlnovým délkám, 
čímž dochází ke změně vnímání 
jasnosti barev; 

 • změna velikosti vjemových polí 
sítnice – také v závislosti na posunu 
nejvyšší hodnoty citlivosti oka (od 
centrální oblasti více do periferie 
sítnice) a tím způsobeným difuzním 
přepojováním signálu, zvětšováním 
vjemových polí sítnice a následně 
sníženou rozlišovací schopností oka. 

Závěr

Optometristé by při své práci neměli 
zapomínat nejen na vyhovující osvětlení 
pracoviště, ale také na další fotome-
trickou veličinu – jas a jeho správné 
rozložení, velikost a také s ním související 
nežádoucí oslnění.

Bc. Pavla Burdová
studentka optometrie
Katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně
burdova.p@gmail.com
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OPTOMETRIE autorka: Mgr. Pavla Sochová  

Vliv arteficiálních 
refrakčních vad 
a heteroforií 
NA STEREOPSI
Stereoskopické (prostorové) 

vidění je nejvyšší a nejhod-
notnější stupeň binokulárního 
vidění. Tato schopnost není 
vrozená, vyvíjí se postupně v dět-
ství. Existuje řada podmínek 
pro správný vývoj a existenci 
binokulárního vidění: normální 
vidění obou očí, přibližně stejně 
velké sítnicové obrazy, normální 
retinální korespondence, schop-
nost fúze, paralelní postavení očí 
při pohledu do dálky atd. [1].

Úvod   

Vnímání ve třech dimenzích je výsled-
kem velkého množství různých podnětů, 
které jsou důležité pro správné zhodnocení 

situace. Binokulární prostorové vidění vzniká 
díky mírné horizontální disparitě obrazů 
promítaných optickým systémem oka na 
sítnici pravého a levého oka vztažených 
k jednomu bodu v prostoru. Na tvorbě bi-
nokulárního vidění se spolupodílejí i mono-
kulární podněty, mezi které patří stínování, 
překrývání objektů, atmosférická perspek-
tiva, lineární (geometrická) perspektiva, em-
pirická znalost objektů a z toho vycházející 
relativní velikost a hmotnost, dále změna 
velikosti předmětu při pohybu atd. [2].

Kritériem míry a kvality prostorového 
rozlišení je úhel stereoskopické paralaxy, 
kterému odpovídá příčná disparita sítnico-
vých obrazů. Lze jej vypočítat jako rozdíl 
dvou úhlů, které spolu svírají osy očí při 
fixaci bodu A a B. Ty jsou od sebe vzdáleny 
o nejmenší vzdálenost umožňující jejich 
prostorové rozlišení (obr. 1).

Je známo, že binokulární vidění ko-
reluje s vizuální schopností očního páru. 
Jeho zhoršení v důsledku refrakčních 
vad se negativně projeví i na kvalitě pro-
storového vidění [3]. Jejich vzájemným 
vztahem se budeme dále zabývat.

obr.1  Kritérium stereopse.
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Vyšetřovaný soubor 
a metodika   

Cíle zkoumání lze rozdělit do dvou 
částí. V první části byla zjišťována prů-
měrná stereoskopická paralaxa, druhá 
část výzkumu se snažila odhalit vliv 
arteficiálních refrakčních vad a uměle 
navozených heteroforií na měřeném 
úhlu stereoskopické paralaxy. Vstupní-
mi kritérii pro zařazení do vyšetřovaného 
souboru se stal věk (19 až 30 let) a bino-
kulární zraková ostrost s optimální korekcí 
V ≤ 0,18 logMAR.

Do vyšetřovaného souboru bylo zahr-
nuto 65 lidí, z toho 51 žen (78 %) a 14 mužů 
(22 %). Průměrný věk činil 22,6 ± 0,4 let. 
Z celkového počtu bylo 31 % emetropů, 
61 % myopů a 8 % hypermetropů.

Každý subjekt prošel skupinou ně-
kolika vyšetření. První bylo zhodnocení 
refrakčního stavu očí, prováděné pomocí 
optotypů ze vzdálenosti 6 metrů na 
polatestu. Po optimálním vykorigování 
a zaznamenání dosaženého vizu byl 
předložen Random-dot stereotest pro 
zjištění stereoskopické paralaxy. Tento test 
se používá na blízkou vzdálenost (40 cm) 
a vyžaduje nasazení polarizačních brýlí. 
Pro účely zkoumání se používaly kružnice, 
které ve dvanácti trojicích představují jem-
né odstupňování stereoskopické paralaxy 
od 400“ po 12,5“ (nejjemnější). Přestože je 
monokulární podnět viděný oběma očima 
zároveň, pouze se stereopsí se jeden ze 
tří kroužků jeví jako vystupující z řady, 
tedy prostorově. Úkolem vyšetřovaného 
je správně odhalit, o který z kroužků se 
jedná. Výslednou hodnotu stereoskopické 
paralaxy udává poslední správně označe-
ná trojice.

Ve druhé části studie byli probandi 
rozděleni do 4 skupin po 17 lidech a po-
stupně jim byla navozována refrakční vada 
(myopie, hypermetropie) nebo heteroforie 
(esoforie, exoforie). Myopie se simulovala 
předřazením spojných brýlových čoček, 
hypermetropie vložením rozptylek. Eso-
forie byla uměle navozována prizmaty 
s bází temporálně, exoforie prizmaty 
s bází nazálně.

Ve skupině arteficiální hypermetro-
pie se měřila hodnota akomodační šíře 
pomocí metody push-up. Ve skupině, 
která podstoupila navozování heterofo-

graf 2 Průměrný vliv arteficiální myopie na stereopsi.

graf 3 Pokles schopnosti stereopse na arteficiálních refrakčních vadách.

graf 4 Průměrný vliv arteficiální hypermetropie na stereopsi.

Refrakce
Počet probandů 

[%]
Průměrná zraková 
ostrost [logMAR]

Stereoskopická 
paralaxa [”]

Emetropie 31 –0,19 19,2

Myopie 61 –0,1 20,1

Hypermetropie 8 –0,12 29

tab. 1 Refrakční vady ve vztahu ke stereopsi.

0 

10 

20 

30 

40 

V ≥ 0 
0 > V ≥ -1,2 

V < -1,2 

7 

20 

38 20,1 24,8 
18,3 

Zraková ostrost [logMAR] 

Počet subjektů 

Průměrná 
stereoskopická 
paralaxa 

43,6 
83,8 

115,5 

217,9 
257,1 

240,0 

280,0 

400,0 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 St
er

eo
sk

op
ic

ká
 p

ar
al

ax
a 

["
] 

Arteficiální myopie [D] 

94,1 
88,2 

76,5 
70,6 

64,7 
52,9 

47,1 
35,3 

29,4 
17,6 

11,8 

 -  

 20  

 40  

 60  

 80  

 100  

 120  

0 
0,

5 1 
1,

5 2 
2,

5 3 
3,

5 4 
4,

5 5 
5,

5 6 
6,

5 7 
7,

5 8 
8,

5 9 
9,

5 10
 

10
,5

 
11

 
11

,5
 

12
 

12
,5

 
13

 
13

,5
 

14
 

14
,5

 
15

 

Po
če

t s
ub

je
kt
ů 

sc
ho

pn
ýc

h 
 s

te
re

op
se

 [%
] 

 

Arteficiální refrakční vada [D] 

Myopie 

Hypermetropie 

17,6 
11,8 

5,9 

100,0 

41,2 

88,2 

82,4 

22,6 
31,9 

39,1 

43,0 

43,2 

47,5 

53,6 
68,9 

67,4 

98,0 

76,5 

92,6 

81,9 

118,2 

90,6 

127,8 

80,8 

154,7 

66,0 

75,0 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

St
er

eo
sk

op
ic

ká
 p

ar
al

ax
a 

["
] 

Arteficiální hypermetropie [D] 

stereopsi 

graf 1 Zraková ostrost ve vztahu ke stereoskopické paralaxe.
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rie, bylo zjišťováno vlastní skryté šilhání 
pomocí křížového testu bez fúzního 
podnětu. Celkem 47 % probandů mělo 
vlastní heteroforii. O esoforii se jedna-
lo v 8 případech (průměrně 2,8 pD), 
exoforie se vyskytla také u 8 probandů 
(průměrně 2,4 pD).

Výsledky výzkumu

První část výzkumu

Průměrná stereoskopická paralaxa 
u vyšetřovaného souboru byla 20,5 ± 1,4“. 
Rozdíl v hodnotách mezi ženami a muži 
lze vyčíslit jako 0,8“, což není klinicky 
významné. Porovnání průměrně do-
sažených výsledků podle refrakčních 
vad subjektů ukazuje tab. 1. Všechny 
refrakční vady byly před zjišťováním 
kvality prostorového vidění optimálně 
vykorigovány.

Z tabulky je zřejmé, že lepších vý-
sledků dosáhli emetropové a myopové.

Na výsledky lze nahlížet z pohle-
du korigovaného binokulárního vizu 
(graf 1). Nejvíce vyšetřovaných (cel-
kem 38) dosáhlo s optimální korekcí 
zrakovou ostrost lepší než –1,2 logMAR, 
průměrně získali také nejkvalitnější pro-

storové vidění (18,3”). Druhá skupina se 
zrakovou ostrostí 0 až –1,2 logMAR měla 
průměrnou paralaxu 24,8”. Z důvodu 
nevyrovnanosti v počtu vyšetřovaných 
mezi jednotlivými skupinami nelze 
potvrdit vztah mezi zrakovou ostrostí 
a kvalitou stereopse. 

Druhá část výzkumu 

Arteficiální myopie byla simulová-
na postupným předkládáním spojných 
brýlových čoček po krocích +0,5 D. Te-
prve při předložení čoček +2,5 D je plně 
nahrazena akomodace očí, která byla 
do té doby zapojena na zaostření testu 
(40 cm). Od tohoto okamžiku se počítá 
umělé navození myopie. Průměrný vliv 
arteficiální myopie na stereopsi ukazuje 
graf 2. S rostoucí tíží krátkozrakosti do-
chází k výraznému nárůstu úhlu stereo-
skopické paralaxy a tedy poklesu kvality 
stereopse až k jejímu úplnému vymizení 
(paralaxa > 400”). 

Razantní pokles počtu subjektů 
schopných stereopse v závislosti na 
navozené myopii vykresluje graf 3 (mod-
ře). S arteficiální krátkozrakostí –1,0 D 
dokázalo vnímat prostorově 88,2 % 
vyšetřovaných, při –2,0 D se jednalo jen 
o 41,2 % vyšetřovaných. Myopie –4,0 D 

natolik narušovala zrakové funkce, že 
nikdo nedokázal vnímat prostor.

Arteficiální hypermetropizace se 
prováděla předkládáním rozptylných čo-
ček (po krocích –0,5 D), což u mladých lidí 
vyvolává snahu tuto vadu vlastními silami 
vykompenzovat akomodací (podobně 
jako u mladých hypermetropů s menší 
refrakční vadou). Avšak použitím stereotes-
tu na blízkou vzdálenost (40 cm) je již část 
akomodační šíře využita na zaostření testu 
a další se postupně zapojuje při zesilování 
předložené čočky. Akomodační šíře byla 
v průměru 9,8 ± 0,4 D.

Průměrný vliv arteficiální hypermet-
ropie na stereopsi je znázorněn v grafu 4. 
Při hodnotách do +4,5 D křivka kopíruje 
lineární závislost, dále dochází k pomalej-
šímu nárůstu úhlu stereoskopické paralaxy 
(průměrně do +8,0 D). Od této hodnoty 
převažuje kolísavý trend s postupně se 
zvětšující amplitudou.

Při navození hypermetropie do +6,5 D 
zvládli všichni vyšetřovaní rozlišovat 
prostor při kritériu 400” (graf 3, červeně). 
S vyšším stupněm hypermetropie jejich 
počet klesá, ale zdaleka ne tak výrazně 
jako u myopie.

Arteficiální esoforie byla zkoumána 
při současném předkládání prizmat s bází 
temporálně. Ta si vynucují kompenzační 
postavení očí směrem více nazálně, než 
by bylo potřeba pro sledování testu. U in-
dukované exoforie je situace opačná. 
Obě způsobily lehké zvýšení stereosko-
pické paralaxy, které si do 5 pD přibližně 
odpovídá (rozdíl max. 2,09”, graf 5). Nad 
tuto hodnotu došlo ve skupině arteficiální 
esoforie k větší degradaci stereopse než ve 
skupině exoforie. Při předřazených 15 pD 
byla stereoskopická paralaxa u esoforie 
dvojnásobná oproti exoforii. Na druhou 
stranu subjekty s arteficiální esoforií měly 
i při vyšších hodnotách přítomnou ste-
reopsi, avšak horší kvality než u exoforie. 
V některých případech exoforií se i ve 
vyšších hodnotách udržela stereopse na 
velmi kvalitní úrovni (do 60”), nebo nebyla 
přítomná vůbec (graf 6).

Diskuze

Problémem při porovnání studií za-
bývajících se stereopsí je fakt, že neexis-

graf 5 Průměrný vliv arteficiálních heteroforií na stereopsi.

graf 6 Pokles schopnosti stereopse na arteficiálních heteroforiích.
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tuje jednotná norma pro její zhodnocení. 
Heron [4] uvádí, že výsledky citlivosti 
na hloubce prostoru závisí mimo jiné 
i na zvolené metodice. Možný rozsah 
 stereoskopické paralaxy se uvádí v roz-
mezí 10” až 70‘ [3]. Za normální hodnoty 
se v našich zemích považuje 20–60” [5]. 
Podle jiných autorů lze dosáhnout i lepší 
stereoskopické ostrosti až 2”. V klinické 
praxi se však nepoužívají testy s tak 
jemným odstupňováním, proto se za 
účinný úhel stereoskopické paralaxy 
považuje hodnota lepší než 40” [6]. Zaroff 
[7] zkoumal stereopsi u 106 subjektů ve 
věku 15 až 60 let ze vzdálenosti jednoho 
metru pomocí Random-dot stereotestů 
s náhodnými body bez monokulárních 
podnětů. Korigovaná zraková ostrost 
obou očí dosahovala hodnot 20/30 
(6/9) a lepších. Průměrná stereoskopická 
paralaxa byla 37,15 ± 1,7”, nebyl nalezen 
významný rozdíl mezi ženami a muži. 
Výzkum prováděný na 387 hráčích 
baseballu s vizem 2,25 až 0,2 (Snellen) 
hodnotil kvalitu prostorového vidění 
na blízko díky Random-dot stereotestu. 
Výsledky hráčů se pohybovaly v rozmezí 
23 až 37”. I další zrakové funkce aktivních 
sportovců byly na vyšší úrovni ve srov-
nání s normální populací [8]. Průměrná 
hodnota stereoskopické paralaxy zde 
předvedeného vyšetřovaného vzorku 
byla 20,5 ± 1,4”. Tyto velmi dobré vý-
sledky mohou být ovlivněny použitým 
typem stereotestu. Vedle binokulárních 
podnětů obsahoval i monokulární pod-
něty, které usnadňují odhad prostoru 
a mohou stát za lepšími výsledky.

Navozováním myopie  došlo 
u všech vyšetřovaných k rychlé degrada-
ci vnímání prostoru. Její ztráta (paralaxa 
> 400”) nastala při –4,0 D z důvodu roz-
mazání sítnicových obrazů a překročení 
prahu stereopse. Arteficiální hyper-
metropie do +4,5 D kopíruje lineární 
závislost mezi stupněm dalekozrakosti 
a stereopsí. Další růst způsoboval kolísání 
výsledků. Důvodem může být zvýšený 
tlak na akomodační schopnost oční 
čočky a nevyrovnanost akomodačně 
vergenční synkinézy. Akomodace výraz-
ně zpomaluje ztrátu vidění, ale nedokáže 
udržovat kvalitní prostorové vnímání. 
Matušíková [9] se zabývala podobnou 
problematikou při měření na diferen-

covaném stereotestu do dálky. Všichni 
vyšetřovaní (30 osob) ztratili schopnost 
stereopse při arteficiální myopii –2,0 D, 
u hypermetropie při +7,0 D při krité-
riu 5‘ (tj. 300”). Vlivem skutečné myopie 
na stereopsi se zabýval Yang [10] ve 
skupině 166 dětí ve věku 6 až 18 let. 
Testováním pomocí Titmusova testu na 
blízko zjistil, že sama myopie neovlivňuje 
stereopsi tolik jako anizometropie nebo 
 astigmatizmus, které se často s myopií 
kombinují. 

Navozené heteroforie do 5 pD na 
blízkou vzdálenost ovlivňovaly stereo-
psi jen mírně. Nad tuto hodnotu bylo 
zjištěno lepší prostorové vnímání ve 
skupině arteficiální exoforie. Důvod není 
jasně znám, ale může se na něm podílet 
fixační disparita [12], konvergenční stres 
(způsobený prizmaty s bází temporálně 
u nešilhajících lidí) [13] nebo relativně 
pomalá adaptace vergenčních mecha-
nizmů.

Závěr

Mladí lidé dokáží velmi dobře rozlišo-
vat jemné prostorové detaily. Zhoršová-
ním zrakové ostrosti vlivem navozených 
refrakčních vad docházelo k negativnímu 
ovlivnění prostorového vnímání. U artefi-
ciální myopie klesalo téměř s lineární zá-
vislostí, kdy téměř 60 % vyšetřovaných při 
–2,0 D nebylo schopno vnímat prostorově. 
Navozená hypermetropie se projevovala 
kolísáním hodnot. Je proto nutné klást 
důraz na správnou korekci refrakčních vad. 
Její nedodržení se odrazí na vnímání pro-
storu a v konečném důsledku i na kvalitě 
života. Nízké indukované heteroforie do 
5 pD vedou pouze k lehkému ovlivnění 
stereopse. U vyšších exoforií se prostor 
vnímá lépe než s esoforií.

Stereopse je velmi důležitá a neměla 
by se v klinické praxi opomíjet, protože pro 
její funkci je zapotřebí přesné fungování 
motorických a senzorických drah. Může 
tak daleko přesněji reflektovat možnou 
patologii vizuálního systému než upřed-
nostňovaná zraková ostrost.
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ZAJÍMAVOSTI překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

PERFEKTNÍ 
VIDĚNÍ 
BEZ BRÝLÍ?
V odborných časopisech se 

již řadu let věnuje pozornost 
otázkám refrakční chirurgie. Za-
jímavý článek na toto téma s ná-
zvem Perfektní vidění bez brýlí 
vyšel také v magazínu Focus číslo 
47/2013. V článku jsou uvedeny 
pozoruhodné pasáže, které si 
zaslouží širší pozornost.

Přesycený trh

Konkurence v oblasti nabídek výkonů 
refrakční chirurgie je velká, počet zájemců 
s refrakčními vadami je omezený. V Ně-
mecku existuje více než 300 očních klinik 
a lékařů nabízejících laserové operace. Ve 
velkých městech, jako je Kolín nad Rýnem 
nebo Mnichov, svádějí velké instituce boj 
o potenciálního zákazníka a v budoucnu 
se situace spíše ještě přiostří. 

Poskytovatelé laserových operací 
jsou vystaveni významnému ekono-
mickému tlaku. Refrakční chirurgie 
není drahá jen pro klienta či pacienta, 
vysoké náklady vznikají i na straně 
poskytovatelů. Vybavení pracoviště 
laserovými přístroji stojí v současné 
době okolo půl milionu eur, po něko-
lika málo letech je však již zastaralé. 
Pokud se používá femtosekundový 
laser a excimerový laser, náklady se 
úměrně zvyšují. Provozní náklady (el. 
proud a další) představují ročně částku 
kolem 40.000 eur.

Z provozně ekonomického hledis-
ka by operace metodou Lasik měly být 
realizovány v těch případech, kde není 
možné lepší lékařské řešení. Pod eko-
nomickým tlakem tedy nastává etický 
problém. Profesor Seiler, průkopník 
laserových výkonů, říká: „Někteří lékaři 
odkládají se státními zkouškami i svoji 

morálku. To jsou však černé ovce, které 
celou metodu znevažují.“ Provozními 
požadavky lze zdůvodnit také neuspo-
kojivý stav informací poskytovaných 
pacientům o možném riziku operace 
a komplikacích. Společnost pro stu-
dium spotřebitelů (DtGV) vyslala do 
laserových center za účelem testu 
pacienty, z nichž 20 % uvedlo, že jim 
nebyla dostatečně vysvětlena rizika 
výkonu.

Německá Komise pro refrakční 
chirurgii (KRC) stanovila pravidla, která 
je nutno dodržovat při vyšetření před 
operací excimerovým laserem (např. 
PRK, Lasik, Eelex). Před operací je třeba 
provést a zdokumentovat:
 • vyšetření rohovkové topografie na 
videokeratoskopu;

 • vyšetření zrakové ostrosti s korekcí 
i bez korekce, případně s vyřazením 
akomodace;
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 • měření nitroočního tlaku;
 • měření střední šíře zornice (0,05–50 lx);
 • změření aniseikonie u anizometropie 
a určení tolerance plánované korekce 
(kontaktními čočkami);

 • vyšetření předního i zadního seg-
mentu oka v artificiální mydriáze;

 • měření tloušťky rohovky (pachymet-
rie) v rozsahu oblasti nejméně 6 mm;

 • vyloučení zdravotních kontraindikací.

Společnost pro studium spotřebitelů 
zjistila, že tyto zásady nejsou důsledně 
dodržovány. Nedostatky jsou přede-
vším ve vyšetření způsobilosti pacienta 
k výkonu a v odhadu rizikových faktorů. 
V řadě případů je opomíjena anamnéza, 
která by už předem mohla odhalit riziko-
vé faktory výkonu nebo nevhodnost zá-
kroku. Měření nitroočního tlaku se často 
neprovádí. Dále se ukázalo, že při první 
bezplatné konzultaci nebyla provedena 
některá vyšetření a byla pacientovi do-
poručena až při další konzultaci, ovšem 
již hrazené pacientem.

Pro reklamu na laserové operace jsou 
s oblibou využíváni prominenti z řad 
umělců a sportovců. Jejich úspěchy jsou 
často přičítány výsledkům laserových 
operačních výkonů, což je samozřejmě 
sporné.

Jako nátlak na pacienta z ekonomic-
kých důvodů lze vysvětlit následující 
formulaci: „Pokud vám implantujeme 
multifokální čočku, už nikdy neonemoc-
níte šedým zákalem.“ Toto tvrzení bývá 
sdělováno pacientům ve věku 40–45 let, 
kteří začínají mít presbyopické obtíže. 
Tato nepotřebná informace „pomáhá 
prodávat“. Katarakta se u 70letých vy-
skytne asi ve 30 % případů, takže u dvou 
třetin osob tento reklamní argument 
nepřipadá v úvahu. Autonomie po-
tenciálních pacientů je ovlivňována na 
základě obchodních kritérií a je naruše-
na poukazováním na možné budoucí 
onemocnění. 

Trivializace zákroků

Ekonomické podmínky refrakční 
chirurgie si vynucují změny ve zdra-
votnických opatřeních. V Německu 
nenajdeme město, v jehož ulicích 

a veřejných dopravních prostředcích 
by se nevyskytovaly reklamy a nabídky 
laserových očních klinik. V podstatě to 
vypadá, že není rozdíl mezi nabídkou na 
výhodnou dovolenou a invazivním ope-
račním zákrokem. Lasik a ostatní výkony 
refrakční chirurgie, které nejsou a nikdy 
nemohou být bez rizika, se tak dočkaly 
trivializace, která u chirurgických zákroků 
není přijatelná. Trivializace došla tak dale-
ko, že některé kliniky nabízejí skupinovou 
slevu ve výši až 62 %. Smlouvání o slevě 
by rozhodně nemělo být impulzem pro 
operaci. Někteří lidé, kteří podstoupili 
laserovou operaci očí, se cítí spíše jako 
zákazníci než jako pacienti. 

Nutná operace, nebo 
zkrášlující výkon?

Zdravotnické měřítko má na zřeteli 
naléhavost výkonu. Předepsané postupy 
musí být dodrženy, jinak by mohlo dojít 
k závažným poškozením. Neošetřený 
zánět slepého střeva končí s největší 
pravděpodobností smrtí, včas neošetře-
né odchlípení sítnice oslepnutím. Šedý 
zákal nebo artróza kyčelního kloubu 
sice neohrožují život, jejich léčení je však 
důležité a smysluplné, protože způso-
bují trvalé každodenní obtíže. Katarakta 
nemusí být operována okamžitě, stačí 
provést operaci i o měsíc později. Další 
kategorií zdravotnických opatření jsou 
výkony ovlivňující životní styl. K nim 

patří kosmetické operace a výkony 
refrakční chirurgie. Krátkozrakost není 
nemoc – proto právníci specializovaní na 
zdravotnické právo říkají, že pokud pro 
refrakční výkon není zdravotní indikace, 
řadí se po právní stránce mezi kosmetic-
ké operace. Z čistě lékařského hlediska 
se řadí laserové operace očí na stejnou 
úroveň jako zvětšení prsou.

Nekoordinovaný postup 
nabídek výkonů

Komise pro refrakční chirurgii (KRC) 
stanovila seznam nejméně deseti chi-
rurgických postupů. Jsou to následující 
operace:
 • povrchové výkony excimerovým 
laserem: fotorefrakční keratektomie 
(PRK), LASEK, Epi-Lasik;

 • Laser in situ Keratomileusis (Lasik) 
a Femto-Lasik;

 • refrakční extrakce lentikuly (Relex) 
femtosekundovým laserem;

 • konduktivní keratoplastika (CK);
 • astigmatická keratotomie (AK) a lim-
bální incise (LRI);

 • intrakorneální prstencovité seg-
menty;

 • Crosslinking;
 • implantace nitrooční čočky do fakic-
kého oka (fakická IOL);

 • refrakční výměna čočky (sférické, 
asférické, torické, multifokální, ako-
modativní);
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 • Kamra implantát (inlay) při presbyopii;
 • Intracor při presbyopii.

Autorka článku Regina Alberts hodnotí 
širokou nabídku refrakčních chirurgických 
zákroků takto: „Žádná země není tak inova-
tivní a nepřijímá s tak pozitivním vztahem 
experimenty v oblasti refrakční chirurgie 
jako Německo. Zde mohou oční lékaři 
nabídnout vše, co představuje lékařské 
umění.“

Toto nadšení však může být na úkor 
pacientů. Týká se to především nevyzrá-
lých a nedostatečně vyzkoušených postu-
pů, které byly ve světě provedeny u méně 
než 1.000 pacientů. Situace pacientů v USA 
je z tohoto pohledu komfortnější, neboť 
státní úřady jsou tam mnohem zdrženlivěj-
ší v povolování nových metod a postupů. 
Než FDA vydá svolení k používání určité 
metody v USA, čeká na výsledky z jiných 
zemí. Evropa je tak velkým experimentál-
ním polem, ze kterého profitují američtí 
pacienti.

Jedním z takových nových postupů, 
pro který nejsou k dispozici dlouhodobé 
zkušenosti, je např. Relex. Tato metoda 
se provádí výlučně pomocí femtosekun-
dového laseru. Novějším stadiem vývoje 
metody Relex je Smile-Relex. 

Pacienti, kteří dnes podstupují operaci 
metodou Smile-Relex, jsou v nejširším 
slova smyslu „pokusnými králíky“ pro nový 
postup operační techniky. Výsledky opera-
cí Smile-Relex v současné době nedosahují 
ani výsledků starších laserových technik. 
Profesor Seiler k tomu říká: „Pokud jde 
o předvídatelnost korekce, nabízí Smile-
-Relex asi takovou přesnost, jaké dosahoval 
Lasik před 10 lety. Někteří uživatelé udávají, 
že asi 30 % pacientů po operaci Smile-
-Relex potřebuje dokorigovat. K tomu je 
zapotřebí, stejně jako u starších laserových 
výkonů, oddálit povrchovou tkáň rohovky. 
V principu se tedy děje to, čeho se pacienti 
chtěli vyvarovat.“

Metoda Smile-Relex zjevně předsta-
vuje problém, o kterém se bude v bioetice 
intenzivně diskutovat. Je otázkou, zda 
pacientům, kteří se dobrovolně rozhod-
nou vyzkoušet novou metodu, je možné 
nabídnout stejné či lepší výsledky. Pacienti, 
kteří operaci metodou Smile-Relex nebo 
jiným, nově vyvinutým postupem pod-
stoupí, se budou zajímat o to, zda se za 

10 posledních let změnila prognóza tak, 
aby odpovídala maximálním současným 
požadavkům. Jak se to těmto pacientům 
vysvětlí?

Výhoda metody Smile-Relex oproti 
operacím Lasik spočívá v tom, že riziko 
keratektázie (keratokonu) je ve srovnání 
se staršími postupy nepatrné. To je velmi 
zajímavé vzhledem k tomu, že Lasik do-
sud nebyl veřejně označován jako riziko 
vzniku keratokonu, zatímco v současnosti 
je důležitým kritériem pro doporučování 
metody Smile-Relex. Teoreticky je tato vý-
hoda možná, ale prakticky dosud nemohla 
být prokázána.

Stálost operačních postupů

V minulosti byly nabízeny různé výko-
ny jako např. sklerální expanze, kterým se 
nejdřív dělala velká reklama, aby později 
tiše zmizely ze scény. Stejný osud čeká 
v současné době Intracor – metodu vy-
vinutou v roce 2007 k úpravě presbyopie.

V roce 2009 získala tato metoda v Ev-
ropě certifikát CE. Pomocí femtolaseru se 
ve stromatu vytvoří pět koncentrických 
kruhů. Tento výkon se provádí pouze na 
jednom oku, protože je nutno počítat 
s problémy, které mohou nastat při mo-
novision. Komise KRC k vedlejším účinkům 
poznamenává: „Vidění do dálky může být 
i s korekcí zřetelně zhoršené a kolem svě-
tel mohou vznikat halové jevy a světelné 
prstence. V některých případech nastane 
velmi nepatrný efekt, protože schopnost 
čtení se buď nezlepší vůbec, nebo jen 
velmi málo. Občas se jako vedlejší účinek 
objeví jizvy v rohovce či iregulární astigma-
tizmus, čímž se výrazně zhorší vidění. Tyto 
změny mohou být ireverzibilní.“

Ačkoliv je tato metoda již zastaralá, 
je stále ještě nabízena především na 
internetu s tím, že „výkon probíhá zcela 
bezbolestně, trvá jen několik málo minut 
a zpravidla již několik hodin po zákroku je 
možné čtení bez brýlí.“

Profesor Knorz z Centra Lasik Univer-
zitní kliniky v Mannheimu, který se sám 
ve značné míře podílel na vývoji metody 
Intracor, je v jedné dřívější tiskové zprávě 
citován takto: „Intracor je dosud nejlepší 
a nejjistější metoda ke korekci vetchozra-
kosti.“ V magazínu Focus č. 47/2013 však 

již prohlásil: „Intracor je překonán. Nedo-
poručuji ho. Další studie nemají smysl, 
neboť tato metoda je nevhodná.“ Metoda 
Intracor se používala asi čtyři roky, než od ní 
bylo upuštěno. Co je však s četnými paci-
enty, kteří se touto metodou dali operovat? 

Kamra-inlay je další nová metoda, 
která je v současné době masivně na-
bízena. Jedná se o tenoučké plastové 
plátky (průměr 3,2–3,8 mm) s centrálním 
otvůrkem o průměru 1,6–1,8 mm. Tyto 
proužky se umístí do stromatu rohovky. 
Touto nepatrnou clonou se výrazně zvýší 
zobrazení i hloubka ostrosti. Komise KRC 
však upozorňuje na následující vedlejší 
účinky: „Vzhledem k tmavému zabarvení je 
implantát viditelný a u světlých duhovek je 
při ostrém osvětlení kosmeticky závadný. 
Mezi možné komplikace patří také vytvá-
ření jizevnatých změn v oblasti implantátu 
a zhoršení vidění při stmívání a v noci, kdy 
se vytváří halo kolem světelných zdrojů 
a stínové obrazy, především u pacientů 
s širšími zornicemi. Kromě toho dochází  
častěji k přechodné suchosti očí.“

Vyšetření očního pozadí, které je vy-
žadováno především u starších lidí kvůli 
věkem podmíněné makulární degeneraci, 
se s Kamra-inlayí provádí hůře, nejen pro 
změny v čočce a sklivci. Určení refrakce 
rovněž není přesné. Posuzování reakce 
zornic, které je velmi důležitou součástí 
neurologického vyšetření, je s Kamra-
-inlayí rovněž obtížnější. Není vyloučeno, 
že u starších jedinců s úzkou zornicí může 
být stanovena nesprávná diagnóza, pokud 
inlay překrývá přirozenou zornici. Je velmi 
pravděpodobné, že mnoho implantova-
ných inlayí bude muset být v budoucnu 
opět odstraněno.

Nadpis článku v magazínu Focus zní: 
Perfektní vidění bez brýlí. Na konci příspěv-
ku je uvedena tato výmluvná formulace, 
která nepotřebuje další komentář: „Pokud 
vaše povolání závisí na perfektním vidění, 
měli byste si laserovou operaci velice dob-
ře rozmyslet. Totéž platí také pro přehnané 
očekávání výsledků zákroku.“

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Berke, A.: Perfektes Sehen ohne Brille? DOZ 1/2014, 

str. 24–27.



SAGITTA Brno ve spolupráci se společnostmi 
SAGITTA Bratislava, COOPER VISION a  TOPCOmed 
organizovala ve dnech 20.–22. června jubilejní 
5. ročník SAGITTA ACADEMY DAYS zaměřený na 
strategii prodeje a marketing. Optimální pod-
mínky pro tuto vzdělávací akci poskytl SKI hotel 
v Novém Městě na Moravě.

Součástí SKI hotelu je biatlonový areál Vysočina, 
kde se konalo Mistrovství světa v biatlonu 2013. 
Všichni účastníci SAGITTA ACADEMY DAYS mohli 
osobně vyzkoušet jednu z biatlonových disciplín 
– střelbu z malorážky na 50 m. Devíti z nich se 
podařilo trefit plný počet 5 terčů a lze jen litovat, 
že olympiáda je už za námi. Pět olympijských me-
dailí českých biatlonistů nemuselo být při účasti 
našich optiků a optometristů číslem konečným.

Přednášky zaměřené na stále aktuální témata 
v přátelském prostředí a uprostřed panenské 
přírody Vysočiny přilákaly na letošní SAGITTA 
ACADEMY DAYS více než stovku účastníků z řad 
optiků, optometristů i majitelů optik ze všech částí 
České republiky.

„Opravdu to byla další desítka?“ nemůžou uvěřit 
svým očím účastníci SAGITTA ACADEMY DAYS, 
nyní soupeři v další volnočasové disciplíně, střel-
bě z profesionálních sportovních luků na 10 m. 
I zde prokázali optici a optometristé pevné nervy, 
ruce i zrak a dosahovali výsledků, jež by jim mohl 
závidět i legendární Robin Hood.

Součástí SAGITTA ACADEMY DAYS jsou worksho-
py, na kterých si účastníci prakticky ověří nové 
postupy při vyšetřování zraku. Zkušení školitelé 
partnerské společnosti COOPER VISION názorně 
demonstrují tato vyšetření na špičkových přístro-
jích společnosti TOPCOmed.

Nejzářivější hvězdou společenského večera 
SAGITTA ACADEMY DAYS byla jedna z nej-
známějších osobností současné české kultury, 
filmový a muzikálový herec a zpěvák Petr Štěpán, 
držitel Ceny Thálie z roku 2007 za roli Darryla van 
Horna v muzikálu Čarodějky z Eastwicku. Muzikál 
se hraje v Městském divadle Brno už 7 let.

SAGITTA ACADEMY 
DAYS POPÁTÉ

LETOS V KOUZELNÉ PŘÍRODĚ 
NA VYSOČINĚ

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno



24

STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA 
informuje
Nové miesto konania 
výročného kongresu   

Pri príležitosti 10. výročia nášho 
jediného odborného kongresu očných 
optikov a optometristov na Slovensku 
sme pre vás prichystali niekoľko skve-
lých prekvapení. Asi najväčšie z nich je 
zmena miesta konania kongresu. Aby 
sme pridali tomuto kongresu na výni-
močnosti, rozhodli sme sa zvoliť pre jeho 
konanie takisto výnimočný Grandhotel 
Permon**** na Podbanskom vo Vyso-
kých Tatrách. K tomuto kroku sme boli 
nútení pristúpiť aj z dôvodu neustále 
sa zvyšujúcej účasti hostí na tomto už 
tradičnom podujatí. V minulom roku sa 
kongresu zúčastnilo viac ako 200 hostí, 
a tým sme takmer úplne vyčerpali pries-
torovú kapacitu hotela Družba v Jasnej. 
Sme si istí, že aj Grandhotel Permon**** 
vo Vysokých Tatrách vás očarí svojimi 
skvelými službami, fantastickým wellness 
centrom Permon‘s Paradise a nádhernou 
prírodou v jeho okolí. Mimochodom pria-
mo z hotela je výhľad na najkrajší končiar 
Vysokých Tatier Kriváň. Termín konania 
kongresu je 3.–5. októbra 2014.

Program 10. odborného kongresu 
očných optikov a optometristov Slo-
venska okrem vysoko odborných pred-
nášok nekomerčného charakteru ponúka 
aj možnosti oddychu a relaxu. Program 
podujatia bude nasledovný:

piatok 3. 10. 2014  
 • 10.00–18.00 hod. 
blok komerčných a nekomerčných 
prednášok a workshopov 

 • organizovaný obed o 13.00 hod.
 • od 20.00 hod. 
spoločná večera podávaná formou bu-
fetových stolov, malý kultúrny program, 
možnosť využiť športovo-relaxačné 
zariadenia hotela (najväčší wellness 
komplex na Slovensku Permon‘s Pa-
radise – bazén, saunový svet, fitness 
centrum, solárium, masáže)

sobota 4. 10. 2014 
 • 9.00–24.00 hod. 
blok odborných prednášok v dvoch 
miestnostiach (sála Panoráma a Modrá 
sála) s prestávkami na coffebreaky 
a spoločný obed, spoločná večera, 
spoločenský večer so zábavným 

programom a hudobnou produkciou, 
tombola 

nedeľa 5. 10. 2014  
 • 9.00–13.00 hod. 
snem Optickej únie Slovenska (sála 
Panoráma)

Presný rozpis programu a účast-
níckych poplatkov bude členom OÚS 
doručený poštou aj s pozvánkou na toto 
podujatie. V prípade záujmu o účasť na 
kongrese môžete kontaktovať sekretárku 
pani Sklenárovú najlepšie e-mailom na 
známu adresu kancelaria@ous.sk, prípad-
ne telefonicky na čísle 00421 905 236 353. 

Spojte príjemné s užitočným a prij-
mite naše pozvanie na kongres do hotela 
Permon. 

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

V minulom čísle sme vás informovali 
o požiadavkách, ktoré musí spĺňať každá 
nová firma, ktorá chce podnikať v odbore 
očnej optiky. V nasledujúcich odstavcoch 
prinášame pokračovanie tejto témy.
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Prevádzkový poriadok

Vzor pre podanie žiadosti na schvá-
lenie priestorov očnej optiky na Regi-
onálnom úrade verejného zdravotníctva 
(Hygiena).   

Názov prevádzky:  
Prevádzkovateľ:  
IČO: 
Telefón: 
Prevádzková doba: 
Zodpovedný vedúci:

Popis prevádzky s dispozičným 
riešením 

Obsahuje popis polohy prevádzky, 
plochu prevádzky, spôsob osvetlenia 
(priame, umelé), spôsob vetrania 
(priame – uvedený typ okna, nepria-
me – klimatizácia, ventilátor, príp. iné), 
či je v prevádzke kúpeľňa s WC, príp. 
umývadlo s ventilom na teplú a stude-
nú vodu, kam je použitá voda odvedená 
(kanalizácia a iné), typ vykurovania pre-
vádzky a napojenie na inžinierske siete. 

Dispozičné riešenie prevádzky : 
popis miestností prevádzky, zariadenie 
miestností (dôležité je, aby bolo s ľahko 
čistiteľným povrchom), nátery stien (typ 
farby), či sú okolo umývadla čistiteľné 
obklady, pokrytie podlahy. Všetko musí 
byť ľahko čistiteľné, prípadne dezinfiko-
vateľné.  

Umiestnenie zariadenia osobnej 
hygieny a WC pre zamestnancov, príp. 
zákazníkov.

Ak sa v prevádzke aplikujú kon-
taktné šošovky, musí byť na to určená 
samostatná miestnosť, oddelená pev-
nou priečkou, v miestnosti by malo 
byť umývadlo.

Druh a spôsob poskytovania služieb
Predmetom podnikania spoločnosti 

............. je prevádzkovanie očnej optiky:
1)  Predaj, vyhotovenie a kompletizácia 

dioptrických okuliarov.
2)  Úpravy vyhotovených okuliarov.
3)  Opravy okuliarových rámov: výmena 

stranice, výmena nosníkov na okulia-
roch, výmena skrutiek a matíc.

4)  Čistenie okuliarov ultrazvukovou 
čističkou.

5)  Predaj slnečných okuliarov.

6)  Predaj doplnkového tovaru k dioptric-
kým okuliarom: púzdra, čistiace pros-
triedky, šnúrky a pod.

7)  Predaj pomôcok pre slabozrakých – 
lupy.

8)  Poradenstvo v oblasti očnej optiky.

Prístrojové vybavenie prevádzky: digitálny 
fokometer, automatický brúsny systém, 
ultrazvuková čistička, fén na úpravu 
okuliarových rámov, elektrická vŕtačka, 
digitálny pupilomer, montážna súprava 
náradia na úpravu okuliarov.
Počet stálych zamestnancov ........... .
Ak sa v prevádzke aplikujú aj kontaktné 
šošovky, je potrebné, aby bolo uvedené 
aj prístrojové vybavenie na aplikáciu 
kontaktných šošoviek.

Spôsob a frekvencia upratovania
Priestory prevádzky sa upratujú v pre-

vádzkové dni 1× denne zamestnancom 
optiky po ukončení pracovnej doby. 
Podlaha sa čistí nasledovne: pozametá 
sa, prevedie sa mechanická očista teplou 
vodou s pridaním čistiaceho saponátu 
PUR a následne sa dezinfikuje Savom 
s účinnou látkou chlór, podľa návodu na 
etikete výrobku. Okná sa umývajú 1× za 
štvrťrok teplou vodou s prídavkom sapo-
nátu PUR a preleštia sa Okenou. Záclony 
sa perú tiež 1× za štvrťrok, doma u pre-
vádzkovateľa v automatickej práčke pri 
60 °C. Dvere sa umývajú 1× denne teplou 
vodou s prídavkom saponátu PUR a pre-
leštia sa Prontom proti prachu. Kľučka na 
dverách sa umýva a dezinfikuje denne. 
Skrinky, pracovné plochy, pracovný stôl, 
poličky a okenné parapety sa umývajú 
v prevádzkové dni teplou vodou s prida-
ním saponátu PUR a preleštia sa Prontom 
proti prachu. Umývadlo sa umýva denne 
teplou vodou s prídavkom saponátu 
Cif. Následne sa po mechanickej očiste 
umývadlo dezinfikuje Savom. Maľovanie 
stien a opravy náterov v prevádzke sa 
vykonávajú každé dva roky. 

Spôsob odkladania osobných vecí 
pracovníkov

Na odloženie osobných vecí zamest-
nancov je určená skrinka s úložnými 
plochami vedľa pracovného stola. Odev 
si pracovníci odkladajú na vešiak v dielen-
skej časti prevádzky.

Spôsob skladovania a manipulácie 
s bielizňou

Použitá bielizeň sa skladuje v koši na 
bielizeň a perie sa minimálne 2× týždenne 
doma u prevádzkovateľa v automatickej 
práčke pri teplote 60 °C. Prenos bielizne 
sa uskutočňuje v jednorázových obaloch. 

Spôsob nakladania s odpadom, jeho 
odstraňovanie, frekvencia vyprázdňo-
vania odpadových nádob, ich čistenie 
a dezinfekcia

Odpadové nádoby sú uložené v die-
lenskej časti aj v predajni, odkiaľ sa vy-
nášajú, čistia a dezinfikujú 1× denne 
v prevádzkových dňoch. Do nádob sa 
používajú jednorázové odpadové vrecia.

Vybavenie prevádzky lekárničkou
Lekárnička sa na prevádzke nachádza 

v pracovnom stolíku a obsahuje základné 
potreby na ošetrenie drobných poranení: 
dezinfekcia, rýchloobväz, gáza, nožničky 
a podobne. Lekárnička nesmie byť po 
expirácii. 

Fajčenie
V prevádzke platí zákaz fajčenia v sú-

lade so zákonom 377/2004 Z. z. a v znení 
neskorších predpisov. Tabuľka oznamujúca 
zákaz fajčenia je na viditeľnom mieste 
v predajni.

Stravovanie
Zamestnanci sa v priestoroch prevádzky 
nestravujú.

V ........................., dátum

Prevádzkový poriadok spracoval:
Dátum:   Meno:   Podpis:

Za dodržiavanie poriadku a jeho kontrolu 
zodpovedá:
Meno:   Podpis:

S poriadkom oboznámený personál:
Dňa:   Kým: 

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Martina Hamplová

KAZUISTIKY
Málokdo z  nás si dokáže 

představit a připustit, že se 
velice lehce může dostat do zá-
važné životní situace následkem 
úrazu či nemoci, které vedou 
k oslabení či ztrátě jednoho, 
nebo dokonce obou očí. V ordi-
naci se velice často setkáváme 
s případy, které by nevymyslel 
ani nejlepší vypravěč. 

Dojde-li z jakéhokoli důvodu k po-
tížím se zrakem, například k dvojitému 
vidění, oslabení jednoho oka (tupo-
zrakosti), ztrátě prostorové orientace 
a podobně, mnozí lidé velice tápou, 
na koho se s tímto problémem obrátit. 
Ortoptika je specializované oční praco-
viště a zabývá se nápravou spolupráce 
očí. Ortoptista řeší výše uvedené potíže 
ortoptickým nebo pleoptickým cviče-
ním na speciálních přístrojích. Důležitá 

je samozřejmě úzká spolupráce s očním 
lékařem. Ortoptistek je v Praze bohužel 
stále jako šafránu, a tak se opravdu 
může stát, že o nás někteří oční lékaři 
ani nevědí. Ráda bych proto alespoň 
touto cestou nabídla informaci všem, 
kdo by pomoc ortoptistů potřeboval. Je 
poměrně hodně pacientů po úrazech, 
mrtvicích či autonehodách, kteří mají 
velké potíže např. se šilháním a diplopií 
(dvojitým viděním). Samozřejmě jsou 
případy, kde ani intenzivní cvičení od 
problému nepomůže, avšak podle sta-
tistiky v naší ordinaci víme, že minimálně 
v 89 % případů ke zlepšení nebo úplné 
nápravě došlo. Důležité je nic nevzdávat 
a jak se říká, „alespoň to zkusit“. 

Ráda bych vám proto představila dvě 
z mnoha kazuistik s dobrým koncem. 
V obou případech lékaři pacientům 
nedávali mnoho šancí na zlepšení. 
Nesmírnou pílí a cvičením na ortoptice 

však tito mladí lidé dokázali údajně 
nemožné. Díky pilotovi panu P. dodnes 
spolupracujeme s Ústavem leteckého 
zdravotnictví (ÚLZ) v Praze. Celý kolektiv 
Ortoptiky Dr. Očka přeje těmto mladým 
lidem stálé zdraví a děkuje za důvěru 
a příspěvek, ve kterém popsali svůj pří-
běh a úspěšnou léčbu. 

Kvůli diplopii jsem přišel 
o práci. Co dál?    

Příběh první 

Pan P., pilot, Praha
Na ortoptické pracoviště k Mgr. Ham-

plové jsem začal pravidelně docházet 
zhruba před třemi lety, kdy mi byl jako 
aktivnímu pilotovi při letecké prohlídce 
zjištěn vizus levého oka 0,5. 
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Takový vizus prakticky znamená, 
že daným okem pacient vidí ostře 
jen z padesáti procent. Zhoršení vizu 
přišlo znenadání, a i když druhé oko 
bylo stoprocentně v pořádku, bylo mi 
pozastaveno zdravotní osvědčení, které 
je k pilotování nutné – byl mi odebrán 
pilotní průkaz. Musím se přiznat, že to 
z osobního hlediska byly velmi těžké 
časy. Snad každý má své životní sny 
a snaží se je nějakým způsobem naplnit. 
Pozastavení zdravotní licence pro mě ze 
dne na den znamenalo, že nebudu moci 
létat, že nebudu moci dále pracovat na 
svém snu. Najednou jsem byl bez práce.

Přede mnou byly dvě cesty. Buď se 
smířit s diagnózou tupozrakosti a astig-
matizmu na levém oku, nebo se pokusit 
všemi možnými prostředky oko vycvičit 
zpět na hodnotu 1 (tedy 100% zraková 
ostrost). Ordinaci Mgr. Hamplové jsem 
objevil na internetu a ihned se objed-
nal na konzultaci. Paní Hamplová mě 
vřele přijala a dala mi šanci na zlepšení. 
Prakticky ihned mi byly představeny 
všechny účinné metody, kterými jsem se 
následující tři měsíce, dvě hodiny denně 
po večerech záměrně trápil. Okluze byl 
prostředek, který mi velmi pomáhal 
obnovovat ostrost vidění. Nechtěl jsem 
zbytečně ztrácet čas, a tak jsem si vždy, 
kdy to situace umožňovala, zakrýval pra-
vé oko, abych levé dostatečně potrápil. 
Rodina mě podporovala, a když jsem bez 
ostychu přišel „jako pirát“ i mezi kolegy, 
dostalo se mi vřelé podpory.

Již po 14 dnech jsem pozoroval 
velké zlepšení, a tak jsem začal věřit, že 
návrat vizu na hodnotu 1 by mohl být 
reálný. Moje šance byly o něco větší díky 
ortoptickým a pleoptickým cvičením 
v dětství. To, že trpím tupozrakostí, jsem 
věděl. Už jako malé dítě jsem absolvoval 
cvičení, po jehož skončení nebyl s vizem 
problém. Chybou však bylo to, že mi 
bylo řečeno, že v mém případě již dále 
nemusím nosit brýle. Tím pádem se mi 
vizus kousek po kousku snižoval, až se 
před třemi lety meziročně snížil o cca 
30 %. Po tříměsíčním „trápení“ jsem na 
jednom z posledních cvičení v ordinaci 
Mgr. Hamplové přečetl na „slabší“ oko 
předposlední řádek, který mi zajišťoval 
vizus 1, dokonce jsem přečetl (viděl) 
i pár číslic z řádku posledního. S tímto 

výsledkem jsem se opět vydal na letec-
kou prohlídku, kde jsem bez problémů 
dokázal výsledek z ordinace zopakovat 
a zdravotní licence mi byla vrácena – do-
stal jsem zpět svůj PRŮKAZ PILOTA. Dnes, 
po třech letech stále oko cvičím, i když 
ne v takové intenzitě jako na začátku, 
nejčastěji tzv. udržovací okluzí. 

Magistře Hamplové a jejímu týmu 
patří velký dík. Úsilím, které věnují 
osvětě a prevenci nejen mezi dětmi, ale 
i dospělými dávají šanci dalším lidem, 
kteří o svých očních vadách ještě možná 
ani neví. Dík patří i mé ošetřující lékařce 
MUDr. Šindelářové, která podporovala 
mé úsilí a rovněž i snahu ortoptické 
ordinace.

pan P., vděčný pacient

Příběh druhý   

Pan D., 41 let, obchodník pro zahraniční 
obchod

Na konci února 2014 se mi stal úraz 
hlavy, v důsledku něhož došlo k rozsáh-
lé prasklině lebky a ochrnutí VI. nervu 

ovládajícího jeden z okohybných svalů 
pravého oka, což způsobilo strabizmus 
(šilhavost) a hlavně diplopii (dvojité 
vidění). Prognóz bylo několik. Od velmi 
pozitivní (léčba v řádech týdnů), přes 
dnes z mého pohledu prakticky reálnou 
(3–6 měsíců) až po prognózu fatální, 
kdy obrna měla být nevratná a korekční 
operace by pomohla pouze v primár-
ním postavení oka. Při pohledu okem 
stranou by tedy diplopie přetrvávala, 
což by výrazně omezilo můj budoucí 
pracovní život. Tuto prognózu jsem ne-
chtěl brát na zřetel, takže jakmile mě po 
měsíci přešla bolest hlavy (ale i během 
bolestí), začal jsem usilovně pracovat na 
pravidelném cvičení okohybných svalů 
u poškozeného oka. Bylo nutné počkat 
alespoň tři měsíce, jestli se ochrnutý 
nerv vzpamatuje a oko uvolní. Protože 
jsem neměl žádné odborné instrukce, 
pustil jsem se do amatérských cvičení, 
léčby pomocí alfa vln vycházejících 
z psychowalkmanu, jakož i vitaminem B 
(thiaminem), neboť diskuze na webu 
toto doporučovaly. Zašel jsem i do lé-
kařské knihovny a hledal tam informace 

Pilot pan P. může po úspěšném ortoptickém cvičení opět řídit letadlo.
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o léčbě diplopie pomocí zpětné vazby. 
Nic jiného jsem ale neměl v rukách a ani 
mi nic jiného nezbývalo, neboť jsem jako 
handicapovaný v doznívající krizi začal 
velmi silně pociťovat zhoršené uplatnění 
na trhu práce. Kvalifikace a praxe byl jen 
základ, možnost řízení vozu nutností. 
Náhle vzniklý handicap krytý okluzorem 
(v mém případě páskou přes oko, např. 
také prý atraktivní pirátskou) mi však 
zabraňoval používat vůz (byl jsem rád, 
že jsem vůbec šel rovně a nenarážel 
pravidelně do nějakých předmětů či 
stěn). Toto asi zažívá mnoho lidí, kteří 
náhle přijdou o jakoukoliv funkčnost oka 
či ztratí zrak na jednom z očí. Absence 
prostorového vidění mi bránila nalít 

si nápoj do sklenice, aniž bych čas od 
času nelil něco málo vedle, především 
mi však nedovolila řídit vůz. Po dvaceti 
letech jsem najednou přišel o práci. 
Kvůli diplopii jsem nemohl řídit a být 
dále obchodníkem. Byl jsem v zoufalé 
ekonomické situaci, neboť jsem byl 
náhle houfně odmítán možnými za-
městnavateli a práce, které mi nabízeli za 
nesrovnatelně menší plat než doposud, 
pokryly jen část měsíčních nákladů na 
živobytí a hypotéku. Pak naštěstí přišla 
změna.

První návštěva v ortoptice u Mgr. 
Hamplové pár dní po úrazu byla marným 
pokusem „co kdyby“, avšak po nějakých 
2–3 měsících permanentní samoléčby se 
oko postupně začalo uvolňovat a po ně-
kolika dalších týdnech se stalo pohybově 
zcela funkčním. Ochrnutí nervu tedy 
odeznělo, avšak diplopie se strabizmem 
nadále přetrvávala. To bylo nemilé, ale ne 
neřešitelné. Na radu očních lékařů nastal 
ten správný čas na to, abych opětovně 
navštívil ortoptiku, neboť žádný z očních 
lékařů do již léčícího se oka nebude chtít 

operativně zasahovat. A měli pravdu. 
Na ortoptice zkusila Mgr. Hamplová 
léčbu prizmatickými fóliemi a ta zabrala 
velmi rychle. Již po týdnu jejich nošení 
(a to stačilo pouze nošení doma večer či 
o víkendu) se postavení mých očí zlep-
šilo o celou třetinu. Z hodnoty 30 pD na 
20 pD. Po třech týdnech jsem na hodno-
tě 10 pD. Tedy suma sumárum, v krátkém 
čase zlepšení o dvě třetiny. Pokud si 
příliš neunavím oči odpočaté spánkem, 
vidím na vzdálenost natažené ruky či 
přibližně do jednoho metru pár dní již 
zcela normálně i bez prizmatických fólií. 
Čtu již také úplně bez problémů. Zatím 
to není trvalé, neboť práce s počítačem 
únavě očí velmi napomáhá a večer se 
vše neblaze sečte. Další prognóza se však 
zdá být čím dál příznivější. Jakmile se 
srovnají vzdálenější předměty a horizont 
přede mnou, mám vyhráno. 

Přeji tímto všem ostatním s podob-
ným problémem stejně úspěšný průběh 
léčby.

pan D., vděčný pacient

Co říci závěrem?   

Z obou uvedených případů sálá nad-
šení, obrovská píle a touha žít opět napl-
no. Nikdo nemůže dost dobře pochopit, 
co tito dva mladí lidé zažívali, pokud se 
sám do podobné situace nedostane. 
Dvojité vidění (diplopie) může člověka 
dostat do velmi vážných psychických 
problémů. Bohužel máme v ordinaci 
i několik případů, kdy diplopie způsobila 
tak vážnou psychickou újmu, že pacienti 
museli být nějakou dobu umístěni na 
psychiatrii. Věřte, že pro ortoptisty je 
náprava neboli vyrušení diplopie jedním 
z nejsložitějších úkolů. Naším společným 
přáním je, aby se nikdo z vás do podob-
né situace nedostal a pokud ano, aby 
věřil, že nejdůležitější je nevzdávat se 
předem a alespoň se o nápravu pokusit. 

Mgr. Martina Hamplová 
Ortoptika Dr. Očka, Praha 1
Ortoptika Poliklinika Pacovská, MEDICON a.s., 
Praha 4
hamplova@ortoptika.com

Horní obrázek představuje normální vidění, na dolním je zobrazeno, jak vidí člověk s diplopií.

Nejhorší potíže mají lidé s diplopií při čtení.
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www.nupolar.com

www.youngeroptics.com

e-mail: info@youngereurope.com
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JAK TO VIDÍM JÁ   autor: redakce

Odbornice na zdravotn í 
prevenci a  výživu, věnu-

je se zejména poradenství 
a osvětě. Vystudovala farmacii 
a  výživu, pracovně pobýva-
la v Německu, Číně , Francii 
a USA. Publikuje knihy a články, 
přednáší, organizuje semináře 
a  prosazuje zdravou výživu 
do škol. Ve své práci využívá 
osvědčené poznatky ze všech 
oblastí medicíny a klade velký 
důraz na zdravotní prevenci. 
V  letošním roce se stala od-
borným garantem iniciativy 
Skutečně zdravá škola, která 
usiluje o změnu stravování ve 
školkách a školách.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak? 
Obrovskou, umožňuje mi vnímat, v jak 
úžasném světě žijeme. 

Co Vás v poslední době uhodilo do očí? 
Obrázky ilustrátorky Adeli Moravcové, 
která pro mě kreslila Zdravý talíř.

Jaká kniha, fotografie či jiné umělec-
ké dílo Vás v poslední době oslovily? 
Film Pátrání po Sugar Manovi. Silný 
osobní příběh o talentu a skromnosti. 

Co (nebo koho) byste střežila jako 
oko v hlavě? 
Děti, příliš rychle rostou a utečou z do-
mova. 

Kdy Vám naposledy oči zářily nad-
šením? 
Vždy, když vidím naše nové štěně.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách? 
Při jízdě po českých děravých silnicích.  

Nad čím přivíráte oko a nad čím na-
opak ne? 
Nad drobnostmi, které není třeba řešit, 
jako např. když se dítě rozhodne rok 
chodit do školky jen v gumákách. Přísná 
jsem u zásadních problémů, jako je např. 
bezpečnost na silnici anebo internetu. 

Co Vás obvykle upoutá na první pohled? 
Spokojené děti.

Jak to vidí
MARGIT 
SLIMÁKOVÁ
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Otevřel Vám někdy někdo oči? 
To se děje pravidelně, neustále se učím 
od spousty moudrých lidí a profesionálů 
okolo mě.  

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko? 
Klienti, když začnou jíst brokolici, pře-
stanou sladit čaj anebo si namísto ranní 
probouzecí kávy dají procházku po 
zahradě naboso. 

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete? 
Celá upečená kachna na recepci české 
ambasády v Šanghaji. Naše vegetariánské 
děti (tehdy ještě německy mluvící) křičely 
„tote Ente!“ (mrtvá kačena) a naštěstí ales-
poň čínští hosté jim nerozuměli. 

Na co se nejraději díváte? 
Na přírodu.

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější? 
U nás doma na zahradě.

Jaké místo na světě podle Vás stojí 
za vidění? 
Hlavní město Nepálu Káthmándú, úžas-
ná směsice barev a pestrosti na ulicích 
i na talíři.

Máte někdy chuť vidět do budouc-
nosti? 
Vůbec ne, jsem nadšena tím, co se právě 
děje.

V kom vidíte hrdinu? 
V každém nadšenci jdoucím za svým cí-
lem, ať už je to třeba pekař nebo výživář. 

Jak by vypadaly brýle Vašich snů? 
Co nejméně nápadné, obecně nepotře-
buji vzbuzovat pozornost.

Jaký vhled Vám dává Vaše práce? 
Spousta drobných, ale soustavných 
kroků vede k obrovským cílům.

Co je podle Vás očividné? 
Potřeba u nás vysvětlovat význam kvality, 
nejen v potravinách.

Co byste podnikla jako neviditelná? 
Vyměnila bych všechen junk food a všech-
ny soft drinks z potravních automatů 
ve školách (nic jiného v nich ani není) 
za ovoce, zeleninové sticks se zdravými 
a skvěle chutnajícími dipy a ovocno-zele-
ninové šťávy. 

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila? 
To mi bylo asi deset let, když jsem jako 
řádný šprt vyhrála v soutěži „Země, kde 
zítra znamená již včera“ (já se v té době 
účastnila snad všech soutěží a olym-
piád), hned v předkole s odpovědí na 
maximum s hvězdou, zatímco soupeřky 
ani neznaly základní odpověď. 

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: z archivu M. Slimákové.
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ZAJÍMAVOSTI překlad: redakce

EVROPSKÁ 
KVALITA Z ASIE?
Podnikatelská 
odpovědnost – módní 
téma, nebo nutnost?
Dnešní spotřebitel je kritický. 

Ještě nikdy nemělo tolik lidí 
tak přímý přístup k  informacím 
jako dnes – a to má své následky. 
Zákazníkům již nestačí, že dosta-
nou krásný výrobek za dobrou 
cenu. Stále více lidí pociťuje odpo-
vědnost za to, aby jejich rozhodnu-
tí o koupi bylo závislé i na kritériích, 
která na výrobku není možno na 
první pohled vidět. 

K těmto kritériím patří pracovní pod-
mínky, za kterých byl výrobek vyroben, 
stejně jako ochrana životního prostředí 
a bezpečnost. Pro výrobce se důvěra 
spotřebitelů stává v tomto ohledu zá-
kladním prvkem úspěchu. Jinak řečeno: 
morální integrita se vyplácí.

Heslo pro tento přístup zní společen-
ská odpovědnost firem (Corporate Social 
Responsibility, zkráceně CSR). Některé 

podniky používají pouze pojem Corpo-
rate Responsibility (CR), protože slovo 
„social“ bývá často špatně pochopeno: 
v tomto případě nejde o charitativní 
angažovanost podniku, nýbrž o odpo-
vědnost za celospolečenské důsledky 
ekonomického jednání v oblastech 
ekonomie, ekologie a sociálních záleži-
tostí, především o co nejspravedlivější 
rozdělování blahobytu a sociálních 
a ekologických nákladů.

Kromě pojmu CSR se dnes rovněž 
velice často používá pojem „compliance“. 
Zatímco tento výraz znamená přede-
vším dodržování zákonných požadavků 
a směrnic, CSR popisuje dobrovolný pří-
spěvek ekonomiky k udržitelnosti, tedy 
přesně tu oblast, která zákonodárcem 
není předepsána. Jedná se převážně 
o ekologické aspekty a o vedení pracov-
níků: zboží má být vyráběno v takových 
podmínkách, které jsou férové vůči 

člověku i přírodě, a lidské i materiální 
zdroje mají být využívány šetrně a efek-
tivně. Otázka CSR se v současnosti týká 
výroby všech druhů produktů; v případě 
slunečních a dioptrických brýlí se kritický 
spotřebitel tomuto tématu vzhledem 
k absurdně nízkým cenám již nevyhne. 
Svéprávný kupující dnes totiž ví i to, že 
kvalita, bezpečnost a poctivost nejsou 
zadarmo.

Nabídka a poptávka 
z morálního hlediska   

Tlak na ceny přiměl v minulých le-
tech mnoho německých a evropských 
výrobců brýlí k tomu, že převedli výrobu 
do asijských zemí s nízkou úrovní mezd. 
Každý ví, že důvody této změny jsou 
především ekonomického charakteru. 
Odkud se však dozví zákazník – ať už 
oční optik, nebo konečný spotřebitel – 

3. část
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zda jím zakoupená brýlová obruba byla 
vyrobena za férových podmínek?

Vědí to vůbec sami výrobci? Mohou 
ze svého evropského sídla skutečně 
sledovat dodržování zákonných a mo-
rálních standardů v Číně? Je spoluod-
povědnost kategorií, kterou si podniky 
v našem globalizovaném světě s enorm-
ním konkurenčním tlakem vůbec ještě 
mohou dovolit?

Odpověď zní: ano. Je to nejen mož-
né, je to v dnešní době absolutně nutné, 
protože stejně jako podniky přizpůsobují 
svoji nabídku zboží poptávce zákazníků, 
musejí reagovat i na rostoucí povědomí 
spotřebitelů o společenských a morál-
ních otázkách. 

Ve většině případů to však výrobci 
nemohou zvládnout sami, protože na 
tomto místě jsou vyžadovány odborné 
vědomosti a přesné znalosti podmínek 
v zemích, kde probíhá výroba. Nejúčel-
nější je kombinace této služby s kontro-
lou kvality, protože bezpečnost výrobku 
a výroby spolu souvisí stejně úzce jako 
ochrana životního prostředí a udržitel-
nost; uvedené postupy patří do pracovní 
náplně specializovaných poskytovatelů 
služeb v oblasti jakosti.

Mezinárodní standardy pro 
maximální bezpečnost   

Nezávislost takových specializova-
ných institucí je důkazem toho, že oblast 
CSR má být vyčleněna a nemá ji přebírat 
vlastní management kvality ve výrobní 
firmě – nehledě na to, že mu k tomu chy-
bí potřebné specifické znalosti místních 
poměrů a jazyka. Podnikatel, který je na 
konci volán k zodpovědnosti za morální 
chování své firmy, může kromě toho jen 
ve vzácných případech znát všechny 
příslušné smlouvy a dohody s doda-
vateli a dalšími partnery a kontrolovat 
jejich dodržování. Jakmile pochybení 
vejde ve známost, je škoda velká a často 
nenapravitelná. Reputace firmy je v tom 
okamžiku zpochybněná, zákazníci ztrá-
cejí důvěru, což může být pro některé 
značky téměř fatální. Obnovení důvěry 
je časově a nákladově mnohem nároč-
nější než předcházení chybám tím, že 
pověříme odborníky, kteří dodržování 
zákonných a dobrovolně přijatých stan-

dardů profesionálně prověřují. Investice 
v této oblasti se rozhodně vyplatí.

Práce těchto odborných institucí 
začíná výběrem správného dodavatele, 
který může spolehlivě splnit požadavky 
objednatele, a to ve vztahu k estetické 
a technické kvalitě a bezpečnosti stejně 
jako s ohledem na pracovní podmínky 
zaměstnanců a zodpovědné zacházení 
se surovinami. „Pracujeme výlučně 
s výrobci v zemích, které se oficiálně 
přihlásily ke standardům a hodnotám 
Mezinárodní organizace práce ILO 
(International Labour Organization),“ vy-
světluje Carsten Leutloff ze společnosti 
LGT Institute. Organizace ILO je součástí 
OSN a zasazuje se o lidsky důstojné pra-
covní podmínky, sociální spravedlnost 
a ochranu práce a zdraví. K zemím, které 
ratifikovaly prohlášení ILO, patří také 
Čína. „Důvěra je dobrá, kontrola je lepší. 
Proto při našich výrobních auditech 
v místě výroby pravidelně kontrolujeme 
dodržování konvencí ILO. Konkrétně 
to znamená, že provádíme minimálně 
jednou týdně inspekční návštěvy, čás-
tečně bez předchozího nahlášení,“ říká 
dále Leutloff. To přirozeně funguje jen se 
silným zastoupením a správnými pracov-
níky přímo na místě: lidmi s prvotřídním 
odborným vzděláním, znalostí země 
a absolutní integrací. To má svoji cenu, 
kterou je však dnešní kritický spotřebitel 
stále častěji ochoten zaplatit, protože 
pochopil, že svým nákupem i on nese 
část odpovědnosti.

S odpovědností a důvěrou 
k úspěchu   

Společenská odpovědnost firem 
bývá sice často označována jako módní 
téma, ve skutečnosti je však pro firmy 
stále důležitějším a nezbytným marke-
tingovým nástrojem – a rozhodně to 
není žádná novinka. Vždyť i v případě 
starého známého pojmu „poctivý ob-
chodník“ se v jádru jedná rovněž o vě-
domí odpovědnosti podnikatele vůči 
bližním i společnosti. 

Nový je pouze poznatek, jak důle-
žité je ve smyslu spravedlivé globální 
ekonomiky vnímání společenské odpo-
vědnosti, kterou přináší podnikatelská 
praxe – a jaké nové marketingové mož-

nosti z toho vyplývají pro firmy a značky. 
Ve stejné míře, v jaké negativní titulky 
trvale poškozují nebo ničí image značky, 
se totiž mohou výrobci, jako jsou oční 
optici, přes svá opatření v rámci CSR 
prosadit a odlišit od konkurence. Tím 
není myšlen zakázaný greenwashing, 
tedy rozšiřování nepravdivých informací, 
při kterém marketing nahrazuje vlastní 
jednání, nýbrž zcela jednoduše trans-
parentnost a důvěryhodnost ve smyslu 
rčení „Čiň dobro a mluv o tom“.

Tradiční optiky si často kladou otáz-
ku, jak mohou čelit velkým reklamním 
kampaním řetězců: právě skutečnými 
hodnotami, jako je bezpečnost a důvě-
ryhodnost. Prodejem brýlí, které nejsou 
pouze kvalitativně hodnotné, nýbrž kte-
ré vyhovují i všem možným evropským 
standardům. Každý, kdo to může o svých 
kolekcích říci, získá hned třikrát: dobrý 
výrobek, čisté svědomí, dobrý obchod.

Z německého originálu přeložil 
Ing. Karel Tenk.

Literatura: 

Höckmann, Ch.: Deutsche Qualität aus Asien?, 3. Teil: 

CSR – Unternehmerische Verantwortung – Modethema 

oder Notwendigkeit? DOZ 6/2013, str. 56–59.

Výrobce versus distributor

Kdo je z právního hlediska distri-
butor, tedy ten, kdo uvádí brýlovou 
obrubu do oběhu? Může to být sa-
motný výrobce, zpravidla průmyslový 
podnik, ale i jednotlivý oční optik 
nebo nákupní společenství očních 
optiků, pokud odebírají své zboží pří-
mo od asijského výrobce. Distributor 
ručí za to, že výrobek odpovídá všem 
předpisům a směrnicím platným 
v Evropě. Nese tím v právním slova 
smyslu plnou zodpovědnost za 
výrobky včetně celkové technické 
dokumentace. Oční optici a nákupní 
společenství by si měli být vědomi 
skutečnosti, že určité cesty zásobo-
vání přinášejí také zodpovědnost za 
dodržování zákonných předpisů.
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E-mirror jsou nové módní 
brýlové čočky dostupné 
v 7 různých barevných 
odstínech. Jejich výrazné 
zrcadlové efekty 
zajišťují ostré a jasné 
vidění a jsou určeny pro 
každého, kdo chce být 
stylový a moderní!

Nové módní
ZRCADLOVÉ EFEKTY

Poznámka: Zrcadlové brýlové čočky 
e-mirror jsou dostupné pro barevné 
odstíny kategorie 2/3/4 a pro brýlové 
čočky Xperio a jsou vždy opatřeny vrstvou 
Crizal Sun UV. Barva zlatá a oranžová není 
vhodná pro řízení vozidel.

Všechny brýlové čočky e-mirror 
jsou opatřeny vrstvou Crizal 
Sun UV, a kromě módního stylu 
tak zaručují jasné a ostré vidění 
díky těmto vlastnostem:

○  vynikající odolnost proti 
poškrábání

○   efektivní odolnost proti ulpívání 
nečistot a vytváření otisků

○   antireflexní vrstva ze zadní 
plochy brýlové čočky

○   skvělý sportovní, sexy, ležérní 
či elegantní vzhled

PŘEDNÍ STRANA

MIRROR

ochrana
proti šmouhám

PHYSIOTINTS
KAT. 4/3/2

ZADNÍ STRANA



Odstraňují odlesky, 
a zajišťují tak maximální 
zrakové pohodlí. 

Na slunci mohou odlesky 
velkou měrou narušovat 
pohodlné vidění a jeho 
kvalitu. Při některých 
aktivitách, například 
při řízení motorových 
vozidel, mohou být 
dokonce nebezpečné. 
Běžné sluneční brýlové 
čočky omezují průchod 
jasného světla, ale 
nebrání vzniku odlesků, 
a to v některých 
situacích nemusí stačit!

Polarizační brýlové čočky Xperio 
mají v porovnání se standardními 
zabarvenými brýlovými čočkami 
velké výhody:

○  odstranění odlesků
○  větší zrakové pohodlí
○  bezkonkurenčně jasné vidění
○  věrné podání barev
○  s Crizal Sun UV maximální 

ochrana před UV zářením 
(E-SPF 50)

Pro maximálně ostré a jasné 
vidění doporučujeme 
zkombinovat polarizační 
brýlové čočky Xperio s

polarizační brýlové čočky xperio

standardní zabarvené brýlové čočky

Pro více informací kontaktujte Zákaznické 
centrum Essilor na tel. čísle 800 555 884.

Nové barevné
ODSTÍNY XPERIO

www.essilor.cz  |

NOVÉ BAREVNÉ ODSTÍNY XPERIO  
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OPTOMETRIE   autorka: Mgr. Adéla Langrová

PŘÍČINY 
LEUKOKORIE 
v dětském věku
Leukokorie je bělavý reflex 

zornice, který se vyskytuje 
u závažných nitroočních pato-
logií. V případě výskytu je nutné 
včasné vyšetření, správné roz-
poznání choroby a odpovída-
jící léčba. Přesná diagnostika 
je velice důležitá především 
u  retinoblastomu, kdy včasná 
a správná léčba může zachrá-
nit život dítěte. V diagnostice je 
podstatná anamnéza a  kom-
pletní oční vyšetření. 

Zrak je naším nejdůležitějším 
smyslem, proto je nutné o něj pečo-
vat již od narození dítěte. Vývoj vidění 

má i své kritické období (první rok 
života, zejména jeho první polovinu). 
Vidění se nejvíce vyvíjí v první dekádě 
života. Je nutné všímat si všech změn 
a odlišností, které by mohly bránit 
správnému vývoji zrakových funkcí. 
Včasnou diagnostikou a léčbou očních 
chorob proto předcházíme závažným 
patologickým stavům, které mohou 
i ohrozit život dítěte. 

U nejmenších dětí musí vyšetření 
probíhat s největší pečlivostí, aby 
nebyla opomenuta sebemenší nesrov-
nalost. Nedílnou součástí je spolupráce 
rodičů, především u malých dětí, se 
kterými nemůže lékař komunikovat. 
Důležitým klíčem ke stanovení diagnó-

zy je správně zpracovaná anamnéza, 
kterou musí lékař získat od rodičů 
postiženého dítěte. V neposlední řadě 
musí lékař rodičům srozumitelně vy-
světlit a sdělit prognózu dítěte, průběh 
léčby a případně následnou terapii.

Příčiny leukokorie

Leukokorie je bělavý svit zornice, 
označuje se také jako kočičí oko. Při 
vyšetřování oftalmoskopem nedochází 
k vybavení, tj. odrazu červeného refle-
xu od očního pozadí jako u zdravého 
oka. Leukokorie se může objevovat 
u různých očních onemocnění, proto 
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je důležité co nejdříve správně dia-
gnostikovat chorobu, aby bylo možno 
včas zahájit odpovídající léčbu. Mezi 
tato onemocnění řadíme retinoblas-
tom, toxokarózu, Coatsovu chorobu, 
perzistující hyperplastický primární 
sklivec, vrozenou kataraktu, astrocy-
tom sítnice a retinopatii nedonoše-
ných, které si podrobněji rozebereme 
níže. Další oční choroby, vyznačující 
se leukokorií, jsou například hamar-
tom, atypický choroidální a sítnicový 
hemangiom, kolobom sítnice a choro-
idey, odchlípení sítnice, endoftalmitida 
a další [1, 2, 3].

Retinoblastom  

Retinoblastom je maligní nádor 
sítnice, který se řadí mezi nejčastěji 
se vyskytující nádor v dětském věku. 
Ve většině případů (přibližně 70 %) 
se vyskytuje jako jednostranný nádor. 
Vzniká na základě nedědičné soma-
tické mutace, ale může být i dědičný. 
Vzhledem k této skutečnosti je nutné 
kontrolovat a sledovat i zdravé sou-
rozence, protože se jedná o dědičné 
autozomálně dominantní onemocnění 
s vysokou penetrací. Retinoblastom 
tvoří mezi dětskými malignitami asi 
3 %. Dvě třetiny nádorů se projevují 
v prvních třech letech života, děti starší 
šesti let onemocní pouze výjimečně. 
Nádor v časném stadiu probíhá klinicky 
většinou skrytě, pouze v 5 % případů se 
nádor objeví při běžném očním vyšet-
ření. Nejčastějším prvotním příznakem 
je právě leukokorie. Šedobělavý až 
žlutavý reflex zornice je způsoben od-
razem světelných paprsků od nádoru. 

Endofytický růst nádoru je charak-
teristický bělavými hmotami bez nebo 
s viditelnými rozšířenými retinálními 
cévami, které zasahují často do skliv-
cového prostoru v podobě sněhových 
koulí (připomínajících endoftalmitidu). 
Při exofytickém růstu nádoru dochází 
k totálnímu odchlípení sítnice šedavé 
barvy s rozšířenými cévami na povr-
chu. Obě tyto formy růstu se často 
kombinují. Leukokorie je nejčastějším 
příznakem, který přivádí rodiče s dítě-
tem do ordinace lékaře (obr. 1). Jedná 
se o pozdní stadium, kdy je v zornici 

žlutavý reflex podmíněn nádorovými 
hmotami, které vyplňují sklivcový 
prostor. Oftalmoskopicky vidíme v čas-
ném stadiu šedobělavý uzel na sítnici, 
zpravidla se jedná o náhodný nález. 

Druhým příznakem je ve 20 % 
případů šilhání, které je způsobeno 
nádorovou infiltrací v oblasti makuly. 
Pokles vizu bez strabizmu bývá příto-
men pouze v 5 % případů. Vzhledem 
k tomuto poznatku by mělo být každé 
malé šilhající dítě s náhlým poklesem 
vidění neodkladně vyšetřeno očním 
lékařem. Pokud se jedná o rozsáhlé 
postižení bulbu nádorem, bývá v 7 % 
případů doprovázeno příznaky sekun-
dárního glaukomu.

V diagnostice je nejdůležitější 
oftalmologický nález. Základním vy-
šetřením je nepřímá oftalmoskopie 
doplněná o sklerální depresi. Při zjišťo-
vání nádorového uzlu je nutné doplnit 
vyšetřovací postup o fluorescenční 
angiografii nebo angioskopii, která 
napomáhá stanovit stupeň vaskula-
rizace. K určení rozsahu a charakteru 
nádoru slouží v diagnostice vyšetření 
CT (výpočetní tomografie), MR (mag-
netická rezonance) nebo UZ (ultra-
zvuk). V diferenciální diagnóze je 
třeba retinoblastom odlišit od dalších 
nitroočních nádorů (meduloepiteliom, 
astrocytom a další) a je třeba zvažo-
vat i četná nenádorová onemocnění 
s obrazem leukokorie a se změnami 
na očním pozadí.

Léčba spočívá v kombinaci něko-
lika terapeutických postupů a řídí se 
stavem onemocnění. Mezi možnosti 
léčby patří enukleace, chemoterapie, 
brachyterapie, fotokoagulace laserem, 
k ryoterapie,  termochemoterapie, 
exenterace orbity. Enukleace oka je 
indikována většinou u jednostranného 
nádoru. Jedná se o život zachraňující 
výkon v případech, kdy je nádor větši-
nou v pokročilém stadiu a oko je slepé. 
Kombinované terapeutické metody 
jsou indikovány u menších, oboustran-
ně se vyskytujících nádorů, zejména 
na méně postiženém oku. U velmi 
malých nádorů zadního pólu je indiko-
vána fotokoagulace, v periferii sítnice 
kryokoagulace. Základním a hlavním 
terapeutickým principem je chemote-

rapie a aktinoterapie zajišťovaná spe-
cializovanými onkologickými centry. 
Léčba retinoblastomu zaznamenává 
velké pokroky, v současné době patří 
k nejlépe léčitelným maligním nádo-
rům u dětských pacientů. Problémem 
u vyléčených oboustranných nádorů 
jsou osteosarkomy, které se objevují až 
několik let po terapii. Nejčastěji vznikají 
v závislosti na použití aktinoterapie, 
mohou však vznikat i u pacientů, kteří 
touto metodou nebyli léčeni [1, 2, 3].

Toxokaróza  

Toxokaróza je onemocnění vyvola-
né červem Toxocarosis canis, který svůj 
životní cyklus prožívá v zažívacím trak-
tu psů a koček. Dítě se může nakazit 
kontaminovanou potravou nebo va-
jíčky ze zvířecích exkrementů v půdě, 
pískovišti apod. V anamnéze se tedy 
může objevit kontakt se psem či koč-
kou nebo pojídání hlíny. Larvy putují 
střevním traktem do cévního systému 
a migrují tělem až do doby, než se cévy 
zúží natolik, že larvy nemohou pokra-
čovat. Dojde k vytvoření cyst, které se 
nacházejí nejčastěji v játrech, mozku 
a plicích. Larva se může dostat přes 
cévní systém až do cévnatky, kde vy-
volá zánět. U dětí je typický ohraničený 
bělavý granulom v oblasti makuly se 
zánětem sklivce nebo granulom smě-
řující z periferie. Toxokaróza se obvykle 
diagnostikuje ve věku šesti měsíců až 

obr. 1 Leukokorie u retinoblastomu [2].

obr. 2 Coatsova choroba [2].
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deseti let, v ojedinělých případech je 
oboustranná. Ve 3–18 % případů je 
toxokaróza příčinou dětských zadních 
uveitid. Zánětlivá reakce nitroočních 
tkání vzniká s největší pravděpodob-
ností senzibilizací hostitele zplodinami, 
které jsou uvolňovány z odumírajících 
či mrtvých larev. Diagnostika se prová-
dí stanovením protilátek metodou ELI-
SA – test na Toxocaru bude pozitivní.

Léčba spočívá v kombinaci korti-
kosteroidů s antihelmintikem, který 
snižuje pohyblivost larvy. Aplikace 

antihelmintik může vyvolat další 
zánětlivou reakci, proto je nezbytná 
současná léčba kortikosteroidy. Terapie 
očních forem toxokarózy nebývá vždy 
úspěšná [1, 2].

Coatsova choroba  

Coatsova choroba je nedědičná 
vrozená anomálie sítnicových kapilár 
(obr. 2). Postižení je v 90 % případů 
jednostranné, vzácně bývá obou-
stranné. Projevuje se nejčastěji mezi 
šestým až patnáctým rokem života 
a postihuje obvykle chlapce. Charak-
teristickými znaky jsou mnohočetná 
aneuryzmata, doprovázená žlutými 
retinálními a subretinálními exsudáty, 
eventuálně krvácením do hlubokých 
vrstev sítnice. V pokročilých případech 
může dojít až k exsudativnímu odchlí-
pení sítnice, které může být příčinou 
leukokorie. Pro diagnostiku Coatsovy 
choroby se používá fluorescenční 
angiografie, která odhalí nenápadné 
dilatované cévy už v časném dětském 
věku. U mladších dětí s Coatsovou 
chorobou je ve většině případů skli-
vec čirý, v pokročilých případech se 
mohou objevit sklivcové hemoragie ze 
sítnicových neovaskularizací. Postižení 
terče zrakového nervu se u Coatsovy 
choroby vyskytuje zřídka. V konečné 
fázi může choroba vyústit v absolutní 
neovaskulární glaukom.

Léčba spočívá v odstranění abnor-
málních cév pomocí kryoterapie. Seróz-
ní odchlípení sítnice se může vyvinout 
u pacientů s pokročilou Coatsovou 
chorobou, kdy se provádí cerkláž s dre-
náží subretinální tekutiny s následnou 
kryoterapií anomálních cév. Bohužel 
i u dětí, které byly úspěšně léčeny, je 
po více jak pěti letech popisován návrat 
choroby. Doporučuje se proto zvát si 
pacienty na pravidelné kontroly po šesti 
měsících, aby se případná opakovaná 
léčba mohla provést co nejdříve [1, 2, 4].

Perzistující hyperplastický 
primární sklivec (PHPV)  

PHPV je nedědičná a ve většině 
případů jednostranná anomálie, při 
které se vyskytuje různý stupeň fib-

rogliální a vaskulární proliferace do 
sklivcové dutiny (obr. 3). Postižené 
oko bývá obvykle nepatrně menší. 
Zbytky primárního sklivce souvisejí 
s vaskularizací v Cloquetově kanále. 
Charakteristickým nálezem pro PHPV je 
hustý, bělavý sklivcový pruh, který vět-
šinou vede od terče zrakového nervu 
k periferii očního pozadí nebo k oční 
čočce, nejčastěji se objevuje nazálně. 
Obvyklými přidruženými nálezy jsou: 
odchlípení sítnice, vitreoretinální trakč-
ní řasy, degenerace makuly, mikroftal-
mus a další. U závažnější formy perzi-
stence hyperplastického primárního 
sklivce je přítomna sytá leukokorie bez 
výbavného červeného reflexu. Tento 
projev je nutno odlišit od IV. a V. stadia 
retinoblastomu. K tomu nám slouží vy-
šetření pomocí UZ a CT, které u PHPV 
nikdy neprokazuje kalcifikace. Pro 
PHPV je charakterizující mikroftalmus 
a časná katarakta s vytažením ciliárních 
výběžků, které jsou patrné v mydriáze. 
Prognóza se odlišuje v závislosti na 
přítomnosti mikroftalmu, katarakty 
a odchlípení sítnice. Ke zlepšení zraku 
může v některých případech vést od-
stranění sklivcových zákalů vitrektomií 
a extrakce katarakty. Nedílnou součástí 
léčby je obvykle intenzivní pleoptická 
léčba tupozrakosti [ 1, 2, 4].

Vrozená katarakta   

Jedná se o zákaly čočky přítomné 
při narození. Zkalení čočky může být 
jednostranné, nebo oboustranné. 
Katarakta u novorozenců se vyskytuje 
přibližně v 0,4 % případů, přičemž dvě 
třetiny postižení jsou oboustranná. 
Zraková ostrost může být zachována, 
většinou je však snížena v závislosti na 
denzitě, velikosti a lokalizaci katarakty. 
K charakteristickým projevům vrozené 
katarakty patří leukokorie, nemožnost 
vybavení červeného reflexu v zornici 
nebo nystagmus (abnormální oční 
pohyby). U oboustranných katarakt ko-
jenců se může vyskytovat netečnost ke 
zrakovým podnětům. Dalším nálezem 
může být nesprávné postavení bulbů 
(strabizmus), které se objevuje od 
druhého až třetího měsíce v důsled-
ku zhoršeného vidění ( jednostranný 

obr. 4 Zadní polární katarakta [2].

obr. 5 Zonulární katarakta [2].

obr. 3  Perzistující hyperplastický primární 
sklivec (PHPV) [4].
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zákal) nebo nystagmu (oboustranný 
zákal). Při jednostranné kataraktě bývá 
postižené oko často menší než oko bez 
postižení. Jestliže je čočka sytě zkalená 
a zákal brání vytvoření ostrého obrazu 
na sítnici, vzniká již v prvních měsících 
života těžká amblyopie. Při oboustran-
né kataraktě a pozdní léčbě bývá vizus 
trvale snížen a pohybuje se v pásmu 
těžké slabozrakosti až slepoty. Pokud 
by byl nález takový, že by zabraňoval 
vývoji normálních zrakových funkcí, 
je nutno operovat dítě co nejdříve, 
aby byl výsledek zrakových funkcí po 
operaci co nejlepší. 
Rozlišujeme více druhů katarakt:
 • polární katarakta – zákal pouzd-
ra čočky a přilehlého kortexu se 
vyskytuje na předním nebo zadním 
pólu čočky (obr. 4);

 • zonulární katarakta – pozorujeme 
bílé zákaly, které obklopují jádro 
(obr. 5), střídají se čiré a bílé lamely 
kortexu (tento obraz připomíná 
slupku cibule); 

 • nukleární katarakta – zkalení fetální-
ho a embryonálního jádra; 

 • kongenitální katarakta při rubeo-
le – vzniká v graviditě při infekci 
matky virem rubeoly. Čočka může 
být zkalená úplně, nebo jsou zákaly 
pouze v jádru. 

Příčiny vzniku katarakty jsou růz-
né – může se vyskytnout jako součást 
syndromů, při onemocnění matky pře-
devším v prvním trimestru gravidity, 
při familiárním postižení, následkem 
enzymatických poruch, při chromo-
zomálních odchylkách a vrozených 
očních anomáliích. Katarakta může 
vzniknout díky galaktosemii (vrozená 
porucha metabolizmu galaktózy), dále 
může způsobit mentální retardaci 
a symptomatickou cirhózu. Ke vzni-
ku katarakty může vést PHPV a díky 
progresi zákalu čočky často vzniká 
glaukom s uzavřeným úhlem. Příčinou 
vrozených katarakt mohou být také za-
rděnky, většinou se jedná o kataraktu 
nukleární, a současně s tím se mohou 
objevovat poruchy sluchu a postižení 
srdce. Loweho syndrom (okuloce-
rebrální syndrom) je onemocnění 
s oftalmologickými a nefrologickými 

příznaky a progredujícími poruchami 
hybnosti, dále s artrózou a artritidou 
a metabolickou osteoporózou. Při 
tomto onemocnění se vyskytuje právě 
zkalená čočka a vrozený glaukom. Pří-
činou vzniku vrozené katarakty mohou 
být také infekce, úrazy i léky.

Vyšetření před chirurgickou ope-
rací se u velmi malých dětí provádí 
v narkóze při zcela dilatovaných zorni-
cích, kdy se hodnotí stupeň katarakty, 
možnost glaukomového onemocnění 
a vyšetřuje se oční pozadí. Měří se prů-
měr rohovky, provede se keratotomie 
a biometrie oka.

Správný vývoj zrakových funkcí je 
podmíněn normální zrakovou stimula-
cí, zejména v prvních měsících života 
(nejcitlivější fáze = kritická perioda), 
kdy dochází k dotváření anatomických 
struktur nezbytných pro normální 
rozvoj vidění. Léčba zákalu musí být 
tedy zahájena do čtvrtého až šestého 
týdne života. Pokud je operace pro-
vedena později, není efekt z hlediska 
funkčního vývoje oka úplně optimální 
a vzniká tzv. deprivační amblyopie. 
V případě, že nelze implantovat nit-
rooční čočku (IOL), musí se dioptrické 
změny po chirurgickém zákroku řešit 
kontaktní čočkou nebo speciálními 
brýlemi [7, 8, 9].

Léčba kongenitální katarakty je 
chirurgická – provede se extrakce ka-
tarakty a implantuje se umělá nitrooční 
čočka. U dětí musí být léčba katarakty 
komplexnější než u dospělých. Ope-
race se musí správně načasovat, musí 
se vybrat vhodný operační postup 
a umělá nitrooční čočka (popřípadě 
jiné možnosti korekce afakie). Důležitá 
je následná prevence a léčba sekun-
dární opacity zadního pouzdra čočky. 
Pleoptická léčba a zraková rehabilitace 
jsou velice důležité faktory v terapii 
katarakty, na kterých závisí celkový 
výsledek operace [9, 10].

Implantace IOL u dětí byla ke 
korekci afakie po extrakci katarakty 
dlouhou dobu považována za metodu 
rozpornou. Příčiny odmítání aplikace 
IOL dětem lze hledat v původně ne-
příliš povzbudivých výsledcích daných 
malou velikostí bulbu, zvýšenou tkáňo-
vou reaktivitou a výrazným nárůstem 

axiální délky oka v pooperačním 
období. Všichni si však uvědo movali, 
že touto cestou je možno docílit 
nejlepších výsledků zrakových funkcí 
v porovnání s brýlemi či kontaktními 
čočkami, protože umožňuje prakticky 
okamžitou korekci refrakční vady. 
Pro pacienty je IOL velmi pohodlná 
a nevyžaduje do jisté míry tak úzkou 
a pečlivou pooperační spolupráci dětí 
a jejich rodičů. Nespornou výhodou je 
rovněž zacho vání fúze a stereoskopic-
kého vidění. Díky kvalitním materiálům 
a zdokonalené mu tvaru a provedení 
nitroočních čoček je umožněna bez-
pečná aplikace IOL dětem. Současným 
trendem je implantace IOL i u velmi 
malých dětí, a to i u lékařů, kteří tuto 
metodu dříve odmítali [9, 10].

Operace katarakty jsou vzhledem 
k věku dětských pacientů prováděny 
v celkové anestezii. U malých dětí je 
často nutné zvolit celkovou anestezii 
i pro změření optické mohutnosti IOL, 
popřípadě i k pečlivému předope-
račnímu či pooperačnímu vyšetření, 
a to včetně změření nitroočního tlaku 
a biomikroskopického vyšetření sít-
nice [10].

Nezbytnou podmínkou pro dosaže-
ní uspokojivých výsledků je spolupráce 
rodičů dítěte, proto je důležité jim po-
drobně vysvětlit problematiku chirur-
gického zákroku i následné léčby [10].

Mezi pooperační komplikace ka-
tarakty u dětí patří především vysoká 
frekvence opacit zadního pouzdra, 
vznik sekundární katarakty a výskyt 
glaukomu. Obvykle se rozvíjí glaukom 
s otevřeným úhlem a riziko vzniku je 
přímo úměrné věku dítěte, ve kterém 
proběhne operace. Z tohoto důvodu 
se u oboustranných katarakt operace 
odkládá alespoň do jednoho měsíce 
věku dítěte. K odchlípení sítnice a cys-
toidnímu makulárnímu edému dochází 
u dětských pacientů mnohem méně 
než u dospělých [2, 10].

Retinopatie nedonošených 
(ROP)  

ROP je vazoproliferativní onemoc-
nění, které postihuje především před-
časně narozené a nezralé děti, které se 
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narodily před 32. gestačním týdnem 
s porodní hmotnostní pod 1 500 g a je 
u nich prováděna kyslíková terapie. 
ROP je nejčastější příčinou slepoty 
u dětí. Může probíhat akutně (naru-
šení vaskulogeneze nezralé sítnice), 
nebo chronicky (tvorba retinovitre-
álních fibrovaskulárních membrán, 
které mohou způsobit odchlípení 
sítnice). Nejhorší průběh ROP je u dětí 
s porodní hmotností pod 1 000 g a na-
rozených před 30. gestačním týdnem.

Objektivním nálezem u ROP je 
avaskulární periferní sítnice. Dalšími 
nálezy mohou být fibrovaskulární extra-
retinální proliferace, krvácení do sklivce, 
odchlípení sítnice nebo leukokorie. 
U starších dětí a dospělých může nastat 
pokles zrakové ostrosti, může vzniknout 
myopie, strabizmus nebo odchlípení 
sítnice. Změny na sítnici rozeznáváme 
podle umístění (3 zóny, centrum až pe-
riferie), rozsahu (lokalizaci označujeme 
podle ciferníku hodin), stadia postižení 
(vytvoření hraniční linie, tvorba hřebe-
nu na rozhraní, hřeben s proliferací do 
sklivce, 3 stupně) a podle částečného 
nebo totálního odchlípení sítnice. Nález 
nebývá symetrický na obou očích.

Onemocnění se rozděluje na 5 vý-
vojových stadií podle závažnosti. 
 • Stadium č. 1 (ROP I) je charakteri-
zováno hraniční linií, která oddělu-
je vaskularizovanou část sítnice od 
avaskulární části. 

 • Stadium č. 2 (ROP II) charakterizu-
je hraniční linie, která vybíhá do 
hřebenu. 

 • Stadium č. 3 (ROP III) představuje 
hraniční linie s extraretinální fibro-
vaskulární proliferací, která vybíhá 
do hřebenu. 

 • Stadium č. 4 (ROP IV) charakterizuje 
částečné odchlípení sítnice, které 
nepostihuje makulu (A), a které 
postihuje oblast makuly (B). 

 • Stadium č. 5 (ROP V) představuje 
totální odchlípení sítnice. 

Začátek ROP a průběh závisí pře-
devším na zralosti dítěte. Každé akutní 
stadium ROP může mít tzv. plus formu, 
která představuje stažení a tortuozi-
tu renálních cév, rubeózu duhovky. 
U  každé plus formy je vysoké riziko 
rychlé progrese onemocnění. První 
a druhé stadium ROP většinou spon-
tánně ustupuje a léčba není nutná.

Vyšetřuje se vždy v dokonalé my-
driáze, aby bylo možno dostatečně 
rychle terapeuticky zasáhnout. Jest-
liže patologické projevy směřují až 
do centrální zóny sítnice, naděje na 
zastavení nebo stabilizaci procesu je 
menší. Pokud není stanovena diagnóza 
a zahájena léčba včas, dochází větši-
nou k úplné slepotě.

Nejdůležitější jsou preventivní 
opatření (udržovat nedonošené děti 
v inkubátoru pouze po dobu ne-
zbytně nutnou, používat koncen-
trace kyslíku maximálně do 30 % 
a pozvolna převádět dítě do nor-
mální atmosféry). Dále jsou důležité 
pravidelné kontroly rizikových dětí 
očním specialistou, včasné zahájení 
kryokoagulace sítnice nebo případné 
doplnění laserovou fotokoagulací 
[1, 2, 3, 4, 8].

Astrocytom sítnice   

Astrocytom je získaný benigní ná-
dor. Jedná se o vzácné onemocnění, 
u kterého není skutečná incidence 
známá. Astrocytom sítnice se objevuje 
v dětství nebo u adolescentů, vzácně 
se může projevit až v dospělosti. Vysky-
tuje se ve stejném poměru u chlapců 
i dívek. Oftalmoskopicky pozorujeme 
přisedlou až lehce vystouplou žluto-
bělavou masu v sítnici, která může být 
kalcifikovaná (obr. 6). Nádor se často 
objevuje spolu s tuberózní sklerózou 
a ojediněle i s neurofibromatózou. Je 
nutné odlišit astrocytom sítnice od 
retinoblastomu, toxokarózy a dalších 

chorob. Léčba není známá, při boles-
tivém slepém oku se provede enukle-
ace bulbu. Astrocytom nemetastazuje 
a zraková ostrost bývá zachována [1, 2].

Mgr. Adéla Langrová 
Katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně
langrovaadela@seznam.cz

Literatura:

[1]  Rhee, D., J.: Diagnostika a léčba očních chorob 

v praxi :  The Wil ls  Eye Manual.  Přek lad 3. 

anglického vydání. Praha: Triton, 2004, 618 s. 

ISBN 80-7254-536-1. 

[2]  Kuchynka, P. a kol.: Oční lékařství. 1. vydání. Praha: 

Grada Publishing a.s., 2007, 768 s. ISBN 978-80-

247-1163-8.

[3]  Rozsíval, P. et al.: Oční lékařství. 1. vydání. Praha: 

Galén, 2006, 373 s. ISBN 80-7262-404-0.

[4]  Autrata, R.: Dětská oftalmologie, 1. díl. 1. vydání. 

Brno: Masarykova univerzita, 2008, 136 s. ISBN 

978-80-210-4678-8.

[5]  Hamadová, P., Květoňová, L. ,  Nováková, Z.: 

Oftalmopedie: Texty k distančnímu vzdělávání. 

2. vydání. Brno: Paido, 2007, 125 s. ISBN 978-80-

7315-159-1.

[6]  Kolín, J.: Oční lékařství. 2. přeprac. vydání. Praha: 

Karolinum, 2007, 110 s. ISBN 978-80-246-1325-3.

[7]  Filouš, A.: Katarakta u dětí. Vox Pediatriae: časopis 

praktických dětských lékařů. Říjen/2003, roč. 

3, č.  8.

[8]  B r ů n o v á ,  B . :  D ě t s k á  o f t a l m o l o g i e .  Vo x 

Pediatriae: časopis praktických dětských lékařů. 

Prosinec/2008, roč. 8, č. 10.

[9]  Odehnal, M.: Vrozená katarakta a glaukom. 

SANQUIS 2010, č. 83.

[10]  Jirásková, N.: Operace katarakty u dětí. Souborné 

referáty. Česká a slovenská oftalmologie, 57, 

2001.

obr. 6 Astrocytom sítnice [2].





42

VELETRHY   autor: redakce

VELETRH 
SILMO 2014 v pohybu
Letošní ročník pařížského mezi-

národního veletrhu brýlí a oční 
optiky SILMO se pomalu blíží. 
Pořadatelé v tomto roce přistoupili 
k významné úpravě termínu koná-
ní. Veletrh, který představuje kom-
pletní nabídku optického oboru 
spolu s dokonalým servisem pro 
vystavovatele i návštěvníky, začne 
v pátek 26. září a potrvá až do 
pondělí 29. září. Toto nové uspořá-
dání přináší novou podnikatelskou 
příležitost pro vystavující firmy – 
posun termínů by měl umožnit, 
aby se veletrhu zúčastnilo více 
odborníků z oboru.

 
Veletrh SILMO vždy profitoval ze svého 

jedinečného uspořádání, které využívá 
systém informačních center, diskuzních 
fór, míst pro setkání i konání slavnostních 
akcí. Ani letošní ročník nebude výjimkou 
a nabídne návštěvníkům celou řadu 
již tradičních služeb: SILMO ACADEMY, 
SILMO d’OR, SILMO FASHION STYLE, MO 
by SILMO, ATELIER MERCHANDISING, 
SILMO TV by ACUITE, LINK by SILMO... Tyto 
aktivní a interaktivní prostředky podporují 
vytváření vazeb mezi profesními subjekty 
a současně pomáhají informovat, vzdělá-
vat a objevovat.

Přehlednější prostorové uspořádání 
Organizátoři letos změnili dispozici 

sektorů a připravili také nové plochy, aby 
tím zpřehlednili nabídku a umožnili efek-
tivnější prohlídku. Jednotlivé sektory bu-

dou označeny piktogramy, všechny plochy 
tak budou dobře viditelné a návštěvníci se 
na veletrhu lépe zorientují a ušetří čas při 
prohlídce všech 11 sektorů. 

Sekce AB FAB LAB (AbsolutelyFa-
bulousLaboratory) sdružuje u vstupu 
do haly 5 poslední technologické inovace, 
postupy a materiály určené pro výrobu 
skel a obrub. V této univerzální expozici 
naleznete strojní obrábění, barvení, řezání 
či 3D tisk. 

Sekce Luxe seskupuje klenotníky 
a specialisty na luxusní značky, kteří pra-
cují s těmi nejkrásnějšími materiály, jako 
je zlato, stříbro, rohovina, dřevo či kámen, 
a vyrábějí z nich mimořádné brýle. 

Sekce Sport představí specifika obrub 
a slunečních brýlí určených pro aktivní 
sportovní vyžití. 

Sekce Village je místem, kde se setká-
vá design a inovace a vznikají tak exkluzivní 
kolekce v osobitém stylu. 

Sekce Obruby sdružuje širokou paletu 
značek dioptrických a slunečních brýlí, 
které vystavují tradiční optici i módní domy 
a navazují tak na Silmo Fashion Style. 

Sekce Skla seskupuje největší světové 
výrobce skel, kteří zde vystavují techno-
logické novinky v oblasti sportovních, 
progresivních, slunečních, minerálních či 
organických brýlových čoček. 

Sekce Kontaktní čočky představí 
novinky v oblasti kontaktních čoček, které 
přitahují zákazníky do prodejních míst 
a jsou zdrojem růstu obratu.

Sekce Vybavení pro optiky je povin-
nou zastávkou pro profesní veřejnost, která 

se zde seznámí s novinkami v oblasti ná-
strojů, nářadí či optometrického vybavení.

Sekce Vybavení prodejních míst na-
bízí optikům veškeré prostředky a nástroje 
pro zařízení prodejen: mobiliář, vývěsní 
štíty, zabezpečení, atd. 

Sekce Optik s připojením představu-
je partnerskou síť optiků – nákupní centrá-
ly, řídicí centra apod. spolu s odborníky na 
digitální technologie, kteří nabízejí řešení 
z oblasti IT a připojení, internetové stránky, 
sociální sítě, apod. 

Sekce Slabozrakost přináší celou řadu 
praktických a užitečných informací a před-
staví pomůcky pro zrakově postižené. 

Veškeré praktické informace o veletrhu 
SILMO získáte na webových stránkách 
www.silmoparis.com nebo v pražské 
kanceláři veletrhu Active Communication 
(autobusový zájezd pro české návštěvníky, 
vstupenky zdarma...).

Z  tiskových materiálů veletrhu připravila 
redakce.

Výherci soutěže o cestu 
na veletrh SILMO 

Soutěž probíhala na stánku SIL-
MO při únorovém veletrhu OPTA. 
Výherce vylosoval na začátku června 
prezident SČOO Richard Baštecký. 
Letenku a ubytování v Paříži získá-
vají Radka Poustková, Oční optika 
ELENS, Praha 8, a Daniela Šimon-
ffyová, Očná optika Šimonffyová, 
Dubnica nad Váhom.
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OPTA 2015 
V NOVÉM TERMÍNU 

Mezinárodní veletrh oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA 2015 se 
bude konat v příštím roce v novém termí-
nu – konkrétně 20.–22. března. O novém 
termínu rozhodli sami vystavovatelé v prů-
zkumu, který realizovala společnost Veletr-
hy Brno ve spolupráci se Společenstvem 
českých optiků a optometristů.

V současné době probíhá příprava 
přihlašovací dokumentace a dalších mate-
riálů pro vystavovatele, nicméně je už jisté, 
že se OPTA bude opět konat v pavilonu B 
včetně odborného programu i oblíbené 
AFTERPARTY. „Také věříme, že díky břez-
novému počasí se snižuje riziko nějaké 
sněhové kalamity na minimum,“ uvedla 
ředitelka projektu Věra Menšíková. „Rádi 
bychom také zopakovali úspěšné projek-
ty z letošního roku, konkrétně například 
Styling Point.“

OPTA 2014 zabodovala 
s řadou novinek   

Jubilejní dvacátá OPTA představila 
nabídku více než stovky vystavovatelů 
a 190 značek. 

Veletrhu se zúčastnili téměř všichni 
velcí hráči českého a středoevropského 
trhu, pro které je OPTA klíčovým nástrojem 
marketingového mixu. V expozicích byly 
k vidění nové kolekce brýlových obrub 

a slunečních brýlí předních světových zna-
ček pro nadcházející sezonu a také novinky 
z oblasti korekčních i kontaktních čoček 
a přístrojové techniky pro optiky, opto-
metristy i oftalmology. Atraktivní součástí 
nabídky byla vzorová expozice nestátního 
zdravotnického zařízení, kterou připravilo 
Společenstvo českých optiků a optomet-
ristů ve spolupráci s firmou Essilor–Optika 
jako dodavatelem přístrojového vybavení. 

Zvýrazněné téma Móda a brýle pro-
pojilo OPTU s veletrhy módy STYL a KABO. 
V neděli se překrýval termín všech tří 
veletrhů, proto se návštěvníci OPTY mohli 
seznámit s trendy v oblasti textilu, oděvů, 
obuvi a módních doplňků. Naopak ná-
vštěvníci veletrhů módy mohli navštívit 
OPTU a zhlédnout novinky v sortimentu 
slunečních brýlí. Někteří vystavovatelé 
veletrhu OPTA využili nabídky prezentovat 
své novinky ve vitríně na veletrhu STYL 
a jejich modely ozvláštnily jednu z tam-
ních módních přehlídek. 

Atraktivní novinkou letošního veletrhu 
byl Styling Point pod vedením známého 
vizážisty Pavla Bauera. Na stánku s pěticí 
vizážistů a kadeřníků se po tři dny střídaly 
zájemkyně o líčení a odborné poradenství, 
jak sladit brýle s úpravou vlasů a celkovým 
vzhledem.

Součástí veletrhu se po několika letech 
opět staly módní přehlídky, které na svém 
velkoryse pojatém stánku pořádala italská 

společnost Safilo. Významný světový 
dodavatel slunečních a dioptrických brýlí 
prémiových značek se na veletrhu OPTA 
představil jako hlavní vystavovatel vůbec 
poprvé a na sedmi přehlídkách uvedl 
nejaktuálnější trendy.

Tradiční součástí veletrhu byl odbor-
ný doprovodný program. Páteční blok 
přednášek v Lectures Pointu v pavilonu B 
byl věnován oborovému vzdělávání a pro-
blematice péče o slabozraké a nevidomé. 
Paralelně probíhaly také přednášky na 
téma nového občanského zákoníku a jeho 
dopadů na reklamační řízení. V sobotu se 
uskutečnila mj. panelová diskuze na téma 
rizik laserových operací refrakčních vad 
nebo přednáška o legislativních podmín-
kách provozování nestátního zdravot-
nického zařízení navazující na vzorovou 
expozici NZZ. V celém odborném dopro-
vodném programu dostali zvýšený prostor 
studenti oboru oční optika a optometrie. 
Vrcholem společenského programu byla 
oblíbená sobotní AFTERPARTY koncipova-
ná jako oslava 20. narozenin veletrhu OPTA. 

Jiří Erlebach
Tiskové středisko a. s. Veletrhy Brno

Vraťme se nyní ještě k letošní OPTĚ 
prostřednictvím dvou rozhovorů, v nichž 
se dočtete o vkusném líčení a o přístroji, 
který dokáže měřit meibografii.

VELETRHY   autor: Jiří Erlebach
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MÍSTO DORTŮ DNES ZDOBÍM ŽENY
Známý český vizážista Pavel Bauer 

původně studoval gastronomii, ale přes 
hraní v divadle a modeling se dostal 
k oboru vizážistiky, v němž už působí 
více než dvacet let. Dnes je odborníkem 
na slovo vzatým a výsledky jeho práce 
můžeme velmi často vidět na televizních 
obrazovkách. Na únorovém veletrhu OPTA 
byl supervizorem poradenského centra 
Styling Point, kde vizážisté a kadeřníci radili 
návštěvnicím, jak sladit líčení s účesem, 
tvarem obličeje, brýlemi a barvami.

Jak jste se dostal k profesi vizážisty?
K oboru jsem se dostal prostřednictvím 
divadla. Jistá kadeřnice mě oslovila, jestli 
bych neúčinkoval jako model na vlasové 
show, a pak už jsem u toho zůstal. Má 
původní profese je v oboru gastronomie, 
což nemá k vizážistice až tak daleko. Obojí 
souvisí s krásou a obojí voní. Vlastně to 
beru tak, že zůstávám v oboru, ale místo 
dortů zdobím ženy.

Jak dlouho trvá líčení pro média?
Nejdelší líčení je na fotografie, u kterých 
míváme konkrétní zadání a musíme vy-
pracovat určité detaily. V televizi to dlouho 
netrvá. Důležité je, aby se dotyčná osoba 
neleskla. Jsem schopen udělat make-up 
za deset minut, ale jsou situace, kdy se 
s líčením pipláme třeba i hodinu. 

Existuje univerzální klíč ke správnému 
líčení?
Závisí to na účelu. Je rozdíl, jestli chce 
žena nalíčit na běžný pracovní den nebo 
na společenský večer. Ženy ještě řeší tzv. 
byznys make-up, tedy potřebují, aby jim 
co nejdéle vydržel. Podle tohoto klíče dá-
vám ženám rady. Jakmile někdo tráví čas 
v kanceláři, snažím se klást důraz na dobře 
vypadající make-up v interiéru. Naopak na 
venkovním světle je potřeba působit co 
nejpřirozeněji. 

Když přijde žena poprvé, co jí poradíte?

Vždy se jí snažím pomoci a absolvovat s ní 
během líčení malý kurz, aby odcházela 
s pocitem, že se dozvěděla něco nového. 
Navzdory tomu, že se o kosmetice všude 
píše, snažím se mít v rukávu stále nové tipy.

Od jakého věku by se měly mladé ženy 
líčit?
Nezáleží na věku, ale na dispozicích. 
Samozřejmě čím později, tím lépe. Jsem 
zastáncem přirozenosti. Na druhou stranu 
některá děvčata si nesou genetické ne-
dostatky po rodičích a potřebují pomoc. 
Bohužel se často stává, že sáhnou po čer-
ných tužkách a vytvářejí si trendové věci, 
které jim kolikrát nesluší. Ale dokud to není 
zapotřebí, make-upu říkám ne.

Jak by se měly líčit ženy po čtyřicítce?
Hezky! Prostě se nalíčit tak, aby vypadaly 
hezky a nebyly někým jiným. Musí vy-
cházet z vlastních proporcí, vytáhnout to 
hezké a potlačit nedostatky. 

A co ženy po padesátce?
Ty by měly k líčení přistupovat opatrně. 
Pleť už není pevná a žena musí sáhnout 
po něčem, co ji dá znovu do kondice. 
S barevností je třeba zacházet opatrně, 
nesmí zasahovat do vrásek. Způsobila 
by pak opačný efekt a zvýraznila to, co 
nechce. Ženy po padesátce by si měly dát 
větší práci s výběrem výrobků. Dnes však 
řada žen volí spíše skalpel a make-up už 
berou jako vedlejší dekorativní stránku, 
což není ideální.

Proč ne?
Dnes do sebe ženy píchají spoustu botoxu 
a když se na ně podíváte, vypadají všechny 
stejně, mají stejné tvary, stejně velké rty 
a podobně. Prakticky každý člověk má 
unikátní tvar obličeje, ale těmi operacemi 
se dopracují k úplně stejnému vzhledu, 
což je příšerné. Kosmetika je v současnosti 
na vysoké úrovni a spousta věcí se s ní dá 
zachránit. Samozřejmě se vyskytnou pro-
blémy, které make-up nevyřeší, například 
oční víčka. U nich je skalpel jednodušší 
řešení, byť dražší. 

Vraťme se ještě k  líčení. Liší se nějak 
líčení žen, které nosí brýle?
Brýle dnes nosí spousta lidí, buď na dálku, 
nebo na blízko. To znamená, že některá skla 
ženám oči zmenší a některá naopak zvětší. 
Pokud má třeba žena malé oči a ještě si 
nasadí brýle, potřebuje poradit, jakou tuž-
ku a barvu použít, což jsou podle mě dary 
nad zlato. Jak si lidé mění šatník, mění si 
i brýle a líčení tomu musí přizpůsobit. Vlasy, 
make-up, obruba brýlí a proporce obličeje 
se musí zharmonizovat do kompaktního 
výsledku.

Jaké aspekty má líčení pro módní mola?
Pro mola je líčení teatrální. Je vždy spojeno 
s tím, jaká móda se předvádí. Klienti mají 
různé požadavky a každý návrhář nebo 
značka mají určitý punc. Buď se prezentace 
přehání, nebo je decentní, až minimalis-
tická, tudíž i líčení se velice střídá. Módní 
přehlídky jsou prostě taková divadélka. Na 
ostrém světle se make-up navíc vytrácí – 
z dálky může modelka působit decentně, 
ale zblízka uvidíte kila make-upu a model-
ka může působit až nepřirozeně. Přehlídky 
jsou vlastně klamem pro diváka, který sedí 
daleko od pódia. 

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný.
Foto: tiskové středisko BVV.

ROZHOVOR   autor: Aleš Sirný
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ROZHOVOR autorka: Eva Klapalová 

Na letošním veletrhu OPTA byly k vi-
dění také novinky z řady přístrojového 
vybavení pro oftalmology a optome-
tristy. Nový přístroj keratograf 5, který 
vyhodnocuje slzný film, stav slzných žláz 
a zčervenání oka a rovněž odhaluje ke-
ratokonus, nám představil Ing. Zbyněk 
Siegel z firmy OCULUS, spol. s r.o.

V čem je přístroj keratograf 5 jiný oproti 
existujícím typům keratografů?
Keratograf 5 od firmy Oculus je vůči 
konkurenci a ve srovnání se staršími typy 
nový v tom, že umožňuje na základě 
nového technického řešení měřicí hlavy 
ze změřených a zobrazených hodnot 
vyhodnocovat další parametry oka, 
jako je slzný film, jeho rozprostření na 
rohovce a čas jeho rozpadání, tzv. mei-
bografii, která se týká slzných žláz a jejich 
zobrazení, a také zčervenání oka a jeho 
vyhodnocení, i to, jak se zčervenání oka 
vyvíjí – jestli k lepšímu, nebo k horšímu 
stavu.

Jaký byl hlavní důvod pro přidání těchto 
nových funkcí?
Hlavně kontaktní čočky a nepříznivé 
vnější vlivy působící na rohovku oka. 
Řada lidí, kteří nosí kontaktní čočky, není 
často spokojena – ne proto, že by čoč-
ky nesplňovaly dioptrickou funkci, ale 
proto, že se oko necítí dobře, slzí nebo 
zčervená. Dost často bývá důvodem 
nedostatečný nebo tenký slzný film, 

který se brzy trhá. V běžné diagnostice 
rohovky se zčervenání rohovky vyvíjí na 
základě chorob či podráždění oka, což 
lze dokumentovat na počítači časově 
a pozorovat tak zlepšení, nebo zhoršení 
stavu.

Jak se na přístroji při vyšetření znázorňu-
je, co se děje se slzným fi lmem?
Vše se znázorňuje na barevné mapě – 
červeně jsou zobrazena místa, kde slzný 
film už není, oranžová místa znamenají 
jeho velké ztenčení a zelená barva zná-
zorňuje, kde film zůstává v dostatečné 
tloušťce. Vše se měří z časového hlediska, 
je tedy vidět, jak se plocha slzného filmu 
trhá a narůstá jeho výpadek. Konkrétní 
měření, pokud je pacient zvládá, trvá 
26 sekund. Za celou dobu měření by 
člověk neměl mrknout. Pokud tento 
časový interval pacient nezvládne, měří 
se do prvního mrknutí. Když k mrknutí 
dojde v rozumném čase, přístroj údaje 
vyhodnotí, pokud by ale člověk mrkl 
např. už po třech sekundách, což je příliš 
krátká doba, data se nevyhodnotí. 

Jak se na přístroji měří meibografi e?
Meibografie se neměří číselně, tedy 
např. v mikrometrech nebo mililitrech, 
ale graficky. Odborník ze zobrazení tvaru 
kanálků slzných cest pozná, jak kanálky 
vypadají a vyhodnotí, zda jsou v pořád-
ku, nebo ne. 

Přístroj má databázi kontaktních čoček 
od různých výrobců. Podle jakých para-
metrů doporučí přesně tu kterou čočku?
Přístroj doporučuje dané kontaktní 
čočky podle tvaru, rozměrů a materiálu 
z hlediska propustnosti pro kyslík.

Jak dlouho trvá, než se nový přístroj 
uvede do praxe?
Oculus má už pátou řadu přístrojů a vývoj 
trvá od předešlého typu asi dva roky. 
Nejde jen o to, vymyslet techniku, ale je 

třeba provést zkoušky přístroje, klinické 
zkoušky na pacientech a vyhodnocení 
v praxi. Klinické zkoušky, které probíhají 
na specializovaném pracovišti, trvají déle 
než vlastní technické vytvoření přístroje. 
Na jejich konci se pak vyhodnocují a poté 
upravují požadované parametry přístroje.

Na jakém technickém principu přístroj 
funguje?
Princip topografie je znám obecně už 
od poloviny 20. století. Tzv. Placidovy 
kroužky se reflektují na rohovce, speci-
ální citlivá kamera snímá obraz a podle 
toho, jak je obraz deformovaný, spočítá 
se zakřivení rohovky. U dalších funkcí, 
měření slzného filmu, meibografie nebo 
zčervenání oka se povrch oka snímá 
speciální citlivou kamerou při osvětlení 
speciálním bílým, modrým, červeným 
a infračerveným světlem. Kamera vše 
zachycuje jako video a následně obraz 
vyhodnocuje software.

Jaký odhadujete zájem o váš přístroj?
Přístroj je určen pro specializovaná 
pracoviště oční diagnostiky, rohovkové 
poradny a aplikátory kontaktních čoček. 
Bezpodmínečně by jej měli mít ti, kteří 
předepisují tvrdé kontaktní čočky. Pří-
stroj například zjišťuje keratokonus, který 
se normálně obtížně lokalizuje a měří.

Jak obchodně oslovujete zákazníky?
Preferujeme účast na odborných akcích 
očních lékařů, optometristů a optiků. 
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme 
na českém trhu více než dvacet let, 
lidé nás již znají a sami nás vyhledávají 
a kontaktují. Některé novinky posíláme 
e-mailem na konkrétní pracoviště, pro 
která má takový přístroj význam. 

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Foto: Eva Klapalová.

KERATOGRAF 5 MĚŘÍ SLZNÝ FILM



Společnost SAFILO představila v Praze novou kolekci brýlí FENDI

V prostorách hotelu Augustin, který patří mezi nejelegantnější a nejluxusnější místa v centru Prahy, se na konci června 

uskutečnila exkluzivní party FENDI a Safilo. 

Party se konala při příležitosti uvedení nové kolekce brýlí FENDI vyrobených a distribuovaných společností Safilo. Součástí 

akce byla i přehlídka exkluzivních slunečních a dioptrických brýlí pro moderní a smyslnou ženu. 

Stylovým večírkem provázela moderátorka Fashion TV a módní bloggerka Nikol Moravcová. Program mimo jiné naplňovala 

vytříbená taneční performance a poutavá módní přehlídka s brýlemi. V hravé a příjemně podmanivé atmosféře měli návštěv-

níci možnost prohlédnout si a vyzkoušet dioptrické či sluneční brýle značky FENDI.

Nová kolekce brýlí FENDI je výjimečná rafinovanými modely s odvážnými tvary, krásnými detaily a texturovanými povrchy, 

jako je monogram FENDI, legendární pruhovaný vzor pequin či proslulá dekorace 2Jours. Mistrovské techniky pak jen pod-

trhují vysokou kvalitu použitých materiálů, jako je exkluzivní acetát či optyl, a jsou zárukou dokonalého zpracování v duchu 

tradice značky jakož i nadčasové elegance.
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OBHAJOBA 
BAKALÁŘSKÉ 
PRÁCE trochu jinak
Jako studentka oboru optika 

a optometrie jsem si zvolila 
za téma bakalářské práce soft-
ware rohovkového topografu. 
Neočekávala jsem přitom, ko-
lik se dozvím neocenitelných 
informací, a už vůbec ne to, že 
bych se s tímto tématem mohla 
dostat do finále soutěže vysoko-
školských studentů.

Rohovkový topograf je jedním z nej-
důležitějších klinických přístrojů, kterým 
optometrista snadno a rychle zjistí na 
základě reflexe Placidových kružnic na 
rohovce její poloměry křivosti, tvar či pří-
padnou patologii přední plochy rohovky. 
Vyšetřením lze včas diagnostikovat např. 
počínající keratokonus, keratoglobus 

a pelucidní marginální degeneraci. Pří-
stroj patří mezi bezkontaktní vyšetření, 
tedy mezi skupinu vyšetření s minimální 
zátěží pro pacienta.

Ohlédnutí do historie

Na základě potíží spojených zejména 
s aplikací tvrdých kontaktních čoček se 
začalo zjišťovat, že rohovka lidského oka 
není dokonalá sférická plocha. S rozvojem 
refrakční chirurgie rostla potřeba lékařů 
poznat tvar rohovky, především pro 
určení postupu při chirurgické operaci. 
Vyvstávala zde otázka, proč změny tvaru 
ne vždy znamenají pozitivní ovlivnění 
vidění [1]. Prvním použitým prostředkem 
pro zjištění přední plochy rohovky byl pří-

mý odlitek vyrobený z plastu nebo vosku 
a naprášení vrstvičky pudru na rohovku, 
ze které se fotogrammetrickou analýzou 
vyprojektovaly vrstevnice, jež se poté 
analyzovaly. V roce 1880 Antonio Placido 
da Costa vynalezl Placido disk a učinil tak 
nejvýznamnější objev v historii rohovko-
vého topografu. Jednalo se o koncentric-
ké černé a bílé kružnice. Ve středu disku 
se nacházela spojná čočka, která sloužila 
k lepšímu pozorování přední plochy ro-
hovky. Zároveň s Placidovým diskem se 
objevily první keratometry, které ovšem 
měřily pouze poloměr křivosti ve dvou 
meridiánech v centrální části rohovky 
o průměru 2–4 mm, tudíž neposkytovaly 
celkovou topografii povrchu. Na tuto 
techniku navázal fotokeratoskop vynale-
zený na počátku třicátých let dvacátého 
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století v Německu společností Zeiss. 
Vývojový pokrok v podobě automatizace 
fotogrammetrické analýzy, přijetí kamer 
a počítačové analýzy vedly k vytvoření 
videokeratometru [2].

Samotný topograf prošel třemi 
hlavními změnami. První verze měla 
Placidovy kružnice umístěné v jedné 
rovině. Vynálezce Knoll představil dru-
hý typ s kružnicemi na vnitřní straně 
polokoule. Třetím typem, používaným 
i v současnosti, je Placido disk s kruž-
nicemi umístěnými na vnitřní straně 
kužele [3].

Nespočet možností

Každý software rohovkového topogra-
fu nabízí několik map, pomocí kterých je 
zobrazen povrch přední plochy rohovky. 
V praxi je nejpoužívanější mapa axiálního 
zakřivení. Její výhodou je vysoká přesnost 
naměřených hodnot v centru rohovky. 
Doplňující data získáme mapou tan-
genciálního zakřivení. Zjistíme tak údaje 
o periferii rohovky a můžeme ji použít 
i k detailnějšímu pozorování např. hojení ji-
zev. V případě podezření na ektázie rohovky 
(keratokonus, keratoglobus, pelucidní mar-
ginální degenerace) je vhodné použít tzv. 
výškovou mapu (obr. 1) ke zjištění lokalizace 
onemocnění. V praxi se ukázalo přínosné 
kombinovat tuto mapu s fluoresceinovým 
zobrazením (obr. 1), kterým si potvrdíme 
místo nálezu. 

Progresi onemocnění názorně zobra-
zuje srovnávací mapa. Pro lepší vysvětlení, 
jak daná patologie vypadá, můžeme na-
měřené výsledky klientovi demonstrovat 
na 3D mapě (obr. 2).

Mezi méně používanou, ale zároveň 
nepostradatelnou součást softwaru patří 
měření aberace přední plochy rohovky. Pro 
celkovou analýzu se používá sada 36 Zerni-
keho polynomů. Tímto zobrazením lze roz-
poznat aberace nižších i vyšších řádů a také 
snadno určit místo nálezu keratokonu.

Pokrok technologie

Tempo technologického vývoje 
rohovkové topografie se nezpomalilo 
a dnešní topografy rohovky jsou stále 

kvalitnější. Zařízení dnes mají sofistiko-
vanější algoritmy k získávání zobrazení 
tvaru rohovky, odhalování patologie 
a teoretickému výběru kontaktní čočky.

Nejvíce technologických novinek 
se objevilo v topografu Keratograf 5M 
společnosti OCULUS, která svůj soft-

ware rozšířila o Meibo-Scan, TF-Scan 
(vizualizace kvality a množství slzného 
filmu), dynamiku slzného filmu, R-Scan, 
měření palpebrálního úhlu a umístění 
předělu do blízka u bifokálních čoček. 

Meibo-Scan (obr. 3) zobrazuje mor-
fologické změny ve žlázové tkáni. Dů-

obr. 1  Porovnání zobrazení keratokonu výškovou mapou (nahoře) a simulací fluoresceinu 
(dole), [4].

obr. 2  3D mapa rohovky [4].

obr. 3 3D zobrazení Meibomských žláz [5].
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sledkem jejich dysfunkce je syndrom 
suchého oka [5]. 

TF-Scan (obr. 4) měří výšku slzného 
menisku a tloušťku lipidové vrstvy. Bar-
va a struktura lipidové vrstvy je snadno 
viditelná, tudíž ji lze jednoduše zazna-
menat. Je-li lipidová vrstva příliš tenká, 
nebo pokud zcela chybí, začne se slzný 
film rychle odpařovat [5].

Po výběru TF-dynamiky (obr. 5) 
vytvoří přístroj video s 32 snímky za 
sekundu, na kterém lze pozorovat dy-
namiku slz na rohovce a také viskozitu 
slzného filmu [5].

R-Scan (obr. 6) je první a doposud 
jediná technologie, která objektivně 
klasifikuje stupeň bulbární a limbální 
injekce. Detekuje tenké krevní cévy 
ve spojivce a hodnotí jejich stupeň 
zarudnutí [5].

Soutěž ABB University 
Award 2014

Se svojí bakalářskou prací jsem 
se přihlásila do soutěže technických 
projektů vysokoškolské mládeže ABB 
University Award 2014 (obr. 7). Této 
soutěže se mohli zúčastnit vysokoškol-
ští studenti s neukončeným vzděláním 
se svými projekty, kterými mohly být 
technicky zaměřené bakalářské, diplo-
mové nebo disertační práce. Odborná 
komise vybírala pět nejlepších prací 
ve čtyřech kategoriích. Mě se podařilo 
postoupit do finále v kategorii Pohony, 
stroje a přístroje. 

Dne 11. června 2014 jsem byla po-
zvána do Akademie věd České republiky, 
kde jsem i s ostatními studenty prezen-
tovala svoji práci odborné porotě v čele 

s Ing. Františkem Bernatem, CSc., z divize 
Automatizace výroby a pohony ABB. 
Dalšími členy poroty byli prof. Ing. Viktor 
Valouch, CSc., Ústav termomechaniky AV 
ČR, v.v.i., RNDr. Petr Reimer, CSc., Fyzikální 
ústav AV ČR, v.v.i., Ing. Tomáš Haubert, 
Katedra elektrických pohonů a trakce, 
FEL ČVUT, Ing. Petr Nemšovský z divize 
Systémy pro energetiku ABB a Ing. Pavel 
Grečner z obchodní jednotky Robotika 
ABB [6].

První tři pozice obsadili studenti se 
svými diplomovými pracemi a inovativ-
ním výzkumem. Novinkou letošního roč-
níku soutěže bylo hodnocení fanoušků 
Facebooku. Tuto kategorii jsem vyhrála. 
Odměnou je mi výlet do německého 
Ladenburgu, jednoho z nejlepších tech-
nologických center v Evropě.

Soutěž hodnotím jako přínosnou 
zkušenost, neboť se jak má práce, tak 
i pojem optometrie dostaly mezi širší 
akademickou veřejnost. Chtěla bych 
svým úspěchem motivovat i ostatní 
studenty, aby se více snažili prosazovat 
své oborové práce, neboť z vlastní zkuše-
nosti vím, že výsledky projektů v oblasti 
optometrie zajímají i odborníky z jiných 
profesí.

Poděkování
Velké poděkování patří mé vedoucí 

bakalářské práce Mgr. Sylvii Petrové, 
která mě obohatila o cenné připomínky, 
díky nimž má práce získala na kvalitě.

Bc. Lucie Patočková
studentka oboru optika a  optometrie
Vedoucí práce: Mgr. Sylvie Petrová
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
LuckaPatockova@seznam.cz
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obr. 4  Měření tloušťky lipidové vrstvy slzného filmu (vlevo) a výšky slzného menisku 
(vpravo), [5].

obr. 5  Fotografie dynamiky technologií 
TF-dynamika [5].

obr. 6  V  levé části obrázku jsou znázor-
něny spojivkové cévy, v pravé části 
obrázku byl použit red-free filtr [5].

obr. 7 Fotografie organizátorů, porotců a vítězů soutěže ABB University Award 2014 [6].
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PREZENTACE 
BRNĚNSKÉ 
KATEDRY v zahraničí
Akademičtí pracovníci katedry 

optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně prezentovali během jar-
ních měsíců výsledky své práce 
na dvou významných zahranič-
ních konferencích. Svoji účast na 
obou akcích hodnotí jako úspěš-
nou a přínosnou jak pro studenty, 
tak pro pedagogy.

Konference EAOO 
ve Varšavě   

Již 6. ročník celosvětové Konfe-
rence Evropské akademie optometrie 
a optiky EAOO, pořádané společně 
s jarním zasedáním Evropské rady op-
tometrie a optiky ECOO a ve spolupráci 
s Polskou asociací optometrie PTOO se 

konal ve dnech 15.–18. května v polské 
Varšavě. Zástupci katedry optometrie 
a ortoptiky Lékařské fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně se zde aktivně 
prezentovali a předložili výsledky své 
vědecko-výzkumné činnosti v oblasti 
oční optiky, optometrie a ortoptiky. 
Katedru zastupovali Mgr. Pavel Beneš, 
Ph.D., Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. 
Simona Bramborová, DiS., a doc. MUDr. 
Svatopluk Synek, CSc.

Program konference byl situován 
do prostor hotelu Novotel. Při regis-
traci obdrželi účastníci kompletní 
program konference, konferenční 
abstrakta a celkový seznam delegátů. 
Těch bylo více než 250 z celého světa, 
např. z Velké Británie, USA, Saúdské 
Arábie, Hongkongu, Kanady, Austrálie, 
Mosambiku, Íránu.

Páteční program nabídl 
workshopy i přednášky 

V pátek byl program zahájen praktic-
kými workshopy v prostorách varšavské 
univerzity, které byly zaměřeny na procvi-
čení dovedností, např. vyšetřování a po-
stup při zjišťování binokulárních funkcí 
zrakového systému, štěrbinová lampa 
pro začínající praktiky, úvod do digitálního 
záznamu fundusu a další. Odpoledne pak 
bylo věnováno přednesům klinických 
výzkumů, jako například orthokeratolo-
gie pomocí multifokálních kontaktních 
čoček či zhodnocení biomechanických 
vlastností lidské rohovky. Během přestá-
vek a mezi jednotlivými bloky jsme pak 
věnovali naši pozornost dotazům a kon-
zultacím u námi prezentovaných posterů. 
Ty byly věnovány tématům: Refractive 
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  53

Errors in Population and the Selection of the 
Appropriate type of Corrective Aids (Pavel 
Beneš), Unusual Simple Screening Methods 
in Optometrists‘ Everyday Practice (Simona 
Bramborová) a Objective Visual Acuity 
Measurement with the Sweep Visual Evo-
ked Potential Method (Petr Veselý). Tento 
scénář se opakoval v průběhu trvání celé 
konference. Kolegové z ostatních zemí tak 
měli možnost porovnat a posoudit práci 
na naší brněnské katedře. 

Víkend nabitý přednáškami 
odlehčilo společenské setkání 

Sobotní ranní blok byl věnován 
problematice optometrie a neurologie 
s uvedením případových studií z praxe 
Dr. Marie Bodack ze Spojených států, 
následně volně navazoval Dr. Alessandro 
Fossetti z Itálie. Souběžně pak probíhaly 
diskuze věnované vzdělávání optome-
tristů napříč Evropou, výukovým pro-
gramům a mezinárodním studentským 
aktivitám. Také tento poměrně náročný 
den byl z hlediska specifičnosti programu 
rozdělen do několika sekcí, ze kterých si 
mohli zájemci zvolit ty, které je nejvíce za-
jímaly. Do výběru byly zařazeny mimo jiné 
i případové studie z optometrické praxe 
a diskuze o akademických výzkumech, 
také věnované problematice glaukomu, 
slabozrakosti či dokumentaci předního 
segmentu oka. 

V sobotu odpoledne zazněla před-
náška profesora Johna Marshalla, týkající 
se změn oka při procesu stárnutí. Den 
pak byl zakončen společenským se-
tkáním v Mazurkas Conference Centru, 
kde jsme měli další možnost diskutovat 
s kolegy např. ze Slovinska, Polska nebo 
Nizozemska.

V obdobném duchu probíhal i ne-
dělní program, za zmínku stojí prezen-
tace Stefana Bandlitze na téma přední 
segment oka a slzný film. V rámci již tak 
bohatého programu jsme též hojně 
diskutovali o aktivitách našich studentů, 
zejména pak o možnostech výměnných 
studijních pobytů. 

V průběhu konání konference jsme se 
setkali i s dalšími kolegy z České republi-
ky – s představitelem SČOO Ing. Pavlem 
Šebkem a s kolegy z Univerzity Palackého 
v Olomouci. 

Přínos konference pro 
účastníky 

Konference byla pro naši katedru 
významná nejen v tom, že jsme navá-
zali osobní kontakty s místní katedrou 
optometrie, které budeme moci využít 
pro další možnou vzájemnou spolupráci. 
Velkým přínosem bylo též seznámení se 
s novými přístupy ve vědecko-výzkumné 
práci našich kolegů optometristů. Z lek-
torského hlediska bylo určitě užitečné 
poznat přednáškové styly a dovednosti 
ostatních očních specialistů, které se 
budeme snažit zavést do naší praxe 
a předávat je dál studentům.

Na tomto místě bych rád poděkoval 
vedení katedry optometrie a ortoptiky, 
doc. Synkovi, proděkance doc. Kyasové 
a proděkanovi pro doktorské studium 
prof. Čapovovi, že nám umožnili zúčastnit 
se této významné oborové akce. 

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Mgr. Simona Bramborová, DiS.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně

Konference optometrie 
pro střední a jihovýchodní 
Evropu v Rovinji 

Ve dnech 29. května až 1. června jsme 
se zúčastnili 2. mezinárodní konference 
optometrie pro střední a jihovýchodní 
Evropu (OCCSEE) v Chorvatsku. Konfe-
rence byla zahájena ve čtvrtek 29. května 
workshopy, které probíhaly, stejně jako 
celá konference, v hotelu Lone v maleb-
ném istrijském městečku Rovinj. 

Podvečerního slavnostního zahájení 
se zúčastnili mimo jiné zástupce prezi-
denta Chorvatské republiky Ivo Josipo-
viče, statutární zástupce města Rovinj, 
statutární zástupce města Velika Gorica, 
děkan Univerzity aplikovaných věd Velika 
Gorica Ivan Toth, tajemník  univerzity Alen 
Stranjik a další významní hosté. 

Zástupci katedry optometrie a ortoptiky LF MU v Brně na konferenci EAOO, zleva: Mgr. Petr 
Veselý, DiS., Ph.D., doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., a Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Hlavní přednáškový sál v hotelu Novotel ve Varšavě.
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Program konference OCCSEE   

Konference pokračovala v pátek do-
poledne další sekcí workshopů, kde své 
téma prezentoval také odborný asistent 
katedry optometrie a ortoptiky (KOO) 
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Jeho téma-
tem byl Farnsworthův-Munselův test 
pro vyšetřování barvocitu a diagnostiku 
jeho poruch. Workshop proběhl celkem 
dvakrát za účasti přibližně dvaceti poslu-
chačů. První sekci přednášek s názvem 
Optical Technology zahájil svou prací na 
téma Physiological and Physical Aspects 
of Progressive Lenses Markus Miller. Násle-
dovaly další přednášky rozdělené podle 
témat do sekcí optické technologie, tes-
tování zrakových funkcí, kontaktní čočky, 
refrakční chirurgie a další.

Sobotní program byl zahájen před-
náškou kolegy z Velké Británie. John Si-
derov prezentoval téma nazvané Visual 
Function Testing – Update of Assessment 
of Visual Acuity and „Crowding“. V této 
sekci, nazvané Visual Functions Testing, 
vystoupil také vedoucí KOO doc. MUDr. 
Svatopluk Synek, CSc., s přednáškou 
nazvanou Some New Facts about Myo-
pia, která rozpoutala velkou odbornou 
diskuzi na téma léčba a korekce pro-
gresivní krátkozrakosti. Dopoledne 
byla zorganizována sekce posterů 
a také kulatý stůl na téma Educati-
on, Legislation and Competences in 
Optometry, kterých se samozřejmě 
aktivně zúčastnili i  zástupci KOO, 
zejména s představením možnosti 
studia optometrie v anglickém jazyce 

na naší katedře. V sekci posterů jsme byli 
zastoupeni těmito tématy: 
 • Process of Spectacle Lens Manufacturing 
(P. Veselý); 

 • The Incidence of  Orthophoria in Popu-
lation of Emmetropes (S. Bramborová, 
P. Beneš, D. Severa); 

 • Anatomical Differences of Corneal Sur-
face Parameters (P. Beneš, Z. Holoubko-
vá, S. Petrová, S. Synek); 

 • Unusual Simple Screening Methods 
in Everyday Practice of Optometrists 
(S. Bramborová, P. Beneš, D. Severa); 

 • Optometry – New Distance Extended 
Master Study Program (S. Petrová, 
P. Veselý, S. Synek); 

 • Microperimetry in AMD (J. Sokolová 
Šidlová, P. Beneš); 

 • The Field of Display Modules Corneal 
Topographer and Their Contribution 
to the Early Diagnosis of Corneal Ectasia 
(O. Vlasák, J. Škorpíková, V. Kalandrová); 

 • Objective Methods of Visual Acuity 
Examination (V. Mandáková, P. Veselý, 
S. Synek); 

 • Correction of Anisometropia (P. Kříž); 
 • Survey of Visual Performance of Drivers 
in the Czech Republic (M. Skrbek); 

 • The Stereoscopic Parallax. Measurement 
and Calculation of Stereoscopic Parallax 
(P. Sochová, P. Veselý); 

 • Corneal Crosslinking – The Appropriate 
Choice of the Keratokonus Treatment 
(T. Mňuk, S. Synek); 

 • Possibilities of Astigmatism Correction 
During Cataract Surgery (V. Pandoščá-
ková, S. Synek); 

 • Comparison and Repeatability of Corne-
al Parameters Measured by Different Me-
thods (Z. Bednaříková, Š. Skorkovská). 

V sobotu odpoledne začala třetí 
odborná sekce konference nazvaná 
Contact Lenses. Hlavním přednášejí-
cím byl kontaktolog Shehzad Naroo 
z Velké Británie a téma jeho příspěvku 
bylo Contact Lens Fitting in the Future. 
Odpoledne následovala další sekce 
prezentací posterů a čtvrtá odborná 
sekce s názvem Eye Health. Hlavní 
mluvčí v této sekci byla předsedkyně 
Evropské rady optometrie a optiky 
(ECOO) Julie-Anne Little s přednáškou 
Ocular Coherence Tomography (OCT ): 
Advance in Imaging of the Eye. Třetí den 

konference byl zakončen slavnostní 
večeří v hotelu Lone. 

Poslední den konference pokračovala 
čtvrtá sekce přednáškou doktorandky 
KOO. Jitka Bělíková uvedla přednášku Lens 
Transparency. Understanding this Unique 
Feature and its Assessment. Sekce byla 
zakončena širokou odbornou diskuzí. Od 
11.00 hod. začala poslední odborná sekce 
kongresu nazvaná Refractive Surgery up 
to Date. Ve 13.00 hod. byla konference 
slavnostně ukončena poděkováním všem 
aktivním i pasivním účastníkům, kteří 
obdrželi účastnické diplomy. 

Shrnutí a poděkování  

Podle našeho názoru se druhá kon-
ference OCCSEE velmi vydařila. Jednak 
díky lokalitě, ve které se odehrávala, ale 
především díky širokému odbornému 
programu, který pokryl všechna důležitá 
témata z oboru optiky a optometrie. Tato 
lokální odborná akce přilákala podobné 
množství účastníků (celkem z 20 států), 
jako tomu je například u konferencí 
Evropské akademie optometrie a optiky 
(EAOO) a ECOO. V porovnání s prvním 
ročníkem můžeme konstatovat, že tato 
akce nabývá na významu. To se potvrdilo 
i v našem případě, protože jsme za KOO 
LF MU v Brně prezentovali celkem dvě 
odborné přednášky, jeden workshop a 14 
odborných prací formou posterů. 

Účast 18 studentů a čtyř pedagogů 
katedry optometrie a ortoptiky LF MU na 
této akci byla možná díky stipendijnímu 
programu LF MU a zejména díky spon-
zorské podpoře firmy Essilor. Děkujeme.

Už nyní se těšíme na další ročník této 
konference, který se uskuteční opět za 
dva roky, a věříme, že naváže na úspěchy 
konferencí v Opatiji v roce 2012 i letošní-
ho ročníku v Rovinji.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Mgr. Sylvie Petrová
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. 
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně

Vojtěška Mandáková prezentuje svůj poster.
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: redakce

KONTAKTNÍ 
ČOČKY A SPORT 
Všeobecný přehled
Při používání kontaktních čo-

ček v běžném sportovním 
životě je důležité zohledňovat 
specifické požadavky. Význam 
přitom mají nejen vlastnosti 
materiálů, z nichž jsou čočky 
vyrobeny, ale i chování čoček 
při nošení. Samozřejmě je také 
důležité, aby se optometrista 
vyznal v různých odlišných poža-
davcích na vidění při jednotlivých 
druzích sportu. 

Hlavní body   

Nároky na vidění při sportu:
 • statická zraková ostrost,
 • dynamická zraková ostrost,

 • periferní vidění,
 • kontrastní citlivost / zraková 
ostrost při nízkém kontrastu,

 • barevné vidění,
 • krátkodobé rozmazané vidění,
 • akomodace,
 • koordinace oko–ruka/oko–noha,
 • rychlost vnímání obrazu / oční 
motilita.

S p o r tov n í  p ro s t ře d í  a  f y z i k á l n í 
podstata konkrétního sportu:
 • doba trvání jednotlivých druhů 
sportu, 

 • sportovní prostředí (venku, uvnitř, 
v teple, v zimě...),

 • fyzická podstata sportu 
(motoristický sport, letecký sport, 
bojové sporty atd.).

Návod pro kontaktology:
 • výběr vhodného typu čoček,
 • upozornění na možné problémy 
(např. hypoxie vlivem řídkého vzdu-
chu ve vysokohorských oblastech),

 • měkké čočky vs. tvrdé (RGP) čočky 
vs. ortokeratologické čočky.

Úvod   

Všeobecně panuje názor, že úspěch 
nebo neúspěch sportovce závisí pře-
devším na jeho fyzické přípravě. Studie 
z posledních let však ukazují, že existuje 
silná vazba mezi sportovním výkonem 
a zrakovými schopnostmi, která činí 
vidění sportovce důležitou součástí jeho 
výkonnosti.
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V této souvislosti je důležité po-
znamenat, že 100% zraková ostrost 
ještě neznamená perfektní vidění. To 
spíše závisí na celkové komplexnosti 
zrakového vnímání, které je možné 
v některých dílčích oblastech trénovat 
a tím zlepšovat. Jako specialisté tedy 
můžeme našim zákazníkům – sportov-
cům pomoci zlepšit vidění a přinést 
jim tím více radosti a úspěchu ve 
sportovním životě.

V profesionálním sportu byla tato 
skutečnost známá již dříve a v někte-
rých sportovních odvětvích, jako je 
např. lyžování nebo běžecké sporty, 
patří ke standardu pravidelné oční 
vyšetření.

Vidí všichni špičkoví 
sportovci perfektně?    

Je obecně známé, že existuje sou-
vislost mezi sportem a viděním. O to 
více ohromující je skutečnost, že na-
vzdory těmto poznatkům nepoužívá až 
40 % špičkových sportovců optimální 

korekci zraku a jejich sportovní výkony 
jsou tím pádem omezené. 

V rámci jedné americké studie 
bylo zjištěno, že 25 % profesionálních 
sportovců ještě nikdy v životě neab-
solvovalo kompletní oční vyšetření. 
Dále má 29 % sportovců potíže s vi-
děním a 28 % sportovců má zrakovou 
ostrost méně než 0,8. Rovněž ochran-
né brýle se při sportu používají velmi 
zřídka a nepatří ke standardu.

Úkolem očních specialistů je in-
formovat zákazníky/pacienty o těchto 
skutečnostech a podle nejlepšího 
vědomí a svědomí jim poradit a po-
máhat. Mnozí se domnívají, že by sami 
museli být vrcholovými sportovci, aby 
mohli s klienty na toto téma mluvit 
a radit jim, a že měření jsou časově 
náročná.

Nikdo nemůže být odborníkem na 
všechny sporty, ani k nám do ordinace 
nechodí každý den olympijští vítězo-
vé nebo mistři světa. Každý, kdo má 
radost z pohybu, si může na tomto 
tématu najít svoje. Nezapomeňme, 
že existuje také řada povolání, při 

kterých je důležité sportovní založení 
a fyzička, např. policisté, vojáci, učitelé 
tělesné výchovy, trenéři atd.

Souvislost mezi viděním 
a sportem    

V posledních patnácti letech byla 
na toto téma provedena řada studií, 
ze kterých vyplynuly významné rozdíly 
v souvislosti s viděním u běžné populace 
a profesionálních sportovců.

Například ve Spojených státech 
proběhla studie mezi profesionálními 
hráči baseballu, u kterých se zkoumala 
zraková ostrost, kontrastní vidění a bi-
nokulární vidění. Výsledky studie byly 
podivuhodné. U všech sportovců byla 
zjištěna zraková ostrost 1,6 a vyšší. Také 
kontrastní vidění a binokulární vidění 
bylo na nejvyšší úrovni.

Oční dominance    

Jedna z nejzajímavějších otázek 
v souvislosti s viděním při sportu je 
otázka dominance. Které oko je vedoucí? 
Existuje souvislost mezi vedoucím okem 

Novak Djokovič měl v roce 2010 na turnaji ATP World Tour v Londýně problém se svými kontaktními čočkami.  
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a vedoucí rukou/nohou? Odpovědí na 
tyto otázky se zabývala řada studií, které 
však nedospěly ke shodnému výsledku. 
Hlavním problémem je určení dominant-
ního oka. Který test se má použít, respekti-
ve který je správný a nejpřesnější? Existuje 
vůbec v normálních binokulárních pod-
mínkách vedoucí oko? Odpovědi na tyto 
otázky jsou zatím spíše protichůdné. Jed-
na ze studií například prokázala souvislost 
mezi okem a koordinací ruka–noha, jiná 
studie ji však nepotvrdila.

Měření zrakové ostrosti 
u sportovců    

Standardní měření normální zrako-
vé ostrosti jsou samozřejmě povinná, 
nicméně neposkytují skutečně přesné 
informace o tom, jak oči fungují v růz-
ných podmínkách. Naměříme-li na op-
totypu při vysokém kontrastu vizus 1,0, 
neznamená to, že například lyžař může 
v mlze zdolat trať tak rychle jako jiný 
sjezdař s vizem 1,0 a podstatně kratší 
dobou předvídání pohybu.

Vidění se skládá z řady složek, jako 
je akomodace, vergence, senzorika, 
kontrast atd. Některé z těchto složek 
je možné trénovat, některé funkce lze 
externě podpořit, aby sportovec dosáhl 
lepších výsledků. 

V praxi existuje celá řada testů, 
které je možné použít při měření zraku, 
abychom získali o vidění sportovce 
větší přehled. V této souvislosti zmíníme 
pouze některé testy, které v každodenní 
praxi očního optika nepatří k rutinním 
vyšetřením.

Akomodace
Akomodace, tedy schopnost zaostřo-

vat na různě vzdálené předměty, je v řadě 
sportovních odvětví velmi důležitou 
vlastností. K měření používáme flipper 
s hodnotou ±2,00 D ve vzdálenosti 
40 cm při velikosti znaků 0,8 a počítáme 
změny. Normální hodnota se nachází 
v rozmezí 8 až 12 změn (cyklů) za minutu 
binokulárně.

Dynamická zraková ostrost 
Vizus, stereoskopické a kontrastní 

vidění mohou být testovány i v dynamic-
kých podmínkách, přičemž se pohybuje 
buď zkušební figura, nebo pozorovatel. 
Mnozí odborníci se dokonce domnívají, 
že výsledky takových měření popisují 
stav vidění sportovce lépe než normální 
statické zkoušky. V současné době již 
existuje řada testů, kterými je možné 
určit dynamickou zrakovou ostrost, např. 
 Kirschnerův rotátor nebo test DVA (Dyna-
mic Visual Acuity).

Testování anticipace
Testuje se, jak rychle a s jakou 

přesností se sportovec může zaměřit 
na pohybující se cíl. Tato schopnost je 
důležitá zejména u míčových sportů, 
jako je tenis, hokej, baseball, golf apod. 
K  měření anticipace se nejčastěji použí-
vá Bassinův přístroj (Bassin Anticipation 
Timer), který simuluje přibližující se 
předmět a lze s ním v laboratorních 
podmínkách testovat reakci sportovce 
na pohyb. Pro tento test je k dispozici 
řada speciálních nástrojů, které jsou při-
způsobeny konkrétním druhům sportu. 

Koordinace oko–ruka/oko–noha
U některých sportů musí často spor-

tovec umět ve zlomku sekundy zarea-
govat na pohyby těla, které zaznamenal 
pouhým okem, například při tenise, base-
ballu, kriketu, hokeji, fotbale apod. Pro 
měření koordinace pohybů se používá 
Waynův sakadický fixátor – přístroj pro 
testování a hodnocení přesné a rychlé 
koordinace oko–ruka a reakční doby. 
Přístroj je připevněný na stěně a má 
dotykový displej, na kterém je ve třech 
soustředných kruzích umístěno 33 LED 
světel. Úkolem vyšetřovaného je co nej-
rychleji reagovat stisknutím tlačítka na 
rozsvícení světelné diody. 

Výše jmenované testy představují jen 
některé z mnoha možných metod, které 
se mohou používat pro vyšetření zraku 
sportovců a jejich zrakového vnímání. 
V tabulce 1 je uveden přehled všech testů, 
které je možno použít při vyšetření podle 
příslušných požadavků.

Analýza okolí a prostředí

Ve sportu hrají významnou roli vnější 
parametry, které nelze ovlivnit a které 
jsou z velké části zodpovědné za úspěch 
či neúspěch.
Jsou to například:
 • velikost a vzdálenost cíle,
 • cílová rychlost,
 • rychlost sportovce,
 • kontrast cíle ve vztahu k pozadí,
 • barva cíle a jeho pozadí,
 • jas okolního prostředí uvnitř/venku,
 • pozice slunce nebo možných světel-
ných zdrojů,

 • znečištění prostředí,
 • rychlost a síla větru,
 • odraz na hřišti a v jeho okolí,
 • možné rušivé faktory v okolí,
 • doba trvání sportovního výkonu 
a jeho intenzita,

 • ochrana očí.
Dále je třeba brát v úvahu i okolní pod-
mínky, například:
 • chlad, zima,
 • špína a prach,
 • pobyt pod vodou,
 • trénink v hale,
 • hory, výška,
 • vodní sporty,
 • ochrana proti UV záření.

Tradiční metody vyšetření Specifické sportovní metody

anamnéza a příznaky kontrastní citlivost

zraková ostrost vysoký a nízký kontrast

refrakce dynamická zraková ostrost 

vyšetřování forií lateralita + dominance

motilita vergence

akomodace preference barev

stereoskopické vidění citlivost na světlo

vyšetření zornice koordinace oko–ruka

perimetrie koordinace oko–tělo

tonometrie doba anticipace

barevné vidění zrakové vnímání

tab. 1 Metody používané při vyšetření zraku sportovců.
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Zima
Řada sportů se provozuje v zimních 

podmínkách. Vzhledem k teplotě lidského 
těla a teplotě oka (slzný film 33 °C) ne-
mohou kontaktní čočky v oku zmrznout. 
Tvrdé čočky teplotu slzného filmu zvyšují, 
měkké kontaktní čočky ji snižují díky jejich 
schopnosti vypařování. Při experimentu 
s králíky, kteří byli po dobu tří hodin vy-
staveni teplotě –28,9 °C a větru o rychlosti 
125 km/hod, nebyly u 85 % zvířat zjištěny 
žádné změny na rohovce. Vzhledem k vy-
soké rychlosti větru odpovídala teplota 
hodnotě –67,8 °C.

V rámci studie provedené Socksem 
bylo vyšetřeno 105 nositelů kontaktních 
čoček během sportování v chladném 
prostředí. Ani v tomto případě nebylo zjiš-
těno významné poškození rohovky nebo 
infekce oka způsobená nízkou teplotou. 
Nejčastější změnou bylo zarudnutí oka 
u nositelů tvrdých čoček a zhoršení zra-
kové ostrosti u nositelů měkkých čoček.

Výška
Parciální tlak kyslíku v naší atmosféře 

klesá s přibývající výškou. Následkem toho 
klesá tolerance kyslíku v našich očích, 
čímž dochází k hypoxii rohovky. Mohou 

vznikat edémy, nositel může pociťovat 
cizí tělísko v oku nebo vyžadovat kratší 
dobu nošení. S přibývající nadmořskou 
výškou klesá také teplota, přibližně 
o 10 °C na 1 500 metrů až k minimu 
–50 °C, což může rovněž vést k výše 
zmíněným jevům. V této souvislosti 
jsou dobrou volbou moderní materiály 
s vysokou hodnotou Dk/t (silikon-hyd-
rogely).

Voda
Vodní sporty představují pro naše 

oko velkou výzvu obzvláště v souvis-
losti s nošením kontaktních čoček. 
Celosvětově existuje řada studií za-
měřených na tuto tematiku, které však 
nedošly vždy ke stejným závěrům. 
Problémem může být klouzání kon-
taktní čočky, riziko ztráty čočky nebo 
nebezpečí přenosu infekce z vody do 
oka. Některé studie prokázaly souvis-
lost mezi usazením čočky a obsahem 
soli ve vodě. Čím vyšší je obsah soli, 
tím méně stabilní je kontaktní čočka 
na oku. Jiná studie prokázala souvislost 
mezi obsahem soli a dehydratací čoč-
ky. Čím vyšší je obsah soli ve vodě, tím 
větší je stupeň vysychání na základě 

vysokého osmotického tlaku, což vede 
ke snížení vlhkosti na kontaktní čočce. 
Tento efekt je výraznější u měkkých 
kontaktních čoček, avšak riziko ztráty 
je výrazně vyšší u tvrdých čoček. Je 
velmi důležité, aby nositel čoček po 
delším pobytu ve vodě vyjímal pře-
devším měkké čočky z oka opatrně, 
neboť vlivem dehydratace pevně drží 
na oku a jejich vyjmutí může být těžší 
a složitější.

Další nebezpečí při vodních spor-
tech představují infekce, které mohou 
být způsobeny různými mikroorganiz-
my. Nebezpečné jsou např. akantaméby, 
které se vyskytují převážně ve sladkých 
vodách a způsobují těžké bolestivé 
ulcerózní infekce, které mohou v nej-
těžších případech vést až k oslepnutí. 
Další nebezpečí představují halofilní 
mikroorganizmy, vyskytující se ve slané 
vodě, které mohou vyvolat například 
těžká onemocnění gastrointestinálního 
traktu. Patří mezi ně např. Vibrio paraha-
emolyticus nebo Vibrio alginolyticus.

Z těchto důvodů je velmi důležité co 
nejdříve po skončení sportovní aktivity 
ve vodě čočku z oka vyjmout a důklad-
ně ji dezinfikovat.
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Potápění
Potápění představuje pro sportovce 

se zrakovou vadou ještě další výzvy. 
Korekci lze provést pomocí optických 
potápěčských brýlí nebo kontaktních 
čoček. Před použitím kontaktních čoček je 
třeba si uvědomit několik základních fyzi-
kálních procesů v lidském těle. Vzhledem 
k vyššímu parciálnímu tlaku krve mohou 
například při vynoření vznikat ve tkáních 
bubliny dusíku. Tento dusík se na jedné 
straně dostává z krve do plic a je vydý-
cháván, na druhé straně opouští naše tělo 
osmotickou cestou. Pokud potápěč použil 
kontaktní čočky s nízkým Dk/t, může v ta-
kovém případě dojít k odchlípení čočky 
z oka. Totéž se stane s tvrdou čočkou při 
rychlém vynoření. Z toho důvodu je pou-
žití tvrdých čoček při potápění vyloučeno 
a je třeba použít měkké kontaktní čočky 
s vysokou hodnotou Dk/t. Je také dobré 
zákazníka upozornit na to, aby při potá-
pění častěji a důkladně mrkal, neboť tím 
urychlí výměnu plynů v oku.

Ochrana před UV zářením
Každý člověk, který se rozhodne 

pro venkovní sporty, by měl myslet na 
ochranu očí. Nejvhodnější je kombinace 
kontaktních čoček a slunečních brýlí 
(oboje s UV filtrem). Sluneční brýle by 
měly chránit oči i ze strany. Brýlové čočky 
by měly být správně zvoleny pro příslušný 
druh sportu, co se týče kontrastu, odrazu, 
jasu a ochrany před UV zářením.

Fyzikální podmínky   

Při sportování ovlivňují vidění různé 
fyzikální podmínky. Je to například: 
 • tělesný kontakt, 
 • presbyopie, 
 • gravitační síla, 
 • proudění vzduchu, 
 • extrémní pohyby těla,
 • fyzická kondice.

Extrémní tělesný kontakt    
Při některých sportech, jako je např. 

rugby, box, wrestling nebo karate, hrozí 
vysoké nebezpečí úrazu oka, proto je 
třeba volit korekční pomůcky velmi obe-
zřetně. Při boxu nebo v bojových sportech 
utrží sportovci spoustu ran přímo do hla-
vy, proto jsou některé možnosti korekce 
předem vyloučeny. V zásadě by neměly 
být používány žádné tvrdé čočky, neboť 
riziko zranění a ztráty je příliš vysoké. Také 
v případě měkkých kontaktních čoček by 
měl být zvolen co největší průměr a klient 
by měl být upozorněn, že se jedná o čoč-
ky pouze pro sport, které nejsou vhodné 
pro každodenní nošení. Další možností je 
použití ortokeratologických čoček, pokud 
to parametry dovolí.

Fyziologie oka během 
sportu   

Během sportovního výkonu se zvy-
šuje spotřeba kyslíku v našem těle, což 

vede ke kardiovaskulárním změnám. 
V důsledku těchto změn dochází k vyšší-
mu metabolizmu v oku. Vzhledem k zvý-
šenému průtoku krve dochází k poklesu 
nitroočního tlaku, což je přibližně stejný 
efekt, jako když užíváte hypotenzní léky na 
léčbu glaukomu. Tato skutečnost vyvolá-
vá otázku, zda by pravidelné sportování 
nemělo být předepisováno jako prevence 
glaukomu a zda by se tím u některých pa-
cientů s glaukomem dalo ušetřit na lécích.

Korekce zraku u sportovců    

V mnoha sportovních odvětvích je 
nezbytné, aby sportovec uměl rychle 
reagovat a aby bezchybně viděl. Z toho 
důvodu by měly být normy pro korekci 
vidění u špičkových sportovců nastaveny 
jinak než u běžné populace. 

Astigmatizmus – měl by být kori-
gován již od hodnoty 0,50 dpt; týká se to 
prakticky všech druhů sportu.

Sférické vady – u špičkových spor-
tovců se korigují od hodnoty ±0,25 dpt 
(motorizmus, střelecké sporty). Hyperopie 
se koriguje od hodnoty +1,00 dpt.

Anizometropie – koriguje se při 
rozdílu > 0,50 dpt.

Závěr    

Správné vidění hraje hlavní roli ve 
výkonnosti sportovce a především při 
zvyšování výkonu, ať už při rekreačním, 
nebo špičkovém sportu. Důležitá je rov-
něž ochrana očí před úrazem. Perfektní 
vidění umožňuje rychlejší anticipaci bu-
doucího pohybu, ať už se to týká systému 
oko–ruka, oko–noha nebo oko–tělo, což 
vede k rychlejšímu a lepšímu sportovní-
mu výkonu. 

Úkolem očního optika je umět spor-
tovci dobře poradit a nabídnout mu 
optimální řešení jeho potíží s viděním tak, 
aby mohl bez problémů sportovat.

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:

Teufl, M.: Kontaktlinsen im Sport – Ein genereller 

Überblick. DOZ 10/2013, str. 62–67.
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P edstavujeme nejprodyšn jší 
barevné kontaktní o ky1*

VÝSLEDKY PODLOŽENÉ V DOU

NOVINKA

9 barevných ods  n  s dioptriemi i bez dioptrií

*Dk/t = 138 @ -3.00D. Zdraví o í m že být ovlivn no dalšími faktory. 
** Ve srovnání s kontaktními o kami ACUVUE^ ADVANCE,^ ACUVUE^ OASYS,^ PureVision,^ Bionity^ a Avaira^. ^Obchodní zna ky jsou majetkem svých vlastník . 
†Kontaktní o ky Lotra  lcon B zahrnují AIR OPTIX® AQUA, AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL  a AIR OPTIX® for ASTIGMATISM.
D ležité informace o kontaktních o kách AIR OPTIX ® COLORS (lotra  lcon B): kontaktní o ky jsou zdravotnické prost edky a musí být použity pouze pod dohledem o ního 
specialisty (o ního léka e nebo optometristy). Ve spojení s nošením kontaktních o ek se mohou vzácn  vyskytnout o ní problémy. Abychom p edešli t mto problém m, zákazník 
musí dodržovat doporu enou dobu nošení a vým ny, stejn  jako doporu enou pé i. Uživatel nesmí nosit  kontaktní o ky p i o ní infekci nebo pocitu nepohodlí, slzení, zm nách 
vid ní, zarudnu   i jiných o ních problémech. Pokud nastane jeden z t chto p ípad , musí uživatel okamžit  kontaktovat svého o ního specialistu. Uživatel by nikdy nem l sdílet 
své o ky s jinou osobou, protože si m že zp sobit závažné komplikace.
Reference: 1. Based on ra  o of lens oxygen transmissibili  es; Alcon data on  le, 2009. 2. Based on in vitro measurement of contact angles of unworn lenses; signi  cance 
demonstrated at 0.05 level; Alcon data on  le, 2009. 3. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospec  ve study of lotra  lcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objec  ve 
and subjec  ve measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294.
Úplné informace o používání, pé i a bezpe nos   viz návod k použi   výrobku.
© 2014 Novar  s AG                            VC/HW/AOC/PT/140527/CZ

UNIKÁTNÍ PLAZMOU ZUŠLECHT NÝ POVRCH + TECHNOLOGIE BAREV 3 V 1

poskytuje mimo ádnou 
smá ivost2** 

a vysokou odolnost 
pro   usazeninám pro 
konzistentní pohodlí 
od 1. do 30. dne3†

poskyt juje mimo ád

PLAZMOU 
ZUŠLECHT NÝ 
POVRCH

P ed Po

VN JŠÍ PRSTENEC 
ohrani í a zvýrazní duhovku

ZÁKLADNÍ BARVA 
zm ní barvu oka

VNIT NÍ PRSTENEC 
rozjasní a dodá pohledu hloubku

Petttrra zzvvvýrýrýrazznniilla ssvvvv j j vvvzzhhlleeedd 
baaarrvoouuu SSStteerrlliinng GGGrrayayyy..

Pro více informací 
kontaktujte svého 
obchodního zástupce 
spole nos   Alcon.
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BAREVNÉ KONTAKTNÍ 
ČOČKY AIR OPTIX® COLORS

V  květnu 2014 společnost 
 ALCON Pharmaceuticals 

uvedla v České republice a na 
Slovensku nové barevné kontakt-
ní čočky AIR OPTIX®  COLORS. Za 
poslední dekádu se v segmentu 
měkkých barevných čoček neu-
dála taková změna, jako tomu 
je letos. AIR OPTIX® COLORS je 
nová silikon-hydrogelová barev-
ná kontaktní čočka s naprosto 
jedinečnou technologií výroby: 
kontaktní čočka s vysokou pro-
pustností pro kyslík a barevnou 
technologií 3  v  1 uzavřenou 
uvnitř čočky pro celodenní zdra-
vé nošení a zároveň přirozenou 
změnu barvy očí.

Pohodlí, zdraví 
a prodyšnost

Kontaktní čočky AIR OPTIX® COLORS 
jsou vyráběny ze stejného silikon-hydro-
gelového materiálu jako kontaktní čočky 
AIR OPTIX® AQUA. Nabízejí tak stejný 
33% obsah vody, propustnost pro kyslík 
(Dk/t = 138 u –3,00 D) a unikátní techno-
logii povrchu zušlechtěného plazmou. 
Tato technologie chrání povrch před 
ztrátou vlhkosti [1], ukládáním depozit [2] 
a poskytuje dlouhotrvající konzistentní 
pohodlí od 1. do 30. dne nošení [3].

Většina barevných kontaktních čoček 
má barvu natištěnou na jejich vnitřním 
nebo vnějším povrchu. Barva nových 
prodyšných kontaktních čoček AIR 
 OPTIX® COLORS je uzavřena v silikon-hyd-
rogelovém materiálu. Oka ani víček se 
přímo nedotýká žádný barevný potisk, jen 

ultrahladký, plazmou zušlechtěný povrch 
kontaktní čočky AIR OPTIX®. 

Krása

Mnoha lety osvědčená techno-
logie výroby oblíbených barevných 
čoček  FreshLook® ColorBlends® 3 v 1 
je nyní k dispozici v prodyšnější formě. 
Technologie barev 3 v 1 kombinuje 
tři různobarevné prstence tak, aby 
výsledná barva co nejlépe imitovala 
vzhled, hloubku a odstín skutečné 
duhovky. 

Čočky AIR OPTIX® COLORS byly uvede-
ny v 9 barevných odstínech – pro jemné 
doladění přirozené barvy očí i ve výrazných 
odstínech pro jejich zásadní barevnou 
změnu. Jsou dostupné ve variantách s di-
optriemi i bez dioptrií. Novou barvu očí 
tak můžete nabídnout nejen zákazníkům, 
kteří potřebují dioptrickou korekci zraku, ale 
i těm, kteří touží proměnit pouze svůj vzhled. 

Aplikace

Nositelé kontaktních čoček AIR 
 OPTIX® AQUA mohou snadno přejít na 

 Technologie 3 v 1 – Barva uvnitř čočky. Pohodlí navenek.

VNĚJŠÍ PRSTENEC  
ohraničí a zvýrazní duhovku

ZÁKLADNÍ BARVA
změní barvu oka

VNITŘNÍ PRSTENEC 
rozjasní a dodá pohledu hloubku

p r o d y š n é  k o n t a k t n í  č o č k y *
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NABÍDNĚTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM 
POHODLNÉ BAREVNÉ ČOČKY!

čočky AIR OPTIX® COLORS. Jsou prakticky 
identické a není nutné nové vyšetření 
a aplikace. Ušetříte tak svůj čas, který mů-
žete věnovat výběru vytoužené barvy. 
 
Bc. Petr Vykypěl, optometrista
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
petr.vykypel@alcon.com

Jedná se o reklamní sdělení.

Odkazy:

[1]  Based on in vitro measurement of contact angles of 

unworn lenses; significance demonstrated at 0.05 

level. Alcon data on file, 2009.

[2]  Nash W, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison 

of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein 

deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 

2010;87: E-abstract 105110.

[3]  Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study 

of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks 

of wear for objective and subjective measures 

of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 

2013;39(4):290-294.

[4]  Based on the ratio of lens oxygen transmissibilities; 

Alcon data on file, 2013.

* AIR OPTIX® AQUA (lotrafilcon B), AIR OPTIX® AQUA 

Multifocal (lotrafilcon B) a AIR OPTIX® COLORS 

(lotrafilcon B) Dk/t = 138 @ –3,00 D. AIR OPTIX® NIGHT & 

DAY® AQUA (lotrafilcon A) Dk/t = 175 @ –3,00 D. AIR 

OPTIX® for Astigmatism (lotrafilcon B) Dk/t = 108 @ 

–3,00 D –1,25 x 180. Zdraví očí může být ovlivněno 

dalšími faktory.

** Dk/t odhad založený na výrobcem deklarované Dk 

(je-li k dispozici) a naměřené středové tloušťce jedné 

šarže –3,00 D čoček. Běžně, výrobcem deklarovaná 

středová tloušťka, udává hodnotu Dk/t. Na základě 

in vitro měření tloušťky profilů nenošených čoček; Data 

on file Alcon, 2008, 2010.

◊ Hodnota Dk není k dispozici od výrobce. Hodnota 

Dk byla odhadnuta na základě tvrzení jiných výrobců 

čoček ze stejného materiálu.

§§ Propustnost pro kyslík; jednotky Dk/t = (hodnota Dk) 

x 10-9  (mm2)(mlO
2
)/[(s)(ml)(mmHg)].

VC/CO/AOC/AR/140626/CZ

Tabulka parametrů

Sférické dioptrie (D) Plano +6,00 D až –6,00 D (po 0,25 D), 
–6,00 D až –8,00 D (po –0,50 D)

Středová tloušťka 0,08 mm @ –3,00 D

Materiál lotrafilcon B

Povrch plazmou zušlechtěný povrch

Schválený režim nošení denní nošení

Zakřivení 8,6 mm

Průměr 14,2 mm

Doporučený režim výměny  měsíc

Dk, Dk/t 110, 138 @ –3,00 D

Obsah vody 33 %

Kontaktní čočky AIR OPTIX® COLORS
•  Unikátní plazmou zušlechtěný povrch pro dlouhotrvající a konzistentní 

pohodlí od 1. do 30. dne [3].
•  Oblíbená technologie barev 3 v 1 čoček FreshLook® s barvou 

uzavřenou v silikon-hydrogelovém materiálu.
•  Mimořádná prodyšnost díky až 6krát vyšší propustnosti pro kyslík ve 

srovnání s nejprodávanějšími barevnými kontaktními čočkami [4].
•  Uživatelé kontaktních čoček AIR OPTIX® AQUA nemusí podstoupit 

novou aplikaci.
•  Stejná unikátní zvlhčující AQUA složka jako u kontaktních čoček AIR 

OPTIX® AQUA.

než nejprodávanější barevné kontaktní čočky [4]
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Dk/t @ -3.00D Dk§§

AIR OPTIX® 011831SROLOC 

FreshLook® 20 16

ACUVUE^ 2^ COLOURS^ 34 28

FreshKon^ Fusion^ 30 23◊

Eyedia^ 12 8◊

AIR OPTIX® COLORS ACUVUE^ 2^ 
COLOURS^

FreshLook® FreshKon^

Fusion^

Eyedia^

6X VÍCE KYSLÍKU

Dostupné barevné čočky a jejich propustnost pro kyslík 
(při –3,00 D).**
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KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: redakce 

TRH 
s kontaktními čočkami 
V NĚMECKU
Podle výsledků průzkumu, 

který v Německu provedla 
v  roce 2013 Společnost pro 
výzkum trhu GfK, tvoří prodej 
kontaktních čoček a prostředků 
péče o  čočky osmiprocentní 
podíl na celkovém obratu oboru 
oční optiky. Do obratu oční opti-
ky byl zahrnut prodej brýlových 
čoček, obrub, slunečních brýlí, 
kontaktních čoček a prostředků 
péče o kontaktní čočky. Obrat ze 
služeb, z prodeje zvětšovacích 
optických pomůcek a  jiného 
zboží nebyl zohledněn. 

Trh s kontaktními čočkami (v ka-
menných prodejnách, bez on-line 
prodeje) činil v loňském roce 266,2 

milionů eur – zvýšil se tak oproti před-
chozímu roku o čtyři procenta. Prodej 
prostředků péče o kontaktní čočky 
dosáhl vloni 84,3 milionů eur, což je ve 
srovnání s předchozím rokem pokles 
o 11 procent. Pokles je způsoben prav-
děpodobně zvyšujícím se prodejem 
těchto prostředků po internetu, dalším 
důvodem poklesu je jejich prodej 
v drogeriích. Rovněž je třeba vzít v úva-
hu i měnící se návyky způsobu nošení 
čoček – v poslední době stoupá podíl 
jednodenních kontaktních čoček.

Druhy kontaktních čoček  

Od roku 2011 vzrostl podíl jedno-
denních kontaktních čoček z 22,8 % 

na 25 % v roce 2013. K tomuto zvýšení 
došlo především na úkor tradičních 
měkkých čoček, jejichž podíl klesl ze 
6,1 % v roce 2011 na 5,3 % v roce 2013. 
Podobně v posledních dvou letech 
klesl i podíl dvoutýdenních, týdenních 
i měsíčních čoček. Konvenční tvrdé 
čočky mají stabilní podíl necelých osm 
procent (obr. 1).

Nejvyšší nárůst obratu – zvýšení 
o 9,4 % ve srovnání s rokem 2012 – 
vykazují jednodenní čočky. Je to dů-
sledek především silného růstu tržeb 
v segmentu multifokálních jednoden-
ních čoček o téměř 43 %.

Týdenní, dvoutýdenní a měsíční 
kontaktní čočky tvoří dohromady po-
díl 61,9 % na trhu kontaktních čoček. 
Tento segment celkově vzrostl – ve 
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srovnání s předchozím rokem o tři 
procenta. V rámci tohoto segmentu 
se výrazně změnily podíly sférických, 
torických, multifokálních i barevných 
kontaktních čoček. Podíl torických čo-
ček se v posledních dvou letech zvýšil 
o téměř tři procenta a dosáhl 33,5 %. 
Toto zvýšení nastalo na úkor sférických 
čoček, jejichž podíl v roce 2013 klesl 
na 52,7 %.

Prostředky péče 
o kontaktní čočky   

Výše uvedený pokles obratu v seg-
mentu prostředků péče o kontaktní 
čočky se týká v podstatě všech typů 
prostředků, obzvláště pak univerzál-
ních roztoků typu all in one pro tvrdé 
kontaktní čočky nebo povrchových 
čisticích roztoků. Největší podíl na ob-
ratu mezi prostředky péče tvoří roztoky 
typu all in one na měkké čočky (47,5 %), 
na druhém místě jsou peroxidové 
systémy (25,3 %). Kompletní rozdělení 
jednotlivých typů prostředků péče 
o čočky je znázorněno na obr. 2.

Internetový prodej   

Obrat z internetového prodeje 
kontaktních čoček dosáhl v roce 2013 
částky 96,8 milionů eur, což je 36 % 
obratu z prodeje čoček v kamenných 
prodejnách. Společně s prodejem pro-
středků péče o kontaktní čočky dosáhl 
obrat z internetového prodeje postup-
ně 110 milionů eur. To představuje 
nárůst o 13 % oproti předchozímu roku, 
zatímco obrat z prodeje v kamenných 
prodejnách se zvýšil jen o 3,7 %. 

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:

Schmitz, S.: Der deutsche Kontaktlinsenmarkt. DOZ 

5/2014, str. 64.

tvrdé čočky
měkké čočky
měsíční čočky
dvoutýdenní/týdenní čočky
jednodenní čočky

obr. 1  Prodej kontaktních čoček v  roce 
2013 (v milionech eur), zdroj: GfK 
2014.

peroxidové systémy
all in one roztoky na tvrdé čočky
all in one roztoky na měkké čočky
enzymatické prostředky
povrchové čisticí roztoky 
oplachovací roztoky
zvlhčující prostředky

obr. 2  Prodej prostředků péče o kontaktní 
čočky v  roce 2013 (podíly podle 
obratu v procentech), zdroj: GfK 
2014.
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KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Bc. Tomáš Dobřenský 

TAJEMSTVÍ 
VĚRNOSTI 
ZÁKAZNÍKŮ
Kieran Perry, odborník s téměř 

dvacetiletými zkušenostmi 
v oblasti maloobchodního pro-
deje, popsal několik tipů, které 
podpoří budování a rozšíření vaší 
klientely.

Získat si nové zákazníky není snad-
né – a navíc, nikdy jich není dost. Někdy 
se však setkáváme s přístupem, který 
jakoby přímo říkal, že opak je pravdou. 
Některé společnosti se chovají ke svým 
zákazníkům jako ke zdroji, z něhož 
mohou nekonečně dlouho a bezplatně 
čerpat. Jistě, jakýsi přirozený úbytek 

zákazníků je samozřejmý – anebo je 
možná jeden z vašich konkurentů 
přesvědčivější než vy. Prvořadým cílem 
vaší firmy jako prodejce a poskytovatele 
služeb by v každém případě měla být 
podpora a rozšiřování vaší klientely.

Dvěma základními prvky v otázce 
budování klientely jsou kvalitní služby 
a oboustranná komunikace. Kvalitní 
služby jsou něčím víc než jen uspo-
kojivým naplněním zakázky, i když 
i to je samo o sobě nesmírně důležité. 
Bohužel se v této oblasti setkáváme 
s řadou pochybení. Podívejme se na 
tento příklad trošku hlouběji. 

Posuzujte kvalitu služeb   

Doporučuji vám, abyste čas od 
času kontaktovali reprezentativní 
vzorek svých zákazníků. Vysvětlete 
jim, že byli vybráni, aby vám pomohli 
zmapovat kvalitu vámi poskytovaných 
služeb a zeptejte se jich, zda by se do 
kontroly chtěli zapojit. Spojte se s nimi 
raději prostřednictvím telefonu než 
e-mailem – začněte budovat dobrý 
vztah už v této chvíli. Dbejte na to, 
aby zákazníka kontaktoval vždy stejný 
člověk. Je velice důležité, aby zákazník 
znal jméno volajícího. 
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Mimo to je velmi vhodné představit 
volajícího také formou dopisu s fotogra-
fií. Vaším cílem je, aby si zákazník spojil 
vaši firmu se jménem a tváří. Zeptejte se 
klienta, zda by souhlasil s telefonním roz-
hovorem po kontrole, kterou absolvoval 
ve vaší praxi; máte tak možnost prověřit, 
zda byl spokojen se službami, kterých se 
mu ve vaší provozovně dostalo. Zjistíte 
tak, na jaké úrovni se vaše zákaznické 
služby a následná péče o zákazníka 
nacházejí. 

Polidštěte svůj podnik   

Proces vzájemné pomoci a výmě-
ny informací i skutečnost, že spojíte 
svou firmu se jménem a tváří konkrét-
ního člověka, upevní vztah mezi vámi 
a vašimi klienty. Znamená to také, že 
pokud nastanou v budoucnu jakékoli 
potíže, zákazník bude mít kontaktní 
bod, který již zná a k němuž si vytvořil 
osobní vztah. Je velmi snadné zlobit 
se na anonymní hlas bez tváře, avšak 
je velice obtížné chovat se nepřá-
telsky k člověku, jehož tvář i jméno 
známe. 

Samozřejmě existují i jiné cesty, 
jak vtisknout vašemu podniku lid-
skou tvář. Jednoduchou metodou 
je například letáček s fotografiemi 
a životopisy zaměstnanců, zprávami 
o úspěchu při poskytování služeb či 
s informacemi o novinkách v oboru. 
Rozešlete jej jako e-mail – náklady 
budou zanedbatelné, přínos však 
nezměrný. Pokud sami nemáte čas 
se tomu věnovat, zjednejte si pomoc 
zvenčí. 

Stejně tak je možné tuto informaci 
sdílet na vašich webových stránkách 
nebo prostřednictvím sociálních sítí, 
například Facebooku. Že ještě ne-
máte vlastní stránky? A komunikace 
s klienty prostřednictvím Facebooku 
vám připadá jako naprosté maření 
času? Věřte, že mezilidská komunikace 
doznává naprosto zásadních změn 
a právě komunikace prostřednictvím 
elektronických médií a sociálních sítí 
je prvkem, který významně pomáhá 
vytvářet image vaší společnosti jako 
moderního obchodního partnera.

Vaše cíle by tedy ve stručnosti měly 
být následující:
 • Vtiskněte své firmě lidskou tvář.
 • Budujte osobní vztahy mezi firmou, 
jejími zaměstnanci a zákazníky.

 • Opakovaně kontrolujte kvalitu zákaz-
nických služeb.

 • Vybudujte různé kanály oboustranné 
komunikace s klienty.

 • Dbejte na to, aby si i ti zaměstnanci 
firmy, kteří nepřicházejí do přímého 
kontaktu se zákazníky, uvědomovali, 
že i jejich příjem je hrazen právě díky 
zákazníkům.

 • Dbejte na to, aby si všichni zaměst-
nanci uvědomovali svou zodpověd-
nost za dobré jméno společnosti.

O autorovi:
Kieran Perry má více než 18 let 

zkušeností jako obchodní zástupce a ob-
chodní ředitel v široké řadě oborů včetně 
výroby značek spotřební elektroniky, 
rychloobrátkového spotřebního zboží 
a výrobků pro volný čas. Nabízí praktické 
rady a pomoc s projekty společnostem 
různých velikostí; usiluje o to, aby firmy 
měly k dispozici marketingové nástroje, 
trénink, zaměstnance a zákazníky ne-
zbytné pro úspěch na trhu.

Z anglického originálu volně přeložil 
Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager společnosti 
CooperVision pro Českou a Slovenskou 
republiku
tdobrensky@coopervision.com

Originál článku: 

Perry, K.: The secret of customer loyalty. Magazín 6:6, 

březen 2014.

Zapomeneš, 
že je nosíš

Jednodenní
silikon hydrogelové
kontaktní čočky

MyDay®

www.coopervision.cz
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: redakce

GLOBÁLNÍ 
SPOLEČENSTVÍ
Přelomová iniciativa Mezi-

národní asociace učitelů 
kontaktologie pomáhá zajišťovat 
bezpečné používání kontaktních 
čoček na celém světě.

Ipsita Hom Royová je v posledním 
ročníku studia optometrie na Mani-
palské univerzitě v indické Karnátace. 
Spolu s učitelským sborem a dalšími 
studenty právě sleduje živě přenos 
přednášky o topografii rohovky od 
doktora Shehzada Narooa, kontakto-
loga, který se nachází ve své kanceláři 
v Astonské univerzitě v Birminghamu 
ve Spojeném království.

Ipsita je jednou z více než 1.300 
studentů a vyučujících, kteří se zatím 
zapojili do průkopnického programu 
on-line přednášek, přenášených živě 
v zemích po celém světě, a to díky Me-
zinárodní asociaci učitelů kontaktologie 
(IACLE) a podpoře sponzorů oboru 
kontaktologie. 

Tato asociace byla založena před 
35 lety a věnuje se zvyšování úrovně 
vzdělávání v oboru kontaktních čoček 
a propagaci bezpečného používání 
čoček po celém světě.  

Doktor Naroo převzal funkci pre-
zidenta IACLE v roce 2011 zároveň 
s viceprezidentem Philipem Morganem, 
profesorem z Manchesterské univerzity 
ve Spojeném království. Zjednodušilo 
se členství, aby se podnítilo zapojení 
většího množství vyučujících a kolegů 
z oboru. V roce 2013 asociace přesunula 
svoje výroční shromáždění do Evropy, 
aby se konalo současně s každoročním 
největším světovým vědeckým kontak-
tologickým setkáním, konferencí Britské 
kontaktologické asociace (BCLA). 

Doktor Naroo však v případě IACLE 
považuje za hlavní pokrok rozšíření její-
ho globálního dosahu. „Jsme omezeni 
financováním, takže příklon k využívání 
technologií pro nás znamenal důležitý 
vývoj. To, že dokážeme dodávat vzdě-

lávací programy na dálku, především 
přednášky v přímém přenosu, a oslovit 
tak zároveň početné instituce, umožňuje 
spojit se na mezinárodní úrovni přímo se 
špičkami v oboru.“

Vydat se do světa

Webináře asociace IACLE řídil dok-
tor Naroo nejprve přes Skype v nemoc-
ničním školicím středisku v Pákistánu. 
Ředitel vzdělávacích programů Nilesh 
Thite pak tento experiment pozvedl 
na vyšší úroveň tím, že využil platfor-
mu WebEx a začal vysílat živě do čtyř 
předních institucí v Indii. 

Odborné znalosti od té doby sdílí 
oba americké kontinenty, naposledy 
z nich měli prospěch vyučující a stu-
denti v Argentině, Kolumbii, Mexiku 
a Peru. Naplánováno je mnoho dalších 
přednášek v zemích, jako je Čína, Korea 
a Tchaj-wan. 
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IACLE koordinuje tyto akce s místními 
členy v klíčových zemích, zajišťuje před-
nášející a pracuje s vyučujícími na výběru 
témat. Přednášky trvají průměrně 45 mi-
nut, následuje debata sestávající z dotazů 
a odpovědí a studenti jsou podněcováni 
k tomu, aby, pokud si to přejí, přednášející 
následně kontaktovali. 

„Webináře jsou skvělé,“ říká doktor Na-
roo a dodává: „Nedávno jsem promlouval 
ve své přednášce ke čtrnácti institucím, 
které se zapsaly po celém světě. Tak velký 
počet jsme jich měli poprvé. Naše před-
nášky mají velký dosah a potenciálně se 
jich účastní velké množství studentů. Je 
to ohromné, když si představíte, že vás 
poslouchají lidé, kteří jsou od vás tisíce 
kilometrů daleko. Ohlasy od studentů 
jsou kladné, jsou velmi vděční.“ 

Přednášky také zvyšují kredit činnosti 
IACLE po celém světě. „Když totiž tyto 
země navštívíte a setkáte se přímo s lidmi, 
zjistíte, že si velice váží toho, jak jim naše 
organizace pomáhá v rozšiřování jejich 
znalostí.“  

Ipsita si této zkušenosti rozhodně 
velmi cení. Navštívila už čtyři webináře, 
které zajišťovali vyučující ze Spojeného 
království a Indie. „Přednášky nám umož-
ňují vyslechnout si odborníky z různých 
koutů planety a pomáhají nám v tom, 
abychom se stali úspěšnými klinickými 
lékaři. Tato metoda vyučování a učení 
rozhodně obohatí kontaktologickou 
praxi,“ konstatuje.

Hlavní zdroje

On-line přednášky jsou jen jednou 
částí z řady programů, které IACLE nabízí 
jako hlavní poskytovatel vzdělávacích a in-
formačních zdrojů pro vyučující zaměřující 
se na kontaktní čočky. 

Kurz na téma kontaktních čoček od 
IACLE se skládá z programu o deseti mo-
dulech, zahrnujících přednášky, praktické 
hodiny a výuková sezení, přičemž členové 
si mohou stahovat a používat ve výuce 
tištěné materiály a data na DVD. Program 
vzdělávání na dálku je samostudijní a po-
máhá novým vyučujícím ve zlepšování 
znalostí o kontaktních čočkách a rovněž 
učitelských dovedností. K otestování 
znalostí studentů závěrečných ročníků 

a postgraduálního studia lze využít stu-
dentské zkoušky nanečisto. 

Soubor případových studií od IACLE 
sestává z patnácti interaktivních prezentací 
nastiňujících určitý problém, které se dají 
používat při výukových sezeních, přednáš-
kách nebo jako pomůcka pro studenty 
při samostudiu. Všechny tyto zdroje jsou 
spolu s ostatními multimediálními zdroji 
přístupné zdarma na webových stránkách 
IACLE v několika jazycích. Členové rovněž 
získávají informační rozhraní, e-mailovou 
službu s odkazy na nejdůležitější články 
z časopisů a dalších zdrojů a měsíční elek-
tronický informační bulletin.       

Program pro odborné asistenty od 
IACLE umožňuje úspěšným kandidátům, 
aby si zažádali o vyhledávané postavení 
asistenta Mezinárodní asociace učitelů 
kontaktologie (FIACLE) a zhodnotili tak 
svoje znalosti a schopnosti v oboru. 
Program patří pochopitelně k těm nejpo-

pulárnějším. Asistentské zkoušky se konají 
každé dva roky, poslední z nich proběhla 
v listopadu 2013 a uspělo při ní přes sto 
vyučujících. 

V klíčových zemích se také pravidelně 
konají školení lektorů a členská setkání, což 
doktor Naroo považuje za hlavní součást 
činnosti IACLE. „Tato setkávání vyučujícím 
pomáhají k tomu, aby si věřili natolik, že 
budou předávat své dovednosti a přispívat 
svými nápady ohledně praxe. Překvapuje 
mě, že někteří lektoři jsou velice schopní, 
ale dostatečně si nevěří, a je skvělé, že 
IACLE z nich dokáže tyto vlastnosti vy-
dolovat.“

Zasloužený úspěch

V roce 2013 zavedla IACLE vlastní 
cestovatelskou cenu, která umožňuje 
některému z členů, který by si to jinak ne-

Doktor Shehzad Naroo (vpravo) s členy skupiny IACLE (zleva doprava): manažerka pro 
globální provozní záležitosti Siobhan Allenová, manažerka pro celosvětové vzdělávání 
Lakšmí Shindeová, ředitel vzdělávacích programů Nilesh Thite a provozní ředitelka Bonnie 
Boshartová.

Studentka Ipsita Hom Royová a odborný asistent Premjit Bhakat na Manipalské univerzitě.
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mohl dovolit, aby se účastnil konference 
Britské kontaktologické asociace. Tuto 
cenu obdržel nepálský optometrista 
Kishor Sapkota, jenž odcestoval do 
Spojeného království na konferenci 
a doprovodný vzdělávací den pořádaný 
asociací IACLE. 

Tento rok se cena rozšíří a ocení 
úspěchy na poli kontaktologického 
vzdělávání celosvětově, přičemž se bude 
předávat výroční cena vyučujícímu na 
poli kontaktologie z asociace IACLE pro 
každý ze třech jejích regionů. 

Třetí světový kongres IACLE na téma 
kontaktologického vzdělávání se plánuje 
na květen 2015 v Manchesteru. Bude to 
pro asociaci další velká událost, která sve-
de na dvoudenním setkání dohromady 
vyučující a partnery z odvětví průmyslu. 
Cílem kongresu je nastavit vzdělávací 
oblast na další desetiletí.

Náročné období

I přes veškeré úspěchy stojí před 
asociací důležité výzvy. IACLE získala 
své prvotní finanční zázemí v roce 1992 
a spustila díky tomu řadu vzdělávacích 
programů po celém světě. Během 
devadesátých let toto finanční zázemí 
narůstalo a asociace tak mohla rozšiřovat 
pole své působnosti, avšak v posledním 
desetiletí, kdy se firmy slučují a prochá-
zejí těžkým ekonomickým obdobím, se 
finance tenčí.

V důsledku toho musí IACLE rozdělo-
vat své prostředky obezřetně a vymezit 
si, jak rozšiřovat svou působnost. Sou-
časný platinový sponzor Alcon, stříbrní 
sponzoři CooperVision a The Vision Care 
Institute of Johnson & Johnson a bron-
zový sponzor Bausch + Lomb společně 
v podpoře asociace pokračují. Aby své 
aktivity znovu rozšířila, upravila asociace 
svou finanční strukturu ve snaze přilákat 
nové sponzory.

Doktor Naroo tuto myšlenku rozvádí: 
„Sponzorování využíváme tím nejlepším 
způsobem a návratnost našich investic, 
i když ze střednědobého hlediska, zvy-
šuje celosvětově počet nositelů kontakt-
ních čoček díky vynikajícímu vzdělávání. 
Je úžasné, že hlavní osobnosti z oboru 
tento étos sdílejí.“ 

Co se větších výzev a úkolů, kontak-
tologického průmyslu a profese týče, je 
podle doktora Narooa těžší je uchopit.  
„IACLE se může zaměřit na proškolení další 
generace tak, aby se pro ni vytvořil trh, na 
který se přesune. Bez těchto vyškolených 
vyučujících nebudeme mít proškolené od-
borníky ani žádný trh. Jde o dlouhodobou 
strategii,“ objasňuje Naroo.

Hlavní užitek z činnosti asociace má 
podle doktora Narooa pacient. „Posláním 
IACLE je zajistit, aby každého zájemce 
o nošení kontaktních čoček kdekoliv na 
světě prohlédl kvalifikovaný odborník, 
následnou péči měl na starosti také 
kvalifikovaný odborník a další potřeby 
dotyčného ohledně kontaktních čoček 
zajišťoval rovněž kvalifikovaný odborník.“ 

„Odměnou budou spokojenější 
pacienti i odborníci – jejich pacienti 
budou totiž loajálnější a existuje u nich 
menší pravděpodobnost, že přestanou 
kontaktní čočky nosit – a také šťastnější 
výrobci, protože jsme svědky toho, jak 
celé odvětví roste a investuje do lepších 
výrobků pro pacienty a bezpečnější bu-
doucnosti kontaktních čoček,“ dodává 
Naroo.  

Výhled do budoucna

Pokud to finanční zázemí dovolí, 
IACLE by ráda rozšířila svou působnost 
do nových oblastí světa.  

„V našem odvětví je například za klí-
čovou zemi považováno Rusko,“ přede-
sílá doktor Naroo. „S ruskými vyučujícími 
pilně pracujeme na tom, aby se v Rusku 
IACLE pokusila rozběhnout svou činnost 
ve větším měřítku, ale nejsme zde ještě 
příliš aktivní. Až budou potřebovat po-
moc, jsme na to připraveni.“

„Chceme kromě klíčových zemí posí-
lit své zázemí i v Africe. Dobrá příležitost 
se nabízí ve východoafrických zemích, 
jako jsou Tanzanie, Keňa a Etiopie, kde 
jsou vyškolení odborníci, kteří si přejí 
posunout vzdělávání dopředu, takže by-
chom mohli začít právě tam,“ pokračuje. 

Asociaci už oslovily dvě země ze 
Středního východu – Katar a Saúdská 
Arábie, kde IACLE silnou základnu nemá. 
„Střední východ a Afriku budeme možná 
muset rozdělit do samostatných oblastí, 

protože mají odlišné požadavky než 
Evropa a mají rozdílné stupně školení,“ 
upřesňuje Naroo.

Na Manipalské univerzitě Ipsitin 
učitel Premjit Bhakat už vnímá výhody 
toho, když je někdo součástí globálního 
společenství. „IACLE se nám osvědčila. 
Pomohla nám v rozšiřování našich 
znalostí, navíc jsme v kontaktu se vše-
mi významnými učiteli a výzkumníky 
v kontaktologii.“ 

IACLE věří tomu, že s podporou 
svých členů a partnerů z oboru pomůže 
v budoucnu mnoha dalším studentům, 
jako je Ipsita, a podaří se jí zvýšit počet 
kvalifikovaných kontaktologů po celém 
světě. 

Z anglického originálu přeložila redakce.

Originál článku: 

Ewbank, A.: A global community. Optician 10.01.14, 

p. 14–16.

Článek vychází z reportáže, která byla poprvé otištěna 

v britském časopise Optician. Podrobnosti naleznete 

na www.iacle.org a ukázku webináře na téma IACLE lze 

zhlédnout na YouTube.

IACLE v číslech…

 • 891 aktivních členů v 75 zemích 
 • 3 regiony: Asie a Tichomoří, 
Severní a Jižní Amerika, Evropa 
a Střední východ + Afrika

 • 3 společné sekretariáty: Kanada, 
Austrálie a Indie

 • 5 oblastních kanceláří: Čína – 
Tchien-ťin a Šanghaj, Korea, 
Indonésie, Peru

 • 7 klíčových zemí: Tchaj-wan, 
Mexiko, Indie, Rusko, Brazílie, 
Korea, Čína 

 • 636 institucí účastnících se 
programů IACLE v roce 2013

 • 22.260 studentů účastnících se 
programů IACLE v roce 2013

 • 171 Informačních středisek po 
celém světě

 • 253 hodin vzdělávacích setkání 
pořádaných v roce 2013



ACUVUE® OASYS® - ultra hladké kontaktní čočky,
které pomáhají předcházet pocitu unavených očí.

Oční víčka Vašich klientů „ujedou“ při mrkání po povrchu 
kontaktních čoček ročně téměř 42 km, což je vzdálenost 
srovnatelná s maratonem.1

ACUVUE® OASYS® mají ultra hladký povrch s nízkým 
koefi cientem tření a díky tomu po nich mohou oční víčka 
snadno a lehce klouzat. Tím pomáhají udržovat oči Vašich 
klientů v pohodlí a bez pocitu únavy po celý den.2

1. Sulley A. Optician 2011, 241;6292:30-34. 2. JJVC data on fi le 2010. Maskovaná, bilaterální, randomizovaná studie s paralelními skupinami pravidelných nositelů kontaktních čoček. Výsledky po 1 týdnu denního nošení. 71 % pacientů souhlasilo s tím, že ACUVUE® OASYS® jsou vynikající/
velmi dobré v ochraně očí proti únavě v průběhu celého dne. N=171. ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISION™, ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM a HYDRACLEAR® jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA 
N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2014.

www.acuvue.cz

ACUVUE® OASYS® 
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TŘENÍ 
JAKO FAKTOR
ovlivňující pohodlné nošení 
kontaktních čoček
Doktorka Kathrine Osborn 

Lorenz se v  tomto článku 
zabývá rozdíly v měření a srov-
návání koeficientu smykového 
tření u kontaktních čoček. Po-
kud se o  tuto oblast zajímáte 
jako odborník v  péči o  zrak, 
dozvíte se, kde jsou důležité 
rozdíly v metodice měření. 

Během jednoho dne mrkne oko 
přibližně 11.000×. Dráha, kterou oční 
víčko ročně urazí po povrchu oka, se 
rovná délce maratonu (tedy zhruba 
42 km). Denně, znovu a znovu klouže 
víčko po hladkém, slzami smáčeném 
povrchu rohovky.

Pokud nositel kontaktních čoček 
mrkne, jeho víčko s velmi citlivým okra-
jem vykoná pohyb po povrchu kontaktní 
čočky. Tento povrch ovšem nemusí být 
vždy pokryt vhodným slzným filmem.

Ideální kontaktní čočka by tedy měla 
být smáčivá, lubrikovaná a hladká, aby 
po ní víčko klouzalo tak snadno jako po 
lidské rohovce. Tenký a nestabilní slzný 
film nenavodí pouze pocit suchého 
oka, ale zvýší především kontakt mezi 
kontaktní čočkou a okrajem víčka.

Je obtížné měřit subjektivní vnímání 
hladkosti nebo zvlhčení na oku. Velikost 
tření mezi čočkou a jiným pohybujícím 
se povrchem, jakým je například víčko, 
je však snadno měřitelná. Jedná se 
o známou veličinu – dynamický koefi-
cient smykového tření (dCoF; dynamic 
Coefficient of Friction).

V roce 2009 byl týmem nezávislých 
výzkumníků poprvé uveřejněn poznatek, 
že koeficient smykového tření je mno-
hem více spjatý s pohodlím při nošení 
kontaktních čoček na konci dne než 
například smáčivost, propustnost pro 
kyslík, modul pružnosti nebo jakákoliv 

další vlastnost čoček, dříve spojovaná 
s pohodlím [1]. Později publikovaná 
práce spojila výsledky ze dvou různých 
metod měření dCoF aplikované na různé 
soubory kontaktních čoček. Hodnocené 
pohodlí u kontaktních čoček ukázalo, že 
naměřená hodnota dCoF se mezi jed-
notlivými značkami kontaktních čoček 
průměrně liší až o 80 % [2–4].

Měření tření

Současné metody měření tření jsou 
až příliš invazivní, než aby věrně napo-
dobovaly podmínky in vivo. Odborníci se 
zabývají laboratorním měřením, které se 
snaží co nejvěrněji napodobit interakci 
lidského víčka, rohovky a slzného filmu.

Tření se většinou měří při tření tes-
tovaného povrchu (kontaktní čočky), 
smáčeného nějakou tekutinou, proti 
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kontrolnímu povrchu, který zastupuje 
víčko. Lze si snadno představit, že rozdíly 
v použité smáčecí tekutině a použitém 
kontrolním povrchu mají významný 
dopad na výsledek prováděných studií.

V případě některých měření byl 
pro smáčení použit fyziologický roztok, 
který je ovšem jen chabou náhradou 
složitého slzného filmu člověka. Ten 
obsahuje mucin a tisíce proteinů a lipi-
dů. Švýcarský výzkumný tým SuSoS AG 
testoval tření za použití roztoku, který je 
slzám velmi podobný (je označován jako 
TMS – Tear-Mimicking Solution). Tento 
roztok byl mnohem komplexnější [3], 
avšak stále ne zcela ideální. V roce 2013 
byla na kongresu Americké akademie 
optometrie (AAO) prezentována studie, 
kde byla použita stejná testovací meto-
da (Roba) [3]. V tomto případě však byl 
použit vhodnější roztok podobající se 
slzám, který obsahuje proteiny a lipidy. 
Použitý roztok se mnohem více přiblížil 
reálnému slznému filmu [5].

Dalším faktorem, který může meto-
dologicky ovlivnit výsledek, je použití 
povrchově neošetřeného skla jako kont-
rolního třecího povrchu. Vzhledem k fak-
tu, že sklo nelze srovnávat s jakýmkoliv 
povrchem lidského oka, bylo sklo doda-
tečně smáčeno polyvinylpyrrolidonem 
(PVP). Jedná se o smáčivou molekulu 
obsaženou v matici materiálů většiny 
kontaktních čoček značky ACUVUE®. 
U použitého modelu SuSoS bylo sklo 
pokryto mucinem za účelem navození 
mukózních vlastností podobně jako 
u víčka [5].

Výsledek měření třecích vlastností 
závisí také na osmolalitě roztoku, rych-
losti tření a použitém přítlaku. V případě 
použití velmi malých tlaků se nedosáhne 
simulace jako u reálného lidského víčka. 
Některé kontaktní čočky tak mohou 
vykazovat menší třecí vlastnosti, než 
jaké skutečně mají při reálných tlacích 
lidského víčka.

Nové oblasti ve výzkumu 
tření

U deseti čerstvých dárcovských ro-
hovek byla použita obdobná metodika 
měření tření jako u dříve zmíněných stu-

dií, kdy byl použit stejný roztok podobný 
slzám [6]. Průměrný dCoF rohovky byl 
0,015 ± 0,009. Tyto velmi zajímavé údaje 
nebyly u lidské rohovkové tkáně dosud 
nikdy měřeny.

Velice důležitý je rovněž pohled na 
skutečné podmínky reálného světa. 
Většina studií kontaktních čoček porov-
nává jejich vlastnosti přímo po vyjmutí 
z originálního blistru. Tento postup však 
ne vždy zcela odpovídá skutečnému 
pravidelnému nošení kontaktních čoček. 
Změny na kontaktní čočce mohou ovliv-
nit výsledný koeficient smykového tření. 
Tento poznatek byl prokázán u studie, 
kdy byla kontaktní čočka opakovaně 
smáčená roztokem podobným slzám, 
který simuloval celodenní nošení [7]. 
Opakovaným ponořováním byly nale-
zeny jen malé změny dCoF v kategorii 
kontaktních čoček se zabudovanými 
zvlhčujícími látkami. To ovšem neplatí 
pro kategorii kontaktních čoček, které 
obsahují zvlhčující látky aktivované 
mrkáním, a u kterých se třecí vlastnosti 
zhoršují.

Stále se zlepšující metodika měření 
dCoF nám umožňuje hlubší poznání 
materiálů na výrobu kontaktních čoček 
a pohodlí, které čočky poskytují. K dneš-
nímu dni nejsou stále stanoveny ANSI 
nebo ISO normy pro in vivo nebo in vitro 
měření dCoF. Je tak prakticky nemožné 
srovnávat výsledky naměřených tření 
u kontaktních čoček získané různými 
metodami.

Tento fakt ovšem nemůže odbornou 
veřejnost zastavit v hledání kontaktní 
čočky s nejnižšími třecími vlastnostmi. 
Zvláště pokud víme, že je to klíčová 
vlastnost související s pohodlím. Je tak 
vhodné dívat se na transparentnost klí-
čových metodických prvků (použitý roz-
tok, kontrolní povrch, přítlak) s ohledem 
na platnost závěrů dané studie a jejich 
relevanci k nositeli kontaktních čoček.

Poděkování
Tento článek je zveřejněn se svole-

ním Bryn Mawr Communications. 
Poznámka překladatele: Příkladem, 

který demonstruje, jak může použitá 
metodologie ovlivnit výsledky, je pokus, 
kdy jako třecí povrch vůči kontaktním 
čočkám bylo použito povrchově neo-

šetřené sklo. Kromě toho, že sklo jako 
materiál není srovnatelné s povrchem 
rohovky, sklo mimo jiné váže polyvinyl-
pyrrolidon (PVP), zvlhčující látku použí-
vanou v kontaktních čočkách ACUVUE®.
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Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
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VOLBA 
MATERIÁLU 
a výběr vhodné měkké 
kontaktní čočky
Během dlouholetého vývoje 

kontaktních čoček nemě-
li kontaktologové k dispozici 
takové možnosti, které se jim 
nabízí v dnešní době. Provedení 
kontaktních čoček a aplikační 
postupy umožňují jak očním 
specialistům, tak uživatelům 
stále nová vylepšení. 

Během uplynulých dvaceti let se 
tento optický průmysl přesunul od 
konvenčních hydrogelových (ročních 
a čtvrtletních) kontaktních čoček více 
směrem k čočkám s plánovanou vý-
měnou, které jsou určeny pro korekci 
ametropií a presbyopie. Trendem tak 
byl celkový posun od hydrogelových 
materiálů k tehdy nově zavedeným 

silikon-hydrogelům jako materiálu 
první volby. Poprvé byly silikon-hyd-
rogely uvedeny v roce 1999 pro pro-
dloužené a kontinuální nošení. Oče-
kával se od nich snížený výskyt očních 
komplikací způsobených nošením 
kontaktních čoček, jako je zejména 
mikrobiální keratitida. Skutečností je, 
že silikon-hydrogely mají mnohem 
vyšší propustnost pro kyslík, která je 
v některých případech 4× až 5× vyšší 
než u dostupných hydrogelů. Proto 
také většina kontaktologů doporu-
čuje tyto čočky k dennímu použití 
z důvodu možných nižších komplikací 
a zdravého nošení. V dnešní době 
tak zaznamenáváme postupný vstup 
silikon-hydrogelů také do oblasti jed-
nodenních kontaktních čoček. 

Jaké jsou tedy klinické výsledky za 
posledních 15 let zkušeností se silikon-
-hydrogely, co se týče jejich možností 
a bezpečného nošení?

Na základě přímých skutečností se 
bohužel dospělo ke zjištění, že kontinuál-
ní nošení silikon-hydrogelových kontakt-
ních čoček není bezpečnější z důvodu 
mikrobiální keratitidy. Tento závěr byl 
ověřen také řadou epidemiologických 
studií, které provedli např.: Stapleton 
a kol. (2008), Dart a kol. (2008), Szczotka-
-Flynn a kol. (2009). Přesto jsou silikon-
-hydrogely pro účely běžného denního 
nošení bezpečnější než běžné hydrogely 
a jejich pozice na trhu kontaktních čoček 
rychle roste – v loňském roce tvořily 73 % 
veškerých nových aplikací. Pokud bude 
tento trend v budoucnu pokračovat 
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stejným tempem, mohou silikon-hydro-
gelové kontaktní čočky tvořit až 100 % 
nových aplikací. Nabízí se tedy otázka: 
Bude pro naše klienty skutečně nejlepší, 
budeme-li mít na výběr jen silikon-hyd-
rogelový materiál?

Kyslík a rohovka   

Není pochyb o tom, že silikon-hyd-
rogelové čočky prakticky odstranily 
komplikace související s hypoxií u ně-
kterých klientů, kteří nosili hydrogelové 
kontaktní čočky s nízkým Dk/t. Mezi 
dva nejvýznamnější klinické příznaky 
hypoxie patří vaskularizace a zvýšené 
zarudnutí limbu. Přesto je však potřeba 
si uvědomit, jaká je prahová hodnota 
propustnosti pro kyslík, která zabrání 
komplikacím souvisejícím s hypoxií u kli-
enta nosícího čočky po celý den. Morgan 
a Brennan se domnívají, že hodnota pro-
pustnosti pro kyslík (Dk/t) by měla být 
20 jednotek pro čočku určenou k denní-
mu nošení. Jinak řečeno, jakákoliv vyšší 
hodnota nad touto hranicí nezajistí pro 
rohovku významně lepší fyziologické 
podmínky. Přestože mnoho známých 
hydrogelů této hodnoty nedosahuje, 
není nejnižší hodnota propustnosti pro 
kyslík u různých typů silikon-hydrogelů 
až tak podstatná, protože tato hodnota 
kteréhokoliv silikon-hydrogelu je pro 
denní nošení v podstatě dostačující.

Náklady a výhody    

Přidáním silikonu do hydrogelového 
polymeru se zvýší jeho propustnost pro 
kyslík a sníží se tak již od začátku vznik 
možných komplikací. Nižší smáčivost 
povrchu kontaktní čočky je dána hyd-
rofobní povahou silikonu. Tato hydro-
fobnost je však do jisté míry překonána 
díky povrchovým úpravám s přidáním 
smáčedla nebo použitím novějších 
prostředků pro péči o kontaktní čočky. 
Objevují se však i jiné druhy komplikací. 
Silikon-hydrogelové kontaktní čočky 
mají poměrně vyšší modul pružnosti 
v porovnání s hydrogelovými materiály, 
ten se obecně zvyšuje s rostoucím Dk. 
Tento vyšší modul silikon-hydrogelů 

bývá možnou příčinou mechanických 
komplikací, jako je papilární konjunk-
tivitida (CLPC), vznik spojivkových řas, 
horní obloukovité epiteliální léze (SEAL) 
a nežádoucí ortokeratologické účinky. 
Nedávná epidemiologická zjištění ne-
prokázala souvislost mezi silikon-hyd-
rogely a vznikem zánětlivých afekcí 
rohovky, na rozdíl od hydrogelových 
materiálů. Jedná se tedy o možné kom-
plikace, které mohou vést k přerušení 
nošení kontaktních čoček, zahájení far-
makologické léčby nebo až úplnému 
ukončení používání kontaktních čoček 
jako korekční pomůcky. Proto je vždy 
potřeba v daném okamžiku zvážit ná-
klady a výhody silikon-hydrogelových 
čoček na základě individuálních potřeb 
a požadavků klienta.

Pohodlí a možné ukončení 
nošení   

Příjemné a pohodlné nošení kon-
taktních čoček ovlivňuje řada vlast-
ností, jako například modul materiálu, 
konstrukce čočky (tvar okraje čočky 
a tloušťka profilu čočky) a vlastnosti po-
vrchu. Do celkového výčtu je třeba ještě 
zařadit přítomnost zvlhčujících složek, 
roztoky pro péči o kontaktní čočky, sa-
motnou fyziologii klienta a plánovanou 
výměnu. Probíhají také různé diskuze 
o tom, který z materiálů je pohodlnější, 
přičemž údaje se mnohdy liší a je tak 
obtížné objektivně posoudit kumulativní 
výsledky. Ideální by bylo, kdyby výzkum-
né týmy mohly prozkoumat každou 
z výše uvedených vlastností na stejném 
vzorku. Ve studiích z roku 2007 bylo 
uvedeno, že 26,3 % klientů je s čočkami 
nespokojeno a z důvodu vyšší ceny je 
přestalo nosit 24 % klientů. Jako primární 
příčina nespokojenosti se však následně 
ukázaly oční obtíže – pocit suchých očí, 
nepříjemné pocity.

Budoucnost     

Po patnáctiletých zkušenostech se 
silikon-hydrogely víme, že značně zvyšují 
propustnost pro kyslík a snižují známky 
hypoxie u některých klientů, nosících 

hydrogelové čočky s nízkým Dk. Avšak 
ani tyto nové materiály nesplnily všech-
na očekávání, především se nepodařilo 
snížit výskyt mikrobiálních keratitid 
při kontinuálním nošení kontaktních 
čoček. Navzdory doporučením, že sili-
kon-hydrogelové čočky jsou mnohem 
pohodlnější, přetrvávají zmínky o určité 
míře nespokojenosti, spojené zejména 
s mechanickými komplikacemi či ro-
hovkovými záněty, které mohou vést až 
k ukončení nošení kontaktních čoček. 
Představa, že silikon-hydrogel je jediný 
trend mezi nabízenými materiály, vytváří 
obrovský tlak na výrobce kontaktních 
čoček, aby využívali silikon-hydrogel pro 
všechny nové designy čoček.

Není tedy překvapením, že 73 % 
nových aplikací tvoří silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky, jelikož kontaktologové 
chtějí využívat právě nové designy. 

Nabízí se tedy otázka, zda by ne-
bylo skvělé, kdybychom mohli našim 
klientům nabídnout nějaký vylepšený 
hydrogel nebo nový typ materiálu. Nebo 
kdybychom měli k dispozici kontaktní 
čočku s výhodami obou materiálů, tedy 
hydrogelu a silikon-hydrogelu. Pokud by 
tomu tak bylo, staly by se silikon-hyd-
rogelové kontaktní čočky produktem 
vhodným pro určitou skupinu klientů, 
kteří vyžadují vyšší propustnost pro kys-
lík k udržení normálních fyziologických 
podmínek.

Není zcela jednoznačné, jaký bude 
vývoj v nejbližších letech, bylo by ale 
dobré, aby kontaktologové nebyli 
omezeni pouze výběrem ze silikon-
-hydrogelů.

V současné době máme pro naše kli-
enty k dispozici nový materiál hypergel, 
který svými vlastnostmi snoubí výhody 
hydrogelů a silikon-hydrogelů, ovšem 
bez přítomnosti silikonu. Až čas a zkuše-
nosti kontaktologů ukáží, jak bude tento 
materiál klientům vyhovovat, přičemž 
první reakce na něj jsou velmi pozitivní.

Volně zpracoval Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně a Klinika nemocí očních a optometrie 
FN u sv. Anny v Brně
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