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Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

jednou jsem v televizi sledoval rozhovor s odborníkem na vývoj české-
ho jazyka, který reagoval na dotaz, jak se český jazyk vyrovnává s novými 
tvary ze zahraničí. Jeho odpověď mě překvapila a v dnešních dnech na ni 
stále myslím. Český jazyk přirovnal k organizmu, který se mění, podléhá 
trendům a cizím vlivům. A aby jako organizmus přežil, musí tyto nové 
tvary přijmout, akceptovat, absorbovat. Změny nelze odmítat, musí se 
s nimi pracovat. Můj postoj k českému jazyku byl otřesen. Český jazyk se 
v mé mysli změnil z kamenné sochy v kvetoucí strom. Naše krásná řeč je 
natolik dokonalá, že změny pojímá ke svému dalšímu růstu.

Podobnou analogii vidím i s naším oborem oční optiky a optometrie. 
V srdci mnohých z nás je oční optika zachována jako obor velmi svébyt-
ný a ještě v dobách ne až tak dávných jako nedotknutelný a s jasnými 
pravidly. Bohužel změny přicházejí a působí jako v uvedeném příkladě 
s českým jazykem. Dnešní doba je rychlá, náročná a plná změn. Volání 
po všeobecné otevřenosti nám obor otevírá způsobem, který nemů-
žeme hodnotit jako ku prospěchu věci. Nové prodejce bez odbornosti 
nebo nové metody „automatizace“ v prodeji nelze považovat za záruku 
odborného růstu a kvality. Jak se však snažím naznačit, změny, ať už jsou 
jakékoliv, jsou a budou. 

Kongres Optometrie-Optika 2014, který proběhl v září v Hradci 
Králové, byl zrcadlem současných změn. Objevily se novinky s patosem, 
které vzbudily vášnivé debaty, ale i změny ve znamení spolupráce, kvality 
a lepších zítřků. Každý problém je potřeba vyslovit, řešit a využít v náš 
prospěch. Přeji si, ať nás potkávají změny jen takové, které udělají z na-
šeho oboru kvetoucí strom, a ať všechny nežádoucí změny přetavíme 
do kamenné sochy, která už nebude více růst.

Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
předseda redakční rady
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trista. Je však zcela možné, že než zákon 
vejde v účinnost, dozná několika změn.

Druhým velmi diskutovaným zá-
konem je zákon o zdravotnických pro-
středcích. Jeho konečná podoba nebyla 
v termínu uzávěrky známa, na jeho výklad 
si tedy musíme ještě počkat.

Velmi důležitou skutečností je však 
chystaná změna zákona č. 96/2004 Sb., 
ve kterém je specifikován obor optometrie. 
Vznikla transformační komise nelékařských 
povolání, která sestavuje podklady pro 
tvorbu nového zákona. Lze očekávat, že 
se bude jednat o jednu z největších změn 
od vzniku oboru optometrie u nás. Spo-
lečenstvo má snahu podílet se na tvorbě 
tohoto zákona a hledá cesty, které by mu 
to umožnily.

Valná hromada
Stanovy Společenstva ukládají pořádat 
jednou za rok valnou hromadu. Letošní 
valná hromada již proběhla, pomalu tedy 
zahajujeme přípravy na valnou hromadu 
v příštím roce. Předběžný termín padl na 
jaro 2015 a určitě půjde o jiné dny, než 
je termín konání veletrhu OPTA 2015. 
Jako předběžné místo konání byla na-
vržena Praha. Vzhledem k nejasné účasti 
bude vytvořen elektronický dotazník, 
prostřednictvím kterého bychom chtěli 
zjistit zájem členů o účast a také bližší 
témata, která vás zajímají. Namátkou 
jmenujme témata jako přijetí nových 

členů, elektronické hlasování, členská 
struktura a výše členských příspěvků.

Veletrh OPTA 2015
I v nadcházejícím roce 2015 bude SČOO 
spolupořadatelem námi všemi oblíbe-
ného veletrhu oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA. Pevně věříme 
v zájem o tento veletrh a budeme dělat 
všechno pro to, abychom nalákali co 
nejvíce zájemců a OPTU zatraktivnili. Ve-
letrh se bude opět konat na brněnském 
výstavišti, a to v termínu 20. až 22. března 
2015. V současné době kompletujeme 
závěrečné podmínky a hodláme kon-
taktovat vystavovatele. 

Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
viceprezident SČOO

Kongres OPTOMETRIE-
OPTIKA 2014 v Hradci 
Králové

Ve dnech 20.–21. září proběhl na Uni-
verzitě Hradec Králové již devátý ročník 
kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA, kterým 
Společenstvo nabízí českým optikům 
a optometristům každoročně možnost 
získat kredity, představuje svůj standard 
kreditního vzdělávání a poskytuje prostor 
pro největší národní setkání odborníků 
z oboru.

Téma letošního kongresu znělo Kvalita 
je budoucnost. Přichází totiž doba, kdy 
zákazníci požadují kvalitu a jsou připraveni 
za ni zaplatit. Optici a optometristé proto 
musí kvalitu výrobků, technologií a služeb 
znát, umět ji poskytnout, vysvětlit a prodat, 
chtějí-li v rostoucí konkurenci prosperovat.

Čtyři společné přednášky a 24 seminá-
řů si vyslechlo přes 350 účastníků, kteří se 
zároveň uvolněně pobavili v sobotu večer 
při tradiční party v prostoru hradeckého 
Nového Adalbertina.

Kongres by samozřejmě nemohl být 
uskutečněn bez finanční pomoci op-
tických společností, především pak bez 
kompletní podpory generálních sponzorů, 
kterými byly již tradičně společnosti Optika 
Čivice, Johnson & Johnson Vision Care 
a Safilo Group, a také dalších níže uvede-
ných společností, kterým tímto veřejně 
děkujeme.

Kongres proběhl opět v příjemné 
a neformální atmosféře, odborný program 
byl podle ohlasů velmi kvalitní a poskytl 
širokou nabídku zajímavých témat, kvůli 
kterým se vyplatilo do Hradce přijet.

Děkujeme všem účastníkům, předná-
šejícím, sponzorům a vystavovatelům za 
jejich účast a spolupráci při uskutečnění 
kongresu a těšíme se na opětovné setkání.

Ing. Pavel Šebek
scoo@scoo.cz 

stránky sčoo autoři: Bc. Petr Daněk, Dis., Mgr. Martin Falhar, Ph.D., Ing. Pavel Šebek

InForMace  
ze Společenstva
Registrační povinnost 
očních optik

V polovině letošního září prolétla 
optickou veřejností zpráva o povin-
nosti registrace provozovatelů optik 
na Ministerstvu zdravotnictví. Přestože 
jsme všechny členy SČOO již důkladně 
informovali jak na webových stránkách 
SČOO, tak prostřednictvím e-mailové 
pošty, připravili jsme pro vás ještě ná-
sledující shrnutí informací.

Náš externí poradce v oblasti zdra-
votnictví, JUDr. Jakub Král, nás upozornil 
na skutečnost, že většina našich členů 
nemá na Ministerstvu zdravotnictví 
ČR (MZ ČR) splněnou tzv. oznamovací 
povinnost výrobce zdravotnických pro-
středků. Pro jistotu jsme se ještě obrátili 
na příslušný útvar MZ ČR (oddělení zdra-
votnických prostředků) a odtud jsme 
obdrželi písemné vyjádření, že dioptrické 
brýle jsou skutečně zdravotnickým pro-
středkem na zakázku a oční optiky jako 
jejich zhotovitelé (resp. výrobci) mají 
výše uvedenou oznamovací povinnost, 
vyplývající z ustanovení § 31 odst. 2 
zákona č. 123/2000 Sb., a příslušného 
nařízení vlády č. 33/2004 Sb.

Tato oznamovací povinnost se 
vztahuje na všechny fyzické i právnické 
osoby provozující živnost oční optika 
(na jedno IČO, tedy bez ohledu na 
počet provozoven) a měla být splněna 
nejpozději do června 2012! Podstata 
splnění této zákonné povinnosti spočí-
vá ve stažení elektronického formuláře 
na webových stránkách MZ ČR, jeho 
vyplnění, zakoupení a doplnění tzv. 
GMDN kódů (ty je nutno zajistit u GMDN 

Agency, správce Globální nomenklatury 
pro zdravotnické prostředky) a odeslání 
k registraci zpět na MZ ČR. Zakoupení 
licence GMDN je však pro jednotlivce 
složité, nákladné a především je nutné 
být do budoucna v kontaktu s GMDN 
Agency (tento servis je také zpoplatněn) 
kvůli možné změně zakoupených kódů. 
Další velkou komplikací je skutečnost, že 
pravděpodobně v dubnu příštího roku 
vstoupí v účinnost nový zákon o zdra-
votnických prostředcích, který registr 
výrobců zdravotnických prostředků pře-
vádí z MZ ČR na SÚKL (Státní ústav pro 
kontrolu léčiv). Tato „přeregistrace“ není 
automatická, jak by se dalo očekávat, 
ale bude spojena s další administrativní 
zátěží samotných výrobců. 

Vzhledem k tomu, že v daném 
okamžiku hrozilo nebezpečí kontrol 
a následných sankcí ze strany SÚKLu 
(kontrolní orgán pro MZ ČR), zajistili jsme 
poradenskou firmu, která se touto pro-
blematikou zabývá a u níž bylo možno 
tuto službu okamžitě pořídit. Současně 
jsme jednali i s jinými servisními firmami, 
abychom získali maximum informací 
a případně dohodli nejlepší podmínky 
možné spolupráce. Dospěli jsme však 
k závěru, že nejoptimálnější podmínky 
pro plný servis týkající se splnění ozna-
movací povinnosti jsme schopni pro 
naše členy zajistit vlastními silami. Od po-
loviny října již máme k dispozici platnou 
licenci a první zaregistrované zájemce.

Více informací naleznete na www.
scoo.cz a veškerou legislativu, formuláře 
i metodický pokyn na www.mzcr.cz.

Bc. Petr Daněk, DiS.
člen revizní komise SČOO

Aktuality

Strabologické dny v Litomyšli
Ve dnech 26. a 27. září proběhl v Litomyšli 
strabologický kongres, v rámci kterého byl 
pořádán diskuzní kulatý stůl. U tohoto stolu 
se sešli zástupci oftalmologie, optometrie 
(Martin Falhar), ortoptiky a zrakových te-
rapeutů. Cílem bylo vymezit kompetence 
jednotlivých oborů a přesněji specifikovat 
oborové specializace. Vzájemné setkání 
vyústilo v návrh na vytvoření pracovní 
skupiny, která by se i nadále zabývala 
mezioborovou spoluprací.

Legislativa 
Rok 2014 je velmi bohatý na legislativní 
změny v klíčových zákonech pro oční op-
tiky a optometristy. Jako první jmenujme 
živnostenský zákon, který obsahuje velmi 
důležitý dodatek č. 5. Ten specifikuje obory, 
které jsou nezastupitelné, to znamená, že 
při poskytování jejich služeb neodbornou 
osobou by mohlo dojít k újmě na zdraví. 
Mezi tyto privilegované obory byl zařazen 
i obor oční optika. Je to důležitý krok, který 
má zajistit, že v oční optice může pracovat 
jen profesionál. Mnoho otazníků dozajista 
vyvstane dosavadnímu personálu optik, 
který příslušné vzdělání nemá. I tuto sku-
tečnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR zohlednilo a podle nově přidaných 
bodů může v oční optice pracovat každý, 
kdo v ní dosud pracoval po dobu tří let. 
Kdo pracoval kratší dobu, nemá k prová-
dění této profese kompetence. V souladu 
s aktuálním zákonem o zdravotnických 
prostředcích může brýle na poukaz vydá-
vat (výdej zdravotnického prostředku) stále 
jen vystudovaný oční optik nebo optome-
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HyPerMetroPIe, 
podceňovaná ametropie
Výskyt hypermetropie ve věku 

od pěti do devíti let je v této 
věkové skupině na jednu stranu 
normální, na druhou stranu však 
může vést k výrazným obtížím. 
Mohou to být potíže při akomo-
daci, poruchy při čtení a psaní či 
koncentraci a občas i zhoršené 
vidění do dálky.

Je zřejmé, že řada odborníků, kteří 
vyšetřují děti (optici, optometristé 
a oftalmologové), je toho mínění, že 
v této věkové skupině může být hy-
permetropie do 2 až 3 D bez problémů 
kompenzována díky akomodaci. (Pozn. 
překladatelky: u nás mohou děti do 
15 let vyšetřovat pouze oftalmologové 
nebo optometristé pod dozorem oftal-

mologů). V praxi se často setkáváme 
s tím, že hypermetropie spojená s ob-
tížemi dětského oka nejsou korigovány. 
Existuje několik důvodů, přičemž není 
rozhodující, zda postižené dítě vyšet-
řoval oční optik, optometrista nebo 
oční lékař:
 • hypermetropie není zachycena, 
ačkoliv bylo vyšetření provedeno 
v cykloplegii;

 • hypermetropie byla odhalena, ale 
vzhledem k tomu, že byla nižší než 
3 D a akomodace je dostatečná, 
nebyla korigována;

 • vyšetřující odborník korekci nepře-
depsal, neboť asi ve 40 % případů 
jsou brýle odkládány;

 • vyšetřující odborník předepsal 
+0,5 D bilaterálně (tzv. brýle ze 

zoufalství) především kvůli rodičům, 
kteří trvají na korekci i nepatrné 
refrakční vady.

Je tedy potřeba zvážit všechny 
souvislosti. V prvních letech života jsou 
rizikovými faktory strabizmus a amblyo-
pie, které nutně vyžadují korekci. Na 
druhou stranu je však také nutné uvážit 
zásah do očekávané regrese dětské 
hypermetropie, tedy porušení procesu 
emetropizace.

Riziko vzniku strabizmu ani porucha 
emetropizace ve věkové skupině mezi 
pěti a devíti lety však není rozhodující. 
V popředí zájmu stojí především opti-
mální vidění jako základ pro zachycení 
a zpracovávání zrakových podnětů ve 
školce a ve škole.

z Praxe oPtIka překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, Drsc. Hypermetropie, forie 
a vergence   

V rozhodování o předpisu korekce 
hypermetropie mezi +0,25 až +2,00 D ve 
věkové skupině pět až devět let panuje 
značná nejistota. Mnohem výraznější 
shoda nastává při předpisu korekce vy-
soké hypermetropie nebo akomodativní 
esotropie.

Hranice, kdy korigovat „malou“ 
hypermetropii, leží mezi hodnotami 
+1,00 až +3,00 D. Mezi důležité faktory 
kompenzace hypermetropie patří forie, 
akomodace a vergence.

K této problematice existuje jen 
málo studií. Jednu z prvních uveřejnil 
optometrista, lékař a učitel Thomas 
Eames již v roce1932. Srovnával skupinu 
114 ametropických dětí s problémy při 
čtení se skupinou 143 dětí bez potíží 
při čtení. Rozdělil je podle refrakční 
vady a zjistil, že mezi špatnými čtenáři 
jsou zřetelně častěji hypermetropové 
(43 % hypermetropů mezi dětmi s po-
tížemi při čtení oproti 27 % ve skupině 
dobrých čtenářů). 

Young hodnotil u 316 dětí kva-
litu čtení ve vztahu k refrakční vadě 
a definoval hypermetropii od +0,75 D 
a myopii nezávisle na její výši. Myopo-
vé byli lepší čtenáři než emetropové 
a mnohem lepší čtenáři než hyperme-
tropové. Young označil hypermetropii 
jako významný rizikový faktor pro 
špatné čtení. Naskýtá se však otázka, 
zda myopové lépe čtou proto, že oči 
jsou nasměrovány na vidění do blízka. 

Fulk a Goss ve svém výzkumu sle-
dovali děti ze základních škol, vyšetřili 
je autorefraktometrem a zjistili, že k nej-
horším čtenářům patří 34 % hyperme-
tropů, zatímco pouze 14 % emetropů 
a 12 % dětí s myopií. Rosner a Rosner 
zjistili v obdobné studii prováděné na 
základě skiaskopie, že k nejlepším čte-
nářům patří pouze 11 % hypermetropů, 
emetropů bylo v této skupině 27 % 
a myopů 33 %.

Všechny studie ukazují, že ve srov-
nání s myopií existuje velmi málo 
vyšetření. K odhalení hypermetropie 
je nutné vyšetření v mydriáze, bez ní je 
výsledek i u zkušených optometristů 
vždycky problematický.

Souvislost akomodace, vergence 
a hypermetropie je v optometr i i 
i oftalmologii řešena macešsky. Po-
zorněji by měly být vyšetřovány děti 
ve věkové skupině pět až devět let 
s normální hypermetropií, u nichž 
není přítomen strabizmus.

Jako hypermetropie by měla být 
hodnocena každá skiaskopie, která 
má ve dvou hlavních řezech hodnotu 
+0,25 D.

Pokud je hodnota hypermetropie 
do +2,00 D a je správné binokulární vi-
dění a stereopse, pak je vše v pořádku. 
Na tom se shodnou vyšetřující opto-
metristé i oftalmologové. Nastanou-li 
u dítěte potíže při soustředění jako 
bolesti hlavy nebo problémy ve škole, 
vyžádá si tento stav předpis korekce, 
někdy však pouze +0,5 D jako po-
můcky pro čtení. Ta je předepisována 
nezávisle na dalších optometrických 
údajích, většinou na základě vyšetře-
ní v cykloplegii. Odhadem asi 60 % 
případů korekce tyto problémy řeší, 
zbylých 40 % dětí brýle nepoužívá. 
U 60 % je častější výskyt esoforie než 
exoforie – ta se vyskytuje u zbylých 
40 %.

Pro správné zhodnocení, zda je 
hypermetropie správně kompenzo-
vána, nestačí objektivní stanovení 
hypermetropie. Rozhodujícím fak-
torem je stanovení forie, vergence 
a akomodace, a to bez závislosti na 
hodnotě hypermetropie.

Podchycení dětské 
hypermetropie   

Podchycení hypermetropie u dí-
těte je velice významným faktorem 
pro každé další posouzení stavu. Zjiš-
tění ametropie ve věku do dvanácti 
let nemůže být založeno pouze na 
subjektivních údajích či výsledcích 
měření autorefraktometrem. V těchto 
případech je jasnou volbou skiaskopie, 
neboť poskytuje cenné informace, kte-
ré nelze odkrýt jinými postupy.

Pokud vyšetření v cykloplegii stav 
neobjasní, zaslouží si vyšetření ako-
modace zvláštní pozornost. Skiaskopií 
dosáhneme srovnatelné přesnosti jako 
při vyšetření v cykloplegii. Její výhodou 
je navíc možnost binokulárního vyšet-
ření bez cykloplegik.

Názor na vyšetření dětí na auto-
refraktometru není jednotný. Zatímco 
u dospělých je běžně používán v ka-
ždodenní praxi, u nejmenších dětí 
měření ztroskotává na fixaci, která je 
pro měření nutná. I když se měření 
podaří, kvůli nedostatečné kontrole 
akomodace je přesnost údajů sporná. 
Lowery a kol. porovnávali výsledky 
sk iaskopie s měřením na přístroji 
Nikon Retinomax u malých dětí bez 
cykloplegie. U 75 dětí ve věku čtyř až 
třinácti let shledali posun k minuso-
vým hodnotám na rozdíl od nižších 
plusových hodnot. Autoři usoudili, že 
použití autorefraktometru u dětí je ne-

obr. 1 Skiaskopická lišta k uvolnění akomodace.



8   9

vhodné. Rozdíl ve srovnání s hodnotami 
skiaskopie činil přibližně –1,25 D.

Jaké jsou možnosti 
skiaskopování   

Zpravidla se vyšetřuje na foropte-
ru – to je možné i u malých dětí („teď se 
můžeš dívat našimi největšími brýlemi“). 
Předností jsou zabudované distanční 
čočky, možnost rychlé výměny čoček 
a kontroly binokulární situace. Před 
neskiaskopovaným okem se nastaví 
relativní korekce hypermetropie, která 
uvolní akomodaci. Na konci vyšetření 
jsou před oběma očima plně korigující 
čočky, které pravděpodobně neumožní 
větší akomodaci.

Pokud není možno použít foropter 
nebo chceme-li skiaskopovat přes brýle, 
používáme skiaskopické lišty (obr. 1), 
které se dají velice dobře použít i u nej-
menších dětí.

Abychom dosáhli co největšího 
uvolnění akomodace, doporučuje se 
pohybovat lištou ne klasicky ve vertikále, 
ale šikmo, aby se před neskiaskopova-
ným okem uplatnil „plusový účinek“. 
Především u hypermetropických dětí tak 
lze dosáhnout lepšího uvolnění.

Fixace   

Fixační značka má velký význam 
především u dětí. Čím je dítě menší, tím 
musí být značka zajímavější a poutavěj-
ší. Mezi nejúspěšnější patří postavičky 
z animovaných filmů – moderní počíta-
čové přístroje (Multi-visus nebo Visucat) 
umožňují nahrát obrázky nebo videa 
a přehrát je jako krátký film. Výhodou je 
navíc skutečnost, že dítě se těší na další 
vyšetření a pokračování filmu.

Zamlžování – ano, nebo ne?

Názory na to, zda má být nevyšet-
řované oko zamlženo, či nikoliv, jsou 
kontroverzní. Především u dětí je pro 
přesnost výsledků měření velmi důležité, 
aby fixační značka byla co nejzřetelnější. 
Zamlžování však v praxi hraje jen malou 
roli. Zejména u malých dětí se doporu-
čuje častěji opakovaně střídat obě oči 
tak dlouho, až už nelze vyvolat žádné 

„plus“. Tímto způsobem dosáhneme 
lepšího výsledku než při zamlžování. 
Často vyšetřující nemění jen polohu 
„sem a tam“, ale volí statickou a dynamic-
kou skiaskopii, aby dosáhl maximálního 
odhalení latentní hypermetropie. V praxi 
se ukazuje, že takto skutečně může být 
latentní hypermetropie často odhalena.

Dynamická skiaskopie   

V Německu je tato metoda praktic-
ky neznámá, proto bohužel nehraje při 
vyšetřování žádnou velkou roli. Přitom 
v mnoha případech může poskytnout 
potřebné informace, především při 
vyšetřování nejmenších dětí.

Při dynamické skiaskopii se fixuje 
na blízký předmět, nepokoušíme se 
tedy o stav bez akomodace jako při 
statické skiaskopii. Spíše se využívá 
uvědomělé akomodace, aby se mohla 
měřit její přesnost. Pacient fixuje skia-
skop nebo předmět na něm. Pokud 
je totožná rovina fixace s vyšetřovací 
vzdáleností ,  nepoužívá se žádná 
skiaskopická nebo distanční čočka. 
Vzhledem k tomu, že většina lidí nea-
komoduje přesně, většinou příliš málo, 
je při plné korekci do dálky a do blízka 
dosaženo nestejného výsledku. Rozdíl 
představuje hodnotu akomodační 
přesnosti, kterou je třeba ve výsled-
cích měření zohlednit. Pro jednotlivé 
skiaskopické techniky existují určité 
hodnoty této nedostatečné akomoda-
ce, odvozené od příslušných výsledků 
měření dynamickou skiaskopií.

Fotorefrakce   

Jako alternativa skiaskopie byla 
v posledních letech zavedena foto-
refrakce. Především mezi dětskými 
lékaři se těší velké oblibě a je podpo-
rována úhradami zdravotních pojiš-
ťoven. V ambulancích optometristů 
a oftalmologů se nejčastěji objevuje 
pediatrický autorefraktor Plus Optix. 
Zkušenosti z posledních let ukazují, že 
může pomoci odhalit dětskou hyper-
metropii, avšak často vykazuje hrubé 
chyby – neodhalí hypermetropii 3 D. 
Pediatrický autorefraktor je proto jako 
jediný vyšetřovací přístroj nepřípustný, 

pouze ve spojení se skiaskopií před-
stavuje současný standard objektivní 
refrakce v této věkové skupině.

Návrh správného 
postupu   

Důvodem pro předpis brýlí s ma-
ximálně akceptovatelným plusovým 
účinkem je přítomnost esotropie nebo 
amblyopie. Ve všech ostatních přípa-
dech je při zvažování nejvhodnější 
hodnoty korekce třeba přihlédnout 
k celé řadě dalších faktorů. Jsou to: 
schopnost akomodace, stav vergence, 
bolesti hlavy, časté mrkání, odmítání 
práce do blízka, vidění, léky, školní 
výsledky a další hlediska. Přitom se 
vychází od hypermetropie +0,25 D či 
více. Je třeba si uvědomit: nepřede-
pisujeme korekci hypermetropie bez 
kvalitního vyšetření binokulárního 
vidění, vergence a akomodace!

Školní prospěch   

Pokud se při anamnéze ukáže, že 
dítě ve škole nepodává plný výkon, 
má problémy, potíže při námaze nebo 
sníženou koncentraci při práci do blízka, 
je vyšetření na místě. Vyšší pozornost si 
zaslouží také děti, které již při předškolní 
výchově nevymalovávají předlohy. Pře-
devším u dětí, u nichž je navíc přítomna 
esoforie, je nutná nejprve čistá korekce 
hypermetropie, později prizmatická 
korekce. V těchto případech je nutno 
předepsat maximálně akceptovanou 
plusovou korekci.

Pokud se prokáže především do 
blízka exoforie, je nutno hypermetropii 
podkorigovat, dát prizmatickou korekci 
a zařadit dítě do vizuální terapie.

Vidění a okulomotorika   

Bezpodmínečnou indikací pro vy-
šetření je snížené vidění. Podle míry 
sníženého vidění, binokulárního nálezu 
a hodnoty hypermetropie je třeba zvážit 
plnou korekci. Totéž platí pro anizomet-
ropie. Zde je třeba vzít v úvahu, že podle 
binokulární situace je třeba korigovat 
i malé hodnoty nad +0,25 D.

Pokud se projeví porucha okulo-
motoriky, je vždy nutno v závislosti na 
binokulárním nálezu uvažovat o korekci 
hypermetropie.

Akomodace a vergence   

Poruchy akomodace jsou vždy důvo-
dem k vyšetření. Také v případě vergencí 
je třeba zvážit potřebu korekce. Pokud 
se současně vyskytne esoforie, stoupá 
pravděpodobnost smysluplnosti korek-
ce. Opakem je exoforie, kde je potřeba 
podkorigování. Přitom každá korekce 
hypermetropie snižuje část konvergen-
ce, může tak dojít až k dekompenzaci 
exoforie. Zpravidla to vede k špatnému 
přijetí takových brýlí. Rovněž musí být 
posouzen vztah mezi akomodací a ver-
gencí, tzv. poměr AC/A. Nízký poměr 
AC/A ukazuje malý vliv akomodace hy-
permetropa na vergenci, naopak vysoký 
poměr AC/A poukazuje na vysoký vliv 
korekce. Při vysokém poměru AC/A tedy 
znamená akomodativní vyrovnání 
hypermetropie výraznou vergenci, 
nízký poměr AC/A naproti tomu malou 
vergenci. Z toho plyne, že předpis bez 
posouzení schopnosti akomodace a ver-
gence a jejich souhry nemůže být účelný.

Astigmatizmus   

Astigmatizmus má výrazný vliv na 
korekci hypermetropie. Platí to pro 
všechny typy astigmatizmu. U smíše-
ného astigmatizmu (astigmatismus 
mixtus) může vzniknout neostrý obraz 
rozmazaný v jednom směru. To může 
rušit zrakový vjem, neboť probíhá 
akomodace mezi oběma hlavními řezy, 
čímž vzniká nerovnováha ve zrakovém 
systému.

Astigmatizmus proti  pravidlu 
(astigmatismus inversus) se zdá zprvu 
bez komplikací. Mnozí optometristé, 
kteří se zabývají poruchami čtení 
a psaní, však pozorují, že astigmati-
smus inversus hypermetropicus se 
u těchto dětí vyskytuje častěji. Zdá se, 
že se může projevit malý astigmatiz-
mus od 0,25 D do 0,5 D. Pokud se u hy-
permetropie vyskytne astigmatismus 
inversus, podle okolností by měl být 
korigován – zvláště v případech, kdy je 

u dítěte podezření na potíže se čtením 
a pravopisem.

Astigmatizmus podle pravidla 
(astigmatismus rectus), který je nejčas-
tější, nalézáme u dětí s těmito obtížemi 
málokdy. I zde je třeba hypermetropii 
plně korigovat a respektovat i malé 
hodnoty cylindrické korekce. Primárně 
se zde jedná o zmírnění akomodace, 
nikoliv pouze o zlepšení vidění.

Obtíže při námaze 
a stereopse   

Bolesti hlavy, únava, časté mrkání, 
poruchy koncentrace a odmítání činnos-
ti do blízka poukazují vždycky na vizuální 
stres. Především při současné esoforii je 
vždy nutno doporučit korekci.

Při snížené stereopsi by rovněž vždy 
měla být doporučena korekce. Pokud 
se neprojeví problémy s vergencí, např. 
insuficience konvergence nebo exoforie, 
je vždy korekce na místě.

Při užívání léků, které mají negativní 
vliv na akomodaci, je korekce rovněž 
nutná.

Plná, nebo částečná 
korekce hypermetropie?   

Jako první možnost řešení přichází 
v úvahu částečná korekce, a to z mnoha 
důvodů. Optici, optometristé a oftal-
mologové, kteří korekci předepisují, 
chtějí minimalizovat negativní vliv na 
emetropizaci, proto volí nejnižší hodnoty 
korekce. U dětí do tří let bývá předepi-
sována nižší korekce o nejméně 1 D, je 
tedy maximálně až +0,50 D pod plnou 
hodnotou, jež byla objektivně zjištěna 

skiaskopií. U hypermetropií do +3,00 D 
lze postupně korekci zvyšovat, až dosáh-
ne objektivně zjištěných hodnot.

V zásadě existuje několik důvodů 
pro plnou korekci kromě přítomnosti 
esotropie nebo amblyopie. Hypermet-
ropové se zřetelně vyššími hodnotami 
než +3,00 D tvoří skupinu, u níž už nelze 
očekávat emetropizaci. Podkorigování 
může tedy způsobit další poruchu vývo-
je vidění, která může vyústit až ve strabi-
zmus. Před prizmatickou korekcí esoforie 
je nutno nejprve korigovat zjištěnou 
hypermetropii. Při vyšším astigmatizmu 
(více než 1,5 až 2,0 D) by rovněž měla 
být předepsána plná korekce, aby se za-
mezilo dalším poruchám vývoje vidění. 
Jakmile částečná korekce nedostačuje, je 
nutno zvážit plnou korekci. V tab. 1 jsou 
uvedeny nejčastější optometrické nálezy 
a doporučení jejich řešení. 

Hypermetropie v rozsahu do +1,00 D 
až +3,00 D a nad +3,00 D jsou většinou 
bez obtíží při čtení. Jako podkorigování 
je míněno úmyslné zeslabení maximálně 
zjištěné subjektivní plusové hodnoty. 
Jako hyperkorekce je míněna vědomě 
vyšší plusová korekce do blízka nebo 
maximální subjektivně tolerované plu-
sové hodnoty.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Lahme, S.: Hyperopie, die unterschätzte Ametropie. 

DOZ 08/2014, str. 32–36.

Hypermetropie Plná korekce
Částečná 
korekce

Podkorigování Hyperkorekce

do 1 D – + ++ –

obtíže při čtení, 

eso od 0,25 D
+++ + – ++ 

do 3 D + +++ ++ –

nad 3 D +++ ++ – –

esoforie +++ + ++

exoforie ––– + +++ –––!

akomodace +++ –––! ++

 tab. 1  Doporučená korekce u hypermetropie. Všechny údaje se týkají sférických kompo-
nent předpisu.



  11

Tradičním místem prezentace SAGITTY je pražský hotel HILTON, 
kam letos přišlo za SAGITTOU rekordní množství optiků a opto-
metristů nejen z Prahy. V HILTONU našla SAGITTA opět optimální 
podmínky jak pro předvádění svého zboží, tak pro pohoštění 
zákazníků. 

Mozkový a obchodní trust SAGITTY Brno měl v průběhu celého týdne 
TOUR DE SUN 2015 plné ruce i hlavy práce. Martin Říha, Mikuláš Veselý, 
Šimon Kupči, Borek Veselý, Petr Liška (na obrázku zleva) a také Dan 
Rybka, který na obrázku chybí, byli v průběhu celého týdne vytíženi 
více než na sto procent. 

Domácí prostředí pravidelně poskytuje SAGITTĚ brněnský hotel 
HOLIDAY INN. I letos sem zavítalo velké množství zájemců o op-
tické novinky SAGITTY a kolekce více než 2 000 modelů dvaceti 
vybraných značek dokázala uspokojit i ty nejnáročnější zákaznice 
a zákazníky. 

Novinkou letošní kolekce se stala staronová značka v portfoliu SAGITTY 
Brno BETTY BARCLAY. Letos začal značku BETTY BARCLAY vyrábět 
dlouholetý partner SAGITTY Brno společnost VISIBILIA Německo, a tak 
se mohla BETTY BARCLAY vrátit na český trh prostřednictvím svého 
někdejšího distributora SAGITTY.  

SAGITTA Brno  
a TOUR DE SUN 2015

Ve dnech 6.–10. října 2014 organizovala SAGITTA Brno TOUR DE SUN 2015 – prezentaci slunečních brýlí a brýlových 
obrub se zaměřením na novinky roku 2015. Oční optici a optometristé ve vybraných městech České republiky 
tak měli možnost seznámit se s nejnovějšími modely vystavovanými koncem září na světové výstavě oční optiky 
SILMO v Paříži.

Ing. Jaroslav Majerčík,  
SAGITTA Brno
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oPtoMetrIe autorka: Bc. Lucie russnáková

Terapeutické účinky  
BareVnýcH 
FILtrů
Barevné filtry se v  optome-

trii nejčastěji používají do 
slunečních brýlí jako ochrana 
před oslněním. Brýlová skla do 
takových brýlí mají většinou 
barvu hnědou, šedou, případ-
ně zelenou. Pestřejší barvy se 
používají jako módní doplněk. 
Barevné filtry lze využít při 
sportu, kde filtr musíme vybrat 
podle podmínek, v jakých bude 
používán. Důležitou skupinou 
jsou filtry terapeutické. ty lze 
používat v  podobě brýlových 
nebo kontaktních čoček v  zá-
vislosti na potřebách pacienta.

Barevné filtry mají různé vlastnosti. 
První základní charakteristika, která 
většinu lidí napadne už podle názvu, je 
barva. Barva filtru vychází z fyzikálních 

vlastností materiálu, který je schopen 
některé vlnové délky světla propouštět 
nebo odrážet. Z toho vyplývá další dů-
ležitá vlastnost – propustnost. Evropská 
norma dělí brýlové čočky podle pro-
pustnosti pro světlo do pěti kategorií, 
které jsou popsány v tabulce 1. Údaj 
o rozsahu propustnosti určuje, zda je 
brýlová čočka vhodná pro dané pro-
středí. V praxi je důležité vědět, že pro 
řízení ve dne nesmí být použity brýlové 
čočky s propustností 8 % a nižší a pro 
řízení v noci s propustností 75 % a nižší.

Další vlastností, která je podstatná 
zejména u terapeutických filtrů, je 
jejich spektrální propustnost. Spekt-
rální propustnost vyjadřuje závislost 
propustnosti brýlové čočky na vlnové 
délce světla. Není charakterizována 
pouze jednou hodnotou, nýbrž soubo-
rem hodnot, které lze vyjádřit grafem 

spektrální propustnosti dané čočky. 
Rozdílná spektrální propustnost čoček, 
které mají stejnou barvu, může být 
zdrojem nedorozumění. V praxi může 
nastat situace, kdy lékař předepíše 
pacientovi terapeutický filtr, který má 
například oranžovou barvu. Pacient 
přijde za optikem, který mu sice brýle 
vyrobí, ale s obyčejným oranžovým 
filtrem. Je jasné, že potřebný terapeu-
tický účinek se při nošení takových 
brýlí nedostaví. Optik mu totiž vyrobil 
filtr byť požadované barvy, ale jiné 
spektrální propustnosti.

Terapeutické filtry 
a jejich účinky   

Hovoříme-li o terapeutických fil-
trech, musíme si  nejprve popsat 

několik skutečností, které nám po-
mohou lépe pochopit, co to vlastně 
terapeutický filtr je, jaké jsou možnosti 
jeho použití a omezení. Nejprve je po-
třeba vysvětlit, proč je vhodné mluvit 
o terapeutických účincích barevných 
filtrů, nikoliv o terapeutických filtrech. 
Je to z toho důvodu, že tyto filtry neléčí 
základní onemocnění, ale pouze po-
máhají člověku s očním onemocněním 
zvládat každodenní problémy. Navíc 
je třeba si uvědomit, že terapeutické 
filtry jsou barevné, čímž mění barevné 
vnímání okolního světa. Tento fakt je 
třeba zohlednit zejména u nemocí, 
s nimiž je člověk schopen relativně 
normálně žít i bez používání terapeu-
tického filtru. Takovému pacientovi 
by změna barevného vidění mohla 
být nepříjemná. Naopak pokud je 
někdo (za normálních okolností, bez 
terapeutického filtru) permanentně 
oslněn, může být schopen vnímat 
a rozeznávat barvy i s terapeutickým 

filtrem a změnu barev nemusí vnímat 
negativně. Poslední důležitou skuteč-
ností je to, že nemůžeme zcela spo-
lehlivě přiřadit konkrétní terapeutický 
filtr k určitému onemocnění. Vybereme 
tedy předpokládaný filtr, vyzkoušíme 
ho, poté se pacienta zeptáme, zda mu 
filtr vyhovuje, případně vybereme jiný, 
vhodnější. Omezujícím faktorem je to, 
že výzkumy se někdy zaměřují pouze 
na barvu použitého filtru, nikoliv na 
spektrální propustnost, což může být 
příčinou nepřesností.

Typy a využití 
terapeutických filtrů   

Nejčastěji používané terapeutické 
filtry jsou tzv. hranové filtry a chro-
magen filtry. Výzkum se věnuje i dal-
ším oblastem možného využití, jako 
je například použití barevných filtrů 
při prevenci epileptických záchvatů, 

možnost použití barevných brýlových 
nebo kontaktních čoček u sezonní 
afektivní poruchy, Parkinsonovy choro-
by nebo dětské migrény. Barevné filtry 
lze použít také jako filtry, které mění 
barvu osvětlení a působí tak pozitivně 
na lidskou psychiku.

Hranové filtry   

Hranové filtry (německy Kanten-
filter, anglicky cut-off filters) jsou nej-
rozšířenější terapeutické filtry. Jejich 
název je odvozen od typického grafu 
spektrální propustnosti, na kterém je 
vidět hrana. 

Hranové filtry se většinou označují 
číslem, jež udává nejvyšší vlnovou délku, 
na které daný filtr nepropouští světlo. 
Terapeutický účinek filtrů vychází 
ze spektrální propustnosti. Tyto filtry 
nepropouštějí záření ultrafialové a z krát-
kovlnné oblasti viditelného spektra. 
Energii fotonu lze vyjádřit jako E = hc

λ  , 

Školačka v brýlích s chromagen filtry (zdroj: http://www.chromagenpresskit.com).
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kde h je Planckova konstanta, c rychlost 
světla a λ vlnová délka. Z tohoto vzorce 
vyplývá, že čím nižší je vlnová délka, tím 
vyšší je energie fotonu. 

Hranové filtry nepropouštějí škod-
livé záření a tím chrání citlivé nitrooční 
tkáně. Mají proto široké použití u one-
mocnění poškozujících sítnici, dále 
v případech, kdy z nějakého důvodu 
není zajištěna dostatečná ochrana ni-
troočních tkání před viditelným nebo 
UV zářením, a také při onemocněních, 
která způsobují světloplachost. Lze je 
využít jako sluneční brýle s vysokou 
ochranou proti UV záření.

U onemocnění, která poškozují 
sítnici, je důležité, že hranové filtry 
nepropouštějí modré světlo, které má 
vysokou energii. Jedná se například 
o diabetickou retinopatii nebo věkem 
podmíněnou makulární degeneraci.

Mezi případy, kdy nejsou u vlastní-
ho oka dostatečně chráněny nitrooční 
tkáně, patří zejména aniridie nebo 
afakie. Při afakii chybí oční čočka, 
která normálně absorbuje UV záření. 

Aniridie je vzácná porucha, při níž se 
vyvine pouze kořen duhovky, která 
u zdravého oka umožňuje regulovat 
průchod světla pomocí změny velikosti 
zornice. Pro zdraví oka je výhodné od-
filtrovat světlo, které má vysokou ener-
gii a mohlo by poškozovat zejména 
sítnici. Podobně je tomu u kolobomu 
duhovky, při kterém chybí jenom část 
duhovky. Aniridie a kolobom duhovky 
způsobují extrémní světloplachost.

K romě obou výše uvedených 
vrozených vad duhovky způsobu-
je světloplachost také albinismus 
a achromatopsie. Albinismus je poru-
cha, při níž částečně nebo úplně chybí 
pigment v těle. Absence pigmentu 
v očích se projevuje narůžovělou 
duhovkou, která propouští  velké 
množství světla. Kromě toho pigment 
neobsahuje ani sítnice, takže je vý-
znamně ovlivněno centrální vidění. 
Achromatopsie znamená nepřítom-
nost všech tří typů čípků. Člověk trpící 
achromatopsií má funkční pouze ty-
činky, které jsou však uzpůsobeny pro 

noční vidění. Proto je takto postižený 
člověk světloplachý.

V případě světloplachosti se běžně 
používají tmavé brýlové čočky, které 
mají většinou propustnost 25, 50 nebo 
75 %. Proč tedy používat hranové 
filtry místo absorpčních? Absorpční 
filtry sice snižují množství světla, které 
do oka dopadá, ale výrazně snižují 
kontrast. Hranové filtry absorbují 
světlo s vysokou energií, díky čemuž 
se nemusí propustnost snížit tolik 
jako u filtrů, jejichž propustnost je 
snižována na všech vlnových délkách 
přibližně stejně.

Při používání terapeutických filtrů 
si musíme kromě výhod, které přiná-
šejí, uvědomit také nevýhody spojené 
s jejich použitím. V první řadě je třeba 
si připomenout efekt, který využíváme 
u anaglyfních červeno-zelených testů. 
Hranové filtry bývají žluté, oranžové 
nebo červené a spolu se specifickou 
spektrální propustností působí to, 
že filtrem prochází zejména paprsky 
těchto barev, což vede k efektu hyper-
metropizace. Dalším omezením pro 
použití je fakt, že ačkoliv mají subjek-
tivně rozjasňující účinek, jejich celková 
propustnost pro světlo je poměrně 
nízká. Nehodí se proto pro řízení au-
tomobilu v noci. Kromě toho se v noci 
uplatňuje skotopické vidění, které je 
barvoslepé, proto i subjektivní pocit 
rozjasnění mizí. Hranové filtry rovněž 
mění barevné vnímání, takže některé 
z nich mohou omezovat i řízení ve 
dne, a to zejména u profesionálních 
řidičů. Vždy by se měl používat nej-
slabší hranový filtr, který konkrétnímu 
pacientovi pomáhá. Celodenní nošení 
barevného filtru může být pro některé 
uživatele nežádoucí z kosmetických 
důvodů.

Chromagen filtry   

Chromagen filtry jsou barevné 
terapeutické filtry, které byly vyrobeny 
za účelem léčby barvosleposti. Nejsou 
tolik rozšířené jako hranové filtry. 
Používají se při barvosleposti, dyslexii 
a dyspraxii. Dyslexie a dyspraxie jsou 
poruchy učení. Dyslexie je porucha 
osvojování čtenářských dovedností, 

Rozsah propustnosti [%]
Kategorie Popis Použití

nad do (včetně)

80 100 0 čirý nebo velmi lehce 
tónovaný oblačno, interiér

43 80 1 lehce tónovaný snížená sluneční svě-
telnost

18 43 2 středně tónovaný střední světelnost

8 18 3 tmavý silná sluneční světel-
nost

3 8 4 velmi tmavý mimořádná světelnost

tab. 1 Rozdělení brýlových čoček podle propustnosti.
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funkcí, člověk má problémy zejména 
s pohybovými dovednostmi a napo-
dobováním viděných pohybů. Výběr 
chromagen filtrů probíhá metodou 
pokus omyl, kdy se zjišťuje subjektivní 
a objektivní změna barevného vidění.

U chromagen filtrů se používá 
modrá, fialová, zelená, žlutá a oran-
žová barva. Ve formě brýlových čoček 
je výhodné použít chromagen filtry 
zejména u lidí, kteří je nenosí celo-
denně, ale například pouze na čtení. 
Výhoda spočívá v tom, že tyto filtry 
lze vyrobit s potřebnou optickou mo-
hutností. Kontaktní čočky se vyrábějí 
jako planární. U kontaktních čoček se 
v některých případech chromagen 
filtry aplikují pouze na jedno oko, 
a to na oko nedominantní. Obezřetně 
vybíráme filtr zejména v případě paci-
enta s protanomálií (oslabené vidění 
červené barvy), neboť příliš křiklavá 
červená barva ho může od nošení této 
pomůcky odradit. 

X-chrome filtry   

Podobný účinek jako chromagen 
filtry mají také X-chrome filtry. Ty účin-
kují pouze v případech, které se anglicky 
označují jako „red-green colorblindness“ 
(snížená schopnost až neschopnost 
vnímat červenou a zelenou barvu). Do 
této skupiny barvosleposti patří pro-
tanopie, protanomálie, deuteranopie 
a deuteranomálie. Jmenované poruchy 
barevného vidění jsou vázány na chro-
mozom X, proto název X-chrome. Tyto 
barevné filtry se vyrábějí pouze jako kon-
taktní čočky. Pro čtyři uvedené poruchy 
barevného vidění lze použít také filtry 
ColorMax a EnChroma, které se vyrábějí 
naopak pouze ve formě brýlových čoček. 

Terapeutické filtry 
a jejich použití 
u některých typů 
onemocnění  

Sezonní afektivní porucha   

Terapeutické barevné f i ltr y je 
možné použít u sezonní afektivní 

poruchy, zkráceně SAD (z anglického 
Seasonal Affective Disorder). Téměř 
každý člověk má v zimě někdy pocit, 
že by si nejraději zalezl do postele 
s hrnkem čaje a nic nedělal. Sezonní 
afektivní porucha se však týká pouze 
asi 7 % lidí, kteří trpí depresemi. Ty 
začínají obvykle na podzim a odchá-
zejí spolu s příchodem jara. Kromě 
depresí se objevuje pokles aktivity, 
letargie, poruchy spánku, snížení 
koncentrace,  přej ídání .  Př íč inou 
SAD je nerovnováha v produkci hor-
monu melatoninu, který působí na 
oblast mozku, jež vyvolává spánek. 
Za normálních podmínek produkce 
melatoninu ustává ráno jako reakce 
na zvýšenou hladinu světla. U lidí se 
sezonní afektivní poruchou produkce 
melatoninu po ránu neustává. 

Základním způsobem léčby SAD 
je fototerapie, tedy osvit jasným svět-
lem o intenzitě přibližně 10 000 luxů 
několik hodin denně.

Kromě doby, po kterou je pacient 
světlu vystaven, je důležitá i barva 
světla, která může mít antidepresivní 
efekt.  Podle výzkumu Národního 
institutu pro duševní zdraví (Nati-
onal Institute of Mental Health) je 
při léčbě sezonní afektivní poruchy 
nejúčinnější zelené světlo, na které je 
oko nejcitlivější. Používání takových 
filtrů je pouze doplňkovou léčbou. 
Některé zdroje uvádějí jako částečnou 
pomoc používání žlutých nebo oran-
žových brýlí, které mají rozjasňující 
efekt a mohou působit pozitivně na 
psychiku.

Epilepsie   

Epilepsie je neurologické one-
mocnění, které se projevuje opako-
vanými epileptickými záchvaty. Exis-
tuje několik druhů epilepsie a typů 
záchvatů stejně jako příčin, které je 
vyvolávají .  Epileptický záchvat se 
může projevovat například pouhým 
brněním, ale také výpadkem paměti 
nebo až křečemi se ztrátou vědo-
mí. Záchvaty se mohou vyskytovat 
kdykoliv během dne. Pro stanovení 
diagnózy je důležitý nejen průběh 
záchvatu, ale i vyvolávající příčina.
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Většina případů epilepsie je léči-
telná pomocí léků, které se nazývají 
antiepileptika.

Mezi spouštěcí faktory epileptické-
ho záchvatu patří vnitřní i zevní faktory. 
Mezi zevní faktory, které negativně 
ovlivňují vznik epileptických záchvatů, 
patří nedostatek spánku, konzumace 
alkoholu, fyzická vyčerpanost a také 
smyslové vjemy, zejména světelné 
a zvukové. Světelné vjemy lze ovlivnit 
pomocí barevných filtrů.

Fotosenzitivita u epilepsie je pro-
blémem zejména proto, že ji nelze 
efektivně léčit medikamenty. Italský 
výzkum však ukázal, že modré filtry, 
které jsou komerčně dostupné pod 
názvem Z1, by mohly fotosenzitivitu 
u epilepsie pomoci vyřešit. Ve zmíně-
ném výzkumu byla sledována fotosen-
zitivita 4. typu, kdy je na EEG záznamu 
patrná tzv.  fotoparoxysmální reakce 
(PPR). Z 610 testovaných pacientů bylo 
prokázáno vymizení PPR u 463 jedinců 
(76 %), u 109 pacientů (18 %) byla PPR 
významně redukována. Závislost na 
věku, pohlaví a typu epilepsie nebyla 
statisticky významná. Rovněž nebyly 
nalezeny rozdíly mezi pacienty, kteří 
užívají léky proti epilepsii, a těmi, kteří 
je neužívají. 

Parkinsonova choroba   

Terapeutický účinek barevných 
filtrů se může uplatnit rovněž u Par-
kinsonovy choroby.

Toto degenerativní onemocnění 
nervové soustavy bylo pojmenováno 
podle Jamese Parkinsona, londýn-
ského lékaře, který je poprvé popsal 
v roce 1817. Pro Parkinsonovu chorobu 
je typický úbytek nervových buněk 
části zvané černá substance, která se 
nalézá ve středním mozku. Tyto buňky 
produkují neurotransmiter dopamin. 
Nedostatek dopaminu se projeví 
neschopností ovládat a koordinovat 
pohyb. 

Nejtypičtějším příznakem je třes. 
Vzniká v důsledku toho, že se tělo 
snaží nahradit nedostatek dopaminu 
jiným přenašečem, v tomto případě 
acetylcholinem, který má vzrušivé 
(excitační) účinky. 

Parkinsonova choroba není zcela 
prokazatelná žádným vyšetřením. 
Její příznaky jsou nespecifické, proto 
je diagnostikována až po vyloučení 
jiných onemocnění se stejnými přízna-
ky. V prvních fázích nemoci se k léčbě 
používají medikamenty, které chrání 
postižené části mozku a usnadňují 
vedení signálů. Nejúčinnějším příprav-
kem, který se používá až v posledních 
fázích nemoci, je levodopa. Po delším 
užívání se však účinnost tohoto pre-
parátu snižuje.

Toto onemocnění je tedy neléči-
telné, ale není smrtelné. Nejčastějšími 
komplikacemi jsou pneumonie, depre-
se a demence, které se u postižených 
objevují v posledních fázích one-
mocnění. Mezi další komplikace patří 
úzkost, apatie, ztráta paměti, poruchy 
spánku, závratě, bolesti kloubů, zácpa, 
močová inkontinence a také narušení 
zrakových funkcí. Mezi posledně jme-
nované komplikace patří poškození 
prostorové orientace, zrakové citlivosti, 
dvojité vidění, neschopnost rozlišit 
barvy. 

Také se může stát,  že pacient 
není schopen zpracovat malé změny 
v rychlosti pohybů, zejména u vzdále-
ných objektů. Vizuální údaje z periferie 
potom zatěžují mozek, který je neumí 
zpracovat, a mohou vznikat poruchy 
souhry vizuálního podnětu a pohybu. 
Proto jsou vhodné periferně umístěné 
modré filtry, které mají myopický efekt, 
tudíž redukují ostrost periferního obra-
zu. Ten pak není dostatečně kvalitní na 
to, aby ho mozek zpracovával, a tudíž 
jej nezatěžuje. Filtry navíc mohou mít 
uklidňující účinek.

Dětská migréna   

Migréna trápí nejen dospělé, ale 
i děti. U dospělých trpí migrénou 
častěji ženy, u dětí jsou touto nemocí 
postižena obě pohlaví stejně. Zatímco 
u dospělých je bolest lokalizována na 
určitém místě, u dětí je spíše difuzní, 
někdy postihuje celou polovinu hlavy 
nebo dokonce „cestuje“.

Vyvolávajícím faktorem u dětí bývá 
stres a problém, který dítě nedokáže 
samo zvládnout – například testy ve 

škole. Problémem při diagnostice je 
to, že malé děti nemohou bolesti hlavy 
popsat a také to, že bolest hlavy může 
mít řadu jiných příčin, z pohledu oftal-
mologie například nekorigovanou oční 
vadu nebo glaukom. Příčinou bolesti 
hlavy může být také vysoký nitrolební 
tlak, zánět nosních dutin nebo one-
mocnění zubů.

Léčba migrény spočívá v tom, že 
se lékař ve spolupráci s rodiči snaží 
zjistit vyvolávající příčinu a tu odstranit. 
Pokud se to nepodaří, lze dítěti podat 
analgetika. Kromě toho se doporučuje 
uložit dítě do chladné, větrané, tmavé 
místnosti, pomáhá také spánek.

Co se týče dětské migrény a ba-
revných filtrů, byl uskutečněn výzkum, 
při němž dvacet dětí, kterým byla 
diagnostikována dětská migréna, no-
silo po dobu čtyř měsíců růžové filtry. 
U těchto dětí se během doby nošení 
filtrů snížila frekvence a intenzita 
záchvatů bolesti, které jsou příznaky 
migrény. Při použití modrých filtrů 
u stejného vzorku nebylo zazname-
náno statisticky významné zlepšení. 

Bc. Lucie Russnáková
Katedra optometrie a  ortoptiky LF MU 
v Brně
381533@mail.muni.cz

Nová skripta pro oční 
optiky

Konvenční a Free-Form technolo-
gie výroby brýlových čoček 
Autoři: Petr Veselý, Peter Šimovič, 
Sylvie Petrová

Publikace vydaná v roce 2014 nabízí 
ucelený přehled technologií výroby 
minerálních i organických brýlo-
vých čoček. Je určena pro studenty 
středních a vyšších zdravotnických 
škol i vysokých škol se zaměřením na 
oční optiku a optometrii, užitečným 
zdrojem informací však bude i pro 
profesionály působící v oboru. 

Skripta je možné zakoupit za 222 Kč 
v Národním centru ošetřovatelství 
a nelékařských zdravotnických oborů, 
Vinařská 6, Brno, www.nconzo.cz.
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rozDíL je 
V PoraDenstVí
Představme si situaci: i  ten 

nejnáročnější zákazník najde 
při výběru brýlí hned napoprvé 
dva nebo více modelů brýlí, 
které mu perfektně sedí. je to 
sen, nebo utopie? odborníci na 
typologii tvrdí, že je to možné za 
předpokladu, že optik zná zákla-
dy poradenství v  oblasti barev, 
vzhledu a stylu.

Od 90. let minulého století zažívají 
brýle zásadní změnu svého obrazu: 
z původně čistě zrakové pomůcky se 
stal smysluplný módní doplněk. Politici 
mění prostřednictvím nových brýlí svou 
image a filmové hvězdy se předvádějí 
na scéně v bláznivých modelech. Také 
normální zákazník chce prostřednic-

tvím svých nových brýlí podat osobní 
výpověď.

Optici tak mají velkou šanci, neboť 
mohou při prodeji brýlí zabodovat 
špičkovým poradenstvím. Pomocí 
brýlí lze pozitivně změnit vzhled jejich 
nositele. Pokud zákazníkovi správně 
poradíte, bude z vašeho obchodu od-
cházet s novými brýlemi, v nichž bude 
vypadat lépe než předtím. Heslo optic-
kého oboru by tedy mělo znít nejen 
„dobře vidět“, ale také „dobře vypadat“.

Aby mohl optik stylově prodávat 
brýle, měl by znát základy barevné ty-
pologie i poradenství v oblasti image. 
Tento přístup je ovšem v oboru stále 
zesměšňován – koneckonců optik je 
přece uznávaný odborník v lékařské 
a optické oblasti. Proč by se tedy měl 

nadále vzdělávat v otázkách módy 
a stylu? Odpověď je jednoduchá – 
protože to přináší měřitelný prodejní 
úspěch a výrazně z vyšuje vazbu 
zákazníka na konkrétního optika. 
Pokud jsou optici takového módního 
poradenství schopni, mohou tímto 
způsobem dokonce zvýšit svůj obrat 
a naopak výrazně snížit počet rekla-
mací a nespokojených zákazníků. 
Optici mají občas sklon k tomu, že 
svým zákazníkům při výběru brýlí radí 
podle intuice, která však může někdy 
klamat. Jednodušší je, pokud mohou 
svým klientům bezpečně a kompe-
tentně poradit podle jasných kritérií 
týkajících se formy a stylu. To pak 
pozitivně působí jak na jejich obrat, 
tak na stálé zákazníky.

MarketInG překlad: redakce Oční optik jako 
profesionální odborník

Znalost vzájemné souhry proporcí, 
barevného typu a stylu usnadňuje po-
radenství a podporuje výběr vhodných 
brýlí. Zákazníci za sebou často mají 
dlouhou pouť za správnými brýlemi, při 
které vyzkoušeli desítky různých obrub 
v několika optikách – a bez výsledku. Jak 
je pak příjemné, když zákazník hned na 
první pokus sáhne po tom správném 
modelu. Pokud je optik schopen kompe-
tentně odůvodnit výběr obruby z hledis-
ka proporcí a typu, je to rozhodující krok 
k navázání trvalé vazby se zákazníkem.

Uveďme si jeden příklad: jakmile 
zákazník spolu s optikem vyberou 
vhodný model brýlí, odůvodní optik 
volbu ještě z hlediska stylu a typu: 
„Tento model je pro vás ideální, neboť 
jeho tvar je vhodný pro váš úzký obli-
čej a navíc i přes menší vzdálenost očí 
jsou zornice umístěny uprostřed skel. 
Horní okraj obruby podtrhuje tvar obočí 
a intenzivní barva obruby se perfektně 
hodí k vašim tmavým vlasům i k obočí. 
Rovné sedlo vhodně rozděluje poněkud 
delší nos, který pak vypadá kratší.“ Optik 
se tak před zákazníkem projeví nejen 
jako odborník ve své profesi, ale i jako 
kompetentní poradce.

Bodujte v dialogu 
se zákazníkem

Samozřejmě ne vždy se optik se 
zákazníkem shodne. V takovém případě 
je vhodná dodatečná vizualizace před 
zrcadlem. Prostřednictvím tohoto bližší-
ho srovnání různých modelů může sám 
kupující analyzovat výhody a nevýhody 
zvolené obruby. Kupující si nasadí 
původní obrubu a společně s optikem 
v roli poradce prohlížejí jednotlivé 
parametry (tvar obličeje, vzdálenost 
očí, barva pleti, tvar obočí apod.). Poté 
podle stejných kritérií porovnávají brýle, 
které vybral prodávající. Přitom už optik 
zpravidla nemusí nic dalšího říkat. Po 
takovém názorném vysvětlení sám zá-
kazník vidí, na čem záleží, a rád upustí 
od svého prvního nápadu. Optik tak 
prokáže (i přes odpor) velmi důležitou 

poradenskou službu, která mu zajistí 
věrnost zákazníka.

Rozmanitá nabídka 
je důležitá

Plné police a vitríny nejsou automa-
ticky známkou širokého sortimentu ob-
rub. Jestliže optik při nákupu brýlí přihlíží 
k rozmanitosti své klientely, pak si v jeho 
optice každý zákazník najde vhodnou 
obrubu. Jaká jsou důležitá kritéria pro 
nákup zboží do optiky?
 • Objednávejte obruby bez očnic, po-
loobruby i brýle s kompletními oč-
nicemi. Zejména u patentních brýlí 
bez očnic je díky výměnným sedlům 
a stranicím zaručena rozmanitost.

 • Objednávejte brýle z různých 
materiálů: kovové, plastové, dřevěné 
brýle, obruby z rohoviny. Vhodný 
druh materiálu zákazníkovi dopo-
ručíme na základě tvaru a proporcí 
jeho obličeje. Ani módní plastové 
obruby nesluší každému.

 • Oblé i hranaté tvary brýlí. Velmi 
harmonicky působí, když obruba 
elegantně a dynamicky kopíruje tvar 
obočí, které je nad obrubou vidět. 
Vykrojené nebo skryté obočí ubírá 
obličeji na přirozeném výrazu.

 • Nos může mít velmi různorodé 
velikosti a tvary. Pomocí správné-
ho sedla se dá každý nos opticky 
modelovat, aby působil jako kratší, 
užší, širší či delší. Proto je třeba mít 
v nabídce sedla úzká i silná, oblá 
i rovná, a také nejrůznější varianty 
stranic, kloubových částí a dalších 
detailů.

 • Brýle musí dobře působit i při boč-
ním pohledu. Například brýle bez 
očnic mohou oživit zajímavé strani-
ce. Šířka stranic by měla odpovídat 
proporcím bočního profilu.

 • Obličeje jsou rozličné: úzké, široké, 
kulaté, ploché, podlouhlé... Jednotná 
velikost brýlí není pro určité procen-
to potenciálních zákazníků vhodná, 
proto je dobré při nákupu volit 
obruby, které je možné objednat 
i v jiných šířkách a velikostech.

 • Řada lidí má malou vzdálenost očí 
a velké brýle, které jsou v současné 

době módní, jim nesedí. Někteří 
výrobci však nabízejí jeden model 
v různých šířkách.

Otázka vlivu a efektu

Jakmile se optik seznámí se základy 
poradenství na téma stylu, tvarů a ba-
rev, vyplatí se mu, aby se zamyslel nad 
svou vlastní image. To znamená: jak 
chci já sám působit na zákazníky, jak 
mě vnímají ostatní?

V závislosti na obchodním a pod-
nikatelském prostředí může být uži-
tečná specializace obchodu nebo jistá 
odlišnost. Úspěšný může být například 
i optik, který ve výloze nemá ani jedny 
brýle. Se zákazníkem nejdříve konzultu-
je jeho požadavky a poté mu nabídne 
odpovídající obruby, které by mu měly 
vyhovovat. Je to chytrá marketingová 
strategie s jasným přístupem, která op-
tikovi přináší věrnou klientelu a méně 
příležitostných zákazníků. Takové řešení 
je však hodnověrné pouze tehdy, pokud 
odpovídá osobnímu stylu příslušného 
optika nebo podnikatele. Nestačí totiž, 
aby zaměstnanci v optice nosili ultra-
moderní obruby jen proto, aby byli „in“. 
Pokud jim takové obruby nesedí a nosí 
je jen proto, aby prezentovali nejnovější 
bláznivou módu, pak to může často být 
výstřel mimo terč.

Z  německého originálu volně přeložila 
redakce.

Literatura:

Waldminghaus, P.: Noch besser verkaufen. Die 

Beratungskompetenz macht den Unterschied. DOZ 

07/2014, str. 55–56.
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stránky oÚs   autorka: Ing. alexandra kováčiková

oPtIcká ÚnIa 
sLoVenska 
informuje
Odborný kongres optikov 
a optometristov Slovenska 

V srdci Vysokých Tatier, v jedinečnom 
prostredí Grand hotela Permon**** sa 
v dňoch 3. až 5. októbra 2014 konal 
výročný 10. odborný kongres optikov 
a optometristov Slovenska. 

Takmer 250 účastníkov na kongrese
Jeho bohatý odborný program sa začal už 
v piatok o desiatej dopoludnia. Prekvapivo 
bohatá účasť optikov a optometristov už 
od piatkového rána svedčí o tom, akú 
váhu prikladajú novým vedomostiam. 
Mnohí neváhajú zatvoriť svoje prevádzky 
a prísť raz za rok už v pracovný deň na 
takúto výnimočnú akciu, aby načerpali 
nové poznatky, stretli sa s priateľmi, troš-
ku sa zabavili a zrelaxovali. Už v piatok sa 
kongresu zúčastnilo 160 účastníkov a v so-
botu ich počet stúpol na takmer 250. Sme 
veľmi potešení, že aj napriek mierne zvý-
šenému kongresovému poplatku záujem 
o kongres opäť stúpol. Presun kongresu 
do Grand hotela Permon**** bol krok 
správnym smerom, lebo tento hotel nám 
ponúkol svoje veľkorysé priestory, kde sme 

sa necítili stiesnene, a keďže je dokonale 
pripravený na organizáciu kongresov, tak 
celý priebeh našej akcie bol absolútne 
bezproblémový. A to za mierne zvýšenú 
cenu určite stálo.

Odborný program kongresu
Celý piatok a sobotu súbežne prebiehali 
odborné prednášky v dvoch prednáško-
vých miestnostiach a workshopy firiem. 
Zaujímavé prednášky a workshopy sa ča-
sovo často prelínali a ak by to bolo možné, 
najradšej by sme sa naklonovali, aby sme 
mohli byť na viacerých miestach naraz. 
Z toho dôvodu sme uvažovali, že v bu-
dúcnosti budeme musieť nájsť riešenie aj 
tohto problému a zvážiť aspoň čiastočný 
cyklický priebeh prednášok. Okrem našich 
prednáškových stálic, MUDr. Romana 
Ondreičku a Ing. Ivana Vymyslického, bez 
ktorých si nevieme náš kongres už ani 
predstaviť, sme si vypočuli aj vynikajúce 
prednášky RNDr. Františka Pluháčka, Ph.D., 
Bc. Tomáše Dobřenského, Bc. Petra Vyky-
pěla, Mgr. Pavla Kříže, dipl. optometristky 
Tatiany Hoškovej, Martina Sudera, Roberta 
Molnára, PhDr. Mgr. Janky Jarinovej, Mgr. 
Jitky Bělíkovej. Výbornú úroveň mali aj 

dokonale pripravené workshopy zúčast-
nených firiem. Zlatým klincom odborného 
programu bol duel MUDr. Ondreičku 
a Ing. Vymyslického. Obaja prednášajúci 
nastúpili do prednáškového ringu odetí 
ako praví boxeristi v županoch a v bo-
xerských rukaviciach. Ich duel sa skladal 
z troch kôl, ktorých témami boli operácie 
multifokálnych vnútroočných šošoviek 
u ľudí bez katarakty, s kataraktou a laserové 
operácie očí. Mali sme možnosť zhodnotiť 
dva rôzne odborné pohľady na uvedené 
operácie očí a v závere každého kola sme 
hlasovali, ktorý z duelantov zvíťazí. Súboj 
sa skončil remízou. MUDr. Ondreička nie-
ktorých presvedčil o výhode laserových 
operácií očí predovšetkým u pacientov 
s vysokými dioptriami, ktorí majú zo svojej 
vady psychickú traumu, prípadne u iných 
komplikovaných očných vád. Škoda, že si 
nemali možnosť vypočuť tento duel ľudia, 
ktorí mali nízke dioptrie a rozhodli sa ísť 
na laserovú operáciu alebo štyridsaťroční 
presbyopy s úplne zdravou šošovkou, ktorí 
podstúpili výmenu vnútroočnej multifo-
kálnej šošovky. Mali by možnosť zvážiť aj 
negatívne stránky týchto zákrokov. Som 
si istá, že po zverejnení informácií o ich 

dôsledkoch v budúcnosti, ktoré odzneli 
mimochodom z úst MUDr. Ondreičku, by 
sa rozhodli takéto zákroky nepodstúpiť. 

Relax na kongrese
Po celý čas konania kongresu bolo účast-
níkom k dispozícii najväčšie wellness 
centrum na Slovensku, ktoré sa nachádza 
práve v Grand hoteli Permon****. Jeho 
návšteva bola skutočne výnimočným 
relaxačným zážitkom. V piatok večer nás 
čakalo neformálne posedenie pri dobrom 
jedle a vystúpení akustickej kapely Silent 
Trio a v sobotu večer sa konal spoločen-
ský večer, kde vystúpili zabávači Peter 
Batthyany, Roman Fratrič, speváčka Mária 
Čírová a kúzelník Talostan. Vyvrcholením 
programu bola bohatá tombola s prispe-
ním sponzorských firiem. 

Poďakovanie sponzorom
Veľká vďaka patrí sponzorom kongresu, 
bez účasti ktorých by nebolo možné zre-
alizovať akciu takýchto rozmerov. Vďaka 
im patrí nielen za finančný príspevok, ale 
aj za pochopenie skutočného zmyslu 
tohto podujatia. Ako už niekoľkokrát 
odznelo, nechceme, aby sa náš kongres 
zvrhol na úroveň optickej výstavy. Nám 
ide predovšetkým o vzdelávanie optikov 
a optometristov, o zvyšovanie ich odbor-
nej úrovne. Teší nás, že sa firmy chopili 
takejto výnimočnej príležitosti, veď mať 
výkvet optiky a optometrie Slovenska tri 
dni na jednom mieste (250 účastníkov 
kongresu), by bola škoda nevyužiť. Nikde 
inde v Čechách či na Slovensku sa im 
podobná príležitosť nenaskytne. Znovu 
opakujeme aj skutočnosť, že výťažok 
z tejto akcie, ak vôbec nejaký bude, nepo-
putuje na účet žiadnej súkromnej firme, 
ale Optickej únii Slovenska a slúži na jej 
fungovanie pre optikov a optometristov 
Slovenska. Vďaka patrí najmä hlavnému 
sponzorovi kongresu firme Rodenstock, 
ale aj ostatným sponzorom: firmám 
Johnson & Johnson, Sagitta, Alcon, Finest 
Group, Zeiss, Metzler International, AMBG, 
Eschenbach, Ewopharma, SP Optik, EYE 
2000, Cooper Vision. Tento rok bol pre nás 
na novom mieste konania kongresu tak 
trošku skúšobný. Zisťovali sme, aké rozlo-
ženie priestorov by bolo pre sponzorov 
čo najefektívnejšie a najspravodlivejšie. 
Dospeli sme k názoru, že v budúcom 

roku určite dôjde k zmenám a pravdepo-
dobne vyhradíme sponzorom spoločný 
jednotný priestor (kvôli zrovnoprávneniu 
podmienok), kde sa bude konať aj hlavný 
spoločenský večer. 

Snem Optickej únie 
Slovenska 

Stalo sa už tradíciou, že v posledný deň 
konania kongresu uzatvára jeho program 
snem Optickej únie Slovenska.

Prvým bodom snemu bola správa 
o hospodárení, ktorú predniesla Ing. Ale-
xandra Kováčiková. Zo správy vyplynulo, 
že rozpočet OÚS je vyrovnaný. V závere 
pani Kováčiková upozornila na prehod-
notenie nákladov za vedenie účtovníctva, 
ktoré sa javia neprimerane vysoké. Navrh-
la, prípadne, túto situáciu riešiť zmenou 
účtovnej firmy. OÚS sa v tomto roku stala 
platcom DPH, s čím môže tiež súvisieť 
finančne náročnejšie účtovanie.

Druhým bodom programu bola 
správa o činnosti, ktorú predniesol Bc. 
Ing. Peter Urbánek, CSc. Hovoril o zá-
sielkách, ktoré obdržali naši členovia zo 
Slovenskej komory medicínsko-technic-
kých pracovníkov, ktoré ich upozorňujú 
na povinnosť registrovať sa v tejto komo-
re. Ing. Urbánek zatiaľ nedoporučil vstup 
do tejto komory. Táto komora podľa 
zákona č. 578/2004 registruje zdravot-
níckych pracovníkov, ale ako jediným 
zo všetkých zdravotníckych povolaní 
uvedených v tomto zákone nemôže 
očným optikom ani optometristom 
vydať licenciu, lebo povolenie na podni-
kanie v očnej optike podlieha výhradne 
živnostenskému zákonu a jedine živnos-
tenský odbor môže rozhodnúť, či povolí 
tento druh podnikateľskej činnosti alebo 
nie. Obáva sa, že členstvo v tejto komore 
by nám prinieslo len ďalšie povinnosti 
a komplikácie a žiadne výhody. Ing. Ur-

bánek ďalej hovoril o výsledkoch kontrol 
príslušných orgánov ohľadne predaja 
okuliarov v ambulanciách oftalmológov 
formou Optiscontov. V riešení tohto 
problému budeme pokračovať. Ďalej sa 
dotkol problému predaja jednorázových 
okuliarov. Keďže tzv. jednorázovky nie sú 
zdravotníckou pomôckou, lebo nie sú 
prihlásené ako zdravotnícka pomôcka, 
nevieme ovplyvniť ich predaj, lebo len 
okuliare, ktoré sú zdravotníckou po-
môckou, sa môžu predávať výhradne 
v očných optikách.

Tretím bodom programu bola infor-
mácia o školstve, ktorú predniesol Mgr. 
Andrej Slaninka. Momentálne na Slo-
vensku existuje len 4ročná denná forma 
štúdia očnej optiky. V radoch optikov je 
však veľký záujem o externú formu štúdia 
optometrie pre absolventov odboru 
očný optik. Preto bol snemom poverený 
Ing. Urbánek jednaním s MZ SR ohľadne 
externého vzdelávania očných optikov 
v odbore optometria.

V uznesení snemu sa predstavenstvo 
OÚS zaviazalo aj naďalej chrániť čistotu 
podnikateľského prostredia v odbore očná 
optika a podnikať v tomto smere potrebné 
kroky. Zároveň prisľúbilo právnu pomoc 
v podobe poradenstva svojim členom 
v prípadnom konaní so Slovenskou komo-
rou medicínsko-technických pracovníkov.

Desiaty odborný kongres optikov 
a optometristov sa skončil v nedeľu na po-
ludnie v slnkom zaliatej tatranskej nádhere. 
V nedeľu sa dokonca na pár hodín ukázal 
aj najkrajší končiar Vysokých Tatier Kriváň. 
Z Grand hotela Permon**** sme sa mohli 
naplno kochať jeho majestátnou nádhe-
rou. Tešíme sa o rok na krásu Tatier ale aj 
na všetko ostatné, čo nám prinesie budú-
coročný kongres. O rok opäť dovidenia.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
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Výskyt 
reFrakčnícH 
VAD
Dny zdravých očí   

V rámci Dnů zdravých očí, které se ko-
naly na fakultě biomedicínského inženýrství 
ČVUT v Kladně, proběhlo měření zraku. Toto 
měření realizovali studenti třetího ročníku 
bakalářského oboru optika a optometrie 
pod vedením Mgr. Markéty Žákové. Dny 
zdravých očí byly uskutečněny celkem 
třikrát během školního roku 2013/2014. 
Vzhledem k tomu, že skupinu měřených 
probandů tvořili studenti i zaměstnanci 
fakulty, tedy lidé z odlišných lokalit České 
republiky a různého věkového složení, 
poskytly získané výsledky řadu cenných 
informací ohledně výskytu refrakčních vad 
v České republice. 

Měření probíhalo pomocí autorefrakto-
metru Essilor AKR 700, který stanovil sférické 
a cylindrické hodnoty dioptrií s přesností 
na ±0,25 D u každého oka zvlášť.

V průběhu akce bylo změřeno celkem 
189 lidí, z toho bylo 53 zaměstnanců ve vě-

kovém rozpětí 27 až 78 let a 136 studentů 
ve věku 19 až 30 let. V součtu bylo tedy 
změřeno 378 očí.

Zpracování získaných dat   

Získané údaje byly pro vyhodno-
cení a zpracování rozděleny na údaje 
studentů a zaměstnanců. Dále pak byly 
rozčleněny hodnoty dioptrií jednotlivých 
očí probandů na skupiny, a to na hodnoty 
myopie, hypermetropie, astigmatizmu 
a emetropie. Do skupiny astigmatizmu 
byly zařazeny všechny údaje, které měly 
cylindrickou hodnotu. Do skupiny myopie 
a hypermetropie pak ty údaje, které měly 
pouze sférickou hodnotu dioptrie.

Ametropie versus emetropie   

Nejprve byly porovnány měřené oči 
s refrakční vadou a bez vady. Bylo zjištěno, 
že ametropie výrazně převyšovala nad 

emetropií, a to s celými 96 % (celkem 
362 očí, z nichž 103 očí náleželo zaměst-
nancům a 259 očí studentům). Zbývající 
část zaujímala emetropie s pouhými 
čtyřmi procenty (jen 16 očí, z nichž tři 
oči patřily zaměstnancům a 13 očí bylo 
studentských).

Sférické a nesférické vady   

Další rozdělení se týkalo sférických 
a nesférických vad. Oči se sférickou vadou, 
tedy vadou myopickou nebo hypermet-
ropickou, tvořily 33 % (120 očí). Nesférická 
vada, pod kterou patří astigmatizmus, byla 
zjištěna u 242 očí, což činilo 67 % z celkové-
ho počtu 378 očí.

Při rozdělení sférických vad na myopii 
a hypermetropii bylo zjištěno, že myopie 
převažovala nad hypermetropií o 7 % z cel-
kových 33 % sférických vad. Krátkozrakost 
tedy tvořila 20 % (74 očí), dalekozrakost 
13 % (46 očí), viz obr. 1. Z tohoto poznatku 

bylo dále určeno, že u zaměstnanců se vy-
skytla myopie u 17 očí a ve skupině studen-
tů u 57 očí. Hypermetropie byla prokázána 
u 12 očí zaměstnanců a 34 očí studentů.

Nízká, střední a vysoká 
refrakční vada   

Podstatným úkolem bylo zjistit rozlože-
ní refrakčních vad z hlediska dioptrického 
rozsahu, který byl u myopie a hypermetro-
pie rozdělen po třech dioptriích od 0,0 D do 
více jak ±6,0 D. U astigmatizmu byl rozdělen 
po 0,25 D v rozmezí méně než 0,5 D do více 
než 3,0 D.

Histogram (obr. 2) znázorňuje rozložení 
myopie u měřených probandů. Je patrné, 
že největší zastoupení bylo u nízké myopie 
v rozsahu 0,0 D až –3,0 D, kde se nacházelo 
celkem 63 očí. Dominovala zde hodnota 
–0,5 D, která se vyskytovala u 21 měřených 
očí. Střední myopie (–3,25  D až –6,0 D) byla 
zjištěna u 10 očí a nízká myopie se vyskytla 
jen u jednoho oka (hodnota –8,25 D). 

Dalekozrakost zaujímala v celkovém 
počtu 46 měřených očí většinovou část 
v nízkém rozmezí hodnot (0,0 D až +3,0 D). 
Převažovaly zde hodnoty do +0,75 D, 
které byly naměřeny u 41 očí. Největší 
díl patřil opět hodnotě 0,5 D stejně jako 
u myopie, avšak s kladným znaménkem 
(celkem u 17 očí). Ve střední hodnotě hy-
permetropie se vyskytlo pouze jedno oko 
s hodnotou +4,0 D. Stejně tak tomu bylo 
i u vysoké hypermetropie, kde hodnota 
činila +5,25 D. Celkové rozložení hyper-
metropie znázorňuje histogram na obr. 3.

Nejčastější refrakční vadou byl astig-
matizmus u 242 očí, jeho grafické rozložení 
je vidět na histogramu na obr. 4. V rozmezí 
cylindrických hodnot menších než 0,5 D 
dominovalo 134 očí. Další významnou 
hodnotou byla cylindrická dioptrie 0,75 D, 
která byla zjištěna u 49 očí. V rozmezí 1,25 D 
až 1,5 D se nacházelo 21 očí. Menší část 
tvořily hodnoty větší než 1,75 D, naměře-
né celkem u 18 očí. Největší cylindrickou 
hodnotu mělo oko s 0,5 D.

Astigmatizmus a jeho dělení   

Astigmatizmu byla věnována větší 
pozornost. Byl rozdělen na jednoduchý, 
složený a smíšený, přičemž jednoduchý 
a složený byl ještě dále rozdělen na hodno-

ty myopické a hypermetropické. Celkové 
procentuální rozložení astigmatizmu zná-
zorňuje graf na obr. 5. U více než poloviny 
očí z celkových 242 byl zjištěn složený 
myopický astigmatizmus (52 %). Další větší 
část tvořil s 19 % složený hypermetropický 

astigmatizmus. Poměrně stejnou částí byl 
zastoupen jednoduchý myopický, hyper-
metropický a smíšený astigmatizmus.

Přesné rozdělení složeného astig-
matizmu (jak myopického, tak hyper-
metropického) podle sférických hodnot 

obr. 1 Graf procentuálního rozložení myopie, hypermetropie a astigmatizmu.

obr. 2 Histogram rozložení dioptrických hodnot u myopie.

obr. 3 Histogram rozložení dioptrických hodnot u hypermetropie.

obr. 4 Histogram rozložení dioptrických hodnot u astigmatizmu.
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Obrázek 1:  Graf procentuálního rozložení myopie, hypermetropie a astigmatismu
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Obrázek 2: Histogram rozložení dioptrických hodnot u myopie
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Obrázek 3: Histogram rozložení dioptrických hodnot u hypermetropie
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Obrázek 4: Histogram rozložení dioptrických hodnot u astigmatismu
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zobrazuje histogram na obr. 6. Z obrázku 
je vidět, že největší počet očí je v minuso-
vých hodnotách, tedy v myopickém slo-
ženém astigmatizmu. V plusové části se 
hypermetropický složený astigmatizmus 
vyskytoval převážně v nízkých hodnotách 
(0,0 D až +3,0 D). Z celkového počtu 172 
očí se složeným astigmatizmem zaujímal 
největší část nízký složený myopický 
astigmatizmus (–3,0 D až 0,0 D) u 95 očí. 
Dominantní hodnota zde byla –0,75 D 
a tvořilo ji 23 očí. Střední hodnota byla 
naměřena u 27 očí a pouze čtyři oči se 
nacházely ve vysoké hodnotě myopic-
kého složeného astigmatizmu. U hyper-

metropického složeného astigmatizmu 
kulminovala hodnota +0,25 D, která se 
týkala 14 očí. Ve středním rozsahu sfé-
rických hodnot se nevyskytovala žádná 
data. Vysoký hypermetropický astigma-
tizmus se objevil pouze u dvou očí, a to 
v hodnotě nad +5,0 D.

Role věku v závislosti na výši 
dioptrické hodnoty   

Další část studie se zabývala porovná-
ním sférických vad u studentů a zaměst-
nanců. Cílem bylo zjistit, zda se u starších 
osob (zaměstnanců) vyskytují vyšší hod-

noty dioptrií. Při hodnocení sférických 
vad u studentů (obr. 7a) a zaměstnanců 
(obr. 7b) se ukázalo, že u obou skupin je 
nejvyšší počet očí zahrnut v rozsahu od 
–2,0 D do +2,0 D. U záporných sférických 
hodnot od –2,0 D je vidět, že zaměstnanci 
měli mnohem vyšší počet myopických 
očí než studenti. Vzhledem k tomu, že 
zaměstnanci byli vyššího věku než studenti 
(více než 27 let), již zde může docházet 
k progresi vady.

Srovnání hodnot pravého 
a levého oka    

Zajímavé je srovnání naměřených 
údajů z hlediska pravého a levého oka. 
Po zpracování sférických údajů pravého 
a levého oka bylo zjištěno, že hodnoty jsou 
téměř shodné. Jedinou výchylku vykazuje 
pravé oko v hodnotě vyšší než –6,0 D 
a u levého oka opačná plusová hodnota 
nad +4,0 D.

Naopak při porovnání pravého a le-
vého oka z hlediska hodnot cylindrů bylo 
zjištěno, že pravé oko vykazuje vyšší čet-
nost v hodnotě 0,5 D. Ostatní cylindrické 
hodnoty jsou porovnatelné.

Závěr   

Po vyhodnocení měření můžeme říci, 
že téměř každé změřené oko mělo libo-
volnou refrakční vadu, jelikož ametropie 
převažovala nad emetropií, která byla 
zastoupena pouze ve čtyřech procentech 
všech zkoumaných očí. Největší zastoupe-
ní ve zkoumaném vzorku refrakčních vad 
měl astigmatizmus, který tvořil 67 % všech 
měřených očí, čili nesférické vady převy-
šovaly nad vadami sférickými. Myopické 
oči byly četnější než hypermetropické 
a všechny zjišťované sférické i nesférické 
vady se pohybovaly kolem nízkých hodnot 
dioptrií. Údaje nižší než –3,0 D nebo vyšší 
než +3,0 D se vyskytovaly jen ojediněle.

Bc. Martina Černá 
studentka oboru optika a optometrie, 
FBMI ČVUT v Kladně
martinacerna4@gmail.com

obr. 5 Graf procentuálního rozdělení astigmatizmu.

obr. 6 Histogram procentuálního rozložení složeného astigmatizmu.

obr. 7 Histogram rozložení sférických vad u studentů a zaměstnanců.
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Obrázek 5: Graf procentuálního rozdělení astigmatismu
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Obrázek 6: Histogram procentuálního rozložení složeného astigmatismu
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Obrázek 7: Histogram rozložení sférických vad u studentů a zaměstnanců
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Přístroje musí obsluhovat 
kVaLIFIkoVaní  
LIDé
Registrovaný biomedicínský 

inženýr rnDr. josef čihák 
se věnuje legislativě v oboru op-
tometrie a optiky a zaměřuje se 
především na přístrojové vybavení 
očních optik a ambulancí opto-
metristů. na únorovém veletrhu 
oPta v Brně měl přednášku na 
téma nestátní zdravotnické zaří-
zení a legislativou stanovené pod-
mínky pro poskytování zdravotní 
péče lege artis.  

Jaký je hlavní rozdíl mezi státním a ne-
státním (soukromým) zdravotnickým 
zařízením?
Z hlediska legislativy, vybavení a stavební-
ho provedení ve státním a nestátním zaří-
zení rozdíl není. Rozdíl spočívá jen v tom, 
že optometrista, který provozuje nestátní, 
tedy soukromou zdravotnickou ambulan-
ci, se stává optometristou-poskytovatelem, 
není tedy v zaměstnaneckém poměru.

Provozování soukromé ambulance je 
přesto o něco složitější. V čem konkrét-
ně?
V soukromé ambulanci si všechny činnosti, 
tedy celý management, musejí jejich 
majitelé zabezpečit sami. Pokud pořizují 
nějaký zdravotnický prostředek, musí 
prokázat, že se jedná o legální zdravotnický 
prostředek, který mohou používat kvalitně, 
bezpečně a funkčně, a to znamená nemalé 
„papírování“. Musí mít proto perfektně 
nastudovanou legislativu.

Podle zákonů o  zdravotnických pro-
středcích, které prochází procesem no-
velizace, by mělo platit, že v optice bude 
moci pracovat jen optik či optometrista, 
což dříve běžné nebylo. Jak se to podle 
Vás projeví v praxi?
Budou tím naplněny jisté legislativní 
požadavky. Pacient bude dostávat určitý 
zdravotní prostředek na základě předpisu 
včetně relevantních informací. Nebude 

mu tedy dán jen předmět, ale i určité 
informace, což v současnosti již platná 
legislativa požaduje. Nová legislativa 
bude v řadě případů výrazně přísnější. 
Neodborník tyto požadavky na předávání 
potřebných informací nebude moci napl-
nit v potřebné kvalitě.

Bude stát provozovny nějakým způso-
bem kontrolovat?
Domnívám se, že budou existovat určité 
konkrétní mechanizmy, a bude také přede-
vším na optometristovi vlastnícím optiku, 
aby prokázal, že zaměstnává odborníky 
a jím poskytované zdravotní služby mají 
„úroveň“.

Jak se stát v  tomto směru staví k  pro-
hřeškům?
Záleží na závažnosti prohřešku, na což by 
nejlépe odpověděli pracovníci Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. Ze zkušenosti 
je mi známo, že nejedná-li se o závažnou 

závadu, nejprve upozorní, napomenou 
a žádají uvedení do správných hranic. 
Je-li porušení opakované, mají ze zákona 
dostatečně účinné prostředky, jak zjednat 
nápravu. Z vlastní zkušenosti zároveň vím, 
že postupují korektně.

Jaké prohřešky bývají na optických pra-
covištích nejčastější?
Nejčastěji se týkají přístrojové optiky. Jde 
o to, aby přístroje byly legální, byly správ-
ně udržované, měly prohlášení o shodě 
a český návod k použití. Ambulance také 
musí mít minimální požadované vybavení. 
Je také třeba, aby přístroje obsluhovali 
kvalifikovaní lidé – musí být proškoleni, 
mít akreditované vzdělání, zkušenosti 
a registraci.

Ve Vaší  přednášce na veletrhu OPTA 
jste naznačil, že pokud bychom se sešli 
za rok, některé zákony mohou být úpl-
ně jiné. O jaké největší okruhy změn se 
jedná?
Obecně dochází k razantnímu zpřísnění 
(v tom pozitivním slova smyslu), signali-
zovanému již oficiálními orgány Evropské 
unie v souvislosti s nešťastným případem 
prsních implantátů (tyto implantáty z ne-
vhodného, průmyslového druhu silikonu 
praskaly a způsobovaly zdravotní kompli-
kace, o kauze referovala tuzemská média 
především v roce 2012, pozn. red.), viz tisko-
vá zpráva Evropské komise z 26. září 2012 
v Bruselu – Bezpečnější, účinnější a inova-
tivnější zdravotnické prostředky. Používané 
zdravotnické prostředky musí být legální, 
v patřičné kvalitě, musí být správně pou-
žívány a musí prostě naplňovat veškeré 
požadavky dané legislativou.

Kolik zákonů a nařízení musí v součas-
nosti optik a optometrista obsáhnout?
Záleží na konkrétní činnosti dotyčného op-
tometristy, odhaduji to na desítky. Celkově 
jde o nemalý soubor zákonů, nařízení vlády 
a prováděcích předpisů, což jsou zpravidla 
vyhlášky, které nemusí vždy pocházet 
z dílny Ministerstva zdravotnictví ČR, 
například v oblasti metrologie prováděcí 
vyhlášky vydává Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR.

Jaký je průnik evropských a tuzemských 
zákonů v oblasti optiky a optometrie?

Platí evropská legislativa, členský stát ji 
může zpřísňovat, ale nesmí nic vynechat. 
Jednotlivé země se liší např. přísnějšími 
požadavky na periodicitu kontrol, na 
kvalifikaci servisu atd. Postup je takový, 
že EU vydá legislativní předpis a členské 
státy musí tento předpis do určité doby 
promítnout do své národní legislativy. 
Týká-li se tedy zákon resortně např. Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR, ministerstvo 
zákon zpracuje a navazující prováděcí 
vyhlášky prokonzultuje s odbornými spo-
lečnostmi, jednotlivými odborníky a svými 
pracovníky. Poté předpis prochází legisla-
tivním procesem, který je dán významem 
a závažností předpisu.

Patnáct let se věnujete legislativě v obo-
ru přístrojové techniky. Co Vás na tuto 
specializaci nejlépe připravilo?  
Obecně jsem se věnoval biomedicínské-
mu inženýrství a specializoval se na techni-
ku, konkrétně intenzivní péči, jipky, dialýzu, 
centrální operační sály atd. Život přinesl to, 
že jsem se na legislativu musel vypracovat 
jako člověk technického zaměření. Na-
opak „čistokrevný“ právník by technickou 
složku problému nevnímal, i když existují 
i právníci, kteří se této problematice věnují 
na vysoké úrovni. Je to interdisciplinární 
záležitost – technik se musí naučit právní 
stránku věci a optometrista, pokud chce 
praxi provozovat bezpečně a dobře, také.

S  jakými podněty se na Vás nejčastěji 
optometristé obracejí?

Opravdu nejčastější otázkou je naplňování 
kvalifikačních předpokladů pro výkon 
zdravotnického povolání optometristy, 
registrace a její obnova, problematika 
dalšího vzdělávání (získávání kreditů) po-
dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání 
a k výkonu činností souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékař-
ských zdravotnických povoláních), v plat-
ném znění. Dále je to problematika poři-
zování zdravotnických prostředků a jejich 
legálnosti, údržby, správného používání 
(instruktáže) a problematiky metrologie, tj. 
ověřování a kalibrace měřidel podle záko-
na č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném 
znění. V současnosti se nejčastější dotazy 
týkají požadavků na minimální technické 
a věcné vybavení ambulance optometristy 
v souvislosti s vyhláškou Ministerstva zdra-
votnictví ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích 
na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních 
pracovišť domácí péče, v platném znění. 

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová
Foto: Eva Klapalová

Detailní informace o legislativě souvi-
sející s provozem ambulance optometristy 
se můžete dočíst v článku RNDr. Čiháka 
Ambulance optometristy a legislativa na 
stranách 28–33.

RNDr. Josef Čihák poskytuje konzultace v oblasti legislativy v oboru optometrie a optiky. 
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aMBULance 
oPtoMetrIsty 
a legislativa
Úvod 

Ambulance optometristy je zdra-
votnické zařízení, kterým rozumíme 
prostory určitých stavebních dispozic, 
jež jsou vybaveny tak, aby umožňovaly 
poskytování specifických zdravotních 
služeb. V tomto případě pak zdravot-
ními službami rozumíme poskytování 
zdravotní péče, které vykonává osoba 
způsobilá k výkonu zdravotnického 
povolání, konkrétně optometrista způ-
sobilý k samostatnému výkonu zdra-
votnického povolání – zdravotnického 
pracovníka nelékaře. Zdravotní péče 
je poskytována formou ambulantní 
péče, přičemž druhem poskytované 
zdravotní péče bude plánovaná péče, 
jejímž úkolem je nejčastěji poskytování 
preventivní, diagnostické a léčebné péče 

a dále konzultací s případnou návazností 
na zdravotní služby jiných poskytovatelů. 
Jde tedy o činnost, která vyžaduje na-
plnění rozsáhlého souboru podmínek, 
jež jsou vymezeny jak odbornými, tak 
i věcnými požadavky a jsou zakotveny 
v celé řadě legislativních předpisů nej-
různější úrovně a právního významu. 
Samozřejmě, že se bude jednat o čin-
nost, pro niž je nezbytné naplnění celé 
řady požadavků, na základě kterých je 
pak uděleno oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, tedy provozování 
ambulance optometristy. Rutinnímu 
provozu ambulance optometristy by 
tedy měl předcházet jistý rozsah tvůrčí 
práce, kdy by byla na základě odborných 
znalostí poskytovatele, zdravotnických 
a jiných odborných pracovníků zpra-
cována koncepce ambulance optome-

tristy. Ta by vycházela ze záměru, jaký 
rozsah zdravotní péče bude poskytován, 
s jakým vybavením a sociálním zázemím 
pro pacienty i personál. V neposlední 
řadě musí být zváženo i personální ob-
sazení (obr. 1).

Stanovení koncepce ambulance 
optometristy by tedy mělo zahrnovat ře-
šení hned několika důležitých problémů, 
které lze sice považovat za samostatné 
problémy, nicméně vstupují do systémo-
vého řešení formy zdravotní péče, tedy 
péče ambulantní, a relativně samostatné 
problémy tedy musí být vyřešeny jako 
funkčně provázaný celek tak, aby po-
skytování zdravotní péče bylo lege artis.
Tato skutečnost vyžaduje nejen hluboké 
a rozsáhlé odborné znalosti, ale i nezbyt-
né znalosti legislativních předpisů, které 
se problému přímo i nepřímo dotýkají. 

Legislativa striktně vyžaduje naplnění 
nemalého souboru požadavků, a to ve 
všech fázích od stanovení koncepce, 
přes zpracování žádosti a následně 
získání oprávnění, uvedení ambulance 
do provozu až po udržení jejího bezpro-
blémového rutinního provozu. Každé 
zdravotnické zařízení a jeho provoz jsou 
pod kontrolou orgánů státní moci, a to 
v mnoha směrech. Naplnění legislativ-
ních požadavků je přitom vymahatelné 
a sankciovatelné. Základní soubor le-
gislativních předpisů a jejich vzájemná 
souvislost je patrná z obr. 2 (pozn. autora: 
jde o velmi stručný seznam legislativních 
předpisů).

Z hlediska zřizování a schvalování 
zdravotnického zařízení ambulantního 
typu jsou naprosto nezbytné alespoň 
základní znalosti v oblasti legislativy, 
pochopení legislativou vymezených 
pojmů a jejich dodržování a naplňování 
v klinické praxi. Je ve vlastním zájmu 
zdravotníka získat nezbytný rozsah le-
gislativních znalostí a zabezpečit jejich 
dodržování. Jaké jsou nejdůležitější 
legislativní pojmy, vymezené zákonem 
o zdravotních službách? 
 • Poskytovatelem zdravotních služeb 
se rozumí fyzická nebo právnická 
osoba, která má oprávnění k poskyto-
vání služeb podle tohoto zákona, [§ 2, 
odst. (1)]; 

 • Zdravotními službami se rozumí po-
skytování zdravotní péče podle tohoto 
zákona zdravotnickými pracovníky¹) 
a dále činnosti vykonávané jinými 
odbornými pracovníky¹), jsou-li tyto 
činnosti vykonávány v přímé souvislosti 
s poskytováním zdravotní péče, [§ 2, 
odst. (2)]; 

 • Zdravotní péčí se rozumí soubor čin-
ností a opatření prováděných u fyzic-
kých osob za účelem:  1. předcházení, 
odhalení a odstranění nemoci, vady 
nebo zdravotního stavu,  2. udržení, 
obnovení nebo zlepšení zdravotního 
a funkčního stavu,  5. posuzování zdra-
votního stavu, [§ 2, odst. (4), písm. a)]; 

 • Zdravotním zařízením se rozumí pro-
story určené k poskytování zdravotních 
služeb, [§ 4, odst. (1)];  

 • Oborem zdravotní péče se (pro účely 
zákona) rozumí odbornosti nelékař-
ských zdravotnických pracovníků nebo 

obory specializačního vzdělání nebo 
obory certifikovaných kurzů nelé-
kařských zdravotnických pracovníků 
podle jiného právního předpisu¹), [§ 4, 
odst. (4), písm. b)]; 

 • Druhy zdravotní péče [§ 5] podle ča-
sové naléhavosti jejího poskytnutí jsou:  
plánovaná péče [odst. (1), písm. d)], 
a podle účelu jejího poskytnutí (odst. 2) 
péče: písm. a) preventivní, písm. b) 
diagnostická, písm. c) dispenzární; 

 • Formy zdravotní péče jsou: ambu-
lantní péče, jednodenní péče, lůžková 
péče a zdravotní péče poskytovaná ve 
vlastním sociálním prostředí pacienta 
[§ 6]; 

 • Ambulantní péče je zdravotní péčí, 
při níž se nevyžaduje hospitalizace 
pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko 
do zdravotnického zařízení poskyto-
vatele jednodenní péče, [§ 7, odst. (1)]; 
primární ambulantní péče – jejím 
účelem je poskytování preventivní, dia-
gnostické, léčebné a posudkové péče 
a konzultací, dále koordinace a návaz-
nost poskytovaných zdravotních služeb 
jinými poskytovateli; tuto zdravotní 
péči pacientovi poskytuje registrující 
poskytovatel [odst. (2), písm. a)]; 

 • Náležitou odbornou úrovní se 
rozumí poskytování zdravotních služeb 
podle pravidel vědy a uznávaných 
medicínských postupů, při respektování 
individuality pacienta, s ohledem na 
konkrétní podmínky a objektivní mož-

nosti, [§ 4, odst. (5)], jedná se v podstatě 
o definici pojmu lege artis. 

Pozn.: ¹) zákon č. 96/2004 Sb., v  platném 
znění a vyhláška č. 55/2011 Sb., v platném 
znění, příp. zákon č. 95/2004 Sb., v platném 
znění.

Kvalifikační předpoklady 
pro zabezpečení 
ambulantních 
zdravotních služeb 

Poskytování zdravotních služeb, 
potažmo zdravotní péče v ambulantní 
klinické praxi musí být zajišťováno 
kvalifikovaným zdravotnickým perso-
nálem. Legislativa je v tomto případě 
přísná a naplnění její dikce je jednou 
ze základních podmínek pro získání 
oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. Je to i důležitá podmínka jak ve 
fázi vzniku konkrétní ambulance, tak pro 
fázi jejího rutinního provozu. Personální 
zabezpečení provozu ambulance opto-
metristy je klíčovým problémem a musí 
být v souladu s legislativou! V zákoně 
o zdravotních službách jsou vymezeny 
tyto kvalifikační požadavky: 
 • zdravotní služby lze poskytovat pouze 
prostřednictvím osob způsobilých 
k výkonu zdravotnického povolání 
nebo k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotních služeb, 
[§ 11, odst. (3)]; 

AMBULANCE

ZDRAVOTNICKÉ
PROSTŘEDKY

VĚCNÉ 
VYBAVENÍ

TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ

PERSONÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ

[ZPŮSOBILOST K VÝKONU
ZDRAVOTNICKÉHO 

POVOLÁNÍ]

STAVEBNÍ            . 
DISPOZICE          .           

.

POSKYTOVATEL

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY


POSKYTOVÁNÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

PACIENT  RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

SÚKL  ČOI  ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

LEGISLATIVA

obr. 1 Zdravotnické zařízení – ambulance optometristy.
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 • personální zabezpečení zdravotních 
služeb musí odpovídat oborům, druhu 
a formě poskytované zdravotní péče 
a zdravotním službám podle § 2, 
odst. (2), písm. d) až f ), [§ 11, odst. (4), 
věta první]; 

 • požadavky na minimální personál-
ní zabezpečení zdravotních služeb, 
týkající se odborné, specializované, 
popř. zvláštní odborné způsobilosti 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků a jejich počtu 
stanoví prováděcí právní předpis, [§ 11, 
odst. (4), věta druhá], viz vyhláška 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb; 

 • Způsobilostí k samostatnému 
výkonu zdravotnického povolání se 
pro účely tohoto zákona rozumí způ-
sobilost … nebo způsobilost k výkonu 
zdravotnického pracovníka nelékař-
ského povolání bez přímého vedení 
a odborného dohledu podle jiných 
právních předpisů¹).

 Pozn.: ¹) zákon č. 96/2004 Sb., v platném 
znění a vyhláška č. 55/2011 Sb., v plat-
ném znění.

Optometrista jako absolvent akre-
ditovaného studia, který je odborně způ-
sobilý k výkonu povolání dle § 11, zákon 
č. 96/2004 Sb., v platném znění a jehož 
činnost jako zdravotnického nelékař-
ského pracovníka se řídí § 10, vyhláška 
č. 55/2011 Sb., v platném znění, musí být 
garantem nejen po stránce odborné, ale 
i po stránce věcné. To znamená, že musí 
umět posoudit předloženou koncepci 
ambulance optometristy, umět správně 
korigovat případné nedostatky a umět 
řídit rutinní provoz ambulance samo-
zřejmě po stránce odborné, ale také po 
stránce organizační, provozní, logistické, 
technické a legislativní.
 • Personální zabezpečení péče je stano-
veno podle jednotlivých odborností 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, druhu a oboru 
poskytované péče. Zabezpečení 
zdravotnickými a jinými odbornými 
pracovníky nad rámec stanove-
ných požadavků závisí na druhu 
a objemu poskytované zdravotní 
péče, oboru a spektru prováděných 

zákon 
č.372/2011Sb.  

v platném znění

nařízení vlády
č.336/2004Sb. 

v platném znění

zákon   
č.96/2004Sb. 

v  platném znění

zákon 
č.95/2004Sb. 
v platném znění

zákon 
č.22/1997Sb.

v platném znění

vyhláška 
č.92/2012Sb.

vyhláška  
č.99/2012Sb.

vyhláška č.55/2011Sb. 
v platném znění

vyhláška č.345/2002Sb.
v platném znění

OPTOMETRICKÁ 
AMBULANCE

vyhláška  č.306/2012Sb., vyhláška č.98/2012Sb., … … …
nařízení vlády č.616/2006Sb. v  platném znění, 

nařízení vlády č.1/2008Sb. v platném znění, … … … 

ČSN EN 60 601 – 1, ČSN 33 2000-7-710.2013, … … …

zákon  
č.378/2007Sb. 

v  platném znění
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obr. 2  Základní legislativní předpisy. 
1a – zákon o zdravotnických prostředcích, 1b – technické požadavky na 
zdravotnické prostředky, 2 – zákon o metrologii, 2a – vyhláška, která stanoví 
měřidla k povinnému ověřování, 3 – zákon o zdravotních službách, 3a – poža-
davky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 3b – vyhláška 
o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zaří-
zení, 4 – zákon o způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, 
4a – vyhláška o činnostech nelékařských zdravotnických povolání, 5 – zákon 
o technických požadavcích na výrobky, 6 – zákon o léčivech, 7 – vyhláška 
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění..., vyhláška 
o zdravotnické dokumentaci atd., 8 – nařízení vlády o technických požadavcích 
na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, o ochraně zdraví 
před neionizujícím zářením, 9 – české státní normy, zdravotnické elektrické 
přístroje a elektrické instalace nízkého napětí – část zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech – zdravotnické prostory, 10 – zákon o způsobilosti k výko-
nu zdravotnických povolání lékaře, farmaceuta a zubního lékaře.

obr. 3  Technické a věcné vybavení ambulance optometristy ve smyslu vyhlášky 
č. 92/2012 Sb.  
K – kvalifikační předpoklady (personální zajištění), V – věcné a technické vyba-
vení vč. zdravotnických prostředků, R – inženýrské sítě (rozvody), S – stavební 
dispozice, M – medicínská problematika.

výkonů a činností tak, aby byla 
zajištěna kvalita, bezpečí a dostup-
nost zdravotní péče [příloha č. 1, 
Část I, odst. A. Společné požadavky, 
bod 1., vyhláška č. 99/2012 Sb.]. 

 • 1.33. Oftalmologie • 2.8. Optomet-
rista • 2.9. Ortoptista • 2.12. Zrakový 
terapeut... [příloha č. 1, Část I, odst. B. 
Zvláštní požadavky, bod 1. Ambulantní 
péče – lékařské obory, bod 2. Ambu-
lantní péče – nelékařská zdravotnická 
povolání, vyhláška č. 99/2012 Sb.]. 

Stavební dispozice 
ambulance optometristy 
a její věcné vybavení 

Poskytování zdravotních služeb 
a zabezpečení zdravotní péče musí 
probíhat v prostorách – zdravotnickém 
zařízení, které musí splňovat určité po-
žadavky jako stavba, musí být vybaveny 
nábytkem, musí zde být k dispozici pitná 
voda (studená i teplá), rozvody elektrické 
energie, vytápění, větrání, zatemnění 
oken a celá řada dalších náležitostí, které 
jsou legislativně stanoveny (a které mo-
hou jít samozřejmě nad rámec platných 
předpisů a mohou být „vylepšeny“). Pro-
story dále musí být funkční z klinického 
pohledu, aby poskytovaly příjemné 
a pohodlné prostředí pro zdravotnický 
personál a samozřejmě i pacienta a jeho 
doprovod (zákonný zástupce nebo 
rodinný příslušník). 

• Zdravotní služby mohou být poskytovány 
pouze ve zdravotnických zařízeních v mís-
tech uvedených v oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb [§  11, odst. (5), věta 
první]. 
• Zdravotnické zařízení musí být pro po-
skytování zdravotních služeb technicky 
a  věcně vybaveno. Technické a  věcné 
vybavení zdravotnických zařízení musí 
odpovídat oborům, druhu a  formě po-
skytované zdravotní péče a  zdravotním 
službám podle §  2, odst. (2), písm. a) až 
f ). Požadavky na minimální technické 
a věcné vybavení zdravotnických zařízení, 
týkající se stavebně technického, funkč-
ního a  dispozičního uspořádání prostor 
a  vybavení vybranými zdravotnickými 
prostředky, jinými přístroji a  zařízením, 

stanoví prováděcí právní předpis [§  11, 
odst. (6)], viz vyhláška č. 92/2012 Sb., 
o  požadavcích na minimální technické 
a věcné vybavení zdravotnických zařízení 
a kontaktních pracovišť domácí péče. 

Jedná se o prováděcí právní předpis, 
který se vztahuje na klinickou stránku 
problému, ale v žádném případě tím 
nejsou dotčeny další požadavky vyplýva-
jící z jiných právních předpisů. Přestože 
se jedná o jeden prováděcí předpis, lze 
problematiku, kterou řeší, rozdělit na 
pět samostatných problémů, které je 
možné z hlediska funkčního a nakonec 
i legislativního posuzovat odděleně. 
Mohlo by se jednat o následující okruhy 
problematiky, jež jsou patrné z obr. 3: 
 • vybavení ambulance vhodným ná-
bytkem [kartotéka, skříně jako úložný 
prostor, sedací nábytek, lehátka*) 
a vyšetřovací křesla*), osvětlovací 
technika*), žaluzie], atd.; 

 • technické (nezdravotnické) prostřed-
ky (informační technologie, chladnič-
ky**), apod.; 

 • stavební dispozice a členění ambu-
lance na jednotlivé místnosti podle 
jejich účelu využití a velikosti (podla-
hová plocha); 

 • inženýrské sítě (elektřina, voda, od-
pady, topení, osvětlení, atd.), větrání, 
pacientské prostory, místnosti vyhra-
zené jen pro zdravotnický personál, 
apod.; 

 • zdravotnické prostředky – přístro-
jová technika (podléhá samostat-
ným legislativním předpisům). 

Pozn.: *) Za jistých okolností se může jednat 
o  zdravotnické prostředky, **) technické 
prostředky, které mohou úzce souviset 
s poskytováním zdravotní péče a mohou 
být předmětem kontroly SÚKL. 
 • Kontrola zdravotnických prostředků 
u poskytovatelů zdravotní péče, ZP – 19 
verze 3, www.sukl.cz.

Obecné požadavky na technické 
a věcné vybavení jsou formulovány 
v příloze č. 1 k vyhlášce č. 92/2012 Sb. 
Takto formulované požadavky jsou 
zčásti vymezením obecných stavebních 
požadavků, zčásti jsou to požadavky na 
inženýrské sítě a informační technologie, 
a to v bodě 1. a 2.: 

 • Zdravotnické zařízení musí z hlediska 
stavebně technických požadavků na 
prostory a jejich funkční a dispoziční 
uspořádání umožňovat funkční a bez-
pečný provoz [bod 1.]. 

 • Zdravotnické zařízení dále musí: 
a)  tvořit provozně uzavřený a funkčně 

provázaný celek, 
b)  být umístěno v nebytových prosto-

rách, 
c)  mít zajištěnu dodávku pitné vody 

a dodávku teplé vody, 
d)  mít zajištěn odvod odpadních vod, 
e)  být vybaveno systémem přirozeného 

nebo nuceného větrání a systémem 
vytápění, 

f )  mít zajištěno připojení na veřejný 
rozvod elektrické energie, 

g)  být vybaveno připojením k veřej-
né telefonní síti, a to pevné nebo 
mobilní, 

h)  být vybaveno počítačem s připoje-
ním na internet [bod 2.]. 

Pozn.: Bod 3. uvedený v  této příloze se 
fakticky ambulance optometristy netýká.

Společné požadavky na technické 
a věcné vybavení jsou formulovány 
v příloze č. 2, část I., díl A., a jsou zčásti 
vymezením požadavků na konkrétní 
stavební dispozice (členění na míst-
nosti) a jejich plochu, zčásti vymezují 
požadavky na vybavení nábytkem. Jen 
část těchto požadavků se fakticky týká 
ambulance optometristy (pominout 
lze požadavky na zajištění novorozenců 
a kojenců, zřízení a vybavení zákrokové-
ho sálu, vybavení pro kardiopulmonální 
resuscitaci, vybavení sterilizátorem, atd. 

 • Základní provozní prostory [díl A., 
bod 1.] zdravotnických zařízení (opto-
metrické) ambulantní péče jsou: 
a)  ordinace (lékař), pracoviště zdravot-

nických pracovníků (optometrista) 
a příp. jiných odborných pracovníků, 
minimální podlahová plocha musí 
být 13 m²;

b)  čekárna, minimální požadovaná plo-
cha 7 m²; čekárna musí být vybavena 
sedacím nábytkem. Čekárna může 
být společná pro více ordinací, pak 
je ovšem minimální plocha 10 m². 

c)  WC pro pacienty musí mít předsíň 
vybavenou umyvadlem (to může 
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být umístěno i v kabině WC). WC pro 
pacienty může být společné pro více 
ordinací. WC může být společné pro 
personál i  pacienty, ale pouze v  pří-
padě, kdy zdravotnické pracoviště 
sestává maximálně ze dvou ordinací. 

 • Vedlejší provozní prostory [díl A., 
bod 2.] zdravotnických zařízení (opto-
metrické) ambulantní péče jsou: 
a)  sanitární zařízení pro zaměstnan-

ce (dále viz nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., v platném znění), 

b)  skladovací prostory – vyčleňují se 
pro oddělené skladování materiálu, 
prádla a  uklízecích a  dezinfekčních 
potřeb. Skladování těchto věcí musí 
být vyřešeno tak, aby nemohlo dojít ke 
„křížení“ čistých a kontaminovaných 
věcí. Skladovací prostory lze případně 
nahradit vhodnými skříněmi. 

c)  místnost pro odpočinek zaměstnanců 
(pokud je zřízena). Vedlejší prostory 
mohou být společné pro více ordinací. 

 • Vybavení ordinace [díl A., bod 9.]: 
a)  vyšetřovací lehátko, 
b) umyvadlo, 
d)  nábytek, který je nezbytný pro práci 

optometristy, 
e) židle nebo křeslo pro pacienta, 
f ) skříň na léčivé přípravky, 
g) stolky na přístroje a nástroje, 
i) skříň na nástroje a pomůcky, 

j) kartotéční skříň, 
k)  chladnička na léčivé přípravky*) vy-

bavená teploměrem, 
p) lokální vyšetřovací svítidlo. 

*) Pozn.: SÚKL – Zacházení s  léčivými 
přípravky ve zdravotnických zařízeních, 
LEK – 9 verze 1, viz www.sukl.cz. 
• [díl A., bod 14.] Pokud je zdravotnické 
zařízení vybaveno zařízením nebo přístroji, 
které prokazatelně funkčně plně nahra-
zují technické a věcné vybavení uvedené 
v části I. této přílohy nebo jeho část a činí je 
nadbytečným, takto nahrazené vybavení 
nebo jeho část se nevyžaduje. 
• [díl A., bod 15.] Pokud jsou na vybavení 
jednotlivých ordinací (zdravotnických 
pracovníků) a dalších provozních prostor 
zdravotnických zařízení ambulantní péče 
další nebo odlišné požadavky, jsou uvede-
ny dále jako zvláštní požadavky.

Vybavení ambulance 
optometristy technickými 
a zdravotnickými 
prostředky 

Zvláštní požadavky formulované 
v příloze č. 2, část I., díl B. jsou rozděleny 
do dvou odstavců. První odstavec vyme-
zuje vybavení oftalmologické ambulan-
ce lékaře (1.31.), druhý odstavec vymezu-

je vybavení pro ambulance nelékařských 
zdravotnických pracovníků, tj. vybavení 
pro ambulanci optometristy (2.8.), 
resp. ortoptisty (2.9.) nebo zrakového 
terapeuta (2.12.), viz obr. 4. Zvláštními 
požadavky v tomto případě rozumíme 
vybavení technickými prostředky, které 
mají přímou, příp. nepřímou souvislost 
s poskytováním zdravotní péče. Proto 
je můžeme považovat z větší části za 
zdravotnické prostředky podléhající 
příslušné legislativě (obr. 2), pouze 
z menší části se jedná o technické 
výrobky (nezdravotnické prostředky), 
nicméně i ty souvisí s poskytováním 
zdravotní péče. 
 • [díl B., bod 2.]: Zvláštní požadavky podle 
oborů péče – nelékařská zdravotnická 
povolání 2.8. Optometrista, požadav-
ky na vybavení: 
a) vyšetřovací křeslo s lampou*), 
b) brýlová skříň*), 
c) štěrbinová lampa*), 
d) optotypy*), 
e) vybavení k určení barvocitu*), 
f )  zácvikový stolek se zrcadlem a osvět-

lením, 
g)  přístroj na měření zakřivení oční 

rohovky*), 
h) fokometr*), 
i) skiaskop nebo autorefraktometr*), 
j)  zařízení k  zatemnění oken, pokud je 

prováděna skiaskopie. 
Pozn.: Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, 
tonometr, fonendoskop, osobní váha 
a výškoměr. *) Jedná se zpravidla o zdra-
votnické prostředky, které podléhají samo-
statné legislativě.

Pokud je ambulance optometristy 
vybavena technickými prostředky, které 
jsou povinným minimálním vybavením 
ze zákona, nebo je ambulance z ja-
kýchkoliv důvodů [viz ustanovení § 11, 
odst. (6), věta druhá, zákona o zdravot-
ních službách] vybavena dalšími technic-
kými prostředky, které jsou považovány 
za zdravotnické prostředky, musí proka-
zatelně vyhovovat požadavkům legisla-
tivy o zdravotnických prostředcích (obr. 
4), musí být v souladu s touto legislativou 
používány, musí být udržován jejich 
technický stav a dodržována další pra-
vidla a ustanovení této legislativy. Celá 
řada zdravotnických prostředků podléhá 

⒜⒜⒜⒜ VYŠETŘOVACÍ KŘESLO S LAMPOU ⒡⒡⒡⒡ ZÁCVIKOVÝ STOLEK SE ZRCADLEM A OSVĚTLENÍM

⒝⒝⒝⒝ BRÝLOVÁ SKŘÍŇ ⒢⒢⒢⒢ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ ZAKŘIVENÍ ROHOVKY

⒞⒞⒞⒞ ŠTĚRBINOVÁ LAMPA ⒣⒣⒣⒣ FOKOMETR

⒟⒟⒟⒟ OPTOTYPY ⒤⒤⒤⒤ SKIASKOP NEBO AUTOREFRAKTOMETR

⒠⒠⒠⒠ VYBAVENÍ K URČENÍ BARVOCITU ⒥⒥⒥⒥ ZATEMNĚNÍ OKEN (je-li prováděna skiaskopie) 

2.8.  OPTOMETRISTA ²)
(minimální) VYBAVENÍ AMBULANCE

a) sedačka s nastavitelnou výškou
b) optotypy

c) troposkop nebo synoptofor
d) prismata                …. 

e) CAM stimulátor           ………..
f) stereoskop                     …..

g) Bagoliniho skal           
h) HB test (není-li součástí 

synoptoforu)
i) cheiroskop

j) fixační světlo 
k) pomůcky pro pleoptiku

a) křeslo s vyšetřovací lampou
b) sedačka otáčecí

c) oftalmoskop přímý ¹)
d) automatický refraktometr  

nebo skiaskopické lišty a zrcátko 
e) lampa štěrbinová

….               f) oční tonometr
….                 g) optotypy

….                      h) perimetr ¹)
…..                   i) brýlová skříň

j) zařízení k zatmění oken 

1.31. OFTALMOLOGIE ²)
minimální vybavení ambulance

2.9. ORTOPTISTA ²)
minimální vybavení ambulance

1.22. OFTALMOLOGIE ³)

… …
… …  2.12. ZRAKOVÝ TERAPEUT ²)

minimální vybavení ambulance

obr. 4  Povinné minimální vybavení ambulance optometristy a  ambulancí obdobných 
pracovišť. ¹) přístrojové položky vybavení oftalmologické ambulance dle přílohy č. 2, 
které se poněkud liší od oftalmologického pracoviště³) vybaveného dle přílohy 4, 
vyhláška č. 92/2012 Sb., ²) zdravotnická zařízení typu ambulance a jejich vybavení 
dle přílohy č. 2 výše citované vyhlášky.

ještě další legislativě, např. zákonu o me-
trologii, nařízení vlády o ochraně zdraví 
před neionizujícím zářením a některým 
dalším předpisům. 

Legislativa o zdravotnických pro-
středcích vymezuje celou řadu důležitých 
pojmů a rovněž zásady, kterými se musí 
uživatel řídit při používání zdravotnických 
prostředků, a to prokazatelným způso-
bem. Základními legislativními předpisy 
jsou zákon č. 123/2000 Sb., v platném 
znění, o zdravotnických prostředcích, 
a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., které 
stanoví technické požadavky na zdravot-
nické prostředky.
 • Zdravotnickým prostředkem se 
rozumí nástroj, přístroj, pomůcka, zaří-
zení, materiál nebo jiný předmět nebo 
výrobek používaný samostatně nebo 
v kombinaci, vč. potřebného progra-
mového vybavení, který je výrobcem 
nebo dovozcem určen pro použití 
u člověka [§ 2, odst. (1), zákona o zdra-
votnických prostředcích]. 

 • Používat k určenému účelu použití při 
poskytování zdravotní péče lze zdravot-
nický prostředek, u něhož byla stanove-
ným způsobem posouzena shoda jeho 
vlastností s technickými požadavky 
stanovenými zvláštními právními před-
pisy¹) s přihlédnutím k určenému účelu 
použití, je označen stanoveným způso-
bem²) a výrobce nebo dovozce o tom 
vydal písemné prohlášení o shodě 
[§ 4, odst. (1), zákona o zdravotnických 
prostředcích]. 

 • Zdravotnický prostředek je vybaven 
návody, popřípadě dalšími pokyny 
vztahujícími se k bezpečnému používá-
ní a údržbě, vč. dezinfekce a sterilizace 
zdravotnického prostředku, a to v čes-
kém jazyce, [§ 20, odst. (2), písm. a)]. 

 • Zdravotnické prostředky musí být 
prokazatelně a odborně udržovány 
v řádném stavu kontrolami, ošetřová-
ním, seřizováním, opravami a zkouš-
kami prováděnými v souladu s pokyny 
výrobců těchto prostředků, příslušnými 
právními předpisy a předpisy pro 
provozování zdravotnických prostředků 
s cílem zabezpečit požadavek uve-
dený v § 4, odst. (2), věta první, [§ 28, 
odst. (1)]. 

 • Zdravotnický prostředek musí po celou 
dobu jeho používání při poskytování 

zdravotní péče splňovat medicínské 
a technické požadavky stanovené 
výrobcem, [§ 4, odst. (2), věta první]. 

Dalším základním legislativním 
předpisem, který je kompatibilní s le-
gislativou Evropské unie, je nařízení 
vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na zdravotnické 
prostředky. 
 • Zdravotnické prostředky musí před uve-
dením na trh nebo do provozu splňovat 
požadavky tohoto nařízení a musí být 
opatřeny označením CE, [§ 5, odst. (1), 
dále viz. odst. (3) až (5)]. 

 • Zdravotnické prostředky se zařazují 
podle míry rizika, kterou představuje 
jejich použití pro uživatele, popř. jinou 
fyzickou osobu, do tříd I, IIa, IIb a III, 
[§ 7, odst. (1)].

Poskytovatel, resp. uživatel jsou pri-
márně odpovědni za skutečnost, že při 
poskytování zdravotní péče používají 
zdravotnické prostředky, které jsou legál-
ní (obr. 5), tj. bylo na ně vydáno prohláše-
ní o shodě, jsou opatřeny značkou CE a je 
pro uživatele kdykoliv dostupný český 
návod k použití. Poskytovatel je rovněž 
primárně odpovědný za skutečnost, že 
zdravotnický prostředek je v odpovída-
jícím technickém stavu a je schopen 

to prokazatelně doložit, tj. včetně me-
trologické validace, pokud je zdravot-
nický prostředek měřidlem dle zákona 
o metrologii. Metrologie zdravotnických 
prostředků je přitom zcela samostatným 
a významným problémem.

Závěr 

Realizace ambulance optometristy 
a následně i její rutinní provoz předsta-
vuje jistý komplex problémů, které nelze 
řešit odděleně, ale vyžaduje systémové 
řešení, jež respektuje jejich vzájemnou 
provázanost. Pouze takovýto způsob 
řešení vede ke vzniku zdravotnického 
zařízení – ambulance optometristy, jejíž 
provoz je funkční a bezpečný a tedy 
i lege artis. Mělo by být samozřejmostí, že 
soulad odborné a věcné stránky problé-
mu s platnou legislativou je udržován na 
patřičné úrovni i v provozní fázi existence 
ambulance. Přitom je potřeba mít na 
zřeteli, že vývoj legislativní stránky věci 
může být silně dynamickým faktorem, 
a to s ohledem na někdy až překotný 
novelizační proces.

RNDr. Josef Čihák
nezávislý konzultant společnosti 
ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o.
josef.cihak@seznam.cz

„LEGÁLNÍ“
ZDRAVOTNICKÝ 

PROSTŘEDEK

(písemné) 
PROHLÁŠENÍ  O

SHODĚznačka CE
ČESKÝ

NÁVOD K 
POUŽITÍ

KLASIFIKACE ÚČEL 
POUŽITÍ

ZPLNOMOCNĚNÝ 
ZÁSTUPCE

číslo NO

TŘÍDA RIZIKA
I ∗∗∗∗ IIa ∗∗∗∗IIb ∗∗∗∗ III

 SERVISNÍ PODPORA  NÁHRADNÍ DÍLY 
METROLOGIE  PŘÍSLUŠENSTVÍ [§2, odst.(3) *)] 

EDUKACE ∗∗∗∗ REGISTR  §52  … … …

§4, odst.(1), písm. a) 

§4, odst.(2)  

§2,  písm. l)

§20, odst.(2), písm. a)*) *)

*)

*)

§7

§4 a §5**)

**)

¹) 

²) ³) 

obr. 5  Základní požadavky na zdravotnické prostředky – přístroje nebo zařízení, ¹) zákon 
č. 505/90 Sb., o metrologii, ²) zavádí novelizace zákona o zdravotnických prostřed-
cích, ³) „aktivace“ zdravotnických prostředků vyrobených před 31. 12. 1999, *) zákon 
č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, **) nařízení vlády č. 336/2004 Sb., 
technické požadavky na zdravotnické prostředky.
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stanoVení 
zrakoVýcH 
FUnkcí U Dětí
Všechny zrakové funkce – 

zraková ostrost, kontrastní 
citlivost, velikost zorného pole, 
barvocit, binokulární vidění, vní-
mání a poznání – jsou důležitými 
faktory při hodnocení dětského 
zraku. Vývoj zraku probíhá od 
narození až do 10–12 let věku 
dítěte. 

Novorozenec dobře slyší, ale velmi 
špatně vidí. Zraková ostrost novorozence se 
pohybuje v rozmezí 0,01–0,05; ve věku 6–12 
měsíců činí 0,1; od 2 let je to 0,25; od 3 let 
se pohybuje v rozmezí  0,5–0,65; od 4 let 
činí 0,8 a v 6 letech dosahuje hodnoty 1,0. 
V období mezi 10. a 12. rokem se pohybuje 
hodnota zrakové ostrosti kolem hodnoty 
1,3, výsledek však může být značně ovlivněn 
metodou použití.

Vyšetření zrakové 
ostrosti

Zraková ostrost je nejčastěji mě-
řenou zrakovou funkcí u dětí. Existuje 
řada testů, které jsou doporučovány pro 
vyšetření zrakové ostrosti u dětí různých 
věkových kategorií. Je však otázka, která 
metoda je u dětí nonverbálního věku 
nejspolehlivější. Lze říci, že všechny 
metody vyšetření zrakové ostrosti vychá-
zejí ze tří základních stimulů – detekce, 
rozlišení, poznání. 

K detekci se používají nejčastěji bílé 
podněty (nejvíce tvary kruhů různých 
velikostí) na černém pozadí. Dítě má za 
úkol tyto kruhy na černém pozadí nalézt. 

K rozlišení se používají černobílé 
mřížky, které mají různý jas. Dítě by tyto 
mřížky mělo najít. 

Poznání (metoda Grating acuity) vyu-
žívá identifikace a pojmenování symbolů 
či písmen (záleží na věku dítěte) na bílém 
nebo černém pozadí či na pozadí ve formě 
mřížky. 

Již psycholog Fantz, známý z 60. let 
minulého století, deklaroval, že dítě 
v nonverbálním věku preferuje pozorování 
vzorových podnětů pohybujících se v jeho 
zorném poli. Této behaviorální metody 
využil Teller se svými spolupracovníky 
k vytvoření tzv. Tellerových karet (Teller 
acuity cards, obr. 2). Tyto karty slouží ke 
zjišťování zrakové ostrosti u nonverbální-
ho pacienta. Metodě se říká preferenční 
technika (preferential looking – PL). Ně-
kolikaletou studií na dospělých i dětských 
pacientech bylo ověřeno, že pomocí této 
metody lze zjistit odchylky od normálního 
vývoje zraku. Například u dětí do 18 měsíců 

lze pomocí Tellerových karet zjistit, zdali je 
zraková ostrost ve fyziologickém rozmezí, 
nicméně nelze přesně definovat poruchu 
zrakové ostrosti jako např. při vyšetření 
na optotypu u starších dětí. Mnoho dětí 
mělo poruchu zraku, ale podle výsledků 
vyšetření s pomocí Tellerových karet se 
nacházely v normálním, fyziologickém 
rozmezí zrakové ostrosti. Musíme však 
říci, že metoda PL je velmi cenná právě při 
vyšetření velmi malých dětí, handicapo-
vaných dětí či u dětí s duševní poruchou.

Metoda Grating acuity se používá 
u dětí staršího věku, které již umí popsat 
různé symboly (obrázky) či písmena. 
Velikost testů se logaritmicky snižuje 
(stejně jako na optotypech). Tato metoda 
je využívána např. při vyšetřování pomocí 
Kay obrázků, Lea testů a podobně. 

Kay obrázky (obr. 1) byly do celo-
světové praxe zavedeny před 25 lety po 
dlouholeté klinické praxi a výzkumech. 
Nyní tyto obrázky procházejí obnovou, 
neboť bylo zjištěno, že některé obrázky již 
děti příliš neznají (např. telefon) a nereagují 
na ně. Proto se v USA, Velké Británii a Jersey 
uskutečnila několikaletá studie, jejímž 
cílem bylo vybrat vhodné obrázky pro děti 
„tohoto století“. Studie probíhala u dětí ve 
věku od 18 měsíců do 5 let a bylo při ní 
vyšetřeno 386 dětí. Na základě výsledků 
této studie se nyní tvoří nové Kay karty. 

Lea testy (obr. 3) byly vytvořeny finskou 
dětskou oční lékařkou, profesorkou Leou 
Hyvärinen MD, PhD, která se specializuje 
na práci s pacienty s těžkým zrakovým 
a kombinovaným postižením. K vytvoření 
všech výše uvedených testů vedla také 
přítomnost poruchy rozlišovací schopnosti 
(tzv. Crowding fenomén – dítě vidí lépe 
znaky izolované než znaky nahuštěné 
u sebe) u dětí se strabizmem, amblyopií 
či různými mozkovými poruchami. 

Dítě, které nemá žádnou oční vadu, 
umí správně rozlišit symboly (Kay obrázky, 
Lea symboly), ale také testy využívající 
metody Grating acuity. Naopak dítě 
s oční vadou se sice může bez problémů 
dostat při vyšetření pomocí Kay karet na 
orientační vizus 0,3, ale při použití metody 
Grating acuity s mřížkou se může dostat 
např. pouze na vizus 0,1, a to právě z dů-
vodu výše zmiňované poruchy rozlišovací 
schopnosti. Při vyšetřování tedy musí být 
vždy přesně zaznamenána metoda po-

užitá při vyšetření a vzdálenost, ze které 
bylo vyšetření prováděno. Jedině tak lze 
výsledek přiblížit k výsledkům na Snelle-
nových optotypech.

Další metodou, která vede ke zjištění 
zrakových funkcí u dětí v nonverbálním 
věku, je metoda snímání vizuálních 
evokovaných potenciálů (VEP – Visual 
Evoked Potentials). Tuto elektrofyziolo-
gickou metodu představili v minulém 
století Norcia a Tyler. Na týlní část lebky 
jsou umístěny povrchové elektrody, které 
snímají a zaznamenávají vizuální stimulač-
ní podněty. VEP je jednoduchá, objektivní, 
bezbolestná a bezpečná metoda, která se 
používá u dětí, jež nejsou pro svůj věk nebo 
handicap schopny spolupráce. Metoda 
VEP je neustále zkoumána a probíhá řada 
výzkumů ohledně validity a možného 
použití u malých dětí po celém světě.

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO
andrea.jerabkova@email.cz

Literatura: 

Rydberg, A.: Assessment of Visual Function in Children, 

Burian Lecture – XII. IOA Congress, Toronto.

obr. 2  Tellerova karta. 

obr. 3  Lea symboly. 

obr. 1  Kay obrázky.  
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InternetoVý 
ProDej  
v oboru oční optiky
Německý Ústřední svaz očních 

optiků zveřejnil v dubnu na vý-
roční tiskové konferenci v Düssel-
dorfu celkové tržby oboru a také 
vývoj tržeb internetového prodeje 
oční optiky za rok 2013. Interne-
toví prodejci podle této zprávy do-
sáhli hrubého obratu 0,165 miliard 
eur, což odpovídá nárůstu o 27 % 
ve srovnání s předchozím rokem.

Internetový prodej 
obecně

Pracovní skupina pro výzkum inter-
netového prodeje vydává pravidelně 
analýzy a zprávy o využívání internetu 
a vyhledávání konkrétních odvětví (na-
příklad zdravotnictví) na internetu. Aktu-

ální studie z listopadu 2013 ukazuje, že 
dokonce i lidé nad 60 let využívají inter-
net z 39,5 procent. U mladší populace je 
využívání internetu téměř stoprocentní.

Další statistiky ukazují na vysoký 
růstový potenciál tohoto prodejního 
kanálu v průběhu let. Německé ob-
chodní sdružení předpovídá pro rok 
2014 obrat internetového obchodu ve 
výši 38,7 miliard eur, což by odpovídalo 
nárůstu o 17 % ve srovnání s rokem 
2013 (viz obr. 1).

Dynamický růst internetového ob-
chodu v posledních deseti letech zname-
nal ohrožení některých oborů, především 
knihkupectví, obchodů s elektronikou 
nebo oděvního průmyslu. V oblasti oční 
optiky se na první pohled zdá, že podíl 
internetového prodeje je zanedbatelný. 
Jaký tedy bude vývoj tohoto trhu?

Internetový prodej 
v oboru oční optiky    

V Německu nabízí přibližně stovka 
internetových obchodů:
•	brýle,
•	 kontaktní čočky,
•	 sluneční brýle,
•	doplňkové zboží,
•	 sluneční brýle s individuálními skly,
•	prostředky péče o kontaktní čočky,
•	 jiné optické výrobky.

Někteří prodejci vystupují pou-
ze jako čistě internetové obchody 
(např. Brille 24), jiní patří mezi víceka-
nálové prodejce.

Tabulka 1 přináší souhrnný pře-
hled obratu v oboru oční optiky za 
rok 2013. 

V kamenných obchodech se pro-
dalo 11,3 milionu brýlí, tedy přibližně 
stejný počet jako v předchozím roce. 
Přes internet se prodalo půl milionu 
brýlí. To odpovídá podílu 4,2 % z cel-
kového obratu v oboru.

Na trhu se mezitím také usadili 
různí vícekanáloví prodejci jako Mis-
ter Spex, Brillen-Butler a další, kteří 
postupně rozšiřují počet svých ka-
menných partnerských provozoven. 
Ze studie, kterou pravidelně provádí 
společnost pro výzkum veřejného 
mínění Allensbach, vyplývá, že podíl 
kontaktních čoček zakoupených 
po internetu se od roku 2002 zvýšil 
z osmi na 27 %.

Zdravotnické výrobky   

Studie s názvem „Zdraví“ z druhého 
čtvrtletí roku 2013, kterou prováděla 
pracovní skupina pro výzkum interne-
tového prodeje, ukazuje, že ze 101.290 
uživatelů internetu v uplynulých třech 
měsících vyhledávalo 48,1 % (což od-
povídá 24,74 milionu lidí) zdravotnické 
výrobky. Téměř polovina uživatelů inter-
netu se zajímá o zdravotnické výrobky 
(včetně léků a wellness výrobků). Pětina 
uživatelů internetu (21,9 %) nakupuje 
zdravotnické výrobky přes internet.

Vzhledem k uvedenému vývoji lze 
předpokládat, že internetový trh v obo-
ru oční optiky dosáhne ve střednědo-
bém horizontu vysokého tempa růstu.

Internetový trh s brýlemi by se mohl 
v průběhu příštích let vyvíjet z průměr-
né míry růstu o 25 % až na optimistic-
kých 40 %. Prodejní trend ukazuje, že 
ani při průměrném tempu růstu pouze 
o 25 % v roce 2020 není hranice jedné 
miliardy daleko. Kamenné optiky se bu-
dou muset na toto soutěžení připravit. 

K tomu patří mimo jiné aktuální webové 
stránky, které zákazníkovi srozumitel-
ně a pohodlně poskytnou potřebné 
informace. Na internetu mohou být 
například nabízeny různé kupony, které 
zákazníka přivedou do kamenné pro-
dejny. To je obzvlášť aktuální v době stá-
le masivnějšího využívání inteligentních 
telefonů. Avšak i stávajícím zákazníkům 
by mělo být v kamenných prodejnách 
nabízeno pohodlí internetového prode-
je – například zaslání kontaktních čoček 
včetně potřebných prostředků péče. 
Hodnotu poskytovaných služeb je při 
rozhovorech se zákazníky potřeba stále 
znovu zdůrazňovat, protože jak známo, 
služby nejsou doménou internetu, ale 
pouze skutečného optika v kamenné 
prodejně. 

Závěr   

Při stanovení průměrného obratu 
internetového prodeje v oboru oční 
optiky se předpokládalo, že po období 

vysokého růstu v období do roku 2015 
nastane silné zpomalení růstu až do roku 
2020. Při průměrném zvýšení o 25 % činí 
růst v roce 2020 pouze 5 % oproti zvýšení 
o 35 % při průměrném růstu o 40 %.

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:

Seinsche, P.: Online in der Augenoptik. DOZ 05/2014, 

str. 20–21.

rok 2013 kamenné obchody internetový prodej
včetně internetového 

prodeje

obrat oboru oční optiky (miliard eur) 5,273 0,165 5,438

prodej brýlí (miliard eur) 4,325 0,035 4,360

prodej kontaktních čoček a prostředků péče (miliard eur) 0,404 0,105 0,509

prodej sluchadel / doplňkového zboží (miliard eur) 0,544 0,025 0,569

počet prodaných brýlí (miliony kusů) 11,3 0,500 11,8

tab. 1 Přehled prodeje v oboru oční optiky v roce 2013.

obr. 1 Objem obratu internetového prodeje. Zdroj: Německé obchodní sdružení (HDE).
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zpěvačka jana Lota se na-
rodila v  roce 1983. Hudba 

ji zajímala odmalička, v  Lidové 
škole umění se devět let učila 
zpívat a hrát na klavír, studovala 
populární zpěv u  profesorky 
jaroslavy Bernardové. zpívala 
s několika skupinami, hostovala 
na deskách známých českých 
skupin (například kryštof), po-
dílela se na soundtracku k filmu 
Lidice, s  richardem krajčem 
nazpívala skladbu Přišlo mi to 
vhod do muzikálu Petra Hapky 
a  Michala Horáčka kudykam. 
V  roce 2008 vydala debutové 
album Lidi, o  čtyři roky později 
jí vyšla deska Děvčátko. tato 
deska má 202 originálních oba-
lů, které tuší nakreslily děti se 
zrakovým postižením a vadami 
řeči ze zŠ Havlíčkova v opavě. 
každý, kdo si originální cD z této 
limitované série zakoupí, přispěje 
částkou 100 kč na podporu dětí 
z této školy.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak? 
Samozřejmě důležitou. Je to jeden 
z pěti základních smyslů. Nedovedu si 
představit, že bych se už nepodívala na 
zapadající slunce. Ale znám spoustu lidí, 
kteří mají zrakové postižení nebo jsou 
zcela nevidomí a žijí kvalitní a šťastný 
život. Velký obdiv.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Když jsem jela z výletu a po dlouhé době 
zase spatřila více a více se rozpadající 
Barrandovské terasy. Jaká škoda.

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v  poslední době os-
lovily?
S naším charitativním sdružením Jiné 
Laně a designérkou Kateřinou Kubán-
kovou připravujeme knihu pro nejen 
nevidomé děti Zatoulané botky. Je 
to nejkrásnější kniha, kterou jsem kdy 
spatřila. Kniha je dvojjazyčná, obsahuje 
interaktivní hrátky, které doprovázejí 
příběh, a její design a formát je naprosto 
unikátní. Další zajímavá kniha, kterou 
jsem si pořídila, je Walden aneb život 
v lesích. Jejím autorem je Henry David 
Thoreau, jehož jsem nedávno objevila, 
a z jeho filozofického přístupu k životu 
jsem velmi mile překvapená a rozumím 
mu. Poslední mojí přečtenou knihou 
jsou Všecky krásy světa od Jaroslava Sei-
ferta a k tomu netřeba nic dodávat. To je 
skvostné dílo. Také mě nadchla návštěva 
pražské kavárny Krásný ztráty, kde mě 
zaujaly fotografie Paula F. Goldsmitha, 
který zachytil Prahu v době okupace 
v roce 1968. Velkoformáty jsou vystaveny 
až do začátku listopadu. Doporučuji.

Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením?
Když jsem dodělala desku, kterou jsem 
tvořila speciálně pro jednoho klienta 

jako zakázku. Měla jsem na ni pouze 
dva měsíce a výsledek mě s odstupem 
času velmi potěšil. Záhy jsem dostala 
příležitost točit svou další řadovou des-
ku, kterou mám rozpracovanou už od 
minulého roku. Takže mě čeká spousta 
příjemné práce a jsem z toho více než 
nadšená.

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 
v hlavě?
Určitě ty nejbližší. Rodinu a přátele. Jinak 
musím střežit naprosto všechny informa-
ce a úkoly, poněvadž co v denně nabi-
tém programu pustím, už nedohledám.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
U lidí, které potkáte poprvé. S ponauče-
ním z minulosti přistupuji k lidem spíš 
uzavřeným způsobem, jsem pak velmi 
ráda, když po čase mohu prohlásit, že 
jsem potkala dobrého člověka. Stále 
v lidi věřím, ale už jsem obezřetná.

Nad čím přivíráte oko a  nad čím 
naopak ne?
Nepřivírám nad hloupostí. Přivírám nad 
chybami, z kterých se člověk ponaučí.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Naštěstí ano. A několikrát. Sami sobě 
občas velmi rádi lžeme a neuvědomu-
jeme si to. Je nám ve svých vysvětleních 
příjemně. A když se najde někdo blízký, 

Jak to vidí
jana Lota

kdo nám ukáže jiný úhel pohledu, a my 
zjistíme, že naše pravda je med, který si 
mažeme kolem úst, jsme nesmírně rádi 
za to prozření. I když to zpočátku není 
příjemné.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
V základě si vážím lidí, kteří jsou spo-
lehliví, dochvilní, drží své slovo, nelžou. 
Bonusem pak je, když udělají něco, čím 
mě mile překvapí. 

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete?
Je jich určitě více, ale teď si vybavím 
dva: Když jsem poprvé viděla pokresle-
né obaly své poslední desky Děvčátko 
zrakově postiženými dětmi z Havlíčkovy 
školy v Opavě. Nevím, zda se to za výjev 
dá považovat, ale ty kresby jsou tak 
nádherné a já měla obrovskou radost, 
když jsem mohla zkoumat jednotlivé 
obrázky a přemýšlet nad tím, co si děti 
představovaly při poslechu hudby – při 
své malířské práci. Další výjevy jsou 
například z cest. Když jsem jela na kole 
k Baltskému moři a v cílové stanici jsem 
ten večer koukala na nejkrásnější západ 
slunce pod hladinu. Tak velké slunce 
jsem doposud neviděla. Krásný pohled 
byl také na oceán, který jsem poprvé 
spatřila, když jsem cestovala po Francii.

Na co se nejraději díváte?
Na krásy přírody. Východy a západy slun-
ce, na oheň, na vodu. Miluji historické 
exkurze, takže památky, architekturu, 
umělecká díla. 

Co Vás obvykle upoutá na první pohled?
Člověk, z kterého sálá krása, ta vnitřní.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Každé, které ve vás něco zanechá. Místo, 
kam se možná už nikdy nevrátíte, ale 
pamatovat si ho i s tím pocitem budete 
napořád.

Které místo v  české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?
Máme krásnou přírodu, hory, které mám 
z našeho přírodního bohatství nejraději. 
Jako malá jsem vyrůstala s prarodiči 
v Krušných horách. Tyto hory jsou občas 
velmi nevlídné, ale z jejich lesů je cítit 
silná energie, pro kterou si jezdím vždy, 
když najdu trochu volného času. 

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Snad raději ne. Věřím v jakýsi pohyblivý 
osud, který můžeme každým dnem 
nějak měnit. Ale žiji momentální chvíli, 
snažím se vědomě přemýšlet nad tím, co 
v daný moment dělám. Takže přítomnost 
je dle mého názoru nejpodstatnější.

V kom vidíte hrdinu?
Je jich mnoho. A je těžké na tuto otázku 
odpovědět jednoznačně. Ale pro mě 
to jsou například bratři Mašínové nebo 
Jan Palach.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Tak na to asi nebudu mít u vás dostatek 
prostoru. Ale bylo by hezké vidět svět 
bez náboženství, válek, zabíjení. Vidět 

člověka žijícího v symbióze s přírodou, 
a ne její ničení. Chtěla bych, aby lidi 
více zajímalo umění, kultura. Aby si víc 
povídali a byli na sebe vlídní.

Jaký vhled a  poučení Vám dává Vaše 
práce?
V hudební oblasti s každým rokem 
přichází více svobody a zároveň více 
práce, kterou chcete dělat lépe než 
při minulých příležitostech. Ale jak říká 
Jaroslav Dušek: „Dělej vše, jak nejlépe 
umíš, ale ne líp.“ A co se charity Jiné 
Laně o.s. týče, práce s handicapovanými 
komunitami a jedinci je velmi křehká. 
Založila jsem tento spolek s myšlenkou 
zpříjemnit těmto lidem pár chvil umě-
leckou tvorbou, art-terapie propojuje 
lidi, otevírá jejich duši. I když organizace 
a vůbec vedení všeho, co Jiné Laně 
vymyslí a nabídnou, je velmi časově 
a fyzicky náročné, to, co pak vznikne, 
co všichni dohromady můžeme prožít, 
je nezapomenutelné. A proto heslo zní: 
Nevzdávat to, protože to jasně za to stojí. 
A to platí i v hudbě a dalších uměleckých 
oborech, ve kterých pracuji.

Co je podle Vás očividné?
Že jsme a chceme být slepí vůči tomu, 
co se děje, a to nejen u nás v republice. 
Že si neumíme stát za vlastním názorem. 
S ohledem na naši minulost je to smutné.

Co byste podnikla jako neviditelná?
Cestu kolem světa. Ale na podrobnosti 
se mě neptejte.

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila?
Řekla bych minulý rok, kdy jsem trpěla 
velkými bolestmi žaludku a lékaři mi 
našli vředy. Byla to velká úleva, když jsem 
poprvé přišla do ordinace a viděla, co mi 
způsobuje obrovské bolesti. Za výhru 
považuji klid, který jsem v sobě posléze 
musela najít. Bylo také nutné změnit 
mnohé přístupy k situacím a k lidem. 
Jsem momentálně moc spokojená, a to 
beru jako velké vítězství. 

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: z archivu Jany Loty.
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noční MyoPIe 
V  optické praxi se většina 

z  nás věnuje – nebo bude 
věnovat – korekci refrakčních 
vad. Doposud se ve většině 
vyšetřoven a především v ordi-
nacích očních lékařů vyšetřovala 
pouze běžná zraková ostrost 
a  korigovaly se obvykle jen zá-
kladní refrakční stavy, jakými 
jsou myopie, hypermetropie, 
astigmatizmus a  presbyopie. 
V  současné době se objevuje 
stále více kolegů, kteří si trouf-
nou na korekci forií a  zabývají 
se rovněž celou řadou dalších 
doplňkových vyšetření jak do 
dálky, tak na kratší vzdálenosti, 
což značí, že náš obor kráčí k lep-
ším zítřkům. co však v naší praxi 
zůstává stále velmi opomíjeno, je 
právě noční myopie – tedy noční 

krátkozrakost. tomuto fenomé-
nu se bude věnovat následující 
článek.

Co je to noční myopie 

Jedná se o dočasně vzniklý refrakč-
ní stav, který nastává za zhoršených 
světelných podmínek, tedy za soumra-
ku a v noci. Na zhoršení refrakčního 
stavu má vliv souhra několika faktorů. 
Tím nejvýznamnějším faktorem je 
pravděpodobně sférická aberace, 
která se v oku projeví po rozšíření 
zornice. Dalším významným faktorem 
je rozložení světločivých elementů 
na sítnici. S tím také úzce souvisí tzv. 
Purkyňův jev, tedy proces adaptace 
na tmu. Poslední studie nevylučují, že 
na vznik noční myopie má vliv také 

akomodace. Méně častou, v civilizo-
vaných zemích téměř raritní příčinou 
noční myopie může být nedostatek 
vitaminu A a zinku.

Příčiny noční myopie 

Sférická aberace   

Sférická aberace, nebo také otvorová 
vada, se projevuje při zobrazení před-
mětu ležícího na optické ose při použití 
monochromatického světla. Je typická 
pro sférické plochy a míra jejího projevu 
je závislá na vzdálenosti dopadajícího 
paprsku od optické osy, tedy na šířce 
vstupní pupily. Její velikost označuje-
me Δx´ a jedná se o rozdíl vzdálenosti 
stínítka a ohniska zkoumaného paprsku, 
jak je vidět na obr. 1. 

Pro sférickou aberaci je typické 
rozostření obrazu v určitých místech 
optické osy. Vzhled tohoto rozostření je 
pro tato místa charakteristický. Pokud 
paprsky protnou optickou osu v místě 
stínítka, vytvoří se obraz ostrý, ob-
zvláště jedná-li se o paprsky paraxiální. 
V ostatních místech působí vzniklý obraz 
rozostřeně (obr. 2). 

Sférickou vadu lze korigovat něko-
lika způsoby. První způsob vyžaduje 
nalézt místo na optické ose, v němž 
obraz na stínítku vykazuje rovnoměrnou 
neostrost. Nachází se přibližně v jedné 
třetině kaustické křivky (obalová křivka 
lomených paprsků). Druhým způsobem 
korekce otvorové vady je předložení 
vstupní pupily před čočku. Pokud je 
pupila dostatečně úzká, odkloní vel-
kou část periferních paprsků, avšak 
vzhledem k osové povaze vady ji takto 
nelze odstranit beze zbytku. Zúžením 
vstupní pupily také snížíme světelnost, 
což může být často spíše na škodu. 
Nejvýhodnějším řešením této vady je 
tedy použití vhodných poloměrů křivosti 
čočky, použití čočky s asférickou plochou 
nebo jejich kombinace. Zajímavým, ale 
ne příliš praktickým řešením otvorové 
vady je také rozdělení lámavých ploch, 
dále použití Fresnelových fólií či čoček 
a také tvorba optických soustav s více 
členy (obr. 3).

Z obr. 4 je patrné, že u spojných 
meniskových čoček je otvorová vada při 
vhodně volené konstrukci čočky zcela 
minimální, pokud ji však na optické ose 
obrátíme zakřivením opačně, vada zob-
razení znatelně vzroste. A jak je v optice 
zvykem, rozptylná čočka se chová v ta-
kovémto případě zcela opačně (obr. 4). 

Jak se se sférickou aberací popere 
lidské oko? Nejzásadnější vliv na velikost 
této vady v oku má šíře zornice. Pokud 
je velice úzká, koriguje sférickou abe-
raci poměrně úspěšně, při zhoršených 
světelných podmínkách se však pupilo-
motorický reflex postará o její rozšíření 
a tedy i výrazné zhoršení vidění. Prvním 
významným optickým členem oka je 
rohovka, která má plochy asférické a tak-
též otvorovou vadu dobře kompenzuje. 
Zcela odlišná je situace na nitrooční 
čočce, která má tvar bikonvexní a účin-
nost rohovky trochu sníží. Posledním 

obr. 1 Sférická aberace z konečné vzdálenosti [6].

obr. 2 Rozostření obrazu pro určité polohy stínítka [6].

obr. 3 Způsoby korekce sférické aberace [6].
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faktorem, který ovlivňuje míru sférické 
aberace v oku, je tzv. Stiles-Crawfordův 
efekt (čím větší je úhel dopadu paprsku 
na sítnici, tím méně je registrován). 
Sítnice tedy přirozeně potlačuje dopad 
mimoosých paprsků.

Nejvýznamněji se pak otvorová 
vada projevuje při pohledu do dálky, 
při akomodaci 1,5 D je otvorová vada 
téměř nulová [1].

Pupilomotorický reflex  
Jak už bylo uvedeno v předchozím 
odstavci, zornice plní v oku funkci clony 
a má tedy vliv na kvalitu zobrazení. Její 
velikost je závislá na světelných pod-
mínkách, v nichž se oko nachází (obr. 5). 
Za jasného slunečného dne je pupila 
velice úzká, nejčastěji okolo jednoho 
milimetru. Naopak ve špatných světel-
ných podmínkách se zornice roztáhne, 
u mladých jedinců často o více než 
půl centimetru. Tento mechanizmus 
ovlivňuje také hloubku ostrosti obrazu 

(odstraněním sférické a chromatické 
aberace).

Pokud na fotoreceptory sítnice 
dopadá větší množství světla, aktivuje 
se parasympatikus, jehož vlákna odtud 
vedou impulz do mozku (aferentní drá-
ha) a po vyhodnocení signálu následně 
sestupují zpět do orbity, aby aktivovaly 
m. sfincter pupillae – svěrač zornice (efe-
rentní dráha). V případě, že na tyčinky 
a čípky dopadá malé množství světla, 
dochází k aktivaci sympatiku a rozšíření 
zornice duhovkovým svalem m. dilatator 
pupillae – rozvěrač zornice [2].

Parasympatická aferentní dráha
Na sítnici dochází k analýze množství 
světla tyčinkami a čípky, které vysílají 
informaci směrem k mozku. První 
úsek dráhy jde společně se zrakovou 
drahou n. opticii (II.). Impulz pokračuje 
dále chiasmatem, kde se kříží obdobně 
jako vlákna nesoucí signál do area 17, 
a pokračují překřížená podél optického 

traktu. Před corpus geniculatum laterale 
opouští zrakovou dráhu a vstupují do 
Edinger-Westphalova jádra.

Fakt, že se aferentní parasympatická 
dráha kříží dvakrát, má za následek to, 
že při osvitu jedné poloviny oka zdra-
vého člověka se zúží zorničky obou očí. 
Hovoříme o tzv. konsensuálním reflexu 
druhého (neosvětleného) oka [2].

Parasympatická eferentní dráha
Sestupná část reakce na světlo je za-
jištěna dvěma neurony a je společná 
pro svěrač zornice a ciliární sval. První 
neuron spojuje Edinger-Westphalovo 
jádro s ciliárním gangliem. Druhý neu-
ron spojuje očnici a svěrač zornice.

Reflexní nervová vlákna pro foto-
reakci se po výstupu z Edinger-West-
phalova jádra setkávají s motorickými 
vlákny 3. hlavového nervu, procházejí 
červeným jádrem a kortikospinálním 
traktem. Parasympatická vlákna po-
sléze dosahují ganglion ciliare, kde 
se interpolují (přepojují). Odtud jako 
nn. ciliares breves přicházejí ke svěra-
či zornice. K receptorům m.  sfincter 
pupillae se však dostanou jen 3 % 
nervových vláken. Celých 97 % vláken 
totiž pokračuje k ciliárnímu svalu. 
Z toho plyne, že poškození ciliárního 
ganglia se projeví více v zornicových 
reakcích [2]. 

Sympatická aferentní dráha
Nervová vlákna sympatiku, který zajiš-
ťuje mydriázu, tedy roztažení zornice, 
putují z oka po stejné trase jako vlákna 
parasympatická. V pretektální oblasti 
však nevstupují do Edinger-Westphalova 
jádra, ale přicházejí do retikulární forma-
ce v hypothalamu. Odtud již pokračuje 
dráha eferentní.

Sympatická eferentní dráha
Odstředivá sympatická dráha reaguje 
na snížení množství světla dopadajícího 
na sítnici a skládá se ze tří neuronů. Prv-
ní neuron spojuje hypothalamus a cilio-
spinální, tzv. Budgeho centrum. Druhý 
neuron spojuje toto centrum s ganglion 
cervicale superius. Do očnice vstupují 
sympatická vlákna dvěma větvemi. 
První jde do ganglion Gasserei a poté 
cestou n. ophtalmicus, n. nasociliaris 

obr. 4 Změna korekce sférické aberace při použití různých čoček [6].

obr. 5 Pupilomotorický reflex [3].

a nn. ciliares longi k rozvěrači zornice. 
Druhá větev míří přes plexus caroticus 
cavernosus jako radix sympathica a bez 
přepojení prochází ciliárním gangliem, 
kde se připojují k parasympatiku a spolu 
s ním jdou cestou nn. ciliares breves 
k m. dilatator pupillae.

Sympatická reflexní dráha se na 
rozdíl od parasympatické dráhy nikde 
nekříží. Pokud je porušena, projeví se 
poškození jednostranně, a to na straně 
poruchy [2].

Chromatická aberace  

Svou roli při vzniku noční myopie 
hraje i chromatická aberace velikosti 
a polohy. Jedná se o vadu, která vzniká 
díky rozdílné lomivosti různých vlno-
vých délek světla. Její efekt v souvis-
losti s okem pozorujeme především 
při brýlové korekci s vyšším indexem 
lomu, neboť čočky tímto způsobem 
upravené vykazují  nižší Abbeovo 
číslo a tím také i zřetelnější disperzi, 
kterou můžeme pozorovat v podobě 
duhových lemů v okolí pozorovaných 
objektů. 

Na tmu adaptované oko ovšem 
nebude vnímat tyto barevné jevy, ale 
spíš jen určitou míru rozostření obrazu.

Logicky také můžeme usoudit, 
že v horších světelných podmínkách 
dojde ke změně spektrálního složení 
světla směrem ke krátkovlnné oblasti 
spektra a paprsky se tedy lámou více 
před sítnicí [1].

Fyziologie vidění 
a světločivé elementy 

Vidění začíná tím, že smyslové buňky 
sítnice absorbují energii fotonů dopadají-
cích na sítnici a transformují ji na elektrický 
signál. Ten pak pokračuje zrakovou drahou 
až do area 17.

Sítnice obsahuje dva typy světločivých 
elementů – tyčinky a čípky. Čípky zajišťují 
barevné, tedy fotopické vidění. Rozlišu-
jeme tři druhy čípků podle barevné řady 
RGB. Každý z čípků určité barvy je citlivý na 
určitou vlnovou délku světla. Modré čípky 
mají maximum pro vlnovou délku 445 nm, 
zelené 535 nm a červené 570 nm. Většinu 

z nich nalezneme ve žluté skvrně a jejím 
bezprostředním okolí.

Druhým typem světločivých elementů 
jsou tyčinky. Jsou senzitivní na světlo nízké 
intenzity, tedy na tmu, šero i denní světlo. 
Jejich doménou je proto vidění skotopic-
ké. Tyčinky vyplňují především periferii 
sítnice. Fyziologická senzitivita tyčinek má 
svoje maximum kolem hodnoty 500 nm. 
Tyčinky obsahují pigment rodopsin (tzv. 
zrakový purpur). Rodopsin se účinkem 
světla rozkládá na zrakovou žluť a ta dále na 
zrakovou běl. Rychlost přeměny závisí na 
vlnové délce pohlceného světla. Nejrych-
leji se mění vlivem žlutozeleného světla, 
nejpomaleji působením červeného světla.

Rodopsin se skládá z chromatoforu 
(složka absorbující světlo) a bílkovinné části 
opsinu. Chromatofor je retinal (aldehyd 
vitaminu A) a v regenerovaném stavu se 
retinal nachází v 11-cis formě, která přesně 
zapadá do opsinové molekuly. Po dopadu 
světla se retinal cis-forma izomeruje na 
trans-formu, odštěpuje se z vazby na opsin 
a vstupuje do pigmentového epitelu. Celý 
pochod se děje i obráceně, takže se za tmy 
syntetizuje zrakový purpur. Trans-retinal 
je enzymově redukován na trans-retinol. 
Poté je izomerován na cis-retinol a zpětně 
oxidován na cis-retinal, který opět zapadá 
do molekuly opsinu. Syntéza rodopsinu je 
podkladem adaptace na tmu [4].

Adaptace 

Adaptací označujeme schopnost oka 
přizpůsobit se různým intenzitám světla. 
Změna prahu citlivosti na světlo je zajiště-
na rodopsinem.

Pokud se oko adaptuje na tmu, tedy 
světlo o nižší intenzitě, je tento proces delší 
než průběh adaptace na světlo, která trvá 
jen několik okamžiků [4].

Adaptace na světlo
Na světlo adaptované oko vnímá ba-
revně, tedy fotopicky. Na adaptaci na 
světlo se podílejí především čípky, jejich 
zadaptování počítáme v řádech sekund. 
Adaptace však není dostatečně silná, 
proto při přechodu na výrazně ostřejší 
světlo může dojít k oslnění. Přitom refle-
xivně přivíráme víčka a dojde i ke stažení 
zornice. Plně se oko adaptuje přibližně 
za 6 minut [4].
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Adaptace na tmu
Při tomto typu adaptace dochází ke změně 
fotopického vidění na skotopické. Jedná 
se o výrazně delší proces, udává se doba 
25–40 minut. Oproti adaptaci na světlo je 
však tato chemická reakce značně silnější. 
Obraz u adaptovaného oka je nebarevný, 
ne příliš ostrý a dochází k výpadku zorného 
pole v centrální části, tedy v místě makuly. 

V adaptačním procesu dochází k bio-
chemickým změnám – regeneraci a syn-
téze zrakového pigmentu. 

Adaptační proces probíhá ve dvou 
fázích. První fázi nazýváme rychlou, ode-
hrává se v prvních pěti až deseti minutách 
procesu a týká se čípků. Druhá fáze se týká 
tyčinek, je pomalejší a trvá až 30 minut. 
V této fázi se citlivost na nižší světelné 
intenzity zvýší až pětinásobně. Vizus se při 
adaptaci snižuje na 1/60 [4].

Purkyňův jev
Adaptace na tmu je doprovázena tzv. Pur-
kyňovým efektem. Bylo totiž prokázáno, že 
v průběhu adaptace na tmu dojde také 
k posunu citlivosti v oblasti vlnových délek, 
a to z oblasti 550 nm na 505 nm. Tento jev 
způsobuje, že objekty vyzařující krátkovln-
nější část spektra, tedy modré, se jeví jako 
jasněji viditelné než objekty na opačném 
konci spektra, tedy červené (obr. 6).

Vyšetření noční myopie 
a její příznaky 

V současné době mají optometristé 
k dispozici pro vyšetřování jediný test, 
tzv. White point test. Tento test je vhodné 
provádět v tmavé místnosti, a to po pro-
běhnutí adaptace na tmu alespoň po dobu 
20 minut. Před tímto vyšetřením je samo-
zřejmě nutné provést precizní subjektivní 
refrakci do dálky a binokulární vyvážení.

Po adaptování oka na tmu je možné 
vyšetřovanému předložit test. Pokud se 
noční myopie projeví, klient spatří okolo 
tečky rozptýlené světlo, tzv. glare.

Test provádíme binokulárně, v případě 
přítomnosti glare předkládáme binokulár-
ně –0,25 D, a to tak dlouho, dokud pacient 
nenahlásí, že vidí okraje bodu ostře.

Většina literatury uvádí, že se míra ko-
rekce noční myopie pohybuje mezi –0,25 
až –0,75 D. Podobně jako u klasické krátko-

zrakosti použijeme nejslabší možnou roz-
ptylnou čočku. Ve výjimečných případech 
se ovšem můžeme dostat i k hodnotám 
korekce –2,5 D a více.

Velmi vhodné je také provést test 
kontrastní senzitivity, abychom zjistili, zda 
její míra odpovídá věku, a to především 
u starších klientů.

Klient trpící noční krátkozrakostí bude 
udávat problém především ve zhoršených 
světelných podmínkách. V běžném životě 
nám tento jev obvykle příliš nevadí, velké 
problémy ale může představovat pro 
jedince, kteří často řídí automobil večer 
a v noci, pro profesionální řidiče, strojvůd-
ce a piloty letadel. Mohou si stěžovat na 
oslnění, zvýšenou únavu očí a rozostření 
obrazu [5]. Na základě studie, kterou jsem 
prováděla v rámci své diplomové práce, 
bylo zjištěno, že k vyšetření noční myopie 
lze s úspěchem využít i LCD optotyp 
s inverzním zobrazením barev. Ve stejné 
studii bylo rovněž ověřeno, že není po-
třeba klienta nechat na tmu adaptovat, 
pokud předepisujeme brýle do běžného 
silničního provozu, protože zlepšení vizu 
po adaptaci vymizí do 10 sekund. Je tedy 
možné proces vyšetření zkrátit [7].

Korekce noční myopie 

Nejjednodušším způsobem řešení ko-
rekce noční myopie je použití stenopeické 
štěrbiny, což je ovšem pro praktické využití 
ne zcela šťastný způsob. Celou řadu řešení 
tohoto fenoménu nabízejí výrobci brýlo-
vých čoček. Nabízí se samozřejmě vhodná 
korekce rozptylnými čočkami na základě 
testování. Relativně čerstvou novinkou 
v korekci noční krátkozrakosti je použití 
žlutého filtru. Zatím ovšem nevíme, zda 
tento typ korekce má jen podpůrný cha-
rakter, nebo zda může být samostatnou 

metodou. Rozptylná čočka v kombinaci se 
světlým žlutým filtrem je v nabídce hned 
několika dodavatelů brýlových čoček na 
našem trhu. V neposlední řadě lze odvo-
dit, že podle popisu sférické aberace si 
můžeme při tvorbě korekce noční myopie 
pomoci asférickými plochami nebo indivi-
duálními brýlovými čočkami.

Samozřejmostí u takovéto korekce 
by měla být také antireflexní vrstva, která 
vyruší parazitní obrazy u slabých rozptyl-
ných čoček, sníží míru disperze a tedy i vliv 
barevné vady.

Závěr 

Noční krátkozrakost je doposud ve 
vyšetřovnách a očních optikách poměrně 
opomíjeným tématem. Informovanost 
mezi našimi klienty také není příliš velká. 
V korekci noční myopie se však pro optiky 
současně skrývá potenciál pro získání 
nových klientů, profilaci mezi konkurencí 
a v neposlední řadě také příležitost, jak 
zvýšit své výdělky. 

Mgr. Hana Adámková, DiS.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
hanci.adamkova@gmail.com
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o sVětLe  
Pro sVět
SVětLo Pro sVět – Light for 

the World, o. s., je nevládní 
organizace, která se zaměřuje 
na prevenci a  léčbu slepoty 
a na systémovou podporu osob 
s  postižením v  rozvojových 
zemích. Pomáháme zajišťovat 
dostupnou a  kvalitní lékařskou 
péči pro nevidomé, zrakově po-
stižené a osoby, kterým zrakové 
postižení hrozí.

V České republice působíme od 
konce roku 2007. Prostřednictvím indi-
viduálních příspěvků nás již podpořily 
desítky tisíc českých dárců. Celkově jsme 
za uplynulých sedm let na naše projekty 
v Africe vybrali více než 40 milionů korun. 
Zaměřujeme se na pomoc v nejchud-
ších afrických zemích – Etiopii, Rwandě 
a Burkině Faso, kde financujeme oční 
péči v zaostalých regionech. Jedná se 
o základní oční vyšetření, operace še-
dého zákalu, dále např. léčení a operace 
trachomu (egyptská oční nemoc).

V roce 2013 byla s pomocí konfede-
račních partnerů poskytnuta oční péče 
952 792 lidem. Bylo provedeno 56 367 
operací šedého zákalu a 15 100 operací 
očních víček, které zastavily proces 
ztráty zraku v důsledku onemocnění 
trachomem.

Proč podporujeme oční kliniky zrov-
na v afrických zemích? V rozvojových 
zemích žije 90 % všech nevidomých 
lidí (39 milionů). Více než 80 % případů 

zrakového postižení je možné léčit, nebo 
jim lze předejít pomocí poměrně jedno-
duchých prostředků (osvěta, základní 
lékařské ošetření, léky apod.).

Oční optiky podporují 
organizaci SVĚTLO PRO 
SVĚT   

Začátkem roku 2012 jsme uzavřeli 
spolupráci se Společenstvem českých 
optiků a optometristů (SČOO) a spustili 
jsme akci s názvem Darujte zrak, dárek 
na celý život. Ve vybraných očních 
optikách po celé České republice bylo 
možné přispívat do kasiček libovolnou 
částkou na projekty organizace SVĚTLO 
PRO SVĚT. Pro ty, kdo do sbírky přispěli, 
byly v optikách připraveny drobné 
dárky.

Během roku 2014 jsme sbírku spolu 
s Magistrátem hlavního města Prahy 
uzavřeli a vyúčtovali. Všem, kdo se do 
sbírky zapojili a podpořili tím naši práci 
v rozvojových zemích, bychom rádi 
poděkovali. 

Celkově se ve 30 optikách vybralo 
téměř 104 000 korun. Za tuto částku 
dokážeme v Africe vrátit zrak 130 lidem, 
postiženým šedým zákalem. Nejvíce 
příspěvků se vybralo v síti několika pro-
vozoven Horus Optik. Nejvyšší částka 
na jednu kasičku byla nashromážděna 
v provozovně Horus Optik v ulici Komu-
nardů v Praze 7. 

Výzva pro oční optiky
V těchto dnech zahajujeme druhé kolo 
sbírky. Pokud máte zájem zapojit svou 
provozovnu do této akce, kontaktujte 
SVĚTLO PRO SVĚT (Pavla Jirošová, tel. 
číslo 608 225 628). Kasičku i veškeré 
propagační materiály vám přivezeme, 
případně zašleme poštou. Těšíme se, že 
tentokrát se zapojí ještě více optik a že 
částkou z této nové veřejné sbírky za-
chráníme zrak dalším dětem i dospělým. 
Stejně jako v roce 2012 probíhá i tato 
sbírka pod patronací SČOO. 

Pavla Jirošová
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s.
jirosova@svetloprosvet.cz

V oční optice Horus byla v rámci sbírky 
Darujte zrak, dárek na celý život vybrána 
nejvyšší finanční částka. Požádali jsme 
proto jednatelku společnosti Horus Optik, 
paní Petru Andělovou, o krátký rozhovor.

Jak byste zhodnotila úspěšnost akce ve 
vaší optice a jaký máte pocit z toho, že 
jste se stali nejaktivnější optikou?
Považujeme ji za úspěšnou a zavedenou, 
proto nás mrzelo, když se sbírka přerušila. 
Skutečnost, že jsme byli nejaktivnější, nás 
upřímně překvapila. Víme, že v České re-
publice jsou mnohem větší společnosti, 
než je Horus Optik.

Co vás přimělo k tomu, abyste se do pro-
jektu Darujte zrak, dárek na celý život 
zapojili?
Veřejná sbírka byla velmi dobře připravena. 
Zároveň byla srozumitelná a důvěryhodná 
pro naše zákazníky. Nic náročného jsme 
nemuseli vymýšlet. Věříme rčení: „Přejme, 
bude nám přáno.“

Jaká částka se ve vaší optice vybrala?
Celkem to bylo 57 399 Kč.

Jak dlouho jste měli kasičku v optice?
Nepamatuji se přesně, ale myslím, že to 
bylo deset měsíců.

Přispívali vaši zákazníci aktivně sami, 
nebo jste je spíše museli vyzývat 
a upozorňovat na tuto akci?
V Horusu jsme se rozhodli, že do kasi-
ček budeme dávat všechny peníze za 
opravy a spropitné. Často se nám stává, 
že zákazník potřebuje brýle srovnat, 
vyčistit a podobně. Nelíbí se nám, když 
tuto službu považuje za samozřejmost 
a očekává, že je zdarma. Sbírku jsme 
proto pojali i výchovně a vyzývali jsme 
zákazníky, aby za opravy zaplatili; peníze 
jsme pak před nimi vhodili přímo do 
kasičky.

Postupně zákazníci dávali peníze do 
kasičky sami a částku začali zaokrouh-

lovat: „Oprava stojí 25 korun? Tak já do 
kasičky vhodím 50 korun.“

Zajímali se o  projekt víc mladší záka-
zníci, nebo spíše starší generace? Dají se 
nějak charakterizovat?
Protože nákup v oční optice je osobní 
a ne anonymní, přispívali skutečně všich-
ni, bez rozdílu věku i příjmu.

Máte představu, na co konkrétně bude 
částka vybraná ve vaší optice použita?
Jsme přesvědčeni, že bude použita na 
to, na co bylo slíbeno. Peníze se použijí 
na operace šedého zákalu tam, kde tato 
nemoc nejvíce ohrožuje samotné vidění. 
Věříme, že tímto není živen manažerský 
aparát.

Pomáhá vaše optika i  v  dalších chari-
tativních projektech nebo podobných 
akcích?
Ano, takto spolupracujeme i s Leontinkou 
(Nadace Leontinka, která pomáhá dětem 
a studentům se zrakovým postižením, 
pozn. red.). Pro Leontinku vybíráme do 
kasičky a prodáváme pro ni mikrovláknové 
utěrky. 

Co je podle Vás klíčem k  úspěšnému 
charitativnímu projektu?
Důvěryhodnost a smysluplnost. Myslím 
si, že když přispěvatelé vidí, že i ten, kdo 
vybírá, také aktivně přispívá, je to velmi při-
rozené, příjemné a dá se očekávat úspěch.

Zapojíte se i do dalšího kola sbírky, které 
právě začíná?
Rozhodně, jsem přesvědčena, že pro 
Horus Optik má tato činnost přínos i pro 
budování kreditu naší společnosti. Naším 
přáním je, aby nás lidé vnímali jako kulti-
vovanou a lidem prospěšnou společnost. 

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the 
World, o. s.

VěříMe rčení „PřejMe a BUDe 
náM Přáno“ 

Vladimír Anděl (vlevo) přebírá za Horus Optik certifikát pro nejaktivnější optiku z rukou 
Čestmíra Hrdinky, výkonného ředitele organizace SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World.

Kasička, v níž byla nashromážděna nejvyšší 
částka v  rámci sbírky Darujte zrak, dárek 
na celý život.
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Letošního pařížského veletrhu 
silmo pro optiky a optomet-

risty s 900 vystavovateli (nových 
přibylo 150) se zúčastnilo 33 301 
návštěvníků, z  toho 56 % zahra-
ničních a  44  % francouzských. 
čím letošní veletrh zaujal nejvíce? 
3D technologií a barevností.

První ocenění 3D obrub a  obrýlované 
barevné figuríny ve stylu impresionizmu  
To, že se 3D tisk stává přelomovou tech-
nologií (dají se z něj tisknout už součástky, 
rámy kol, ale např. i protézy), se odrazilo 
i na předávání cen Zlaté Silmo. V kategorii 
technologické inovace zvítězily obruby 
Morgenrot SC3. Optici tedy budou moci 
dále sledovat, jak se právě tato technologie 
vepíše do jejich oboru.

Veletrh je pochopitelně především ba-
revnou pastvou pro oči, takže návštěvníci 
nejenže potkali barevné figuríny s různo-
barevnými obrubami, ale mohli vybírat 
mezi obrubami acetátových až anilinových 
barev (jako byste se probírali skleněnými 
jabloneckými korálky).

Součástí veletrhu byla také dvoudenní 
Akademie Silmo s řadou odborných infor-
mací pro optiky. Letos se zaměřila na téma 
zrakové únavy. 

Zlaté Silmo (Silmo d’Or) 2014   

Letos se konal již 21. ročník, který 
ocenil kreativní a inovativní výrobky 
v osmi kategoriích a udělil také zvláštní 
cenu poroty, jejímž prezidentem byl ten-
tokrát sochař a umělec Pablo Reinoso, 
pocházející z francouzsko-argentinské 
rodiny. 

 • Kategorie Vidění 
BBGR za výrobek Sirus Plus 

 • Kategorie Zařízení/přístroje 
Interactif Visuel Système za výrobek 
Deep Lights od Activisu 

 • Kategorie Pomůcky pro slabozraké 
Telorion za přístroj Telorion Zoom 

 • Kategorie Dětské brýle 
Caroline Abramová za výrobek 
5 + 5 = 10  

 • Kategorie Brýlové obruby 
Lucas de Stael za obruby Stratus 

 • Kategorie Sluneční brýle 
Masunaga X Kenzo Takada za obru-
by Campanule K18

 • Kategorie Sportovní brýle 
Bollé Sport Protective za dětskou 
řadu obrub Coverage 

 • Kategorie Technologická inovace v brý-
lových obrubách 
Morgenrot Eyewear za 3D obruby 
Morgenrot SC3 

 • Zvláštní cena poroty 
Piero Massaro za obruby PM415

Veletrhu Silmo se mezi jinými zúčast-
nila i Radka Poustková, letošní výherkyně 
soutěže Se Silmem do Paříže, která odpo-
věděla redakci na několik otázek.  

Jaký typ obrub Vás na veletrhu nejvíce 
zaujal a které obruby se podle Vás příští 
rok prosadí u zákazníků?
Konkrétní typ obruby nedokážu vybrat, 
protože na Silmu bylo tolik zajímavých 
exponátů, že to jednoduše nejde. Podle 
mě Silmu vévodily retrotvary, jako už 
několik let předtím, trendem je hlavně 
kulatý tvar obrub, ale na ten podle mě 
trochu konzervativnější Česká republika 
stále není připravená:). Z materiálů pak 
vedou ty lehké a pružné. Hitem jsou letos 
brýle z 3D tiskárny – a co je nejdůležitější 

sILMo  
ocenilo tvůrčí energii

– vedou hlavně u zákazníků, což máme 
ověřeno i v naší optice.

Jaké novinky byly k vidění v oblasti kon-
taktních čoček? 
Popravdě jsem na Silmu na mnoho novi-
nek v čočkách nenarazila. Překvapila mě 
značka ClearLab, o které jsem u nás napo-
sledy slyšela před pěti lety, ale jak je vidět, 
značka stále „žije“ a nabízí nové produkty.

Jaký výrobek oceněný Zlatým Silmem 
Vás nejvíce oslovil? 
Morgenrot SC3 (vytištěné 3D brýlové 
obruby, pozn. red.).

Jak hodnotíte celkové uspořádání a or-
ganizaci letošního veletrhu Silmo?
Tento rok bylo na Silmu k vidění více „ma-
lých“ a místních výrobců. Mnoho velkých 
značek naopak překvapivě chybělo. Jinak 
k Silmu mohu říci, že vše bylo perfektně 
zorganizované, včetně dopravy z letiště 
a do centra Paříže.

Módní trendy ze Silma

Styl pohrávající si s barevností
Na tuto sezonu se návrháři nejvíce zaměřili 
na odstíny zelené barvy, doplněné o odstíny 
modré a šedé. Ženskou paletu si podmanila 
fialová, oranžová i odstíny červené. Obje-
vují se i obruby s barvou přecházející do 
světlejšího tónu nebo obruby pojaté jako 
mozaika barev. 

Styl zaměřený na detail
Prim opět hraje barva – acetátové obruby se 
např. inspirovaly impresionisty (konkrétně 
pointilisty) a vrchní část obrub vypadá, jako 
by na keramicky bílou plochu malíř nanesl 
jemné body štětcem s tóny modré a čer-
vené. Objevuje se také hra s negativním 
obrazem dotyčné barvy (zelená skla a ze-
lená stranice zevnitř, modrá obruba zvenčí).  

Styl moderního muže
Odklon od tradičních tvarů a potlačené 
barevnosti k eleganci – bílá, oranžová, 
modrá, tvary kulaté, výrazné.  

Styl odvozený z architektury
U tohoto stylu jde o vystižení složitosti 
maximálním zjednodušením – skla často 

podtrhuje barva pouze na vrchní části stra-
nice a obočnice. Barvy (bílá, modrá, šedá, 
červená) i tvary (nejčastěji obdélníkový) 
jsou střízlivé a pracují především s linií, jejím 
prolamováním, zdvojováním, násobením.  

Styl inspirovaný hip hopem
Zrcadlovost (především modrá), pilotky, 
zdvojená obočnice, detaily na koncích stra-
nic, barevný novinový potisk. Tvar obrub 
klasické U a barvy modrá, rezavá a žlutá.

Styl odstínů drahého kamení
Na obrubách je patrné řemeslo zlatníka – 
menší kulaté či oválné obruby mají tedy 
na sobě zlatavou linii či alespoň zlatavé 
detaily či pavučinové mřížky na stranicích.  

Stálice černá
Letos se dala do spolku s kontrastní bílou 
a preferuje aerodynamické, výrazné tvary 
brýlí (i ty, které jako by vypadly z ruky svým 
drsným povrchem kováři).

Redakce
Foto: tiskové oddělení veletrhu Silmo Paříž

Atlanta BRBL 2 (Ethnia Barcelona)

Paper Style 012 (Paperstyle Eyewear)

0900C I-Gum (Italia Independant)

ElectroTorch 1985 (Peter Coombes Eyewear)

0136-1126DT (Cutler & Gross)
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VeLetrHy autor: redakce

Všechny cesty vedou 
Do MnIcHoVa
čtyři výstavní haly zaplněné 

novinkami a  informacemi, 
na pět set vystavovatelů, in-
teligentní prezentace a  profe-
sionální organizace – to vše 
symbolizuje veletrh opti, který 
se bude konat v  Mnichově ve 
dnech 9. až  11. ledna 2015. 
kromě stálých vystavovatelů 
reprezentujících světový optic-
ký průmysl se představí i  řada 
nových firem, které mezinárodní 
veletrh obohatí a oživí.

Pro veletrh opti není podstatná kvan-
tita, ale kvalita. Každý rok se pořadatelé 
snaží přizpůsobit veletrh požadavkům 
trhu. Přestože se opti pro řadu optiků již 
stala významným mezinárodním zdro-
jem informací, chtějí organizátoři v roce 
2015 opět lehce změnit její tvář. Sází 
především na nové firmy, které budou 
vystavovat poprvé a „okoření“ veletrh 
novými vzrušujícími přísadami. 

Veletržní premiéry

Návštěvníci se tak mohou těšit na 
nové vystavovatele, kteří připraví nejed-
no překvapení. Svou veletržní premiéru 
na opti oslaví například značky Victoria 
Beckham, Aprospectacles, Marni (brýlové 
obruby), Falco Linsen, Procornea, Prolens 
(kontaktní čočky), Asahi-Lite, Wetzlich, 

Visio Services International (brýlové čoč-
ky), Schneider GmbH, AGP, Tecoptique 
(přístroje pro optiky). Nic tak nestojí 
v cestě zájmu návštěvníků o produktové 
premiéry – tento důvod k návštěvě vele-
trhu uváděli návštěvníci v roce 2014 jako 
nejdůležitější. Pořadatelé veletrhu opti, 
který se uskuteční na ploše o rozloze šesti 
fotbalových hřišť (40 000 m2), očekávají 
více než 23 000 odborných návštěvníků 
z domova i ze zahraničí.

Nové pracovní perspektivy 
pro mladé evropské optiky 

Budoucí optici a optometristé, stu-
denti odborných škol, hledají způsoby, 
jak již v průběhu studia získat rozsáhlé 
zkušenosti, nejlépe na mezinárodní 
úrovni. Právě pro ně bude připraven 

opti-kampus v prostoru mezi halami C1 
a C2, kde se představí devět odborných 
škol a univerzit z Německa a Švýcarska. 
Zájemci zde získají informace o možnos-
tech vzdělávání v celoevropsky uzná-
vaných bakalářských a magisterských 
studijních oborech nebo budou moci 
zjistit, jaký obor mohou studovat v rámci 
programu Erasmus a na jaké univerzitě. 
Budoucí absolventi se zde také dozví, 
které studijní programy jsou certifikovány 
ECOO (Evropskou radou optometrie a op-
tiky), neboť získání Evropského diplomu 
optometrie otevírá cestu k pracovním 
příležitostem po celé Evropě.

Více informací o veletrhu opti nalezne-
te na www.opti.de. Veškerý návštěvnický 
servis zajišťuje on-line www.expocs.cz.

Z tiskových zpráv veletrhu zpracovala redakce.
Foto: GHM

Budoucnost nemá žádné přestávky! Zůstaňte také na 
pulsu doby a nezmeškejte žádné trendy a témata, která 
bude ve své plné šíří prezentovat evropský veletrh optiky. 
Poznačte si termín veletrhu a připravte se k návštěvě!

9. – 11.1. 2015

Kontakt: 
vondruska@expocs.cz

Poznačte si termín 
konání veletrhu!

Nyní se informujte  
online na: www.opti.de

Find opti on 
Facebook!

Česká_oční_210x297+3_CZ.indd   1 24.09.14   13:57
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Březen Patří 
zrakU
Mezinárodní veletrh oční optiky, 

optometrie a oftalmologie 
oPta 2015 se bude konat v příš-
tím roce v Brně v novém termínu, 
a to od 20. do 22. března. tento 
termín si zvolili sami vystavovatelé 
v průzkumu, který realizovala spo-
lečnost Veletrhy Brno ve spolupráci 
se spolupořadatelem akce, spo-
lečenstvem českých optiků a op-
tometristů. Partnery veletrhu jsou 
optická únia slovenska a česká 
kontaktologická společnost.

Veletrh OPTA se bude opět konat 
v pavilonu B včetně odborného pro-
gramu i oblíbené afterparty. „Věříme, že 
díky březnovému počasí se snižuje riziko 
nějaké sněhové kalamity na minimum,“ 
uvedla ředitelka projektu Věra Men-
šíková. „Rádi bychom také zopakovali 
úspěšné projekty z letošního ročníku, 
konkrétně například Styling Point.“

Odborní návštěvníci budou moci 
využít novou OPTA klubovou kartu. 
Pro členy Společenstva českých optiků 
a optometristů a Optické únie Slovenska 
tak opět bude existovat možnost poho-
dlného vstupu na brněnské výstaviště 
zdarma. Distribuce karet bude probíhat 
na přelomu roku. Pro návštěvníky ze 
Slovenska budou připraveny autobu-
sové zájezdy.

Stejně jako v letošním roce obdrží každý 
z návštěvníků při vstupu na veletrh katalog 
s plánkem pavilonu, takže pro něj nebude 
problém najít si ty „své“ vystavovatele.

OPTA 2014 – dvacátý ročník s vysokou 
návštěvností 
Expozice jediného veletrhu oční optiky, 
optometrie a oftalmologie na českém a slo-
venském trhu přilákaly letos v únoru 4 942 
odborných návštěvníků z České republiky, 
Slovenska a dalších zemí. V expozicích vy-
stavovatelů, k nimž patřily téměř všechny 
významné firmy z oboru, byly k vidění 
nové kolekce brýlových obrub a sluneč-
ních brýlí od předních světových značek 
pro nadcházející sezonu a také novinky 
v sortimentu korekčních nebo kontakt-
ních čoček a inovace v oblasti přístrojové 
techniky. Společenstvo českých optiků 

a optometristů připravilo pro odborné 
návštěvníky novinku – expozici nestátního 
zdravotnického zařízení s kompletním pří-
strojovým vybavením, jehož dodavatelem 
byla společnost Essilor – Optika. 

Styling Point pod vedením známého 
vizážisty Pavla Bauera byl letos lákavou no-
vinkou zejména pro návštěvnice ženského 
pohlaví. Na stánku byla přítomna pětice vi-
zážistů a kadeřníků, kteří poskytovali odbor-
né poradenství týkající se líčení, sladění brýlí 
s účesem, oblečením a celkovým vzhledem. 

Po několika letech se na veletrh vrátily 
oblíbené módní přehlídky. Na svém stánku 
je pořádala italská společnost Safilo, která 
patří mezi významné světové dodavatele 
slunečních a dioptrických brýlí. 

Jiří Erlebach
Tiskové středisko a. s. Veletrhy Brno

VELETRHy   autor: jiří erlebach

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI     

ZNÁTE
Z TV

1+1
DVA PÁRY BRÝLOVÝCH SKEL  

VARILUX
ZA CENU JEDNOHO! 

Více informací k obchodním podmínkám a nákupním cenám kontaktujte
naše zákaznické centrum na tel. čísle 800 555 884 nebo svého odborného
poradce pro brýlové čočky. Platnost akce do 31. 12. 2014

www.varilux.cz

www.facebook.com / 
essilorczech

www.youtube.com,
kanál Essilor CZ
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ze ŽIVota ŠkoL   autorka: Pavla Ghlimová

Stáž učitelek na 
oPtIcké ŠkoLe 
V HaLL In tIroL
Vyučuji odborné předměty na 

Vyšší odborné škole zdra-
votnické a střední zdravotnické 
škole alšovo nábřeží 6 v Praze. 
V rámci svého oboru se neustále 
snažím rozšiřovat si vědomosti 
a odborné znalosti, které poté ve 
výuce zprostředkovávám svým 
studentům. jednou z  cest, jak 
nové poznatky nabýt, jsou stáže 
v zahraničí. 

Během loňského školního roku se 
mi podařilo navázat kontakt s jedinou 
střední školou pro optiky v Rakousku, 
kterou je Tiroler Fachberufsschule für 
Fotografie, Optik und Hörakustik ve 
městě Hall in Tirol. S jejím ředitelem 
Ing. Markusem Rainerem jsem v Hallu 
domluvila stáž pro sebe a kolegyni 

Danu Říhovou v rámci vzdělávacího 
programu Erasmus. 

Hall in Tirol leží přibližně 12 km 
východně od Innsbrucku v údolí řeky 
Inn. Má krásné zachovalé historické 
centrum, kde jsme byly s kolegyní uby-
továny. V současnosti má město Hall in 
Tirol něco přes 12 tisíc obyvatel, ovšem 
ve středověku jich zde žilo až 30 tisíc, 
jelikož se zde v Halltalu těžila sůl a ve 
městě se razily mince. Hall in Tirol má 
krásné okolí – z jihu je lemované řekou 
Inn a pohořím Tuxské Alpy, ze severu 
pohořím Karwendel.

Pan Rainer a jeho manželka nám 
nabídli, že nás provedou zajímavými 
místy v okolí. Díky tomu jsme se dostaly 
i dost vysoko do hor, prohlédly jsme si 
historické centrum Innsbrucku a vyjely 
na skokanský můstek Bergisel, jehož au-

torkou je světoznámá architektka Zaha 
Hadid a odkud je nádherný výhled na 
Innsbruck a okolí.

V samotné škole pro optiky v Hallu jsme 
se seznámily se způsobem výuky, prohlédly 
si vybavení učeben a zúčastnily se hodin 
praktického vyučování. Velmi ochotně se 
nám věnovali vyučující jednotlivých před-
mětů a paní zástupkyně, která nás celou 
školou provedla.

Škola od svého založení v roce 1957 
prošla již jednou velkou rekonstrukcí v roce 
1975 a stále se podle potřeb rozšiřuje. Škola 
leží na svahu na severním okraji města, kde 
se nachází také několik dalších středních 
škol. Mezi budovami je volný prostor a velké 
travnaté plochy. 

Zajímal nás především způsob výuky 
a vybavení školy, abychom je mohly po-
rovnat s vybavením u nás. Zaměřily jsme 

se nejvíce na odborné předměty. Zjistily 
jsme, že například pro předmět, který se 
u nás nazývá zhotovování brýlí, jsme zcela 
srovnatelně vybaveni (fokometry, ruční 
i automatické brusy s příslušenstvím, zaří-
zení pro barvení plastových čoček, frézky, 
vrtačky, měřič pnutí, leštičky, nářadí, zařízení 
pro letování apod.). Pokud jde o spotřební 
materiál (plastové a skleněné brýlové čoč-
ky, obruby), pracujeme se stejnými druhy 
čoček včetně indexů lomu a povrchových 
úprav, se stejnými druhy obrub včetně 
materiálu. Rozdílný je pouze výrobce či do-
davatel – v Hallu mají k dispozici například 
hodně obrub od značkového rakouského 
výrobce. 

Výuka se také příliš neliší, třídy jsou 
pouze na více předmětů než u nás děleny 
na třetiny či poloviny a praktické hodiny 
netrvají striktně padesát minut, ale jsou 
soustředěny do bloků s delšími pauzami 
mezi dvěma bloky. 

Studium na odborné škole 
v Hall in Tirol  

Střední škola
Je to jediná střední škola pro oční optiky 
v Rakousku, založena byla roku 1957. O její 
založení se mj. zasloužil i Daniel Swarowski, 
škola vznikla rok po jeho smrti. Studium 
trvá tři a půl roku a končí odbornou zkouš-
kou. Žáci studují v duálním systému (to 
znamená částečně ve škole, částečně na 
určitém pracovišti v optice). V prvním až 
třetím ročníku se ve škole učí vždy 10 týd-
nů/ročník, v posledním čtvrtém ročníku 
čtyři týdny. Absolventi mohou pracovat 
jako oční optici, nebo dále studovat na 
HTL – Höhere Technischlehranstalt.

Pro obor optik má škola mnoho 
sponzorů – národních či nadnárod-
ních optických firem. Spolupracuje také 
s Bundesinnung für Optiker (Sdružením 
optiků) a Wirtschaftskammer (Obchodní 
komorou).

Výuka
Ve škole panuje velmi přátelská atmo-
sféra jak mezi učiteli a žáky, tak mezi 
samotnými učiteli. Vyučovací hodina trvá 
50 minut, ve škole nezvoní. Na většinu 
předmětů je třída (cca 30 žáků) dělena na 
třetiny. Všeobecně vzdělávací předměty 
jsou rovněž zaměřeny hlavně pro využití 

v budoucím povolání. Se školou je spo-
jen školní internát, kde se vaří i obědy.

Odborné předměty
Vybavení laboratoří je srovnatelné s na-
ším vybavením. Pro výuku centrace 
brýlových čoček, poradenství ohledně 
výběru obrub a čoček a pro výuku při-
způsobování brýlí mají v Hallu k dispozici 
velkou učebnu s mnoha přístroji. Velkou 
učebnu s přístroji mají určenou pro výuku 
zjišťování refrakce oka a pro nácvik apli-
kace kontaktních čoček (žáci ji využívají 
k seznámení s činností, studenti HTL – viz 
dále – zde absolvují výuku optometrie).

Mistrovská škola
Po absolvování studia na této střední 
škole a vykonání závěrečné zkoušky 
mohou žáci pokračovat ve studiu na 
HTL, tzv. Meisterschule (mistrovská 
škola). Tato škola je ve stejné budově, 
ale je soukromá. Rakušané za ni neplatí, 
ostatní studenti platí přibližně 540 eur 
za semestr. Studium trvá čtyři až pět 
semestrů (viz dále). 

Pět semestrů se týká absolventů 
ze střední školy. Ti chodí jeden semestr 
(letní) na tzv. přípravku, aby si mohli na 
závěr studia udělat maturitu. Absolventi 
jiných škol s maturitou studují čtyři se-
mestry, tedy bez přípravky.

Na konci studia se skládá maturita 
(pouze ti studenti, kteří ji nemají např. 
z gymnázia), probíhají závěrečné odbor-
né zkoušky (mistrovské zkoušky) a píše 
se závěrečná práce. Tu píší většinou tři 
studenti dohromady a mívá asi 120 stran.

Znalostmi je absolvent na úrovni 
bakalářského studia optometrie a v Ra-
kousku může také vykonávat stejné 
činnosti. Po třech letech praxe v oboru 
získá optik (absolvent HTL) titul Inh. 
Ing. Další vzdělávání pak probíhá for-
mou různých kurzů: refrakce, kontaktní 
čočky...

V Innsbrucku i Hallu jsme navští-
vily několik optik, kde nám výhledově 
přislíbili, že se na ně můžeme obrátit, 
budeme-li mít na VOŠZ německy mlu-
vící studenty se zájmem o absolvování 
praxe v zahraničí. Přednostně však mají 
dohodnutou spolupráci s optickou ško-
lou v Hallu, záleželo by tedy na termínu 
naší praxe a počtu studentů.

Jsem moc ráda, že je dnes možné po-
dobné stáže zařídit (tímto také moc děkuji 
naší koordinátorce PhDr. Evě Balíkové, která 
pro nás u Národní agentury pro evropské 
vzdělávací programy zajišťuje možnost vů-
bec se do vzdělávacího programu zapojit) 
a považuji je za velmi přínosné. Získané 
poznatky můžeme předat studentům i ko-
legům, nehledě k tomu, že poznání tamější 
krajiny i kultury člověka vždy nějakým způ-
sobem inspiruje. Už přece J. A. Komenský 
považoval za vrcholný stupeň vzdělání 
cestování za poznáním. Jelikož se naše 
škola zapojuje do vzdělávacího programu 
Erasmus+, kontakty s rakouskou školou 
chceme nadále udržovat a prohlubovat.

 
Pavla Ghlimová
učitelka praktických odborných předmětů
VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1 
ghlimova@szspraha1.cz

Místnost pro výuku centrace, výběr obrub 
a čoček, přizpůsobování brýlí a estetiku.

Pohled z hradní věže na Hall in Tirol, v poza-
dí vrcholy Bettelwurf a Wechselspitz.

Výlet na Walderalm, v pozadí vrcholy Stein-
karlspitze a Rotwandlspitze.
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Semestr na univerzitě 
V cHorVatskU
V  rámci programu erasmus 

jsem se spolu se svými 
třemi spolužačkami zúčastnila  
zahraničního studia v  chorvat-
sku. Všechny čtyři studujeme 
obor optika a  optometrie na 
Masarykově univerzitě v  Brně. 
V  následujícím článku shrnu-
jeme naše postřehy a  studijní 
zážitky z  jarního semestru na 
chorvatské univerzitě. 

Své studium na Univerzitě apliko-
vaných věd (University of Applied Sci-
ences) ve Veliké Gorici v Chorvatsku jsme 
zahájily 1. března 2014. Tato chorvatská 
soukromá univerzita, která se nachází 
přibližně 16 kilometrů jihovýchodně 
od hlavního města Záhřebu, nabízí 
pregraduální i postgraduální studium. 

Studenti si mohou vybrat mezi denním 
a dálkovým studiem. Univerzita zájem-
cům o studium nabízí možnost výběru 
z pěti možných studijních oborů, které 
zahrnují i studium optometrie. V sou-
časné době má univerzita 920 studentů, 
kteří pravidelně dochází na denní stu-
dium. Složení studentů na univerzitě je 
věkově velmi odlišné, hlavně pokud se 
zaměříme na obor optometrie. Vysoko-
školské vzdělání si zde doplňuje řada lidí, 
kteří jsou již dávno navyklí pracovnímu 
procesu v oční optice. Obor optometrie 
zde mimo Chorvatů studuje také velké 
množství slovinských studentů, kteří ve 
své rodné zemi aktuálně nemají možnost 
optometrii studovat. V rámci Chorvatska 
je tato univerzita jediná, která studium 
optometrie nabízí, takže se zde střetávají 
studenti ze všech koutů tohoto přímoř-

ského státu. Momentálně je možné se 
přihlásit pouze na bakalářské studium 
optometrie, ale během příštích let by 
nabídka měla být rozšířena také o ma-
gisterské studium.

V současné době univerzita dispo-
nuje dvěma budovami. Stará budova ve 
svém přízemí zahrnuje administrativní 
prostory. Učebny pro studenty můžeme 
nalézt v přízemí a v prvním patře. Vět-
šina učeben je vybavena počítačovou 
technikou, kterou studenti využívají 
například při závěrečných písemných 
zkouškách a testech. Ve druhém patře 
budovy je sídlo děkanátu a sekretariát. 
Stará budova má ještě postranní kří-
dlo, v jehož přízemí se nachází velká 
posluchárna. První patro tohoto křídla 
je celé věnováno oboru optometrie. 
Nachází se zde malá posluchárna a také 

vyšetřovna, rozdělená do pěti boxů, 
které jsou vybaveny všemi základními 
pomůckami pro vyšetřování klientů. 
Každý box nabízí studentům jiné druhy 
optotypů, které obsahují různé testy 
pro doladění výsledné korekce dané-
ho klienta. První dva boxy jsou navíc 
vybaveny foroptery. Studenti zde mají 
k dispozici také štěrbinové lampy a ke-
ratometry. V dalším křídle staré budovy 
je umístěna knihovna, kde si studenti 
mohou bezplatně zapůjčit odbornou 
literaturu v chorvatském i anglickém 
jazyce. Ve staré budově mohou studenti 
a vyučující posedět ve školní kavárně, 
kde se podává řada teplých i studených 
nealkoholických nápojů. Kavárna je 
přístupná i veřejnosti a nabízí hostům 
vnitřní posezení v příjemném zázemí či 
venkovní posezení pod slunečníky. Nová 
budova byla otevřena 5. května 2014 

a my jsme měly tu čest zúčastnit se slav-
nostního otevření. Budova je moderně 
vybavena a každá učebna má klimatizaci. 
Kromě poslucháren zde můžeme nalézt 
kabinety vyučujících a také pokoj pro 
dojíždějící učitele. Určité posluchárny 
jsou podle našeho názoru nešťastně 
řešeny, jsou příliš úzké a dlouhé. Pokud 
student nesedí v některé z prvních pěti 
lavic, možnosti získat z přednášky nové 
informace jsou značně omezené. Do bu-
doucna má univerzita v plánu ještě další 
přestavby a značné rozšiřování studijních 
prostor díky neustále se zvětšujícímu 
zájmu o studium.

Naše studium probíhalo převážně 
individuálně, ve většině předmětů byla 
výuka věnována pouze nám čtyřem. 
Společně s chorvatskými kolegy jsme 
absolvovaly jen hodiny angličtiny, před-
nášky z kontaktních čoček a refrakci ve 

Společná výuka českých studentek s chorvatskými kolegy. Zleva Zuzana Odvárková, 
Kateřina Rosová, Veronika Krchňáková a Barbora Hašková.

Vyšetřování na štěrbinové lampě.
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Nová budova univerzity ve Veliké Gorici.

vyšetřovně. Vyučující k nám měli velice 
vstřícný a laskavý přístup. Díky malému 
počtu posluchačů ve třídě jsme měly 
možnost se hodně ptát a dozvědět se 
tak co nejvíce nových a velice cenných 
informací pro náš obor. Výuka probíhala 
velice podobně jako na domácí brněn-
ské univerzitě – během semestru jsme 
absolvovaly přednáškové bloky, které 
byly u některých předmětů rozvinuty 
o průběžné testy, a na konci semestru 
se konaly ústní a písemné zkoušky. 
V některých předmětech jsme musely 
vypracovat a přednést před ostatními 
kolegy prezentace, které se svým obsa-
hem vztahovaly k danému předmětu. 
Velkým přínosem pro nás byla možnost si 
převážnou většinu teoretických poznatků 
z přednášek vyzkoušet vzápětí v praxi. 
Většinu času jsme tedy strávily v místní vy-
šetřovně, kde se nám věnovali také velice 
individuálně. Na univerzitě je výuka výraz-
ně přizpůsobena pracujícím studentům. 
Je proto zcela běžné, že studenti tráví 
nejvíce času ve škole v pátek a v sobotu. 
Výjimkou není ani případ, kdy strávíte ve 
škole celý víkend od rána až do večera.

Úroveň vyučujících na univerzitě 
je velice vysoká. Studenti jsou školeni 
opravdovými profesionály ve svém 

oboru. Řada z nich se ještě dál průběžně 
vzdělává a přináší tak studentům stále 
nové a aktuální poznatky z jejich oboru. 
Jelikož je univerzita soukromá, může si 
dovolit pro své studenty zaplatit ty nej-
lepší učitele. Kromě chorvatských učitelů, 
kteří měli naprosto profesionální přístup, 
jsme se setkaly i s vyučujícími z Rakouska, 
Švýcarska a Slovinska. Hodiny probíhaly 
převážně v anglickém jazyce, pouze 
výjimečně v chorvatštině. Vyučující po 
studentech při závěrečných zkouškách 
chtěli převážně jen to, co bylo zmíněno 
na přednáškách či bylo uvedeno ve stu-
dijních textech. Studentům tedy k tomu, 
aby úspěšně zvládli zkoušky a dokončili 
studium, v podstatě stačí chodit na před-
nášky a dávat na nich pozor. 

Nezapomenutelným zážitkem pro 
nás také byla účast na druhé konferenci 
optometrie pro střední a jihovýchodní 
Evropu, která se letos konala na Istrii 
v krásném přímořském městečku Rovinj. 
Aktivně jsme se zapojily do pomocných 
prací, které byly pro pořádání konference 
nezbytné. První dva dny konference byly 
věnovány workshopům, které zahrnovaly 
nejrůznější témata. Účastníci si mohli 
vyzkoušet práci na štěrbinové lampě, 
vyšetřování forií a tropií a mnoho dalších 

užitečných postupů. Další dva dny pak 
byly věnovány přednáškovým blokům. 
Své prezentace zde přednesli zástupci 
z Rakouska, Německa, Slovinska, Švýcar-
ska či Kanady. Samozřejmě nechyběly 
ani příspěvky od chorvatských kolegů 
a také příspěvky české delegace. Účastníci 
konference mohli svůj volný čas trávit buď 
u hotelového bazénu, na místní pláži či 
procházkou v úzkých uličkách malebné-
ho městečka.

Doufáme, že náš studijní pobyt od-
startoval novou éru zahraničního studia. 
Člověk musí něco obětovat, aby mohl 
absolvovat studium v zahraničí, oběti 
ovšem zdaleka nepřesáhnou pozitiva, 
přínosy a výhody, které studium v za-
hraničí přinese. Není nic lepšího než se 
potkávat s lidmi z oboru a vyměňovat si 
navzájem rady a poznatky týkající se dané 
problematiky. Našeho výjezdu rozhodně 
nelitujeme a vřele doporučujeme všem 
dalším studentům, ať to zkusí také. Nebyly 
jsme první a snad ani poslední, kdo náš 
obor reprezentoval v zahraničí.

Barbora Hašková, Veronika Krchňáková,  
Zuzana Odvárková a Kateřina Rosová
studentky oboru optika a optometrie
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně
411213@mail.muni.cz
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VzDěLáVání  
očních optiků a optometristů
Na následující dvoustraně při-

nášíme přehled středních, 
vyšších odborných i vysokých škol, 
na kterých je možné se přihlásit 
ve školním/akademickém roce 
2015/2016 ke studiu v oborech 
optika, optometrie a ortoptika.

Masarykova univerzita, 
Lékařská fakulta

Univerzitní kampus, Studijní oddělení, 
pavilon A17, Kamenice 5, 625 00 Brno
tel.: 54949 1305, 5342, 5415, 6767, 8076
e-mail: studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz

Typ studia:
 • Bakalářské prezenční studium specia-
lizace ve zdravotnictví, studijní obor 
optika a optometrie, doba studia 
3 roky.

 • Bakalářské prezenční studium specia-
lizace ve zdravotnictví, studijní obor 
ortoptika, doba studia 3 roky.

 • Navazující magisterské prezenční studi-
um pro absolventy bakalářského studia 
specializace ve zdravotnictví, studijní 
obor optometrie, doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
– pro bakalářské studium od 1. 11. 2014  
do 28. 2. 2015,
– pro navazující magisterské studium  
od 1. 2. do 30. 4. 2015.
Přihlášky se podávají pouze elektronicky na 
adrese http://is.muni.cz/prihlaska/, adminis-
trativní poplatek 400 Kč/1 přihláška.

Podmínky pro přijetí do bakalářského 
oboru:

– středoškolské studium ukončené státní 
maturitní zkouškou v červnu 2015 (nejpoz-
ději do 11. 11. 2015),
– úspěšné vykonání přijímací zkoušky na 
fakultě (písemný test z fyziky a biologie).

Podmínky pro přijetí do navazujícího 
magisterského oboru:
– ukončené bakalářské studium oboru 
optometrie anebo optika a optometrie 
ukončené státní závěrečnou zkouškou do 
23. 6. 2015 (nejpozději do zápisu ke studiu, 
tj. do 10. 7. 2015),
– úspěšné vykonání přijímací zkoušky na 
fakultě (test z úrovně vědomostí z baka-
lářského studia, boduje se i aritmetický 
průměr za prospěch z celého tříletého 
bakalářského studia).

Termíny přijímací zkoušky:
– 19. 6. 2015 pro bakalářské studium, 
– 24. 6. 2015 pro navazující magisterské 
studium. 

Den otevřených dveří: 
17. 1. 2015 v 9.00 a 11.00 hodin,  
21. 1. 2015 v 15.00 hodin.

Informace se průběžně aktualizují na strán-
kách www.med.muni.cz; 
www.med.muni.cz/index.php?id=28; 
www.med.muni.cz/uchazeci.

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
v Olomouci

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 253
e-mail: pluhacek@prfnw.upol.cz
www.optometry.cz, www.upol.cz

Typ studia:
 • Prezenční bakalářské studium opto-
metrie, doba studia 3 roky.

 • Prezenční navazující magisterské stu-
dium optometrie, doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu: 
do 28. 2. 2015 formou elektronické 
přihlášky; více na www.prf.upol.cz.

Přijímací zkoušky: červen 2015
– bakalářské studium: písemný test 
z fyziky a biologie,
– magisterské studium: písemný test 
a přijímací pohovor s ověřením praktic-
kých odborných profesních dovedností, 
vše v rozsahu bakalářské zkoušky oboru 
optometrie na UP.

Den otevřených dveří: 
21. 11. 2014 od 9.00 do 14.00 hodin, 
17. 1. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin. 

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta biomedicínského 
inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: 312 608 274, 224 358 497
e-mail: marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz
www.fbmi.cvut.cz

Typ studia:
 • Prezenční bakalářské studium optika 
a optometrie, doba studia 3 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu: 
do 31. 3. 2015. Přihlášky se podávají elek-
tronicky prostřednictvím http://prihlaska.
cvut.cz, administrativní poplatek činí 500 Kč.

Podmínky pro přijetí:
dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání. 

Přijímací řízení: 
22.–26. 6. 2015. Přijímací zkouška z tematic-
kých okruhů biologie (15 otázek) a fyzika 
(15 otázek) má formu jednoho společného 
testu s volenou odpovědí.

Den otevřených dveří: 
21. 11. 2014 a 13. 2. 2015, vždy od 11.00 
do 15.00 hodin.

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola 
zdravotnická

Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263
e-mail: skola@szsmerh.cz
www.szsmerh.cz

Typ studia: 
 • Diplomovaný oční optik (DOP) 
– tříleté studium pomaturitní, 
ukončené absolutoriem. Obor Oční 
optik (OČO), čtyřleté denní studium 
ukončené maturitní zkouškou, ve 
školním roce 2015/2016 neotvíráme.

Termín podání přihlášek a  počet 
přijímaných:
do 31. 5. 2015, přijímáme 30 studentů.

Termíny přijímacích zkoušek: 
22. a 23. 6. 2015 (1. kolo), 2. kolo bude 
v srpnu.

Požadavky na přijímací zkoušky:
test matematicko-fyzikální, test z anglic-
kého nebo německého jazyka; dále se 
hodnotí průměrný prospěch ze 2. polo-
letí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku SŠ.

Den otevřených dveří:
25. 11. 2014 a 5. 2. 2015, vždy od 11.00 
do  17.00 hodin.

Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 221 771 111

e-mail: voszaszs@szspraha1.cz 
www.szspraha1.cz

Typ studia:
 • Oční optik (OČO) – čtyřleté denní 
vzdělání zakončené státní maturitní 
zkouškou.

 • Diplomovaný oční optik (DOO) – 
tříleté denní vyšší odborné vzdělání 
zakončené absolutoriem. 

Termín podání přihlášek:
– obor OČO – do 15. 3. 2015,
– obor DOO – do 31. 5. 2015 (1. kolo).

Kritéria přijímacího řízení: 
– Obor OČO – přijímací zkoušky se budou 
konat. Kritéria pro přijímací řízení budou 
uveřejněna na webových stránkách školy 
a úřední desce školy.
– Obor DOO – přijímací zkoušky se ne-
budou konat. Kritéria pro přijímací řízení 
budou uveřejněna na webových stránkách 
školy a úřední desce školy. 

Dny otevřených dveří a Dny otevřeného 
vyučování na SZŠ:
3. 12. 2014; 12. 1. a 11. 2. 2015, vždy 
od 16.00 hodin, možná aktualizace na 
webu školy.

Dny otevřených dveří na VOŠZ: 
16. 3. 2015 a 15. 4. 2015 vždy od 16.00 hodin, 
možná aktualizace na webu školy.

Vyšší odborná škola 
zdravotnická, managementu 
a veřejnosprávních studií, 
s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň
tel.: 377 534 450
e-mail: info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz 

Typ studia:
 • Diplomovaný oční optik – tříleté vyšší 
odborné studium absolventů středních 
škol ukončené absolutoriem. Denní 
a kombinovaná forma studia.

Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2015

Termín přijímacích zkoušek: 25. 6. 2015 
a 25. 8. 2015

Roční školné: 
19 000 Kč; je splatné ve dvou splátkách.

Den otevřených dveří:
22. 1. 2015 od 12.00 do 18.00 hodin, 
21. 3. 2015 od 9.00 do 15.00 hodin.

Vyšší odborná škola – 
Diplomovaný oční technik, 
s.r.o.

Masarykovo náměstí 1484, 
532 30 Pardubice
tel.: 467 402 221, 603 588 331 
e-mail: vos-pce@inekooptik.cz
web: vos.inekooptik.cz

Typ studia:
 • Diplomovaný oční optik – tříleté 
studium v oboru 39-43-N/02 zakončené 
absolutoriem.

Podmínky pro přijetí:
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kontaktní čočky překlad: aspena, s.r.o. 

Co rozhoduje 
o nákupu pomůcek 
Pro korekcI 
zrakU?
Více než cena ovlivňují nákup-

ní rozhodnutí uživatelů kon-
taktních čoček zdravotní faktory 
a odborná expertiza. zákazníci, 
kteří se při nákupu řídí ochranou 
zdraví, utratí podle aftaba asla-
ma víc peněz za korekci svého 
zraku.

Segmentace zákazníků je obvyklým 
postupem většiny maloobchodních 
trhů, jak vystihnout chování zákazníka 
a jeho motivaci. Takovýto průzkum 
trhu často nahrazuje vnitřní průzkum 
prováděný jednotlivými maloobchod-
ními prodejci, poskytuje informace pro 
obchodní strategii a pomáhá důkladně 
porozumět přáním pacientů. Nezávislý 
průzkum trhu v oblasti oční péče je ome-

zený a velmi málo jednotlivých praxí 
má čas a prostředky na vlastní rozsáhlý 
průzkum [1]. Pochopení zákazníkova 
přístupu a chování je však důležité, ma-
jí-li být plně uspokojeny jeho potřeby.

Společnost Johnson & Johnson Visi-
on Care pověřila nezávislou výzkumnou 
agenturu Millward Brown provedením 
rozsáhlého průzkumu mezi evropskými 
uživateli pomůcek pro korekci zraku. 
Cílem bylo určit klíčové pohnutky k ná-
kupu pomůcek pro korekci zraku, poro-
zumět potřebám zákazníka a v souladu 
s nimi vytvořit strategii pro praxi. 

V rámci on-line výzkumu byly 
získány odpovědi od 11 873 uživatelů 
pomůcek pro korekci zraku; z toho 
bylo 9 208 uživatelů kontaktních čoček 
a 2 665 uživatelů dioptrických brýlí 

(tab. 1). Výzkum se uskutečnil v roce 
2012 v pěti evropských zemích (Němec-
ko, Itálie, Polsko, Rusko a Velká Británie). 
Výsledky platí pro všechny země, pokud 
není upřesněno jinak; některé otázky 
byly odlišné nebo byly vynechány ve 
výzkumu ve Velké Británii, kde proběhla 
původní pilotní studie.

Segmentace zákazníků

Uživatelé pomůcek pro korekci zraku 
byli rozděleni do klíčových skupin podle 
svého přístupu k nákupu. Účelem bylo 
zjistit jejich potřeby a požadavky, nikoliv 
jen to, co nabízí současný trh. Klíčové 
pohnutky spotřebitelů pro rozhodování 
k nákupu jsou:

 • přístup k relativní důležitosti zdraví 
a odborné oční péče,

 • přístup k pohodlí a času,
 • přístup k získání nejnižší ceny nebo 
nejlepší nabídky.

Aby mohli být respondenti rozřazeni 
do jednotlivých segmentů, měli za úkol 
označit, které ze čtyř tvrzení nejlépe vy-
stihuje jejich přístup k nákupu pomůcek 
pro korekci zraku. Poté odpovídali na 
otázky týkající se jejich přístupu a po-
čínání při nákupu pomůcek pro korekci 
vidění, faktorů, které ovlivňují jejich 
volbu optické praxe, a míry důležitosti 
různých vlastností výrobků.

Uživatelé kontaktních 
čoček versus výhradní 
uživatelé brýlí

V grafu 1 jsou znázorněna čtyři 
tvrzení, která představují čtyři skupiny 
zákazníků vytvořené na základě jejich 
přístupu k péči o zrak. Zákazníci odpoví-
dali na otázku: „Když se řekne oční péče, 
které z následujících tvrzení vás vysti-
huje nejlépe?“ Přes 90 % respondentů 
napříč všemi zeměmi souhlasilo s tím, 
že je zvolené tvrzení dobře vystihuje. 

Graf 2 znázorňuje zákaznické seg-
menty uživatelů kontaktních čoček 
a těch zákazníků, kteří nosí pouze brýle. 
Téměř polovina uživatelů kontaktních 
čoček (46 %) napříč všemi zeměmi 
byla zařazena do skupiny, která se řídí 
zdravím, tedy do největšího segmentu; 
téměř jedna čtvrtina z nich (23 %) se řídí 
hodnotou výrobku a přibližně jedna pě-
tina (19 %) časem. Pouze přibližně jedna 
osmina (13 %) byla zařazena do skupiny 
zákazníků, kteří se řídí cenou. 

Naproti tomu mezi uživateli brýlí 
bylo ve srovnání s uživateli kontaktních 
čoček více těch, kteří se řídí cenou (17 %), 
a méně těch, kteří se řídí zdravím (40 %); 
v obou případech se zjištěné výsledky 
mezi uživateli kontaktních čoček a brýlí 
statisticky významně liší (p < 0,05).

Když se jednotlivé segmenty uspořá-
dají do dvojic a vzájemně se porovnají, je 
mezi uživateli kontaktních čoček oproti 
výhradním uživatelům brýlí více těch, 
kteří nejsou motivováni ani cenou, ani 
výhodností (65 % oproti 59 %).

„Zdraví mých očí je pro mě natolik důležité, že jsem ochoten/na zaplatit víc 
a jít k někomu, komu můžu skutečně věřit, že má nejlepší produkty.“ 

„Chtěl/a bych jít k nejlepšímu optikovi, ale musím dělat kompromisy, 
abych vyšel/la s penězi, a proto hledám nejlepší produkty v akci.“

„Nemyslím, že je velký rozdíl mezi optiky a produkty, které prodávají. 
Jdu tam, kde je to nejpohodlnější.“

„Nejvíc mi záleží na ceně, proto se vždy snažím využít nejlevnější nabídku, 
která je ještě v přijatelné kvalitě.“

Řídí se 
zdravím

Řídí se 
hodnotou

Řídí se 
časem

Řídí se 
cenou

graf 1 Jedna otázka umožňuje ztotožnit se s jednotlivými segmenty.

Celkem Německo Itálie Polsko Rusko V. Británie

Uživatelé kont. čoček* 9.208 2.001 2.015 2.014 2.017 1.161

Uživatelé brýlí 2.665 603 600 600 603 259

Celkem 11.873 2.604 2.615 2.614 2.620 1.420

 * Nosí kontaktní čočky částečně nebo trvale

tab. 1 Analýza uživatelů korekce vidění ve vzorku.

graf 3 Segmentace zákazníků z řad uživatelů kontaktních čoček podle jednotlivých trhů.

graf 2 Zákaznická segmentace uživatelů kontaktních čoček a brýlí.

NEŘÍDÍ SE cenou/výhodností

Řídí se cenou/výhodností

Snadný přístup Odbornost 

Řídí se 
časem

19 % oproti 19 %

Řídí se 
zdravím

46 % oproti 40 %

Řídí se 
cenou

13 % oproti 17 %

Řídí se 
hodnotou

23 % oproti 24 %

p<0,05

p<0,05

Počet uživatelů kontaktních čoček = 9 208 Počet uživatelů brýlí = 2 665

•	Nemyslí	si,	že	je	velký	
rozdíl	mezi	jednotlivými	
praxemi/produkty

•	Nemají	vyhraněný	názor	
na	cenu

•	Cení	si	pohodlný	
a rychlý	nákup

•	Přijatelná	kvalita	je	
dostačující

•	Potěší	je,	když	dostanou	
nejlepší	cenu

•	Zdraví	očí	je	klíčové
•	Chtějí	mít	tu	nejlepší	
péči	u odborníka,	
kterému	mohou	
důvěřovat

•	Jsou	ochotni	zaplatit	víc

•	Chtějí	nejlepší	produkt/	
praxi	

•	Hledají	nejlepší	nabídku	
na	nejlepší	produkt

22

Zdraví

Hodnota

Čas

Cena

Celkem
%

Německo
%

Itálie
%

Polsko
%

Rusko
%

V. Británie
%

46

23

19

13

(9208)

42

26

14

18

(2001)

46

28

13

13

(2015)

50

9

22

19

(2014)

54

19

20

6

(2017)

35

32

22

11

(1161)ZÁKLADNA:
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Rozdíly trhu

Porovnání jednotlivých zemí také 
přineslo zajímavá zjištění. Graf 3 znázor-
ňuje podíl uživatelů kontaktních čoček 
v jednotlivých segmentech podle trhů. 
Ve čtyřech z pěti zkoumaných trhů tvoří 
zákazníci, kteří se řídí zdravím očí, vý-
razně největší kategorii. Zákazníků, kteří 
se řídí cenou, je méně v Rusku, ale více 
v Německu a v Polsku. V Itálii a v Němec-
ku jsou spotřebitelé méně motivováni 
časem a pohodlím.

Ve Velké Británii, přestože je zde 
segment zdraví největší (35 %), jsou 
spotřebitelé v porovnání s evropským 
průměrem více motivováni hodnotou 
(32 % oproti 23 %). 

Pamatujte, že zákazníky motivované 
hodnotou nejlépe vystihuje tvrzení: 
„Chtěl/a bych jít k nejlepšímu optikovi, 
ale musím dělat kompromisy, abych 
vyšel/la s penězi, proto hledám nejlepší 
výrobky v akci.“ Odborná způsobilost 
lékaře, hodnota a kvalita výrobku je pro 
tyto zákazníky důležitá.

Potřeby zákazníka

Při bližším pohledu na přání a potřeby 
zákazníků zařazených do jednotlivých seg-
mentů mohou oční specialisté přizpůsobit 
svou obchodní strategii tak, aby co nejvíce 
vyhovovala jejich cílové skupině. Graf 4 
znázorňuje klíčové charakteristiky rozdělené 
podle kategorií a přepočtené vzhledem 
k celému vzorku respondentů.

Zákazníci, kteří se řídí zdravím, spíše 
souhlasí s tím, že oční specialista nejvíce 
ovlivňuje jejich výběr kontaktních čoček 
(+67) a chtějí nakupovat nejlepší dostupné 
značkové kontaktní čočky (+60). Porovnejte 
to se zákazníky, kteří se řídí cenou (odpoví-
dající výsledky –42 a –25), pro něž jsou tyto 
faktory méně důležité.

Všimněte si relativní důležitosti očního 
specialisty při výběru praxe mezi zákazníky, 
kteří se řídí zdravím očí, nízkého hodnocení 
důležitosti ceny jako faktoru pro rozhodová-
ní a jejich loajality, s níž by nakupovali u stej-
ného zdroje. Tento segment ovšem také od 
očního specialisty vyžaduje, aby podával 
více informací o kontaktních čočkách, což 
naznačuje, že se jedná o náročnější zákaz-
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Oční odborník má největší vliv na můj výběr 
kontaktních čoček

Zájem kupovat nejlepší dostupnou značku 
kontaktních čoček

Souhlas s tvrzením, že odborník by měl 
podávat více informací o kontaktních čočkách

Oční odborník je „velmi důležitý“ pro výběr 
obchodu

Útrata za kontaktní čočky se zvýší během 
příštích 12 měsíců

Věrnost – vždy nakupují ve stejném obchodě 

Nosí kontaktní čočky Acuvue® 

Oční odborník hrál roli při výběru poslední 
značky kontaktních čoček

Cena je „velmi důležitá“ pro výběr 
obchodu/praxe

Základna	
(evropské	trhy	s výjimkou	Velké	Británie): 3855 1667 1392 1133

graf 4  Souhlas s tvrzením o výběru lékaře/čoček napříč segmenty pacientů (indexováno 
na celý vzorek: stejná váha pro všechny segmenty).

graf 5  Podíl celkových ročních nákladů na korekci vidění napříč všemi segmenty ve 
srovnání s podílem pacientů.

graf 6  Výhody – uživatelé kontaktních čoček jsou ochotni zaplatit víc („určitě by zaplatili“ 
nebo „určitě/pravděpodobně by zaplatili“ – na pětibodové stupnici).

Řídí se zdravím

Řídí se hodnotou

Řídí se časem

Řídí se cenou

Celkový 
počet 

pacientů
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%
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15
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55
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14
4
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Význam celkového podílu hodnot testován ve srovnání s podílem pacientů s 95% jistotou

* bez V. Británie

Evropské 
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níky, kteří očekávají podrobnější vysvětlení 
vlastností a výhod kontaktních čoček.

Zkoumání faktorů, které jsou důležité 
při výběru praxe, odhalilo podobné rozdíly 
mezi potřebami zákazníků v jednotlivých 
segmentech.

Celkově čtyři z pěti nejdůležitějších 
faktorů uváděných ve všech segmentech 
souvisely s očním specialistou a služba-
mi. Výborná kvalita za dobrou cenu byla 
hodnocena vysoko (+52), nicméně za 
důležité jsou považovány také Dobrá 
informovanost personálu (+45), Velký výběr 
čoček (+42), Kvalitní odborné vyšetření očí 
(+42) a Vynikající pomoc při výběru správ-
ných čoček (+40).

V rámci průzkumu ve Velké Británii 
odpovídali uživatelé kontaktních čoček 
na otázky týkající se přímo významu 
různých faktorů při výběru oční optiky. 
Pět z osmi nejdůležitějších důvodů, 
kterými se uživatelé řídí při svém výběru, 

se nějakým způsobem týkalo očního 
specialisty. Jsou to tyto důvody: Mají 
výborné odborníky/optiky (70 %), Vynikající 
pomoc při výběru správných čoček (60 %), 
Poskytuje nejlepší služby (60 %), Výborná 
následná péče (59 %) a Usnadňuje nošení 
kontaktních čoček (55 %).

Napříč všemi zeměmi byly zkušenosti 
zákazníků ovlivněny příjemným personá-
lem a službami a u uživatelů kontaktních 
čoček znalostí prostředí a předchozí 
zkušeností s očním specialistou. V ně-
kterých zemích, zejména v Itálii a Polsku, 
kladou zákazníci větší důraz na význam 
zaměstnanců, jejichž zkušenosti jsou pro 
zákazníky důležité.

Cena versus hodnota

Při bližším zkoumání ceny jako 
faktoru důležitého pro rozhodování 

byli uživatelé kontaktních čoček přímo 
tázáni, jak důležitý pro ně byl tento faktor 
při výběru místa, kde si koupí kontaktní 
čočky. Většina z nich (53 %) považuje 
cenu za středně důležitou. Zákazníci, 
kteří spadají do segmentů motivovaných 
cenou nebo kvalitou, spíše uváděli, že 
cena je pro ně velmi důležitá, zatímco 
ti, kteří jsou zařazeni do skupin motivo-
vaných zdravím nebo časem, to uváděli 
výrazně méně často.

Velmi málo uživatelů (pouze 2 %) vidí 
hodnotu pouze v souvislosti s cenou. 
Téměř všichni však považují hodnotu 
za cenu v kombinaci s dalšími faktory 
(58 %), nebo nevidí žádnou spojitost 
mezi hodnotou a cenou (40 %). Od-
povědi na tuto otázku byly ve všech 
zemích stejné.

Zřejmá je také relativní důležitost 
zdraví očí pro uživatele kontaktních 
čoček, kteří nebyli zařazeni do segmen-

Zákazníci, kteří se řídí zdravím, spíše souhlasí s tím, že oční specialista nejvíce ovlivňuje jejich výběr kontaktních čoček.
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tu zákazníků motivovaných zdravím. 
„Zdraví pro oči“ považují všechny čty-
ři segmenty za nejdůležitější atribut 
kontaktních čoček, který je podnětem 
k rozhodnutí koupit si kontaktní čočky, 
spíše než atributy jako kvalita vidění 
nebo pohodlí. Zákazníci motivovaní 
hodnotou a cenou hodnotili tento atri-
but jako nejdůležitější. 

Náklady na korekci zraku

Zákazníci byli dotázáni, kolik peněz 
ročně utratí za korekci zraku, a tyto údaje 
pak byly analyzovány podle segmentů. 
Graf 5 znázorňuje výsledky zjištěné mezi 
uživateli kontaktních čoček na jednotli-
vých trzích (kromě Velké Británie) v po-
rovnání s celkovým podílem pacientů.

Na uživatele kontaktních čoček 
motivované zdravím připadl největší 
podíl vynaložených peněz na všech 
trzích a výrazně vyšší podíl vynalo-

žených peněz než na celkový počet 
pacientů (56 % oproti 46 %). Jak cena 
(40 % oproti 34 %), tak hodnota (54 % 
oproti 47 %) výrazně získala na důle-
žitosti po čtyřech a více letech nošení 
v porovnání s jedním rokem a méně.

Srovnání aktuálních ročních výdajů 
na kontaktní čočky s odhadovanou 
cenou u těch zákazníků, kteří o nošení 
kontaktních čoček uvažují [2], odhalilo 
velké rozdíly. 

Ti, kteří uvažovali o nošení kon-
taktních čoček, očekávali, že zaplatí 
o 42 % více, než kolik jejich uživatelé 
skutečně platí. V Polsku, kde je nejvyšší 
podíl spotřebitelů motivovaných ce-
nou, byl tento rozdíl podstatně vyšší 
(o 77 % více). 

Dvě třetiny spotřebitelů (67 %) mají 
pocit, že nejsou dobře informováni 
o kontaktních čočkách, a přibližně tři 
čtvrtiny z nich (76 %) si přejí, aby jim je-
jich oční specialista poskytl o kontakt-
ních čočkách více informací [2]. Kdyby 

byl k dispozici přístup k informacím 
o kontaktních čočkách a jejich cenách 
prostřednictvím internetu, potenciální 
uživatelé by pravděpodobně hledali 
pomoc na internetu. 

U uživatelů kontaktních čoček je 
oproti lidem, kteří nosí výhradně brýle, 
výrazně vyšší pravděpodobnost, že 
absolvují jednou za dva roky nebo ještě 
častěji lékařské vyšetření očí (84 % oproti 
73 %). Uživatelé kontaktních čoček si také 
s výrazně vyšší pravděpodobností než 
lidé nosící výhradně brýle koupí sluneční 
brýle bez dioptrických skel (54 % oproti 
38 %) a jednou za tři roky nebo častěji si 
koupí sluneční brýle s dioptrickými skly. 
Uživatelé, kteří nosí jak kontaktní čočky, 
tak brýle, i uživatelé, kteří nosí kontaktní 
čočky, brýle i sluneční brýle, přispívají vyš-
ší finanční hodnotou vašemu podnikání; 
nabídka více forem korekce zraku posky-
tuje zároveň lepší způsob, jak uspokojit 
potřeby klientů a zajistit jim kdykoliv 
optimální vidění [3].

Index versus celkový vzorek
Řídí se 

 zdravím
Řídí se 

 hodnotou
Řídí se časem Řídí se cenou

Věrnost lékařské praxi 114 81 108 94

Věrnost současným kontaktním čočkám 124 91 80 87

Chtějí lepší kontaktní čočky bez ohledu na cenu 133 100 55 100

Utratí víc za produkty na korekci zraku v následujících 12 měsících 164 91 45 36

Utratí za kontaktní čočky 201 liber a více 128 83 94 72

Utratí za brýle 150 liber a více 146 79 75 33

Zkoumám, co říká můj optik 128 122 44 56

tab. 2  Věrnost, hodnota a zájem napříč zákaznickými segmenty mezi britskými uživateli kontaktních čoček.

graf 7 Strategie pro zaměření na různé segmenty zákazníků a podíl britských uživatelů kontaktních čoček v každé skupině.
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1 ŘÍDÍ SE ZDRAVÍM

•	 Poskytujte	tu	nejlepší	odbornou	péči,	nejlepší	
podporu,	zkušenosti,	nejlepší	následnou	péči,	
nejlepší	webové	stránky.

•	 Mějte	na	skladě	ty	nejlepší	produkty.	
•	 Buďte	experty	na	kontaktní	čočky:	projevujte	se,	
buďte	aktivní	a dělejte	dojem.

•	 Věnujte	čas	klientům	ve	fázi	rozhodování,	abyste	
si	je	v maximální	míře	udrželi.

2 ŘÍDÍ SE HODNOTOU

•	 Nabízejte	nejlepší	produkty	plus	výhody.

•	 Nabízejte	nejlepší	produkty	plus	dlouhodobou	péči.

•	 Věrnostní	programy

•	 Diskutujte	o přínosech	značky.

•	 Demonstrujte	přínosy	více	než	jednoho	typu	čoček.
•	 Vysvětlete	klientovi,	kolik	skutečně	stojí	kontaktní	
čočky	za	měsíc

3 ŘÍDÍ SE ČASEM

•	 Rychle,	jednoduše,	kompletní	servis	včetně	
následné	péče

•	 Dodání	do	domu/zabezpečení
•	 Rychlá	komunikace	dvojnásobného/trojnásobné-
ho	prodeje

•	 Úplný	sortiment	na	skladě
•	 Nabízejte	větší	balení.
•	 Dobré	webové	stránky/on-line	komunikace

4 ŘÍDÍ SE CENOU

•	 Slevové	akce
•	 Široká	nabídka	cenově	výhodných	kontaktních	
čoček

•	 Vysvětlete	klientovi,	kolik	skutečně	stojí	kontaktní	
čočky	za	měsíc

•	 Edukujte	své	klienty	v oblasti	oční	péče	a její	
důležitosti

Uživatelé kontaktních čoček jsou 
také ochotni si připlatit za jejich lepší 
vlastnosti (graf 6). Většina uživatelů 
(66–79 %) je připravena zaplatit více za 
kontaktní čočky s dalšími přínosy: lepší 
UV filtr, jasnější vidění, větší pohodlí 
nebo schopnost „udržovat oči zdravé“. 

Ve Velké Británii by dvě třetiny uživa-
telů kontaktních čoček (67 %) zaplatily víc 
za kontaktní čočky, které by byly lepší než 
ty stávající, aby si udrželi zdravé oči; v prů-
měru by tito klienti zaplatili navíc 6,24 libry 
měsíčně. Pokud jde o vyšší pohodlí nošení, 
zvyšuje se tato částka na 6,66 libry za měsíc. 
Za lepší blokaci UV záření, což je krátkodo-
bě méně výrazný, avšak v dlouhodobém 
pohledu důležitý přínos, by zaplatili za 
měsíc v průměru o 5,29 libry více [3]. 

Segmentace zákazníků 
a vaše praxe

Co to tedy znamená pro vás a pro 
vaši praxi? Může segmentace zákazníků 
napomoci vašemu budoucímu obchod-
nímu plánování? 

•  Přemýšlejte o svých současných 
zákaznících

Vypracujte si osobní profil svého typic-
kého zákazníka, jeho zájmů, chování 
a obav a uvažujte o tom, jak se zaměřit 
přesněji na jeho potřeby. Jaké procento 
vaší zákaznické základny spadá podle va-
šeho odhadu do každého z uvedených 
segmentů? Které pacienty nejpravdě-
podobněji svou nabídkou a službami 
uspokojíte? 

•  Zamyslete se nad screeningovým 
dotazníkem

Pomocí obdobných otázek, jaké byly 
použity v tomto segmentačním průzku-
mu (graf 1), můžete zjistit individuální 
pohnutky pacientů. Můžete také použít 
dotazník ke zjištění dalších podrobností 
o vašich zákaznících, jako je jejich životní 
styl a zaměstnání. 

•  Mějte na paměti, že většina nákupních 
rozhodnutí je motivována zdravím, 
nikoli cenou

Klienti, kteří se při nákupu kontaktních 
čoček řídí zdravím, jsou mimořádně cen-

ní vzhledem ke své větší loajalitě, vyšším 
částkám vynakládaným na korekci vidění 
a využívání praxe (tab. 2). Myslete na 
hodnotu, nikoli na cenu – velmi málo 
vašich klientů vidí hodnotu pouze v sou-
vislosti s cenou.

•  Zamyslete se nad rozsahem své na-
bídky kontaktních čoček

Možná zjistíte, že vzhledem k tomu, 
že klienti mají rozdílné potřeby, je 
zapotřebí vyvážené portfolio. Nicmé-
ně analýza kontaktních čoček, které 
jsou v současnosti ve Velké Británii 
na trhu [4], ukazuje, že objem nabí-
zených kontaktních čoček za nejnižší 
cenu převažuje nad malým podílem 
zákazníků, kteří se rozhodují podle 
ceny (31 % oproti 11 %), což vytváří 
nesoulad mezi tím, co pacienti hle-
dají, a tím, co je jim doporučováno. 
Mnozí zákazníci jsou ochotni zaplatit 
víc za kontaktní čočky, které nabízejí 
dodatečné zdravotní přínosy. Prověřte 
si vlastnosti a přínosy kontaktních 
čoček, které předepisujete, a zajistěte, 
aby kontaktní čočky vyhovovaly paci-
entům, nikoli obráceně. 

•  Promyslete znovu tvorbu cen 
a možnosti dodání

Výhodné balíčky, sleva na doplňkové 
produkty a věrnostní programy mohou 
oslovit tu skupinu vašich zákazníků, 
pro kterou je hlavním kritériem při roz-
hodování hodnota. Pohodlný, snadný 
a rychlý nákup je často významným 
faktorem pro ty zákazníky, kteří se 
rozhodují pro nakupování on-line, a do-
dávka přímo k pacientovi až do domu 
je oblíbenou možností zvláště u této 
skupiny zákazníků. 

• Komunikujte efektivně
Pokuste se jasně vysvětlit, jaký je poměr 
ceny výrobku k jeho vlastnostem a ušijte 
své sdělení přesně na míru zákazníkům 
z příslušného segmentu. Mějte na pa-
měti, že vaši klienti chtějí více informací 
o kontaktních čočkách a že vy a váš tým 
můžete výrazně ovlivnit jejich zkušenost 
a zážitek ve vaší praxi. 

•  Zamyslete se nad tím, jak chcete, aby 
byla vaše praxe vnímána

Zaměření vaší praxe by nebylo moudré 
měnit bez pečlivého prozkoumání všech 
hledisek vaší nabídky. V grafu 7 si proto 
můžete prohlédnout některé možnosti, 
jak se zaměřit na různé segmenty zákaz-
níků. Vypracujte si svůj vlastní seznam, 
který budete v příštích letech využívat. 

Ať už se zaměřujete na kterýkoliv 
segment zákazníků, vždy byste měli mít 
na zřeteli jednotlivce. Doporučení tako-
vé možnosti korekce zraku, která bude 
splňovat specifické požadavky vašeho 
klienta, nebo vytvoření osobního plánu 
oční péče pro každého, to jsou jen někte-
ré z jednoduchých kroků, které můžete 
již dnes převzít do své praxe. Stejně jako 
v mnoha oblastech maloobchodního 
trhu hraje i v oční péči významnou úlohu 
segmentace zákazníků na základě po-
znání jejich motivace a rozhodování při 
nákupu. Využijte ji ku prospěchu svých 
pacientů a k úspěchu svého podnikání. 
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Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV fi ltr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV 
fi ltrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. Propustnost UV záření měřena na kontaktní čočce v dioptrické hodnotě -1.00D. JJVC Data on fi le 2014. * Koefi cient tření (CoF) rohovky lidského oka je 0,015; koefi cient tření ACUVUE® OASYS® je 0,010. Rozdíl v koefi cientu tření mezi 
ACUVUE® OASYS® po vyjmutí z obalu a rohovkou lidského oka není statisticky významný (p=0,206), použit t-test, metoda nejmenších čtverců, smíšený lineární statistický model, data očištěna o multiplicity ** Řez materiálem v libovolné části kontaktní čočky ACUVUE® OASYS®.
1. Wilson T et al. Comparison of Frictional Behavior of Human Corneal Tissue and Silicone Hydrogel Contact Lenses. BCLA Conference Poster Presentation 2014. 2. Sulley A et al. Large scale survey of senofi lcon A contact lens wearers. Optom Vis Sci 2012 E-abstract 125443. 
ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISION™, ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS a HYDRACLEAR® jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2014. A_
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Ultra hladký povrch**

Nízký koeficient tření

HYDRACLEAR® PLUS: zabudovaná zvlhčující látka**

Voda

Zvlhčující látka

UV blokátor

Díky LUBRICITĚ SROVNATELNÉ 
S OČNÍ ROHOVKOU1 pomáhají 
ACUVUE® OASYS® předcházet 
pocitu unavených očí2

Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS 
mají lubricitu (koefi cient tření) srovnatelnou s oční rohovkou.1 
Díky této mimořádné vlastnosti po nich mohou oční víčka 
přirozeně snadno klouzat, což pomáhá udržovat oči Vašich 
klientů v pohodlí a bez pocitu únavy po celý den.2 

Více informací na: www.thevisioncareinstitute.cz, sekce knihovna
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Poptávka po péči o zrak se rozvíjí a očeká-
vání pacientů rostou. Oční specialisté jsou 
stále více zaneprázdněni a zůstává jim tak 
jen málo času na osobní rozvoj a odborné 
vzdělávání. Proto THE VISION CARE INSTITUTE® 
of  Johnson &  Johnson v rámci Evropy a Střed-
ního východu zahájil vydávání série krátkých 
publikací určených zejména kontaktologům, 
které nesou název VZDĚLÁVACÍ MOMENTY a lze 
je obdržet zdarma a snadno přes internet. 

Sérii VZDĚLÁVACÍ MOMENTY v současné době 
tvoří osm kapitol, avšak tento soubor materiálů 
se bude nadále rozrůstat. Je koncipován úmysl-
ně tak, aby přečtení každého vydání nezabralo 
více než deset minut, aby si oční specialisté 
mohli jednotlivé materiály pročíst o pře-
stávkách v práci nebo třeba při snídani 
či cestě do práce. Každý VZDĚLÁVACÍ 
MOMENT je rozdělen do čtyř 
částí, které je možné prostudo-
vat buď všechny najednou, nebo 
postupně. Všechny  VZDĚLÁVACÍ 
MOMENTY jsou koncipovány tak, 
aby pomohly zlepšit péči o pacienta 
tím, že doporučují nejlepší postup 
v důležitých klinických oblastech. Za 
všechny můžeme jmenovat například 
vydání věnované spojivkovým řasám 
souběžným s víčkovým okrajem (LIPCOF), 
kvalitě a kvantitě slzného filmu nebo jedno 
z posledních vydání věnované pinguekule. 
Klinická témata jsou zpracována do užiteč-
ných sdělení, která mohou být následně pře-
dána pacientům. 

Oční specialisté, kteří mají zájem odebírat 
VZDĚLÁVACÍ MOMENTY, se mohou zaregistrovat 
na internetových stránkách THE VISION CARE 
 INSTITUTE® na adrese  www.thevisioncareinsti-
tute.cz a přihlásit se k odebírání komunikačních 
materiálů. Oční specialisté, kteří jsou již členy, si 
budou muset zkontrolovat, zda je jejich profil 
nastaven včetně souhlasu s odběrem e-mailo-
vých zpráv.

Více informací naleznete na internetových 
stránkách www.thevisioncareinstitute.cz.

Novinky od THE VISION CARE INSTITUTE®  
of Johnson & Johnson

Ještě jste si nezajistili odběr  
VZDĚLÁVACÍCH MOMENTŮ? 
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UnIkátní 
tecHnoLoGIe 
pro kontaktní čočky bez 
kompromisů
Dnešní nositelé jednoden-

ních kontaktních čoček od 
nich očekávají stale více: skvělý 
a  dlouhotrvající pocit pohodlí, 
zdravou prodyšnost materiálu, 
snadnou manipulaci s  čočkou 
a  ochranu před UV zářením. 
Většinou se však musí smířit 
s nějakým kompromisem. zadá-
ní pro vývoj čoček MyDay proto 
bylo velmi jednoduché: vytvořit 
jednodenní kontaktní čočky, 
které nebudou dělat kompromi-
sy mezi pohodlím, prodyšností 
a snadnou manipulací.

Výchozí stav v oblasti materiálů 
na výrobu kontaktních čoček vypadal 
následovně: hydrogelové čočky sice 

nabízejí pohodlí podmíněné vysokým 
obsahem vody a nízkým modulem 
pružnosti, na druhou stranu ale mají 
relativně nízkou propustnost pro kyslík. 
Silikon-hydrogelové čočky propouštějí 
kyslík naprosto skvěle, avšak díky niž-
šímu obsahu vody a vyššímu modulu 
pružnosti mohou být méně pohodlné.

Proto se v laboratořích hledalo 
řešení, které by dokázalo využít výhod 
obou materiálů a vzájemně je propojit 
v jeden celek. Výsledkem je nové uni-
kátní složení silikon-hydrogelového 
materiálu, jenž byl použit na výrobu jed-
nodenních kontaktních čoček  MyDay 
a označuje se jako Smart Silicone™. 
Výsledné řešení nezvratně mění pravi-
dla o propustnosti kyslíku přes měkkou 
kontaktní čočku.

Jedinečné složení 
materiálu

Unikátní chemická struktura čoček 
MyDay vytváří síť silikonových kanálků, 
které jsou mnohem efektivnější v pře-
nosu kyslíku přes čočku, než tomu 
bylo kdy v minulosti. Díky tomu stačí 
menší množství silikonu obsažené-
ho ve struktuře čočky k zajištění její 
optimální prodyšnosti. Současně tak 
vzniká prostor pro více hydrofilních 
částí materiálu čočky, které přinášejí 
výhody ze světa hydrogelových čo-
ček – větší obsah vody v materiálu, 
nižší modul pružnosti a s nimi spojené 
větší pohodlí při používání kontaktních 
čoček, které se projevuje především na 
konci dne.

Díky technologii Smart Silicone, 
tedy efektivnímu využití  s i l ikonu 
v chemické struktuře čoček, nabízí 
jednodenní kontaktní čočky MyDay 
optimální rovnováhu mezi prodyšnos-
tí, pohodlím a snadnou manipulací.

Prodyšnost 

Hodnota Dk/t, která je rovna 100, 
je zárukou dostatečné dodávky kyslíku 
k oku. Efektivní uspořádání silikonových 
struktur v čočce umožňuje dosáhnout 
dostatečné úrovně propustnosti pro 
kyslík, která v praxi znamená bělejší 
a zdravější vzhled očí vašich klientů.

Pohodlí

Jednodenní kontaktní čočky MyDay 
obsahují 54 % vody. Povrch kontaktní 
čočky je přirozeně smáčivý bez potřeby 
dalších povrchových úprav a přídav-
ných hydratačních látek. V klinických 
studiích bylo 9 z 10 klientů spokojeno 
s pohodlím při nošení čoček MyDay.

Manipulace

Hodnota modulu pružnosti je 
0,4 MPa, čočky MyDay jsou tedy tak 
jemné, jako by byly vyrobeny z čistě 
hydrogelového materiálu, přičemž 
manipulace s nimi je tak snadná jako 
u čoček silikon-hydrogelových. Mani-
pulaci s čočkami MyDay dávali klienti 
reálně přednost v poměru 5 ku 1 před 
ostatními jednodenními čočkami.

UV filtr

Jednodenní  k ontaktn í  čočk y 
 MyDay mají UV filtr II .  třídy, který 
k lientům zaručuje další přidanou 
ochranu proti UV záření. Podle Úřadu 
pro kontrolu potravin a léčiv (Food and 
Drug Administration) je UV filtr II. třídy 
doporučován pro univerzální použití; 
takové čočky musí odfiltrovat více než 
50 % záření v oblasti UVA a 95 % záření 
v oblasti UVB. Kontaktní čočky MyDay 
tento požadavek dokonce překračují, 
protože odfiltrují 85 % záření UVA 
a 96 % záření UVB.

Moderní lidé rádi používají jed-
noduchá řešení v případě jakýchkoliv 
svých potřeb. Řešení potřeby ostrého 
vidění spojeného s minimem kompro-
misů při používání kontaktních čoček 
v péči o zrak – přesně to je úkol pro 
nové jednodenní silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky MyDay. 

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager společnos-
ti CooperVision pro Českou a Slovenskou 
republiku
tdobrensky@coopervision.com

Zapomeneš, 
že je nosíš

Jednodenní
silikon hydrogelové
kontaktní čočky

MyDay®

www.coopervision.cz

Specifikace jednodenních kontaktních čoček MyDay

Obsah vody 54 %

Zakřivení (mm) 8,4

Průměr (mm) 14,2

Rozsah dioptrií +6,00 až –10,00 D 

Centrální tloušťka 0,08 mm

Dk 80

Dk/t 100

UV filtr UVA (85 %) a UVB (96 %)

Modul pružnosti 0,04 MPa
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eVroPský trH  
s měkkými kontaktními 
čočkami v roce 2013
V  dubnu letošního roku se 

v  Bruselu konala výroční 
valná hromada organizace eu-
romcontact (evropská federace 
národních asociací a mezinárod-
ních výrobců kontaktních čoček 
a prostředků péče). Účastníci při 
této příležitosti obdrželi přehled 
dosažených výsledků za minu-
lý rok i  nejdůležitějších aktivit 
v letošním roce. Valná hromada 
mimo jiné schválila statistickou 
zprávu za rok 2013. euromcon-
tact zveřejňuje statistiky pravi-
delně od roku 2003 a poskytuje 
tak souborné informace o  trhu 
v oblasti kontaktních čoček.

V organizaci Euromcontact jsou za-
stoupeni následující výrobci kontaktních 

čoček, kteří poskytli údaje potřebné 
pro zpracování statistiky za rok 2013: 
AMO, Alcon/Ciba Vision, Avizor, Bausch 
& Lomb, CooperVision, Johnson & 
Johnson Vision Care, Menicon (Eu-
rope).

Údaje o počtu prodaných kon-
taktních čoček zasílají výrobci nezá-
vislé společnosti, která je zpracuje 
a vyhodnotí. Celá zpráva pod názvem 
„Srovnání evropského trhu s měkkými 
kontaktními čočkami a prostředky 
péče za rok 2013“ je k dispozici on-line 
na stránkách www.euromcontact.org.

Euromcontact shromažduje údaje 
o jednodenních, týdenních, čtrnác-
tidenních a měsíčních kontaktních 
čočkách včetně měkkých konvenčních 
čoček. Trh zahrnuje 33 zemí, z nichž 
šest je spojeno po dvou do tří skupin 

(Belgie a Lucembursko, Česká repub-
lika a Slovensko, Velká Británie a Irsko), 
celkový počet tedy činí 30 zemí, při-
čemž kompletní údaje jsou k dispozici 
pouze z jedenácti zemí (viz tabulka 1). 
Zpráva neobsahuje údaje o prodeji 
pevných kontaktních čoček, přestože 
ve Velké Británii, Německu a Nizozem-
sku tvoří pevné čočky významný podíl 
na celkovém obratu.

V roce 2013 se zvýšila tržní hodnota 
měkkých kontaktních čoček o 3,6 % na 
1,468 milionů eur (hodnoceno podle 
objemu dodávek od výrobců k očním 
specialistům). Trh s kontaktními čoč-
kami v jedenácti sledovaných zemích 
se zvýšil o 2,7 % (hodnota činila 1,188 
milionů eur). Uvedených jedenáct 
zemí představuje 81,0 % z celkového 
počtu 33 zemí, které se podílejí na 

shromažďování údajů. Skupina jed-
nodenních čoček se zvýšila o 5,0 %, 
skupina čtrnáctidenních a měsíčních 
kontaktních čoček vzrostla o 1,1 %. 
Skupina měkkých konvenčních čoček 
poklesla o 19,8 %. Nejsilnější růst mezi jede-
nácti zeměmi byl zaznamenán v Německu 
(+7,7 %) a v Norsku (+6,7 %). Naopak nej-
větší pokles nastal v Belgii a Lucembursku 
(–12,73 %).

Na prvním místě s nejvyšším podí-
lem nositelů kontaktních čoček mezi 
obyvateli ve věku 15–64 let je Švédsko 
s 13,5 % (+7,1 %). Na druhém místě je 
Norsko s 10,5 % (+9,5 %), na třetím místě 
pak Dánsko s podílem 10,5 % (+3,3 %). 
Procentuálně nejmenší podíl nositelů 
kontaktních čoček, 3,4 % (–1,1 %) je 
ve Španělsku, které tak skončilo jako 
poslední z jedenácti zemí, jež poskytly 
kompletní údaje. 

Celkově ve všech 33 zemích poklesl 
trh s prostředky péče o kontaktní čočky 
o 0,7 % na objem 230 milionů eur. 

Silikon-hydrogelové 
čočky 

Ve skupině týdenních, čtrnáctiden-
ních a měsíčních kontaktních čoček tvoří 
silikon-hydrogelové čočky podíl 78,2 %. 
V jedenácti sledovaných zemích mají 
celkový podíl na trhu přes 55 %.

Jednodenní čočky a silikon-hyd-
rogelové čočky jsou v poslední době 

hlavní hnací silou na trhu s kontaktními 
čočkami. Ve skupině týdenních až mě-
síčních čoček má největší podíl silikon-
-hydrogelových čoček Norsko (90,5 %), 
následuje Velká Británie a Irsko (86,0 %) 
a Dánsko (84,0 %). Nejnižší podíl má 
Itálie (56,5 %).

Z německého originálu přeložila redakce.

Literatura:
Zischler, M.: Euromcontact Generalversammlung feiert 
25-jähriges Jubiläum, DOZ 08/2014, str. 86–87.

Zdroj: 
Euromcontact a.i.s.b.l. Board, Belgium. 

Země/Region Jednodenní čočky
Týdenní + čtrnác-
tidenní / Měsíční 

čočky

Měkké konvenční 
čočky

Všechny typy 
(celkem)

Změna ve srovnání 
s rokem 2012 

(celkem)

Švédsko 6,71 % 6,77 % -- 13,48 % 7,11 %

Norsko 7,09 % 3,37 % 0,06 % 10,53 % 9,52 %

Dánsko 7,37 % 3,12 % -- 10,49 % 3,31 %

Švýcarsko 3,09 % 4,67 % 0,03 % 7,79 % 0,29 %

Nizozemsko 1,51 % 6,03 % -- 7,54 % –1,06 %

Velká Británie a Irsko 3,36 % 3,85 % 0,03 % 7,25 % 0,04 %

Francie 1,46 % 4,37 % 0,07 % 5,90 % 0,12 %

Itálie 2,29 % 2,29 % 0,05 % 4,63 % –2,88 %

Belgie a Lucembursko 1,06 % 3,01 % 0,02 % 3,60 % –22,23 %

Německo 0,75 % 2,74 % 0,05 % 3,55 % 3,23 %

Španělsko 0,54 % 2,87 % 0,05 % 3,46 % –1,10 %

Celkem 11 zemí 2,23 % 3,39 % 0,04 % 5,76 % 0,00 %

Celkem 30 zemí 0,88 % 1,92 % 0,02 % 2,82 % 0,58 %

tab. 1 Rozšíření kontaktních čoček mezi obyvateli ve věku 15 až 64 let.
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 týdenní + čtrnáctidenní / měsíční čočky;  konvenční čočky;  jednodenní čočky
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0,8 %

43,8 %
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Šetrný a ÚčInný  
ROzTOk  
pro delší pohodlí
V   těchto dnech společnost 

 aLcon Pharmaceuticals 
uvádí v  české republice a  na 
slovensku nový peroxidový roz-
tok pro péči o  kontaktní čočky 
aosePt® PLUs s  HydraGlyde®. 
osvědčený peroxidový roztok 
 aosePt® PLUs svými unikát-
ními vlastnostmi přesvědčil 
mnoho odborníků a  uživatelů 
kontaktních čoček po celém 
světě. nyní je navíc oboha-
cen o  patentovaný komplex 
 HydraGlyde®, účinnou zvlhčující 
technologii roztoku  oPtI-Free® 
 PureMoist®. Díky spojení dvou 
osvědčených technologií po-
skytne roztok  aosePt® PLUs 
s  HydraGlyde® uživatelům delší 
pohodlí při nošení kontaktních 
čoček a zároveň uspokojí vysoké 
nároky na jejich čistotu a  dez-
infekci při minimálním vlivu na 
jemné tkáně oka.

Uživatelé jen zřídkakdy vědí, jaký typ 
kontaktních čoček nosí, a tím méně mají 
informací o roztoku, který používají. Čas-
to se neřídí instrukcemi, které jim oční 
specialisté k péči o čočky poskytnou: 
improvizují, nepoužívají dostatečné 
množství roztoku, mechanicky čočky ne-
čistí a zanedbávají pravidelnou výměnu 
roztoku v pouzdře. Většinou právě tito 
uživatelé si pak stěžují na nepohodlí při 
nošení kontaktních čoček a zhoršené 
vidění.

Peroxidový roztok AOSEPT® PLUS 
a nový roztok AOSEPT® PLUS s Hydra- 
Glyde® přináší uživatelům čoček výhody: 
celý proces dezinfekce čoček je pro 
uživatele jednoduchý, bez nutnosti čistit 
čočky mechanicky. Vždy je však nutné 
použít stejné množství roztoku, jinak 
systém jednoduše nefunguje. Skvěle se 
hodí nejen pro náročné uživatele kon-
taktních čoček, kteří je nosí denně nebo 
mají citlivé oči, ale i pro děti a uživatele 
čoček s vyšší ametropií nebo presbyopy. 

Účinná dezinfekce   

Roztok AOSEPT® PLUS s HydraGlyde® 
stejně jako roztok AOSEPT® PLUS obsa-
huje peroxid vodíku a povrchově aktivní 
látku (surfaktant) PLURONIC® 17R4. Sur-
faktant pomáhá odstraňovat proteinové 
usazeniny a nečistoty z povrchu čočky 
a zamezuje jejich ulpívání. Peroxid vo-
díku zajišťuje efektivní dezinfekci, při níž 
prostupuje do hloubky čočky a ničí cho-
roboplodné zárodky a bakterie včetně 
mikroorganizmů, jakým je Acanthamo-
eba castellani, což většina víceúčelových 
roztoků nezajistí [1]. 

Roztok je šetrný     

V pouzdře zabudovaný disk s vrst-
vičkou platiny rozkládá peroxid vodíku 
(H

2
O

2
) za vzniku O

2
 a jemného fyziologic-

kého roztoku, který neobsahuje žádné 
konzervační látky. Proces neutralizace 

je doprovázen silným bubláním, které 
navíc napomáhá odstraňovat nečistoty 
a usazeniny mechanicky. Na konci dez-
infekčního procesu je obsah peroxidu 
vodíku velice nízký – nižší, než mohou 
uživatelé pocítit [2, 3], viz obr. 1.

Více informací o biokompatibilitě 
roztoků pro péči o měkké kontaktní 
čočky naleznete na webových stránkách 
www.staininggrid.com.

Prodloužené pohodlí díky 
zvlhčujícímu komplexu 
HydraGlyde®     

Společnost ALCON si je vědoma 
vzrůstajících nároků ze strany uživatelů 
kontaktních čoček, kteří s prodlužující 
se dobou nošení požadují dlouhotr-
vající pohodlí. Proto byl nyní roztok 
AOSEPT® PLUS inovován o zvlhčující 
technologii HydraGlyde®, která je 
součástí víceúčelového zvlhčujícího 
roztoku OPTI-FREE® PureMoist®. Ten 
byl uveden na náš trh před dvěma lety, 
získal cenu TOP OPTA 2013 a psalo se 
o něm v loňském květnovém čísle to-
hoto časopisu. 

Komplex HydraGlyde® je molekula 
kopolymerů polyoxyetylenu a po-
lyoxybutylenu. Tento kopolymer se 
velice pevně váže na suché povrchy 
kontaktní čočky. Polyoxyetylen zase 
lépe váže vlhkost, oba kopolymery 
tak společně vytvářejí zvlhčený obal 
okolo celé čočky. Vzhledem k tomu, 
že se na tento nový zvlhčený povrch 
velice špatně váží i lipidy, pomáhá 
hydrofilní vrstva k ještě lepšímu a čist-
šímu vidění. Lze tedy říci, že komplex 
HydraGlyde® čočku obalí, uchovává ji 
zvlhčenou a tím prodlužuje pohodlné 
nošení (obr. 2). 

Roztok AOSEPT® PLUS s HydraGly-
de® je univerzální roztok pro všechny 
typy kontaktních čoček včetně ply-
nopropustných (RGP). Spojili jsme tak 
dvě osvědčené technologie, abychom 
zajistili uživatelům delší pohodlí při 
nošení kontaktních čoček a zároveň 
splnili jejich vysoké nároky na čistotu 
a dezinfekci čoček při zachování mi-
nimálního vlivu na jemné tkáně oka. 

Bc. Petr Vykypěl
optometrista
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
petr.vykypel@alcon.com

Odkazy:

[1]  Mowrey-McKee, M., George, M.: Contact lens 

solut ion ef f icac y against  Acanthamoeba 

castellani. 2007;33(5):211–5. 

[2] Alcon data on file 2009. 

[3]  Paugh, J. R., et al.: Ocular Response to Hydrogen 

Peroxide. American Journal of Optometry 

&Physiological Optics 1988. Vol. 65 No. 2, 91–98.

Jedná se o reklamní sdělení.

VC/LC/AOSE/AR/140922/CZ

• ZVLHČUJÍCÍ KOMPLEX •

obr. 1 Průběh dezinfekčního procesu.

obr. 2 Patentovaný komplex HydraGlyde® vytváří zvlhčený obal okolo celé čočky.
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PřesUn 
k soUčasnýM 
MaterIáLůM  
pro kontaktní čočky
Co vám váš klient 
neřekne?

Zamysleli jste se někdy nad tím, co 
vám klient nosící kontaktní čočky, které-
ho máte ve vyšetřovacím křesle, nepoví? 
Byla provedena studie, jejímž cílem bylo 
zjistit, k jakým možným příznakům může 
při nošení kontaktních čoček dojít, jak 
často se mohou vyskytnout a jak mohou 
být jednotlivé příznaky závažné. Kromě 
toho se podařilo zaznamenat, jaké in-
formace mají klienti o příznacích a co 
dělají pro jejich zmírnění. Do výzkumu 
byli zahrnuti nositelé jednodenních 
kontaktních čoček a čoček s plánovanou 
výměnou, kteří byli požádáni o vypl-
nění on-line dotazníku zaměřeného 
na pohodlí a zrakové potíže spojené 

s nošením kontaktních čoček. Poté byli 
náhodně vybraní nositelé požádáni, aby 
se zaměřili na svůj zrak a pocity pohodlí 
při nošení kontaktních čoček a své zkuše-
nosti následně zaznamenali do druhého 
on-line průzkumu.

Z výsledků průzkumů vyplynulo, že 
dva ze tří klientů mají zkušenost s roz-
mazaným a nestálým viděním, případně 
popisovali pocity nepohodlí, jako jsou 
suché nebo unavené oči.

Nejčastější příznaky 
spojené s nošením 
kontaktních čoček

Účastníci studie nejčastěji uváděli 
kolísavé vidění a rozostřený obraz – 

tyto příznaky tak byly vyhodnoceny 
jako vysoce negativní hledisko při no-
šení kontaktních čoček. Přibližně 60 % 
respondentů uvedlo tyto příznaky také 
jako činitele ovlivňující pohodlí při 
nošení kontaktních čoček. Podle své-
ho vyjádření se nositelé kontaktních 
čoček při výskytu těchto příznaků cítili 
nepříjemně, byli rozzlobení, frustrovaní 
a podráždění.

Nejčastěji popisovaným příznakem 
bylo rozostření obrazu způsobené 
únavou, při práci na počítači a v noci. 
Rozmazané vidění se začíná během 
dne projevovat dříve než ostatní 
příznaky a může být zaznamenáno 
v průběhu celého dne. Je zajímavé, že 
klienti, kteří mají zkušenost s některými 
nepříjemnými příznaky, je dávají za 
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vinu sobě nebo svým očím (unavené 
oči, dívání se do počítače, tlak v očích, 
alergie, suché oči), místo aby hledali 
příčinu v kontaktních čočkách, které 
mají nasazené (pohyb čočky, zaneše-
né čočky, osychání čoček, přenášení 
čoček). Dvě třetiny klientů pak mají 
zkušenosti s neostrým, kolísavým 
a nestálým viděním, aniž by o tom 
informovali svého kontaktologa.

Možnosti řešení 
nepříznivých projevů   

Možné řešení výše uvedených 
příznaků spočívá právě v kontaktních 
čočkách, které má klient nasazené. Bě-
hem dne totiž dochází k osychání po-
vrchu kontaktní čočky, která tak může 
změnit svůj tvar. Tím dojde ke změně 
optické plochy, která má následně 
vliv na kvalitu vidění a pohodlí klienta 
nosícího kontaktní čočky. Současné 
silikon-hydrogely a hydrogelové ma-
teriály tomuto požadavku nevyhovují. 
Když v roce 1999 vstoupily na trh 
první silikon-hydrogelové kontaktní 
čočky, znamenalo to významný krok 
vpřed v oblasti polymerní chemie. 
Byly jakousi nadějí, že se jedná o no-
vou kategorii kontaktních čoček, které 
budou napomáhat nejen zdravému 
nošení, ale že se také zvýší pohodlí 
nošení a tím se zároveň sníží počet 
k lientů, kteří nemohou kontaktní 
čočky nosit. 

Mezitím se na trhu rozšířilo velké 
množství nových silikon-hydroge-
lových mater iá lů,  celkový počet 
nositelů kontaktních čoček se však 
nijak dramaticky nezvýšil. Je proto 
zajímavé, že navzdory skutečnosti, 
že si l ikon-hydrogelové kontaktní 
čočky neměly prakticky žádný vliv na 
masové rozšíření čoček na trhu, zau-
jímají dnes čočky z těchto materiálů 
větší podíl na trhu zejména v pří-
padě prvních aplikací kontaktních 
čoček. Výzkumy dospěly k závěru, že 
silikon-hydrogelové kontaktní čočky 
nejsou zcela určitě ideální volbou pro 
všechny klienty. Nespornou výhodou 
jsou však jejich lepší klinické výsledky 
u projevů hypoxie, jako je překrvení 
limbu a vaskularizace, které byly spo-

jovány s provedením povrchu čočky 
a vyšším rizikem vzniku infiltrátů.

Inspirace pro vývoj 
nových materiálů   

Důvodem, proč se vědci snažili 
zakomponovat silikon do čoček, byla 
potřeba zvýšit propustnost pro kyslík. 
Je však možné, že přidání silikonu do 
čoček nutně nevyžadují všichni klienti. 
Vědci, kteří se věnují oblasti zraku, se 
proto pro další inspiraci obrátili k fy-
ziologii slzného filmu a povrchu oka. 
Snaha vytvořit kontaktní čočku, která 
bude napodobovat funkce a vlastnosti 
přirozeného povrchu oka, by byla 
jistým přínosem pro klienty. Lze tak 
například navrhnout materiál, jehož 
vnější povrch napodobuje lipidovou 
vrstvu slzného filmu, čímž zabrání 
dehydrataci kontaktní čočky a udrží 
tak stálé prostředí, tvar a optickou 
kvalitu během nošení. Nebo vytvořit 
materiál, který nabízí shodný obsah 
vody jako rohovka (78 %) a dodává oku 
potřebné množství kyslíku pro udržení 
zdravých a bílých očí v průběhu dne. 
Odpovědí tak může být čočka, která 
spojuje inspiraci přírodou s výhodami 
současných materiálů pro výrobu kon-
taktních čoček. Nabízí se tedy příleži-
tost vyvinout materiál, který poskytuje 
oku maximální zvlhčení a zachovává je 
po celý den, což je důležité především 
pro zachování optických funkcí oka 
a zrakové pohody, na rozdíl od možné 
celodenní dehydratace a rozostření 
obrazu.

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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Předplaťte 
si časopis 

Vychází 4x ročně 
(březen, květen, srpen, listopad)

Roční předplatné 
252 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného

Roční zlevněné 
předplatné pro studenty 
126 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného*

Jak objednávat 
předplatné? 
 • vyplněním objednávky na webo-
vých stránkách www.4oci.cz

 • zasláním písemné objednávky 
poštou na adresu redakce

 • zasláním objednávky e-mailem

Redakce:
EXPO DATA spol. s r.o.
redakce časopisu Česká oční optika
Výstaviště 1
648 03 Brno
tel.: 541 159 373, 515 550 921
fax: 541 153 049
e-mail: pichova@expodata.cz
www.4oci.cz

*Zlevněné předplatné je určeno studentům 

odborných škol (obor oční optika, optome-

trie, ortoptika). Pro tento typ předplatného 

je podmínkou doručení potvrzení o studiu 

na adresu redakce.
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Žádejte u svého obchodního zástupce ALCON.

Trojitý čistící účinek
•  patentované složení čistí čočku

do hloubky
•  uvolňuje nečistoty a usazeniny
•  zlepšuje odstraňování proteinů

Vynikající čistota a komfort
• celodenní pohodlí při nošení1 

• bez přidaných konzervantů
• nízký reziduální obsah peroxidu

usazeniny
proteiny

Trojitý j ý
t t

Technologie HydraGlyde® 

•  vytváří kolem kontaktní čočky 
zvlhčující obal a udržuje ji zvlhčenou

Představujeme nový peroxidový roztok 
AOSEPT PLUS® s HydraGlyde®

VÝSLEDKEM JE dokonalá čistota 
    kontaktních čoček a pohodlí při nošení po celý den.1

DŮVODEM JE peroxidový systém čištění obohacený o zvlhčující technologii HydraGlyde®

POHODLÍ 
PO CELÝ 

DEN

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCETM VÝSLEDKY PODLOŽENÉ VĚDOU

komfort
i nošení1

rvantů
h peroxidu
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DLOUHODOBÁ OCHRANA
PRO ZDRAVÍ VAŠICH
OČÍ
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PŘEDCHÁZÍ PŘEDČASNÉMU STÁRNUTÍ VAŠICH 
OČÍ SELEKTIVNÍM FILTROVÁNÍM ŠKODLIVÉHO 
SVĚTLA1
ZACHOVÁVÁ VAŠI CELKOVOU POHODU 
PROPOUŠTĚNÍM POUZE NEZBYTNÉHO 
VIDITELNÉHO SVĚTLA: Cykly spánku/bdění, 
nálady, kognitivní funkce atd.

WWW.ESSILOR.CZ, WWW.CRIZAL.CZ

2
NABÍZÍ OPTIMÁLNÍ A DLOUHOTRVAJÍCÍ 
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM, ŽE NABÍZÍ 
ÚPLNOU OCHRANU PŘED PĚTI 
NEPŘÁTELI JASNÉHO VIDĚNÍ: Odlesky, 
škrábanci, otisky, prachem, vodou.
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www.facebook.com / 
essilorczech

www.youtube.com,
kanál Essilor CZ

Najdete nás na:


