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ACUVUE® - žádné jiné kontaktní čočky 
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Vážení optici a optometristé, 

představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů rezignovalo 
18. dubna během valné hromady. Stalo se tak kvůli nedostatečně fungující 
komunikaci a spolupráci mezi členy představenstva vycházející z rozdílných 
názorů na budoucí směřování oboru. Neshody panovaly především v pohledu 
na spolupůsobení optiky a optometrie, konkrétně na to, zdali je ideální, aby 
zrak dále měřili optometristé v nestátních zdravotnických zařízeních neboli 
NZZ (nově poskytovatel zdravotních služeb – PZS), nebo zda by bylo vhodné 
umožnit měření i mimo NZZ optometristům, kteří neaplikují kontaktní čočky, 
a optikům dovzdělaným kurzem na refrakcionisty. Na valné hromadě byly pre-
zentovány vize obou směrů vývoje oboru, o kterých se hlasovalo, a následně 
představenstvo na své funkce rezignovalo kvůli nedůvěře v to, zda by bylo 
schopno v odhlasovaném nasměrování jednotně a harmonicky pokračovat.

Čekají nás tedy předčasné volby. Volební valná hromada proběhne v pátek 
26. června 2015 v budově Autoklubu ČR v Praze. Věříme, že řada z vás bude 
mít zájem se do dění ve vedení Společenstva aktivně zapojit a bude do jeho 
představenstva kandidovat, nebo přijede vyjádřit svůj názor zvolením nejvhod-
nějších kandidátů. 

Rozkoly, odlišné názory, odstupování, odvolávání, války a revoluce vidíme 
v posledních letech kolem sebe všude, jak u nás, tak i v zahraničí. Přejeme si 
proto, aby současné turbulentní dění v našem Společenstvu posloužilo přede-
vším k veřejnému vyřčení názorů a vytyčení směru a stalo se pouze nezbytnou 
předehrou k následnému klidnému a rozhodnému fungování Společenstva 
a jeho představenstva a k prosperitě celého oboru.

Věříme, že silné postavení našeho oboru ve společnosti zajistí především 
rozumná a přátelská součinnost optiky a optometrie, a proto jsme i pro nad-
cházející zářijový kongres vybrali hlavní téma Optika a optometrie – součinnost 
dvou prolínajících se odvětví jednoho oboru a jeho budoucnost.

Podrobný zápis z průběhu poslední valné hromady, informace o připravova-
né volební valné hromadě včetně formuláře pro zájemce o kandidaturu a také 
informace o připravovaném kongresu s možností on-line registrace naleznete 
na stránkách Společenstva – www.scoo.cz.

Těšíme se na setkání s vámi 26. června v Praze na volební valné hromadě 
SČOO a také 19.–20. září na 10. kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2015 v Olomouci.

Přijeďte, prosím, pomoci oborům optika a optometrie ke zdravé existenci!

Ing. Pavel Šebek
sekretariát SČOO
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HOYA Sensity povyšují brýlové čočky reagující na světlo na novou úroveň:
• Technologie Stabilight zajišťuje stále stejný výkon čoček  
 v různém podnebí a ročních obdobích

• Sensity redukují oslnění a poskytují excelentní kontrast obrazu  
 plného sytých a přirozených barev

• Výjimečná optická kvalita a stabilita díky  
 Photochromic Precision Technologii

• Obsáhlá nabídka progresivních, jednoohiskových a bifokálních čoček  
 vyrobených freeform technologií

HOYA Sensity: brýlové čočky reagující na světlo
     Pro komfort v každé situaci

Vnímejte světlo na: www.sensitylenses.eu
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10. vzdělávací kongres
zařazený do kreditního systému

téma kongresu

Optika a
Optometrie

Součinnost dvou prolínajících 
se odvětví jednoho oboru 

a jeho budoucnost

19. - 20. září 2015, 
Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 

v Olomouci

Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci pořádá

STRÁNKY SČOO autor: Ing. Pavel Šebek

INFORMACE ze Společenstva
Valná hromada SČOO   

Dne 18. dubna 2015 se konala v Praze valná hromada 
SČOO, na které rezignovalo představenstvo Společenstva 
českých optiků a optometristů. (Bližší informace o  situaci 
v SČOO si můžete přečíst v editorialu Pavla Šebka na straně 1.) 
Následovat budou předčasné volby. Volební valná hromada 
proběhne v pátek 26. června 2015 v budově Autoklubu ČR 
v Praze. Podrobný zápis z průběhu poslední valné hromady, 
informace o červnové volební valné hromadě včetně for-
muláře pro zájemce o kandidaturu naleznete na webových 
stránkách www.scoo.cz.

Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2015

Kromě volební valné hromady se připravuje také jubilejní 
10. vzdělávací kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2015, jehož hlav-
ním tématem bude součinnost dvou prolínajících se odvětví 
jednoho oboru a jeho budoucnost. Bude se konat ve dnech 
19.–20. září 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Bližší informace o kongresu a on-line registrační 
formulář naleznete rovněž na stránkách www.scoo.cz.

Těšíme se na setkání s vámi na volební valné hromadě 
v Praze i na kongresu v Olomouci.

Ing. Pavel Šebek, scoo@scoo.cz
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Koagulace sítnice je nejčastěji 
hrazenou laserovou operací očí    

Podle statistik Všeobecné zdravotní pojišťovny byla v roce 
2014 nejčastěji hrazenou laserovou operací očí koagulace 
sítnice, jejíž hlavní příčinou je cukrovka. Tento zákrok loni 
absolvovalo více než 17 tisíc Čechů. Právě diabetes patří 
mezi civilizační onemocnění, kterým v České republice trpí 
přes 800 tisíc pacientů. „Od roku 2010 se sice počet výkonů 
v případě koagulace sítnice z 20 997 snížil o více než tři 
tisíce, stále se však jedná o nejčastěji hrazený výkon,“ potvr-
zuje Eva Brožíková z VZP. „S počtem 3 855 je za loňský rok 
druhou nejčastěji prováděnou operací laserová iridotomie, 
která účinně řeší zelený zákal v počáteční fázi onemocnění,“ 
dodává Brožíková.

Podle odborníků je zhoršování zraku často způsobeno 
špatnou péčí o zdraví. Například v případě velmi rozšířeného 
šedého zákalu (katarakta) se jedná hned o několik rizikových 
faktorů, které zvyšují pravděpodobnost jeho výskytu. Lidé 
často podceňují vliv UV záření, jehož dlouhodobé půso-
bení bez dostatečné ochrany může způsobit právě šedý 
zákal. Mezi potenciálně ohrožené pacienty patří také kuřáci, 
u kterých je prokázána až 3× vyšší pravděpodobnost vzniku 
šedého zákalu. Vzniku katarakty se tedy lze alespoň částečně 
vyhnout nošením ochranných brýlí a omezením kouření, 
vhodnou prevencí je také změna životního stylu, především 
strava bohatá na vitaminy B, C a E, karoten a železo.

Boj proti slepotě v Malawi

Dne 4. března otevřel Vision Institut Briena Holdena spo-
lečně s firmou Essilor, světovým výrobcem brýlových čoček, 
první oční centrum v Lilongwe, hlavním městě Malawi. V rámci 
boje proti nedostatečné oční péči přibude v zemi do roku 2019 
dalších 49 center, která budou zajišťovat přístupnou, cenově 
dostupnou a kvalitní péči o zrak Malawijců žijících na vesnicích. 
V současné době pracuje v Malawi ve veřejném sektoru 13 op-
tometristů, kteří pečují o téměř 17 milionů obyvatel, z nichž 
90 % žije pod hranicí chudoby. Vision Institut Briena Holdena 
je globální nezisková organizace, jejímž cílem je celosvětový 
boj proti slepotě.

Redakce

Nové rekordy v podání 
Hoya Univerzity 2015

Poslední dubnový víkend patřil 9. ročníku pověstné 
dvoudenní vzdělávací akce Hoya Univerzita. Ta si letos pro 
místo svého konání vybrala úžasný a cestovními portály 
oceňovaný lázeňský resort Tree of Life v městečku Lázně 
Bělohrad.

Odborný program byl tvořen z 28 různých tematických 
okruhů a zaštiťovalo jej 14 přednášejících řadících se mezi 
špičky ve svém oboru. Mezi novinky tohoto ročníku patřila 
jak nová témata a zařazení nových lektorských osobností, 
tak vyšší množství interaktivních workshopů.

Sobotní večírek se nesl v duchu stylového filmového 
večírku a byl pro účastníky pestrým kulturním zážitkem. 
V průběhu bohatého doprovodného programu se mimo 
jiných představila Alex, vítězka Mistrovství ČR v kategorii 
pole dance a taneční skupina Kroksemkroktam, vítěz sou-
těže Taneční skupina roku v ČR. Značný úspěch zazname-
nala ukázka a přímá degustace molekulárního cateringu 
v podání samotného mistra oboru, pana Petra Koukolíčka.

Počet účastníků, který se letos vyšplhal na závratných 
269 osob, svědčí o historicky největší návštěvnosti Hoya 
Univerzity. Každý, kdo chce prohloubit své odborné znalosti, 
je srdečně zván příští rok v dubnu na výroční 10. ročník 
Hoya Univerzity.

Barbora Poštolková 
HOYA Lens CZ a.s.

ZPRÁVY REDAKCE   
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DOTAZNÍK 
SČOO 2015

Z PRAXE OPTIKA autor: Mgr. Martin Falhar, Ph.D. 

Během měsíce března pro-
běhlo mezi očními opti-

ky a optometristy dotazování 
za účelem zmapovat obor oční 
optiky a optometrie u nás. Do-
tazník byl pořádán pod hlavičkou 
Společenstva českých optiků 
a optometristů. Jeho cílem bylo 
zjistit názory a plnění legislativ-
ních povinností a získat informa-
ce o potřebě dalšího vzdělávání. 
Dotazník byl rozdělen na dvě 
části – jedna část byla určena 
majitelům očních optik, druhá 
zaměstnancům.

Vytvoření dotazníku je v dnešní 
době díky pokročilým internetovým 
aplikacím velmi snadné. Nic tedy ne-
brání tomu, abychom pomocí těchto 
dostupných prostředků alespoň zčásti 

zmapovali náš obor oční optiky. Velmi 
důležitou vlastností každého dotazníku 
je jeho „pravdivost“. Tedy to, zda jsou 
jeho výsledky obecně uplatnitelné 
a zda byl dotazník položen náhodně 
bez ohledu na různé faktory, jako je 
věk, pohlaví, místo atd. V této souvislosti 
je nutné poznamenat, že dotazník byl 
rozesílán především přes e-mailovou 
databázi členů SČOO. Tato skutečnost 
vykazuje určitou zkreslující tendenci. 
Lze totiž předpokládat, že člen SČOO 
má určitou osobní zodpovědnost vůči 
svému oboru a bude tím spíše dodr-
žovat pravidla, takže například otázky 
týkající se dodržování legislativy mohou 
díky tomu vykazovat mnohem pozitiv-
nější výsledky.

Záměrem autorů dotazníku bylo, aby 
jej vyplnila co nejširší odborná veřejnost. 
Nehlídalo se proto, zdali se už z jednoho 

počítače na určitém pracovišti hlasovalo. 
Vycházeli jsme z toho, že na jednom 
počítači v optice pracuje více lidí a bylo 
tedy možné, aby jeden počítač využilo 
co nejvíce lidí.

Některé otázky v dotazníku byly 
označeny jako povinné. U otázky 
na členství v oborových sdruženích 
nebyla ovšem uvedena možnost „žád-
né“. Dotazovaný tak buď falešně uvedl 
náhodně jednu z nabízených variant 
(SČOO, ČKS, MSOO), nebo dotazování 
ukončil. Po týdnu jsme byli na tento 
zádrhel upozorněni a dodatečně byla 
přidána možnost „žádné“. Vzhledem 
k tomu nelze tuto otázku brát jako 
platnou a nelze z ní vyvozovat jakékoliv 
závěry.

Celý dotazník lze nalézt na stránkách 
SČOO v sekci Novinky: http://scoo.cz/
novinky/vyhodnoceni-dotazniku.
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Dotazník pro majitele 
očních optik

Tohoto dotazníku se zúčastnilo 
260 majitelů očních optik. Průměrný 
věk majitelů je 40–50 let a přibližně dvě 
třetiny tvoří ženy. Nejčastěji majitelé 
vlastní jednu pobočku (57 %), vlastnictví 
více než tří poboček je ojedinělé. Muži 
v průměru vlastní 2,1 pobočky, ženy 
1,6 pobočky.

Vzdělání majitelů očních 
optik

Dotazy na vzdělání jasně ukazují 
na různorodost naší vzdělávací sousta-
vy. V rámci oční optiky je možné získat 
vzdělání na střední škole nebo vyšší 
škole odlišných zaměření, v denním 
nebo dálkovém studiu, nebo formou 
rekvalifikačního kurzu či kdysi v rámci 
NCO NZO. Pro zjednodušení bylo 
konečné vzdělání rozděleno na oční 
optiky, optometristy nebo oftalmology. 
Více než polovina majitelů (51 %) má 
vzdělání jak očního optika, tak optome-
tristy (tím je myšlen kurz na NCO NZO). 
Třetina majitelů (29 %) jsou pak čistě 
oční optici a pouze 15 % jsou výhradně 
optometristé.

Postoj k registrační 
povinnosti

V rámci oční optiky existuje několik 
povinností, které jsou neodmyslitelně 
spojeny s podnikáním. Jednou z nich je 
statut poskytovatel zdravotních služeb 
(PZS). Postoj k této povinnosti je shrnut 
v grafech 1, 2. Třetina majitelů považuje 
registrační povinnost za kladnou, třetina 
k ní má neutrální postoj a třetina postoj 
záporný.

Ekonomická situace optik

Do dotazníku byly zařazeny i otázky 
týkající se ekonomické situace. Celých 
40 % majitelů optik vidí své podnikání 
jako mírně růstové, 31 % jako stagnující 
a 20 % udává mírný pokles. Lze tedy sou-
dit, že obor jako takový vykazuje velmi 
mírnou růstovou tendenci a je ve shodě 
s aktuálním ekonomickým trendem.

Další otázky byly cíleny na množství 
otvíraných a zavíraných poboček, a to jak 
v řadách majitelů, tak i mezi jejich kon-
kurenty. Přesný význam těchto otázek 
však vyplyne až po porovnání v budou-
cích letech, kdy ze změn bude patrná 
nálada trhu.

Otázky směřované na pracovní síly 
ukazují, že 24 % podnikatelů by potřebo-
valo dalšího očního optika a 32 % pod-
nikatelů dalšího optometristu. Relativně 
pozitivně vyšla otázka týkající se podílu 
zaměstnavatele na vzdělávání svých za-

městnanců. Celkem 48 % majitelů hradí 
zaměstnancům vše, 26 % jim přispívá 
a 26 % nehradí zaměstnancům nic.

Tématem, o kterém se často disku-
tuje, je povinná registrace výrobce indi-
viduálních zdravotnických prostředků. 
Postoj odborné veřejnosti k této povin-
nosti je patrný z grafu 3.

Služby nabízené v optikách

Další otázky měly za úkol zjistit, 
co je vlastně standard v nabízených 

graf 1 Jaký máte názor na statut poskytovatel zdravotních služeb?

graf 2  Znáte všechny podmínky pro zavedení statutu poskytovatel zdravotních služeb 
(dříve NZZ)?

graf 3 Jaký je váš postoj k povinné registrační povinnosti?

Kladný, jsem jednoznačně 
pro vymezení jasných 
pravidel (87 odpovědí)

Neutrální, respektuji jej, 
ale považuji jej za přítěž 
(34 odpovědí)

Neutrální, respektuji tento zákonný 
požadavek, jsem si vědom/a jeho 
přínosu pro obor (39 odpovědí)

Záporný, PZS je jen úřednický 
výmysl (43 odpovědí)

Záporný, PZS shledávám jako 
neužitečný, vzhledem k nevy-
mahatelnosti u těch, kteří tento 
požadavek porušují (38 odpovědí)

Ano, vše je mi jasné 
(102 odpovědí)

Moc ne, je hodně věcí, kde tápu
(37 odpovědí)

Nevím si vůbec rady
(17 odpovědí)

Půl na půl, nejsem si zcela jist/á
(46 odpovědí)

Víceméně ano, mám jen pár 
nejasností (58 odpovědí)

Kladný, nemám s ní problém, 
vidím možnost více chránit náš
obor (35 odpovědí)

Neutrální, je to jedna z nutných 
povinností, kterou musím ve
svém podnikání splnit (73 odpovědí)

Záporný, je to jen tahání peněz, 
obtěžuje mne a nemá žádný
přínos pro obor (152 odpovědí)
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službách. Obecně lze říci, že dvě třetiny 
(69 %) optik nabízí služby měření zraku 
a polovina (55 %) služby v oblasti ap-
likace kontaktních čoček. Celých 17 % 
optik má na pracovišti oftalmologa 
(graf 4). Zajímavý je údaj, že zhruba 11 % 
optik měří zrak a přitom nemá splněnou 
povinnost mít statut poskytovatele 
zdravotních služeb. Velmi překvapivé je 
ovšem číslo o realizaci zábrusu. Z mého 
pohledu pouze 55 % očních optik 
provádí broušení na svých pobočkách, 
zbylé optiky zřejmě využívají zábrusová 
centra. 

Dotazník pro 
zaměstnance oční optiky

Věkový průměr zaměstnanců je lo-
gicky oproti majitelům nižší a majoritu 
tvoří dvacátníci a třicátníci v obdobném 
poměru pohlaví jako u majitelů – dvě 

třetiny žen oproti jedné třetině mužů. 
Třetinový charakter vykazuje rovněž 
vzdělání – třetinu zaměstnanců tvoří 
čistě oční optici, třetina jsou oční op-
tici a optometristé (včetně absolventů 
NCO NZO) a třetina jsou výhradní op-
tometristé. Přibližně polovina zaměst-
nanců aplikuje kontaktní čočky a dvě 
třetiny měří zrak.

Graf 5 shrnuje výsledky odpovědí 
týkajících se potřeby vzdělání. U této 
otázky bylo možné v dotazníku zatrh-
nout i více možností. Uvedená čísla 
tak nelze sčítat a stavět na nich závěry. 
Dodatečnou analýzou bylo zjištěno, 
že 132 respondentů (38 %) by uvítalo 
další vzdělání.

Většina z dotázaných zaměstnanců 
optik má kladný postoj ke vzdělávacím 
akcím (76 %). Poslední otázka v dotaz-
níku přinesla zjištění, že 15 % aktiv-
ních optometristů není registrováno 
na NCO NZO.

Shrnutí 

Všem kolegům a kolegyním, kteří 
si chtějí udělat celkový obraz o situaci 
v našem oboru, doporučuji navštívit 
webové stránky SČOO. Zde je volně 
ke stažení celý dotazník včetně názorů 
na tyto otázky:
 • Co považujete za největší problém 
ve svém podnikání?

 • Jaká je vaše spolupráce s oftalmolo-
gy?

 • Co považujete za největší problém 
přímo u vás v optice?

 • Jaký je váš postoj k SČOO, co od sdru-
žení očekáváte?

 • Jaké odborné téma byste uvítal/a 
na školení?

Odpovědi na tyto otázky jsou v do-
tazníku individuálně vypsány a jejich 
zveřejnění je vzhledem k rozsahu nad 
rámec tohoto článku. Jedná se však 
o velmi zajímavé názory, které odrážejí 
veřejné mínění společnosti očních op-
tiků a optometristů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem respondentům za účast při vyplňo-
vání odpovědí a pevně doufám, že tento 
dotazník nebude ojedinělým počinem.

Mgr. Martin Falhar, Ph.D.
M256@seznam.cz

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

Měření zraku Aplikace 
kontaktních 

čoček 

Oftalmolog na 
pracovišti 

PZS Realizace 
zábrusu 

graf 5 Dostačuje vám vaše vzdělání?

graf 4 Služby nabízené v očních optikách.

Plně dostačuje (203 odpovědí)

Potřeboval/a bych být znalejší 
v oční optice (29 odpovědí)

Potřeboval/a bych si dodělat 
vzdělání pro měření zraku 
a aplikaci kontaktních čoček 
(43 odpovědí)

I přes svoje vzdělání 
si nejsem v optometrii jistý/á 
(27 odpovědí)

Uvítal/a bych dálkovou 
formu studia optometrie 
(93 odpovědí)

Uvítal/a bych možnost 
dovzdělání se na NCO NZO 
(„doškolovák“) (58 odpovědí)

69
55 55

17

62
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

MAKULÁRNÍ 
PIGMENT
a vidění
Každý optometrista jistě někdy 

řešil otázku potravinových 
doplňků ve vztahu k vidění. Mezi 
takové doplňky řadíme vitaminy, 
karotenoidy, stopové prvky, mi-
nerály nebo nenasycené mastné 
kyseliny. Mezi karotenoidy patří 
lutein, zeaxantin a mezo-zeaxan-
tin, které se přirozeně nacházejí 
v makule a souhrnně se označují 
jako makulární pigment. V člán-
ku si popíšeme jeho vlastnosti 
a možnosti, jak lze jeho hustotu 
ovlivnit potravinovými doplňky.

Makulární pigment a jeho 
vlastnosti

V makule se nacházejí karotenoidy 
lutein, zeaxantin a mezo-zeaxantin, které 

jsou známy pod společným označením 
makulární pigment a propůjčují makule 
její nažloutlou barvu (obr. 1).

Karotenoidy jsou lipofilní (rozpustné 
v tucích) barevné pigmenty, které jsou 
obsaženy v chromoplastech mnoha 
rostlin a druhů ovoce jako žluté až na-
červenalé barvivo, byly však zjištěny také 
v chloroplastech mnoha zelených rostlin. 

Doposud bylo v přírodě identifiko-
váno téměř 700 karotenoidů. V lidském 
séru lze při běžném způsobu výživy 
zjistit na 40 různých karotenoidů. Podle 
chemického složení se karotenoidy dělí 
do dvou skupin – na karoteny (skládají se 
z vodíku a uhlíku) a xantofyly, které navíc 
obsahují kyslík.

Mezi nejznámější karoteny patří 
alfa-karoten a beta-karoten. Ze skupiny 
xantofylů jsou nejznámější lutein a jeho 
izomer zeaxantin, které se v největší míře 

vyskytují v tmavé listové zelenině, jako 
je kapusta, špenát, salát nebo petržel, 
přičemž jejich obsah může značně 
kolísat v závislosti na druhu, ročním ob-
dobí, stupni zralosti, podmínkách sklizně 
a skladování. Vysoký obsah zeaxantinu byl 

obr. 1  Žlutý makulární pigment na řezu 
sítnicí opice makak rhesus. V bílém 
světle se jeví jako žlutý, v modrém 
světle se jeví jako tmavý a v zele-
ném světle není viditelný.
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prokázán v kukuřici, paprice a šafránu. Ka-
rotenoidy se rostlinnými krmivy dostávají 
do živočišných organizmů, kde se proka-
zatelně vyskytují např. v krvi, kůži nebo 
peří. Například vaječný žloutek obsahuje 
lutein a zeaxantin v poměru 4 : 1. S jídlem 
jsou přijímány v průměru maximálně 
3 mg luteinu a zeaxantinu denně.

U mezo-zeaxantinu nebyl dosud roz-
poznán rostlinný původ. V tomto směru 
ovšem neexistuje velký počet výzkumů, 
neboť extrakce tohoto karotenoidu – prav-
děpodobně na základě jeho chemické po-
dobnosti s luteinem a zeaxantinem – není 
snadná. Navíc se vědecký zájem k mezo-
-zeaxantinu obrátil až v posledních letech. 
Při výzkumu, který provedl Nolan a kolektiv 
v roce 2014, byl mezo-zeaxantin prokázán 
v některých druzích ryb, ovšem nikoliv 
v ovoci nebo zelenině. Tento výzkum 
ukázal, že se mezo-zeaxantin vyskytuje 
v přírodě a je tak i součástí naší výživy.

Mezo-zeaxantin se nenachází v při-
rozené lidské stravě (nebo pouze ve vel-
mi omezené míře). Předpokládá se tedy, 
že mezo-zeaxantin se tvoří v makule 
jako výsledek enzymatického procesu 
z luteinu v sítnici oka. Charakteristická 
barva karotenoidů je ovlivněna jejich 
schopností absorbovat světlo, jež je 
dána konjugovanými dvojnými vazbami 
(obr. 2). Výsledné absorpční spektrum 
se běžně používá k identifikaci karote-
noidů. Maximální absorpční spektrum 
makulárního pigmentu je 460 nm. 
Mezo-zeaxantin, zeaxantin a lutein mají 
velmi podobná absorpční spektra, avšak 
vzhledem k minimálním rozdílům jsou 
jasně rozpoznatelné.

Ačkoliv je každý z makulárních karo-
tenoidů sám o sobě dobrým modrým 
filtrem, optimální účinek filtru proti vidi-
telnému modrému světlu vzniká teprve 
společným působením všech těchto tří 
pigmentů.

Molekulární řetězce makulárního 
pigmentu obsahují volné elektrony, 
které vysvětlují jeho antioxidační vlast-
nosti. Nejsilnější antioxidační účinek je 
připisován mezo-zeaxantinu, následuje 
zeaxantin. Koncentrace luteinu, zea-
xantinu a mezo-zeaxantinu v poměru 
1 : 1 : 1 má silnější antioxidační účinek 
než každý jednotlivý karotenoid při 
stejné celkové koncentraci.

Anatomie makulárního 
pigmentu v sítnici 

Trieschmann a kolektiv pomocí 
histologických řezů z jedenácti lidských 
sítnic prokázali, že je makulární pigment 
lokalizován převážně v Henleových vlák-
nech a také parafoveolárně ve vnitřní 
a zevní plexiformní vrstvě. Následně měřili 
průměr rozšíření makulárního pigmentu 
okolo foveoly. Mezi jednotlivýma očima 
od dárců se ukázaly velké rozdíly v rozme-
zí od 200 do 900 μm, které nesouvisely 
s věkem dárce.

Uprostřed makuly je převládajícím 
karotenoidem mezo-zeaxantin, zeaxantin 
se nachází převážně ve střední periferii 
a lutein v periferii makuly. Na obr. 3 je vy-
obrazeno typické rozdělení jednotlivých 
makulárních pigmentů.

In vivo je možné změřit pouze hus-
totu makulárního pigmentu v závislosti 
na foveole, nikoliv však rozložení jed-
notlivých karotenoidů. K určení hustoty 
makulárního pigmentu je možné využít 
několik objektivních či subjektivních 
metod, například heterochromatickou 
Flicker fotometrii (HCFP) nebo metodu 
autofluorescence.

Vliv makulárního 
pigmentu na vidění

V současné době se předpokládá, že 
makulární pigment je na základě svých 
optických a biochemických vlastností 
lokalizován v makule, kde na jedné 

straně chrání před oxidačním stresem 
a na druhé straně zlepšuje určité funkce 
vidění.

Kontrastní citlivost oka je ovlivněna 
chromatickou aberací. Krátkovlnné 
modré světlo se láme více než dlouho-
vlnné červené světlo. Zaostřuje-li oko 
na světlo vlnové délky 550 nm, vzniká 
pro světlo vlnové délky 460 nm myopická 
defokusace asi 1,2 D a pro dlouhovlnné 
světlo vlnové délky 640 nm hyperopická 
defokusace 0,5 D.

Za další rušivý faktor je považován 
rozptyl světla, který vzniká lomem nebo 
odrazem od částic, jež plavou v oku, 
nebo se vznáší ve vzduchu. Uvnitř oka 
může vznikat rozptýlené světlo na oční 
čočce, rohovce, v komorové vodě nebo 
ve sklivci. Jakmile se rozptýlí světlo ze 
světelného zdroje umístěného v blízkosti 
optické osy, ať už intraokulárně, nebo 
vlivem vnějších faktorů, dosáhne toto 
světlo makuly a ovlivňuje jak kontrastní 
citlivost, tak zrakovou ostrost a způsobuje 
oslnění (glare).

Makulární pigment má schopnost fun-
govat jako filtr a snižuje tak chromatickou 
aberaci i negativní účinky rozptýleného 
světla. Loughman a kolektiv zjistili, že do-
plňování kombinace luteinu, zeaxantinu 
a mezo-zeaxantinu může značně zlepšit 
nejen hustotu makulárního pigmentu, 
ale i kontrastní citlivost pro téměř všech-
ny prostorové frekvence v mezopických 
i fotopických podmínkách.

Doplňky složené pouze z luteinu 
a zeaxantinu bez mezo-zeaxantinu 
 nepřinesly ani zvýšení hustoty maku-

obr. 2 Chemická struktura tří makulárních pigmentů.

lutein

zeaxantin

mezo-zeaxantin
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lárního pigmentu, ani výrazné zlepšení 
kontrastní citlivosti.

Makulární pigment 
a věkem podmíněná 
makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární de-
generace (VPMD) je nejčastější příčinou 
nevratné ztráty vidění u osob nad 50 

let v západním světě. Celosvětově se 
udává 30 milionů pacientů s věkem 
podmíněnou makulární degenerací, 
z toho přibližně 4,5 milionu jich žije 
v Německu.

Příčiny VPMD nejsou dosud zcela 
objasněny, avšak obecně se riziko vzniku 
onemocnění zvyšuje s věkem: například 
každý čtvrtý Němec nad 65 let trpí VPMD 
v různém stadiu.

Americkým vědcům se podařilo pro-
kázat genetickou predispozici pro VPMD 
v genomu. Z jejich poznatků vyplývá, že 
genové varianty na chromozomech 1 a 6 
mají ze 74 % určující vliv na vznik onemoc-
nění. Vědci předpokládají, že otoky a zá-
nětlivé procesy v oku vedou k odumírání 
zrakových buněk. 

Mezi další rizikové faktory patří kouření, 
hypercholesterolemie, onemocnění kar-
diovaskulárního systému, světlá duhovka 
a dlouhodobé pobyty na slunci v průběhu 
života. Ženy jsou přitom postiženy častěji 
než muži. Oxidační stres je sice považován 
za důležitý faktor v etiologii VPMD, avšak je 
možné jej ovlivnit. 

Řada vědeckých studií se zabývá sou-
vislostí mezi VPMD a hustotou makulárního 
pigmentu. Kirby a kolektiv měřili profil ma-
kulárního pigmentu u 484 zdravých účast-
níků studie a rozdělili jej do dvou kategorií: 
na typickou exponenciální křivku  (obr. 4) 
a atypický průběh s centrálním úbytkem 
makulárního pigmentu (obr. 5). Rizikové fak-
tory pro vznik VPMD byly zjišťovány pomocí 
dotazníku zaměřeného na zdravotní stav 
a životní styl. Atypický profil makulárního 
pigmentu byl zjištěn ve výrazně vyšší míře 

obr. 3 Rozdělení makulárních pigmentů.

obr. 4 Typický průběh profilu makulárního pigmentu.
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u starších účastníků studie a kuřáků. Z toho 
lze vyvodit souvislost mezi atypickým pro-
filem makulárního pigmentu a zvýšeným 
rizikem vzniku VPMD.

Tento předpoklad je v souladu s ji-
nou studií, kterou provedl Trieschmann 
a kolektiv na 400 účastnících. Prokázali, že 
u 253 účastníků s prvními příznaky VPMD 
se podstatně častěji vyskytla významně 
nižší hustota makulárního pigmentu než 
u zdravých účastníků studie.

To by znamenalo, že podáváním 
doplňků s obsahem makulárních karo-
tenoidů lze dosáhnout zvýšení hustoty 
makulárního pigmentu. Tyto doplňky mají 
vliv nejen na zlepšení zrakových funkcí, ale 
jejich antioxidační účinky mohou mírnit 
průběh VPMD. 

Ve studii známé pod zkratkou MOST 
(Meso-Zeaxanthin Ocular Supplementati-
on Trial) bylo 52 pacientů v raném stadiu 
onemocnění VPMD rozděleno do tří skupin 
a dostávali preparáty obsahující karotenoidy 
s různým složením (skupina č. 1 dostávala 
20 mg luteinu a 2 mg zeaxantinu; skupina 
č. 2 dostávala 10 mg luteinu, 10 mg mezo-
-zeaxantinu a 2 mg zeaxantinu; skupina č. 3 
dostávala 3 mg luteinu, 17 mg mezo-zea-
xantinu a 2 mg zeaxantinu). Po 12 měsících 
užívání těchto preparátů bylo ve skupinách, 
které dostávaly preparát s mezo-zeaxanti-
nem, prokázáno výrazné zvýšení hustoty 
makulárního pigmentu. Kontrastní citlivost 
se zvýšila ve všech skupinách, přičemž 
ve skupinách č. 1 a 2 pouze pro nižší prosto-
rové frekvence a ve skupině č. 3 pro všechny 
frekvence s výjimkou 1,2 c/st. Tento výsledek 
dokazuje, že doplňky, které obsahují mezo-
-zeaxantin, mají výrazný vliv na významné 
zlepšení hustoty makulárního pigmentu 
a kontrastního vidění.

Studie AREDS 1 a AREDS 2 (Age-
-Related Eye Disease Study) jsou asi 
nejznámější studie související s věkem 
podmíněnou makulární degenerací, 
které zkoumaly vliv různých kombinací 
účinných látek z karotenoidů a minerál-
ních látek na vývoj onemocnění. Ve stu-
dii AREDS 1 byla použita kombinace 
látek s následujícím složením: 500 mg 
vitaminu C, 400 MJ vitaminu E, 15 mg 
beta-karotenu, 80 mg zinku, 2 mg mědi. 
Při používání této kombinace se prav-
děpodobnost vzniku pokročilé VPMD 
sníží o 25–30 %.

V průběhu studie AREDS 2 bylo zjiš-
těno, že u dvou procent účastníků studie 
AREDS 1, kteří užívali doplněk ve výše 
zmíněném složení, se vyskytla rakovina 
plic, zatímco ve srovnávací skupině, 
která užívala doplněk AREDS 1 bez beta-
-karotenu, onemocnělo rakovinou plic 
pouze 0,9 % účastníků. Z pacientů, kteří 
rakovinou plic onemocněli, bylo 91 % 
bývalých kuřáků.

Při studii AREDS 2 se ukázalo, že vy-
nechání beta-karotenu a snížení množství 
zinku na 25 mg nemá žádný negativní 
vliv na vývoj VPMD. Lutein a zeaxantin 
jsou vhodné náhražky beta-karotenu, 
protože nemají vliv na riziko vzniku rako-
viny plic a rovněž riziko postupu VPMD 
je při jejich používání o 18 % nižší než 
ve srovnání s originálním doplňkem ze 
studie AREDS 1.

Závěr

Aby bylo možné potvrdit dosavadní 
pozitivní výsledky ve vztahu ke zlepšení 
vidění a k vývoji VPMD, bude zapotřebí 
provést další randomizované, dvojitě za-
slepené studie s vyšším počtem účastníků.

Nicméně mnoho studií již prokázalo, 
že potravinové doplňky s obsahem tří 
karotenoidů luteinu, mezo-zeaxantinu  
a zeaxantinu zvyšují hustotu makulární-
ho pigmentu. Jako obzvlášť důležitý se 
jeví mezo-zeaxantin vzhledem ke svým 
vysokým antioxidačním schopnostem, 

ukládání uprostřed makuly a také proto, 
že každé lidské tělo zřejmě není schopno 
vytvářet mezo-zeaxantin z retinálního 
luteinu v makule.

Zlepšení kontrastní citlivosti, snížení 
vnímání rozptýleného světla (glare) a po-
zitivní výsledky ve vztahu k věkem pod-
míněné makulární degeneraci ukazují, že 
používání doplňků s kombinací luteinu, 
zeaxantinu a mezo-zeaxantinu má smysl.

Z německého originálu volně přeložila 
redakce.

Literatura:

Seiler, H.: Makulapigment und Sehen. DOZ 12/2014, 

str. 48–51.

AREDS (Age-Related Eye Disease 
Study) je klinická studie sponzoro-
vaná úřadem National Eye Institute, 
jenž je součástí Národního úřadu pro 
zdraví (National Institutes of Health) 
ve Spojených státech. Cílem studie 
byl výzkum rizikových faktorů pro 
věkem podmíněnou makulární 
degeneraci (VPMD) a šedý zákal 
a vyhodnocení účinků vysokých dá-
vek antioxidantů a zinku na progresi 
VPMD. Výsledky studie byly zveřej-
něny v říjnu 2001 a prokázaly, že vy-
soká hladina některých ochranných 
prvků může snížit riziko vzniku VPMD 
o 25–30 %. Mezi tyto prvky patří vita-
min C, vitamin E, beta-karoten, lutein, 
zeaxantin, zinek a měď. 

8

obr. 5 Atypický průběh profilu makulárního pigmentu s centrálním úbytkem.
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ZÁVISLOST 
NITROOČNÍHO 
TLAKU
na fyziologických 
parametrech
Zvýšený nitrooční tlak je hlav-

ní rizikový faktor pro rozvoj 
a progresi glaukomu s otevře-
ným úhlem. Glaukom je jedna 
z  civilizačních chorob, které 
mohou vážně a nevratně narušit 
náš zrak. Toto onemocnění se 
celosvětově řadí na první místo 
mezi příčinami slepoty, a  to 
i ve vyspělých zemích světa.   

V současné době řada studií sledu-
je různé faktory, které by mohly ovliv-
ňovat nitrooční tlak, popřípadě vznik 
glaukomu. Studie se rovněž zabývají 
tím, zda se dá těmto faktorům nějakým 
způsobem předcházet. V souvislosti 
s nitroočním tlakem se sleduje např. 
věk, pohlaví, barva duhovky, krevní 
tlak, body mass index (BMI), změna po-
lohy hlavy, fyzická zátěž, kouření, kon-

zumace energetických nápojů. Zjištění 
abnormální hodnoty nitroočního tlaku 
nás může upozornit na závažnější oční 
onemocnění, jako je glaukom – zelený 
zákal. Zelený zákal je většinou spojen 
se zvýšeným nitroočním tlakem, i když 
to nemusí být vždy pravda. Patofy-
ziologie glaukomu je stále nejistá 
a vyšší nitrooční tlak je léčený pouze 
jako jeho prevence. Výskyt glaukomu 
roste s věkem, ačkoli podstatná část 
starších lidí s glaukomem nemá trvale 
zvýšený nitrooční tlak. Přestože se vyšší 
nitrooční tlak zkoumá hlavně v souvis-
losti s tímto onemocněním, v mnoha 
případech může být jeho zvýšení 
způsobeno jiným onemocněním, nebo 
dokonce může souviset s některým 
fyziologickým parametrem.

V období od října 2013 do ledna 
2014 jsem se zabývala studií, ve které 

jsem se zaměřila na zjištění toho, zdali 
mají věk, pohlaví, BMI, barva duhovky 
a také změna polohy hlavy (ze svislé 
do vodorovné polohy) vliv na nitro-
oční tlak. Měření v rámci této studie 
probíhala v optometrické laboratoři 
katedry optiky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. Věk, 
pohlaví a BMI se mohou navzájem 
ovlivňovat. Předpokládá se, že by ni-
trooční tlak mohl mít pozitivní vztah 
k věku pacienta, protože krevní tlak 
s věkem roste a ten je také pozitivně 
spojen s nitroočním tlakem. Dále se 
předpokládá, že pohlaví a BMI ne-
bude s nitroočním tlakem souviset. 
Závislost mezi nitroočním tlakem 
a barvou duhovky se podle světových 
studií předpokládá, podobně jako 
závislost nitroočního tlaku na změně 
polohy hlavy.
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Vyšetřovaný soubor 
a metodika

Experimentu se zúčastnilo 92 proban-
dů, z toho 59 žen a 33 mužů. Průměrný věk 
probandů byl 35,9 ± 13,7 roků. Kritéria pro 
výběr figurantů byla následující: jedinci 
nesměli mít v době měření žádné oční 
onemocnění spojené s vysokým nitrooč-
ním tlakem (glaukom, oční hypertenze aj.), 
žádný úraz rohovky, nesměli být po opera-
ci katarakty. Dále se proband nesměl léčit 
s diabetem a nesměl mít myopii vyšší než 
–1,00 D. Každý účastník měl mít normální 
krevní tlak, tj. do 140/90 mm Hg. Dále bylo 
doporučeno, aby účastník dvě hodiny 
před měřením nepil kávu a jiné energetic-
ké nápoje a také neměl být bezprostředně 
po vyšší fyzické zátěži (cvičení, posilování, 
těžké manuální práce). 

Všechna měření probíhala vždy 
v dopoledních hodinách, tj. od 8.00 
do 11.00 hodin, aby bylo zabráněno 
kolísání nitroočního tlaku během dne. 

Všichni probandi vyplnili dotazník, 
ve kterém uvedli osobní údaje, jako je věk, 
pohlaví, výška, váha. Dále se u každého 
účastníka zjišťovalo, zdali měl diagnostiko-
ván zelený zákal, diabetes nebo hypertenzi 
nebo se s nimi léčí, či zdali je po operaci 
šedého zákalu (katarakty). U každého 
účastníka byla také zjištěna jeho dosavadní 
dioptrická hodnota brýlí.

Každému z účastníků byl změřen krevní 
tlak a nitrooční tlak, byla vyfocena duhovka 
a změřena tloušťka rohovky. Nitrooční tlak 
byl každému změřen pomocí přístroje Icare 
PRO tonometr. U tohoto měření proband 
vždy seděl na židli. Poté byl vyzván, aby si lehl 
do vodorovné polohy a po 10 minutách mu 
byl v této poloze opět změřen nitrooční tlak.

Tonometr Icare PRO (obr. 1) byl vyvi-
nutý s cílem najít nové, jednoduché a pro 
pacienty nezatěžující měření nitroočního 
tlaku. Tonometr pracuje na principu 
zpětného odrazu, při němž se lehká son-
da chvilkově dotkne rohovky. Pokročilý 
algoritmus v kombinaci s moderním 
softwarem analyzuje zpomalení sondy, 
dobu kontaktu a další parametry sondy, 
zatímco se dotýká rohovky. Čím vyšší je 
nitrooční tlak, tím pomaleji se sonda pohy-
buje. Sonda je jednorázová tyčinka o délce 
24 mm a váze 11 mg, koncovka sondy je 
vybavena krytkou, která chrání rohovku 

před možným mechanickým poškozením. 
Velkou výhodou tonometru je, že je lehký, 
přenosný, použitelný kdekoliv a umožňuje 
měření i vleže na zádech. Při jeho použití 
není třeba anestetik. Je srovnatelný s apla-
načním tonometrem v rámci standardního 
rozsahu nitroočního tlaku.

Rozbor výsledků

Každému účastníkovi byl nitrooční 
tlak měřen na pravém oku, pouze v jed-
nom případě byl měřen na oku levém 
z důvodu operace na pravém oku. 
Z celé skupiny mělo 19 osob myopii 

vyšší než –1,00 D a sedm lidí hyper-
tenzi (systolický tlak nad 140 mm Hg). 
Tito účastníci nebyli zahrnuti do studie 
nitrooční tlak a věk, pohlaví a BMI, ani 
do studie nitrooční tlak v závislosti 
na barvě duhovky. 

Nitrooční tlak a věk, 
pohlaví a BMI

Do této studie bylo zařazeno 66 
probandů (N), z celkového počtu byli 
vyloučeni účastníci s hypertenzí a myo-
pií nad –1,00 D. Z průměrných hod-
not (ø) a směrodatných  odchylek (σ), 
vypočítaných pro jednotlivé věkové 

obr. 1 Tonometr Icare PRO.

Věk Počet probandů Nitrooční tlak Ø ± σ Systolický krevní tlak Ø ± σ

20–29 25 17,6 ± 1,9 118 ± 13,2

30–39 17 15,5 ± 1,7 113,5 ± 14,1

40–49 12 17,4 ± 1,5 116,3 ± 15,6

50+ 12 16,3 ± 2,4 112,6 ± 13,6

tab. 1  Průměrné hodnoty nitroočního tlaku a systolického krevního tlaku [mm Hg] roz-
dělené podle věku.

BMI Počet probandů Nitrooční tlak Ø ± σ

normální 49 17 ± 2,5

obézní 17 16,4 ± 1,6

tab. 2 Průměrné hodnoty nitroočního tlaku [mm Hg] podle BMI.

Pohlaví Počet probandů Nitrooční tlak Ø ± σ

ženy 49 16,8 ± 2,4

muži 17 16,6 ± 2,1

tab. 3 Průměrné hodnoty nitroočního tlaku [mm Hg] podle pohlaví.

Sed Leh Rozdíl

Nitrooční tlak Ø ± σ 17,0 ± 2,3 19,0 ± 2,9 2,0 ± 1,9

tab. 4 Průměrný nitrooční tlak [mm Hg] vsedě a vleže.
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kategorie (tab. 1) vidíme, že nitrooční 
tlak s věkem nekoreluje. V tab. 2 jsou 
uvedeny průměry počítané pro BMI 
a z výsledku vyplývá, že nitrooční 
tlak nezávisí ani na BMI. Mezi oběma 
pohlavími také není vidět žádný rozdíl 
nitroočního tlaku, viz tab. 3. 

Vzhledem k tomu, že uvedené 
s ledované parametr y  se mohou 
v účincích na nitrooční tlak navzájem 
ovlivňovat, byla navíc provedena ana-
lýza pomocí metody ANOVA (analýza 
rozptylu) pro tři faktory (věk, pohlaví, 
BMI). Z výsledků vyplynulo, že hod-
nota nitroočního tlaku není závislá 
na věku, pohlaví ani BMI. Hypotéza se 
tudíž z části potvrdila. Byla prokázána 
nezávislost nitroočního tlaku na věku 
po zahrnutí pohlaví a BMI. Rostoucí 
nitrooční tlak v souvislosti pouze 
s věkem se v této studii nepotvrdil, 
viz tab. 1.

Nitrooční tlak a barva 
duhovky

Do této části studie byli také zahrnuti 
jen účastníci bez hypertenze a myopie. 
Barva duhovky byla rozdělena na dvě 
skupiny, na světlou a tmavou. Rozdělení 
proběhlo podle střední hodnoty z histo-
gramu jasových hodnot malé čtvercové 
oblasti duhovky umístěné nazálně. Prů-
měrný nitrooční tlak světlých duhovek 
byl 16,6 ± 2,1 mm Hg, tmavých duhovek 
17 ± 2,5 mm Hg. Nitrooční tlak v obou 
skupinách byl porovnán pomocí dvou-
výběrového T-testu s rovností rozptylů 
na hladině významnosti 5 %. Rovnost 
rozptylů byla předem ověřena použi-
tím F-testu. Výsledky ukázaly, že barva 
duhovky není statisticky významná 
z hlediska výše nitroočního tlaku. Tento 
výsledek potvrdil i korelační koeficient, 
který byl –0,01. 

Nitrooční tlak a poloha 
hlavy

V této studii byl porovnáván nitro-
oční tlak vsedě s hodnotou nitroočního 
tlaku vleže. Do této studie byli zařazeni 
všichni účastníci (92 osob). Průměrný 
nitrooční tlak vsedě a vleže a rozdíl mezi 
nimi je uveden v tab. 4. Bylo také pozo-
rováno, že u devíti lidí se nitrooční tlak 
snížil, u dvou osob zůstal stejný a u všech 
ostatních účastníků se zvýšil.

Odpovídající statistické rozdělení 
změn nitroočního tlaku při změně 
polohy hlavy vyplývá z histogramu 
na obr. 2. Výše tlaku měřeného v obou 
uvažovaných pozicích byla porovnána 
dvouvýběrovým párovým T-testem 
na hladině významnosti 5 %. Byl zjištěn 
statisticky významný nárůst tlaku v polo-
ze vleže oproti poloze vsedě. Vztah mezi 
nitroočním tlakem vsedě (NOT) a vleže 
(NOT´) lze na základě provedené lineární 
regrese aproximovat přímkou ve tvaru:

NOT´ = 0,94*NOT + 2,95. 
Příslušný korelační koeficient je 0,75. Od-
povídající regresní přímka je proložena 
naměřenými daty (obr. 3). 

Diskuze o výsledcích 
měření 

Nitrooční tlak a věk, 
pohlaví a BMI

Cílem této studie bylo zjistit, zda nit-
rooční tlak je ovlivněn věkem, pohlavím 
a BMI. Většina studií potvrdila zvýšený 
výskyt zeleného zákalu u starších lidí, 
avšak zvýšený nitrooční tlak s věkem se 
už neprokázal. Ke stejnému výsledku do-
šla i studie Relationship between Age and 
Intraocular Pressure [1]. V této australské 
studii se uvádějí výsledky z jednorozměr-
ných analýz a zjištění, že samotný věk 
a samotné BMI mají nějakou závislost 
na výši nitroočního tlaku. Po zahrnutí 
dalších matoucích faktorů (pohlaví, 
krevní tlak atd.), se však už závislost nit-
roočního tlaku na věku nepotvrdila. V mé 
studii se samotné průměry nitroočního 
tlaku s věkem nezvyšovaly, to může být 
způsobeno menším počtem účastníků. 
Po zahrnutí pohlaví a BMI se ukázalo, 

obr. 2 Histogram četností změn nitroočního tlaku v závislosti na poloze.

obr. 3 Změna hodnoty nitroočního tlaku v závislosti na poloze.
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že věk s nitroočním tlakem opravdu 
nesouvisí. 

Výsledky studií, které se tímto téma-
tem zabývají, poukazují hlavně na to, že 
tyto faktory se mohou navzájem ovliv-
ňovat a tudíž by se měly počítat pomocí 
vícerozměrných analýz, aby nedocháze-
lo ke zkreslení výsledků. Stručně řečeno, 
většina uváděných údajů prokazuje mír-
ný nárůst nitroočního tlaku v souvislosti 
s věkem u starších dospělých, který však 
není statisticky významný. Pokles nitro-
očního tlaku v souvislosti s věkem byl 
pozorován pouze v japonské populaci.

Nitrooční tlak a barva 
duhovky

V této části studie měl být potvrzen 
výsledek studie nazvané Iris Color and 
Intraocular Pressure [2], který ukazuje 
skromnou, ale statisticky významnou 
souvislost mezi barvou duhovky a zvy-
šujícím se nitroočním tlakem. Zde bylo 
potvrzeno, že hnědé oči mají vyšší nit-
rooční tlak než oči s modrou duhovkou. 
Základní patogeneze mezi barvou du-
hovky a nitroočním tlakem není známa. 
Barva duhovky se tak jeví jako jeden oční 
determinant nitroočního tlaku.

Moje studie tento výsledek ne-
potvrdila, nebyl zjištěn žádný rozdíl 
nitroočního tlaku u světlých a tmavých 
duhovek. Tyto rozdílné výsledky mo-
hou být způsobeny jiným rozdělením 
barev (na více odstínů), vyšším počtem 
účastníků a jiným dělením (subjektivním 
porovnáváním). 

Nitrooční tlak a poloha 
hlavy

Změna polohy hlavy v mé studii 
významně ovlivňovala hodnotu nitro-
očního tlaku. Došlo ke zvýšení nitrooč-
ního tlaku v poloze vleže ve srovnání 
s polohou vsedě. Toto potvrzuje i studie 
Analysis of Changes in Intraocular Pressure 
with Changes in Body Position [3]. V mé 
studii byl rozdíl nitroočního tlaku mezi 
polohami 2,0 ± 1,9 mm Hg, který přibliž-
ně odpovídá výsledkům světové studie. 
Z těchto výsledků lze usoudit, že změny 
postoje a polohy hlavy u pacientů s glau-
komem jsou důležité. 

 Závěr

Cílem výzkumu bylo podat ucelený 
pohled na faktory, které mohou ovlivňo-
vat nitrooční tlak. Přestože medicína jde 
stále rychle dopředu, neexistuje dosud 
léčba, která by byla schopna zastavit 
progresi glaukomového onemocnění 
nebo ho úplně vyléčit. To je důvod, 
proč se neustále musí zkoumat jeho 
rizikové faktory a také zjišťovat, jak by se 
těmto faktorům dalo předcházet. Proto 
nezbývá než doufat, že další výzkumy 
přinesou nové úspěchy v podobě po-
znání mechanizmu vzniku vyššího 
nitroočního tlaku a napomohou tak při 
léčbě glaukomu.

Mgr. Renáta Pecháčková
Litomyšlská nemocnice
PechackovaR@seznam.cz
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OPTOMETRIE   překlad: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. 

ROLE MUCINOVÉ 
VRSTVY 
při potížích se suchým okem
Slzný film je v normálních 

podmínkách rozdělen do 
tří vrstev. Na povrchu je lipido-
vá vrstva, pod ní vodní vrstva, 
která navazuje na vrstvu mu-
cinovou. Pro stabilitu slzného 
filmu má klíčovou roli mucino-
vá vrstva – zajišťuje vlhkost 
a má významnou roli v  imu-
nologické ochraně. S kvalitou 
mucinové vrstvy úzce souvisí 
závažnost příznaků při one-
mocnění syndromem suchého 
oka. Dochází totiž k  redukci 
pohárkových buněk,  které 
produkují  mucin. Výzkumy 
v  této oblasti jsou velmi čet-
né. V současné době se vyvíjí 
řada nových látek pro podporu 
sekrece mucinu.

Úvod   

Suché oko patří k nejčastějším ob-
tížím vyskytujícím se v optometrické 
i oftalmologické praxi. Může být způso-
beno onemocněním, léky, abnormální 
funkcí žlázek nebo též nepříznivými 
podmínkami prostředí. 

K příznakům suchého oka patří kro-
mě řady subjektivních syndromů také 
změněné vlastnosti slzného filmu a s tím 
související poškození povrchové vrstvy 
rohovky a spojivky.

Pohled na problematiku suchého 
oka se v posledních letech výrazně 
změnil. Mezinárodní výzkumné skupiny 
se spojily, aby interdisciplinárně řešily 
všechny souvislosti tohoto onemocnění. 
Změnil se dosavadní hojně rozšířený 
názor, který problém zužoval pouze na 

řešení objemu slz. Výskyt suchého oka 
kolísá podle literatury mezi pěti až 34 
procenty. 

Složení slzného filmu   

Slzný film má podle Hollyho tloušť-
ku asi 7–10 μm a skládá se ze 3 vrstev. 
Tvoří jej vrstva lipidů (tloušťka 0,1 μm), 
vodní vrstva (7–10 μm) a mucinová 
vrstva (0,02–0,05 μm), viz obr. 1. Novější 
výzkumy udávají, že vodní a mucinová 
vrstva do sebe plynule přecházejí. Vzni-
ká tak vodní vrstva s obsahem mucinu 
(ztenčená mucinová vrstva) se spádem 
koncentrace směrem k povrchu.

Úlohou lipidové vrstvy je zabránit 
rychlému odpaření vodní vrstvy slz 
spojivky i okrajů víček.
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Lipidová vrstva je neutrální hraniční 
plocha, která se skládá z polární a nepo-
lární vrstvy. K ochraně před odpařováním 
slouží především látky obsažené v nepo-
lární vrstvě (cholesterin, cholesterylester, 
sterolester, triglyceridy), které jsou 
hydrofobního charakteru, a proto se 
nemohou spojit s vodní vrstvou. Polární 
lipidy (fosfolipidy, sfingolipidy) ovlivňují 
stabilitu lipidové vrstvy a vytvářejí vazbu 
k vodní vrstvě. V sekretu z Meibomských 
žláz mají polární lipidy podíl asi 15 %.

Vodní podíl slz obsahuje vedle roz-
puštěného kyslíku nepatrné množství 
glukózy, elektrolytů (Na+, K+, Cl– a jiné) 
a organické substance (např. mukopoly-
sacharidy, proteiny, enzymy). Současně 
jsou odváděny produkty látkové výmě-
ny, ale i cizí tělíska a odumřelé buňky.

K imunitní obraně slouží důležité 
obranné látky jako lysozym, laktoferin, 
IgA. Tím je dosaženo antimikrobiálního 
působení slz. Vodní fáze má tedy rozho-
dující podíl na všech dosud známých 
funkcích slzného filmu.

Mucinová vrstva   

Mucin je povrchově aktivní hlenovitá 
látka (mukopolysacharidy), která obsta-
rává rovnoměrné pokrytí hydrofobního 
povrchu rohovky vodní vrstvou slz. 
Kromě toho muciny pomáhají vyrovná-
vat jemné nerovnosti povrchu rohovky 
a přispívají tak k hladkému skluzu víček.

Muciny jsou vytvářeny především 
pohárkovými buňkami spojivky. Před-
stavují nejvnitřnější vrstvu slzného 

filmu, která leží přímo na epitelu ro-
hovky. Muciny jsou částečně na epitel 
napojeny a vytvářejí tak vrstvu, ležící 
přímo na buněčné membráně – vrstvu 
polysacharidů. Kromě toho jsou gelové 
a rozpustné muciny ze spojivky předá-
vány ven do vodní fáze slzného filmu, 
jejich koncentrace směrem k povrchu 
se snižuje (obr. 2).

Muciny jsou největší glykoproteiny 
v našem těle. Mají proteinové jádro, které 
je kovalentně spojeno s polysacharidy. 
Především polysacharidy přispívají k vel-
ké hmotě mucinů (až 600 kilodaltonů). 
Hydrofilie těchto molekul spočívá ve 
schopnosti vazby mucinů a vody, čímž 
vzniká gelová až hlenovitá konzistence. 
Pro proteinová jádra jsou typické sekven-
ce aminokyselin, tzv. „tandem-repeats“, 
které jsou bohaté na serin, threonin 
a prolin. Tyto aminokyseliny ve spojení 
s o-glykosidy vytvářejí polysacharidové 
řetězce. Nejčastějšími polysacharidový-
mi řetězci jsou N-acetylgalaktosamin, 
galaktóza, sialin a N-acetylglukosamin. 
Jednotlivé monomery mucinu jsou 

spojeny můstky disulfidu a vytvářejí tak 
lineární řetězce rozdílných délek bez 
pevných sekundárních či terciárních 
struktur. Přitom vytvářejí makromoleku-
lární prostorovou dimenzi.

Epiteliální mucin povrchu oka se 
dělí na dvě skupiny: mucin vázaný na 
membránu a sekretorický mucin (tab. 1). 
Sekretorická forma se dále dělí na tzv. ge-
lovou formu a malé, rozpustné muciny.

Muciny vázané na membránu  
V epitelu povrchových vrstev oka se 
vytvářejí nejméně tři typy mucinů: 
MUC1, MUC4 a MUC16. Muciny MUC4 
a MUC16 se vyskytují jak v korneálním, 
tak v konjunktiválním epitelu. Naproti 
tomu MUC4 se nachází pouze v konjunk-
tiválních a periferních částech rohovky. 
Extracelulární součásti tohoto mucinu 
přecházejí do slzného filmu.

Sekretorické muciny   
Muciny typu MUC2, MUC5AC a MUC19 
se vytvářejí především ve spojivce. Nej-
častěji se vyskytující mucin MUC5AC je 

1~0,1 μm 

7–10 μm

0,2–0,8 μm

2

4

3a

3b

obr. 2  Rozdělení mucinu na povrchu oka. Muciny vázané na membrá-
nu vytvářejí glykokalix. V slzách jsou přítomny jak sekretorické 
muciny, tak muciny vázané na membránu. Tím je způsobeno 
snižování koncentrace k povrchu slzného filmu.

obr. 1  Klasický třívrstvý model prekorneálního slzného filmu (modifi-
kace podle Hollyho).

1 Lipidová vrstva:
• cholesterin 
• ester cholesterinu
• triglyceridy 
• fosfolipidy

3 Mucinová vrstva:
• 3a volné muciny
• 3b epiteliální muciny 

4 Epitel

2 Vodní vrstva:
• 98–99 % vody
• 1 % anorganických 

 substancí
• 0,2–0,6 % proteinů, 

 globulinů a albuminů
• glukóza a močovina

Muciny vázané na membránu 

• Umožňují přilnavost slzného filmu na epitel. 
• Brání adhezi a penetraci extracelulárních molekul na epitel.
•  Působí jako osmosenzory; při zvýšené osmolaritě slzného filmu nastartují regulační mecha-

nizmy.
 

Sekretorické muciny

• Umožňují zvlhčení povrchu oka.
• Čistí povrchovou vrstvu od alergenů a detritu.
• Slouží jako rezervoár antimikrobiálních peptidů.
• Mají antimykotickou a antimikrobiální aktivitu (MUC7). 

tab. 1 Funkce mucinů na povrchu oka.

sekretorické
muciny

muciny vázané 
na membránu 
(glykokalix)

mikroklky 
epiteliálních 
buněk
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tvořen v pohárkových buňkách spojivky. 
Vznikají hustě uspořádané sekretorické 
granule, předávané přímo na povrch 
oka (obr. 3).

Muciny se vytvářejí i v slzných žlá-
zách a v odvodném slzném systému.

Vedle zvlhčování a čištění po-
vrchové vrstvy oka jsou mucinům 
připisovány ještě další funkce, jejichž 
účelem je zajištění integrity očního 
povrchu. 

Muciny a suché oko   

Již dlouhou dobu je známo, že 
charakteristickým nálezem u pacientů 
se suchým okem je ztráta pohárkových 
buněk a že závažnost onemocnění 
proporcionálně odpovídá snížení počtu 

těchto buněk. Četné studie dokazují, 
že snížení počtu pohárkových buněk 
je úměrné úbytku mucinu MUC5AC 
vytvářejícího gel, a to jak ve spojivko-
vém epitelu, tak v slzném filmu. To bylo 
prokázáno i u pacientů se Sjögrenovým 
syndromem.

K prokázání přítomnosti MUC5AC je 
používán miniinvazivní postup cytologie 
spojivky nebo vyšetření slzného filmu. 
Tento postup by mohl být používán 
jako diagnostický marker pro terapii 
suchého oka. Existují studie, které 
dokazují úbytek MUC1, MUC2, MUC4 
a MUC16. Jiné studie prokazují právě 
nárůst MUC1 a MUC16. Vysvětlením 
může být hypotéza, že při počínají-
cím suchém oku se kompenzatorně 
vytváří více mucinu, v průběhu one-
mocnění ovšem dochází k úbytku 
koncentrace proteinů.

Některé novější studie dokládají 
snížení sekretorických mucinů MUC2 
a MUC19 u suchého oka.

U pacientů se Sjögrenovým syn-
dromem a u žen v postmenopauzál-
ním období se suchým okem by 
mohly být  prok ázány jak změny 
RNA, tak proteinů mucinů vázaných 
na membránu MUC1, MUC2, MUC4 
a MUC16. 

Srovnání různých studií je velmi 
obtížné, protože jsou vyšetřovány 
různé skupiny s různě závažným 
stupněm nálezu. 

Produkce mucin-polysacharidů  
Více studií poukazuje na změnu produk-
ce mucin-polysacharidů u pacientů se 
suchým okem. Například marker H185 se 
váže méně na apikální epiteliální buňky 
u pacientů se suchým okem, což se kli-

nicky prokazuje barvením bengálskou 
červení (obr. 4). To ukazuje na změny 
glykokalixu, sestaveného z polysacha-
ridových řetězců mucinů vázaných na 
membránu.

Úloha těchto mucinových polysa-
charidů není ještě plně prozkoumána. 
Údaje, které jsou v současnosti do-
stupné, neumožňují prokázat korelaci 
mezi muciny a odpovídajícími klinic-
kými příznaky onemocnění suchým 
okem. Je obtížné určit roli mucinů 
v patogenezi tohoto onemocnění. 
Použití mucinových markerů jako 
indikátorů suchého oka v praxi ještě 
nenašlo své místo.

Náhrada slz a muciny   

V současné době jsou vyvíjeny 
různé syntetické polymery, které vyka-
zují podobnou strukturu a vlastnosti 
jako muciny. Komplex těchto prepará-
tů obsahem mukózní složky působí na 
povrch oka a vede k prodloužení doby 
působení preparátu na povrchu oka. 
Užívány jsou především karboxyme-
tylcelulóza, karbonové gely, kyselina 
hyaluronová, hydroxypropyl-guar 
a kationy nanoemulze.

Prostředky podporující 
sekreci mucinů   

V poslední době byla vyvinuta 
řada prostředků podporujících se-
kreci mucinů (tab. 2). Nejnadějnější 
je Diquafosol a Rebamipid; s oběma 
přípravky probíhají v současnosti 
klinické studie.

Diquafosol  
Jedná se o antagonistu receptorů P2Y

2
. 

Tyto receptory se nacházejí v pohárko-
vých buňkách spojivkového epitelu, 
v rohovkovém epitelu a v Meibom-
ských žlázkách. Diquafosol aktivuje 
fosfolipázu C a vede k produkci inosi-
toltrifosfátu. Tím stoupá nitrobuněčná 
koncentrace kalcia, které podmiňuje 
různé fyziologické procesy. Na povrchu 
oka se zvýší produkce mukusu.

V řadě randomizovaných a place-
bo pokusů byl lokálně použit 3% roz-

obr. 3  Transmise pohárkové buňky na elek-
tronovém mikroskopu (Foto: Prof. Dr. 
Horst Brewitt, Hannover).

obr. 4  Barvení spojivky a rohovky bengál-
skou červení.

Přípravek Mechanizmus účinku

Diquafosol • antagonista receptoru P2Y
2

• stimulace sekrece slz zvýšením koncentrace nitrobuněčného Ca2+

• podpora hojení ran

Rebamipid • derivát aminokyselin
• stimulace prostaglandinu a syntéza glykoproteinů
• potlačení reaktivního kyslíku a zánětlivých cytokinů

15(S)-HETE • derivát arachidonové kyseliny
• stimulace syntézy glykoproteinů mucinů (především MUC1)

Gefernat • kyselina terpenová
• stimulace prostaglandinu a syntézy glykoproteinů
• podpora hojení ran

tab. 2 Potenciální látky podporující sekreci mucinu.
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tok Diquafosolu (Santen Pharmaceutical Co.). Po aplikaci 
3% Diquafosolu 4–6x denně po dobu čtyř až šesti týdnů 
bylo prokázáno zlepšení objektivního nálezu (produkce 
slz, Schirmerův test, vitální barvení), ale bez pocitu sub-
jektivního zlepšení. Bylo by třeba více dlouhodobějších 
studií a srovnání s jinými medikamenty.

Rebamipid   
Přípravek je v současné době používán při léčbě žaludeč-
ních vředů. Zvyšuje produkci hlenu, podporuje hojení 
ran a redukuje tvorbu volných radikálů. Forma aplikace 
k lokální léčbě suchého oka byla vyvinuta v Japonsku 
a byla testována ve dvojitě zaslepené placebo studii pod-
porované výrobci. Po aplikaci 2% Rebamipidu podávaného 
4x denně po dobu čtyř týdnů bylo prokázáno zlepšení 
subjektivních i objektivních parametrů (vitální barvení 
lisaminovou zelení). Byl rovněž prokázán nárůst mucinů 
MUC1, MUC4 a MUC16 a také zvýšení počtu pohárkových 
buněk v buněčných kulturách zvířat.

Žádný z preparátů není v současné době dostupný.

Protizánětlivá terapie   

Rozhodující aspekt v patogenezi suchého oka je chronic-
ký zánět povrchu oka. Tím je sekundárně poškozován epitel 
a dochází rovněž ke ztrátě pohárkových buněk, produkujících 
MUC5AC. Zánět dále způsobuje změny sekrece mucinů, přede-
vším MUC1 a MUC16. Prozánětlivé mediátory ovlivňují syntézu 
proteinů a předávání mucinů do slzného filmu.

Lze se domnívat, že imunomodulační léky jako cyk-
losporin nebo steroidy, které brzdí prozánětlivé cytokiny, 
mohou ovlivňovat oba typy mucinů – sekretorických 
i vázaných na membránu. Nasazení těchto látek poukazuje 
na to, že s obnovením integrity očního povrchu se opět 
obnoví produkce mucinů.

V USA je od roku 2000 k léčení mírného i těžkého 
suchého oka používán topický cyklosporin A (Restasis 
0,05 %, výrobce Allergan). Účinná látka zlepšuje subjektivní 
příznaky a redukuje lymfocytární infiltraci a počet zánětli-
vých markerů. Zvyšuje se počet spojivkových pohárkových 
buněk, což je spojeno se zvýšením MUC5AC.

Cyklosporin má bohužel nepříznivé vedlejší účinky: 
kapky v očích silně pálí, proto je třeba počítat s nuceným 
ukončením terapie.

Steroidy   

Podávání steroidů způsobuje zmnožení mucinů vázaných 
na membránu. K dispozici jsou rovněž zmínky o vlivu na dife-
renciaci pohárkových buněk. 

Existuje řada studií, které se zabývají možností terapie 
suchého oka pomocí steroidů. Dokládají, že vhodná je 
především nárazová terapie (3–5 dní po dobu dvou, ma-
ximálně čtyř týdnů). Přednost mají preparáty bez konze-
rvantů s minimálními vedlejšími účinky, jako loteprednol 

etabonat (Lotemax 0,5 %, výrobce Bausch & Lomb) nebo 
Rimexolon (Vexol 1 %, výrobce Alcon).

Autologní sérum (oční kapky) 
a transplantace amniové membrány   

Jako další možnost, jak ovlivnit pohárkové buňky a muciny 
na povrchu oka, je popsáno použití autologního séra a v těž-
ších případech našití amniové membrány. Terapie kapkami 
autologního séra má za následek zvýšenou produkci mucinu. 
V rámci rekonstrukce očního povrchu amniovou membránou 
u těžšího pemfigoidu by mohl být prokázán větší počet po-
hárkových buněk. 

Z německého originálu přeložila 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Kunert, K. S., Sickenberger, W.: Die Rolle der Muzinschicht beim Beschwerdebild 

des Trockenen Auges. DOZ 09/2014, str. Opto 19–23.

Inzerce



22

ROZHOVOR   autorka: Eva Klapalová

DOBA, KTERÁ 
PŘEJE NOŠENÍ 
BRÝLÍ
Existuje typ obrub, který se 

nosil především v padesátých 
letech a jehož výraznost lze ještě 
podtrhnout vysunutím očnice co 
nejvíce nad obočí. Řeč je o tvaru 
kočičí oči. Objevuje se i v sou-
časnosti, ale v sofistikovanější, 
jemnější podobě. Na letošním 
veletrhu Opti v Mnichově upouta-
ly tímto svým nepřehlédnutelným 
tvarem tmavě fialové brýle Zac 
Posen. Nejen o této nové značce 
hovoří Jay Higdon, mezinárodní 
obchodní zástupce společnosti 
Kenmark.

Ženskost tvaru je umocněna i názvy 
modelů – Loretta, Zora, Apollonia, Ida 
nebo Verushka. Značka je ve světě brýlí 
novým pojmem, je zavedena teprve od 
října 2013 a první kolekce měla premiéru 

v roce 2014 na zářijovém veletrhu Vision 
West v Las Vegas. Pro ženy vytvořil návrhář 
Zac Posen dvanáct modelů dioptrických 
a tři modely slunečních obrub, o něco 
později v témže roce navrhl stejný počet 
brýlí i pro muže.    

Zatímco tento doplněk spatřil světlo 
světa teprve před rokem, autor kolekce 
ve světě módy již jméno má. Jeho šaty 
nosí např. Michelle Obamová, Gwyneth 
Paltrowová, Naomi Wattsová nebo Uma 
Thurmanová. První přehlídku ženských 
šatů měl v roce 2001 – navrhovat začal 
ostatně již v šestnácti letech, kdy v New 
Yorku navštěvoval Parsonovu školu de-
signu, jejíž historie sahá až do roku 1896, 
a následně studoval na londýnské svě-
tově známé Central Saint Martins. Jeho 
záměrem je kombinovat hollywoodský 
styl zvaný glamour s městskou obrazo-
tvorností.  

Jay Higdon, který má ve firmě Ken-
mark, jež je distributorem této značky, 
na starosti mezinárodní prodej, k oblibě 
brýlí Zac Posen na veletrhu Opti Mnichov 
řekl: „Nejlépe se tento typ brýlí prodává 
vzhledem k tomu, že je vymyslel ame-
rický návrhář, ve Spojených státech, ale 
populární jsou i v Asii. Na tento typ obrub 
je potřeba mít určitý typ obličeje, ideálně 
ve tvaru mandle nebo srdce.“ 

V současnosti je však podle Higdona 
v designu nejtypičtějším tvarem pro ženy 
upravený motýlí tvar, protože zdůrazňuje 
lícní kosti, a nadále se nosí i retrotvary, ale 
již ne tak mohutné, jejich linie se ztenčily 
a spadají do kategorie nazývané „geek 
chic“.

A barvy? „Klasickou barvou je černá, 
ale zaměřili jsme se na ženštější barvy, 
protože určitý typ obrub osciluje mezi 
mužským a ženským elementem. Výsled-
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kem jsou odstíny fialové, žluté, ale také 
průzračné acetátové brýle, které propou-
štějí světlo,“ upřesňuje Higdon. Dodejme, 
že průzračné obruby byly představeny 
nejen na mnichovském veletrhu, ale patří 
i k trendům veletrhu MIDO či OPTA.

Pro muže má firma zastupující také 
např. obruby Vera Wang, Lilly Pulitzer, 
TMX nebo Kensie značku Penguin, kterou 
podle Higdona nosí rádi ve Spojeném 
království, v Turecku nebo na Filipínách, 
protože se nebojí barev a má jednoduchý 
moderní tvar (většinou je očnice nahoře 
rovná a spodní část má hranatý tvar s ku-
latými rohy). Nejnovější kolekce kromě 
šedé či hnědé vsadila i na modrou (letošní 
klíčovou barvu), fialovou nebo červenou. 

Stylové brýle za přijatelnou 
cenu

Každá kolekce cílí na určitou de-
mografickou skupinu. V případě firmy 
Kenmark jsou to zákazníci ve věku 26 až 
40 let, kteří už mají vystudováno a ještě 
nejsou ve zralém věku. 

Cenově se nabízené obruby pohy-
bují mezi 145 až 160 dolary. „Obruby mají 
stejnou kvalitu jako kousky z butiku, ale 
zákazník neplatí vyšší cenu jako za stylové 
obruby, takže jde o brýle módní, ale zá-
roveň ekonomicky výhodné,“ vysvětluje 
Higdon.  

V souvislosti s cenami se Higdon 
na veletrhu vyjádřil i k tzv. hotovkám, tj. 
brýlím z drogerie (v angličtině se tomuto 
typu brýlí říká readers). „Pokud člověk 
nepotřebuje brýle, které mají přesné 
parametry, a stačí mu na určitou činnost 
brýle z drogerie, chápu to a nevadí mi 
to, neměl by je ale používat při řízení. 
Jsem toho názoru, že i tyto brýle mají na 
trhu své místo a nemají na prodej obrub 
z optik až takový vliv, protože lidí, kteří 
potřebují korekci zraku, je velké množství.“ 

Na práci optiků podle něj nemají vliv 
ani operace očí, protože zrak je dán gene-
ticky, což znamená, že po operaci se oko 
formuje zpět do původního nastavení – 
z toho důvodu mladí lidé sice podstupují 
operace očí, ale když se ocitnou v určitém 
věku, vracejí se k nošení brýlí. Podle jeho 
odhadu podstupuje v USA operace oka 
asi 10 % lidí, kteří potřebují korekci zraku, 

což je poměrně velké množství. Operace 
jsou navíc drahé, takže jde o to, u jaké je 
nositel brýlí pojišťovny a zdali operaci 
pojišťovna v USA hradí, nebo ne. Na brýle, 
jak upřesňuje Higdon, pojišťovny v zemi 
přispívají nositelům brýlí každý rok: „Ten, 
kdo potřebuje brýle, může příspěvek ve 
výši sta dolarů utratit za méně nákladné 
a méně módní obruby, nebo si připlatí 
a získá o něco lepší.“

V České republice v současné době 
VZP hradí zákazníkům starším patnácti 
let skla v základním provedení jednou 
za tři roky a k tomu obdrží příspěvek 
na brýlovou obrubu 150 Kč. Pokud má 
zákazník více než tři dioptrie, má nárok 
na brýle dvoje (vyjma brýlí do blízka), děti 
v takovém případě obdrží lehčí, plastové 
brýle. U dětí se příspěvek od pojišťovny 
vztahuje na skla v základním provedení 
(ta jsou bezplatně) a na brýlovou obrubu 
dostanou 300 Kč jednou za rok, děti do 
šesti let mohou dostat brýle hrazené 
pojišťovnou až třikrát ročně.  

Současný trh

V tomto roce má po letech 2008 
až 2014 nastat pozvolné oživení trhu. 
Podle Higdona firma, kterou repre-
zentuje, dbá na vyrovnaný prodej na 
americkém a evropském trhu. Asijský 
trh je o něco složitější – vzhledem k od-
lišnému tvaru obličeje návrháři jako 
by u jednoho modelu brýlí navrhovali 
v podstatě zcela nový, další model. 
„V Asii také preferují lehčí obruby – po-
kud jsou kovové, tak velice tenké nebo 
titanové. Pokud plastové, tak opět 
co nejtenčí nebo z materiálu TR 90,“ 
specifikuje Higdon. Američané podle 
něj, na rozdíl od asijských zákazníků, 
mají raději mohutnější obruby, jde 
jim o vzhled, ne o materiál – podřídí 
se módě, ne funkčnosti.   

Higdon má mírnou obavu z toho, 
jakým směrem se podmínky v tomto 
roce nakonec vyvinou: „Nechci to 
vyslovovat, ale občas mám pocit, že 
se trh zlepšil trošku až moc – dolar 
nabyl na hodnotě do takové míry, až 
to naší americké firmě skoro škodí na 
evropském trhu. Je to dvojsečná zbraň: 
domácí versus mezinárodní prodej.“ 

Zákazníci jsou podle něj opatrní a na-
kládají lépe s penězi – chtějí obrubu, která 
nemusí být nezbytně cenovým trhákem, 
ale takovou, kterou lze pořídit za dobré 
peníze a dá se přitom nosit při různých 
příležitostech. Záleží jim na tom, aby 
vypadali stylově za přijatelné prostředky.

Tvary brýlí se stále vyvíjejí 

Higdon, který za hlavní optické 
veletrhy na světě považuje v Evropě 
Opti Mnichov, MIDO Milán, Silmo Paříž, 
ve Spojených státech Vision East v New 
Yorku a Vision West v Las Vegas a také ve-
letrh v Austrálii a z asijských hongkongský 
a japonský, na závěr vzpomíná na to, jak 
vypadaly jeho první brýle: „Pamatuji si na 
svůj první pár brýlí z osmdesátých let. Byly 
velké, kulaté, kovové a měly želvovinový 
vzor. Samozřejmě že pořád jde o dvě 
brýlová skla a dvě stranice, ale objevuje se 
odlišná práce s barvami, materiály, třeba 
s titanem a uhlíkovým vláknem, a typem 
brýlových kloubů. Myslím, že tahle doba 
nošení brýlí přeje.“      

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová
Foto: tiskové materiály společnosti Ken-
mark

Modrofialové obruby značky Zac Posen, model  
Loretta.
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OPTOMETRIE autorka: Bc. Lucie Vávrová

ČERVENÉ OKO
je nejčastější symptom 
očního onemocnění
Červené oko je jedním z nej-

častějších a nejlépe pozo-
rovatelných příznaků očního 
onemocnění. Běžně se s ním 
setkává každý laik, optomet-
rista i oftalmolog. Diagnosti-
kovat oční onemocnění, které 
se projevuje červeným okem, 
ovšem není vůbec snadné. Je 
to způsobeno tím, že červené 
oko bývá vyvoláno celou řadou 
příčin – od prostého podráždě-
ní oka přes lehčí záněty různé 
etiologie až po  zrak ohrožu-
jící choroby (např. při nákaze 
akantamébou). Diagnostická 
práce je samozřejmě doménou 
oftalmologů, nicméně je dobré 
a přínosné, dokáže-li základní 
příčinu rozpoznat i optometri-
sta. Protože rozezná-li hrozící 

rizika, může na ně svého klienta 
včas upozornit a doporučit mu 
návštěvu oftalmologa. 

Co je červené oko

Červené oko je patologický stav, 
který provází celou řadu očních, ale 
i systémových onemocnění. V sou-
vislosti s červeným okem rozlišuje-
me různé typy injekcí (hyperemií, 
překrvení) oka, které jsou většinou 
doprovázeny dalšími očními potíže-
mi. Nejčastějšími příčinami vzniku 
červeného oka jsou záněty různé etio-
logie, dále alergické reakce, syndrom 
suchého oka či glaukomový záchvat. 
V neposlední řadě vzniká začervenání 
sekundárně jako reakce na nejrůznější 
podráždění [2, 4].

Patofyziologie vzniku 
červeného oka

Spojivka je bohatě vaskularizo-
vaná tkáň s hustou kapilární pletení. 
V klidné spojivce vidíme ojedinělé 
červené cévy, které jsou volně po-
hyblivé proti spodině. Vedle toho se 
ve spojivce hojně nalézají průhledné 
kapiláry, které nejsou za fyziologic-
kých okolností naplněny krví. Spojivka 
se nám jeví bílá, protože vidíme na ko-
lagen bělimy, aniž by nám v tom brá-
nily krví naplněné kapiláry. Pokud se 
však stane cokoliv nefyziologického, 
cévy se rozšíří, kapilární síť spojivky 
se naplní krví a oko tím pádem více 
nebo méně zčervená. Překrvení vzniká 
z mnoha důvodů, nejčastější příčinou 
vzniku červeného oka je však zánětli-
vý proces [5, 3].
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Typy spojivkových injekcí 

Injekce oka rozdělujeme do tří 
skupin podle hloubky a lokalizace pře-
krvení, a to na povrchovou (spojivkovou) 
injekci, hlubokou (ciliární) injekci a smí-
šenou injekci, která je kombinací obou 
předchozích. Podrobnější informace 
k jednotlivým typům injekce oka jsou 
uvedeny v tab. 1.

Vyšetření klienta 
s červeným okem

Pokud pracoviště optometristy na-
vštíví klient s červeným okem, měl by 
být každý optometrista schopen alespoň 
rámcově určit, z jakého důvodu k pře-
krvení došlo. Proto je v následujících 
odstavcích nastíněn postup vyšetření 
takového klienta, neboť podrobně ode-
braná anamnéza a důkladné vyšetření je 
základem úspěšné diagnostiky očního 
onemocnění.

Nejpr ve s k l ientem sepíšeme 
anamnézu, přičemž se ptáme na celko-

vá i oční onemocnění, kterými trpí. Poté 
jsou klientovi kladeny následující otázky: 
Kdy jste začal pociťovat oční diskomfort? 
Neutrpěl jste v nedávné době poranění 
oka? Měl jste již někdy podobné potíže? 
Jaké máte subjektivní potíže (pálení, 
řezání, slepené oči po ránu, bolest, po-
ruchy vidění apod.)? 

Dále je klient vyšetřen makrosko-
picky při dobrém osvětlení. Vyšetření 
vede ke zjištění dalších symptomů, 
které červené oko provázejí (např. 
edém víček, rozdílná velikost zornic 
na pravém a levém oku). Důležité je 
také zhodnocení velikosti a citlivosti 
preaurikulárních uzlin (lymfatické uzliny 
před ušním boltcem). Stěžejní vyšetření 
probíhá pomocí štěrbinové lampy, 
přičemž je hodnocen stav spojivky 
bulbární a tarzální (při everzi), transpa-
rentnost a hladkost rohovky, stav přední 
komory (hloubka, přítomnost buněk, 
hypopyon), vzhled duhovky. Dále je 
nutné vyšetřit okraje očních víček, slz-
né jezírko, velikost zornic. Při vyšetření 
spojivky se hodnotí typ injekce (hlu-
boká, povrchová, smíšená), přítomnost 

sekrece ve spojivkovém vaku (hlenovitá, 
hnisavá, vodnatá), folikulární či papilární 
reakce apod. Nitrooční tlak změříme to-
nometrem, popř. palpačně. Za pomoci 
získaných informací je možné závěrem 
alespoň orientačně určit, proč k injekci 
oka došlo [1, 3].

Z výše popsaného postupu je patr-
né, že vyšetření klienta optometristou 
je pouze orientační, výsledky slouží vý-
hradně pro potřeby optometristy. Jsou 
však důležité například pro rozhodnutí 
k tomu, kdy neaplikovat kontaktní čoč-
ky a nedělat refrakci. Klient by měl být 
neprodleně odeslán k očnímu lékaři, 
pokud to povaha injekce (popř. jiného 
příznaku očního onemocnění) podle 
soudu optometristy vyžaduje. Optome-
trista může včas upozornit na vznikající 
problém či onemocnění a v procesu 
léčby a předcházení onemocnění oka 
tak zastávat preventivní funkci. Mezi 
hlavní příznaky očního onemocně-
ní, které nemohou být přehlédnuty 
a vyžadují zásah oftalmologa, se řadí 
náhlá ztráta nebo porucha zraku, stav 
po úrazu oka či bolest oka [5].

če
rv

en
é 

ok
o

povrchová

ANO (výrazná) normální

ANO

- bolest, slzení, sekrece
- zarudnutí a zduření v okolí slzných bodů 

/ slzného vaku
- uvolnění sekretu při mírném zatlačení na 

oblast slzného vaku

Infekce slzného aparátu

NE

- šupinky až krusty na řasách
- zbytnění okrajů víček

- často doprovázena konjunktivitidou a 
změnami na rohovce

- v anamnéze může být kožní onemocnění

Blefaritida

- většinou ložisková povrchová injekce
- pocit tlaku v okolí ložiskové injekce
-bolest při dotyku, slzení, fotofobie

- může být přítomen pohyblivý zánětlivý 
uzlík

Episkleritida

ANO (mírná)

normální ANO viz bakalářská práce (odkaz pod článkem) Konjunktivitida

může být zhoršený 

může být přítomna
- pocit oschlého oka

- svědění, pocit cizího tělíska
- únava očí za šera, někdy přítomna 
sekrece či zvýšená intenzita mrkání

Syndrom suchého oka

NE

- lesklý trojúhelníkový výběžek spojivky  
přerůstající z nazální strany na limbus
- pokud přerostl výběžek na rohovku, 

nastává změna zrakové ostrosti

Pterygium 

- žlutobělavé ztluštění spojivky v oblasti 
oční štěrbiny v meridiánu 3 a 9 hodin při 

limbu
- nepřerůstá na rohovku

Pinguekula

hluboká či  smíšená ANO

mírně zhoršený žádná či mírná

- zornice může být zúžená a pomalu 
reagující na osvit

- tupá bolest, pří postižení řasnatého 
tělíska bolest ostrá

- slzení, světloplachost, hypopyon

Přední uveitida

- zornice normální, porušená 
transparentnost rohovky, fotofobie

- někdy hypopyon, vředy na rohovce
- může být přítomen infiltrát či defekt na 

rohovce

Keratitida

- v anamnéze většinou systémové 
onemocnění

- sektorovitá nebo difúzní hluboká injekce 
- může být přítomen nepohyblivý uzlík, 
hluboký edém, zánět, tmavá ložiska na 

skléře

Skleritida

akutně zhoršený NE
- zornice rozšířená, nereagující na osvit

- krutá bolest hlavy, zvracení
- tvrdý bulbus, mlhavé vidění

Glaukom s uzavřeným 
úhlem

TYP INJEKCE BOLEST VÍZUS SEKRECE DALŠÍ SYMPTOMY ONEMOCNĚNÍ 

- bolesbolest, slt, slzení,zení, sekrsekreceeceb l l í k

obr. 1 Algoritmus diagnostiky červeného oka.



26

Diagnostika očního 
onemocnění pomocí 
algoritmu

Chce-li optometrista alespoň ori-
entačně určit původce červeného oka, 
může vycházet z algoritmu vzniku čer-
veného oka, jenž je vyobrazen v grafu 
na obr. 1. Podle tohoto algoritmu lze sta-
novit onemocnění na základě sledování 
symptomů, jež jsou zde systematicky 
zpracovány a rozčleněny. Je však nutno 
podotknout, že tento přehled je pouze 
orientační a nikoli stoprocentně platný, 
protože jednotlivé příznaky se mohou 
vzájemně prolínat a jednotlivá one-
mocnění se mohou projevovat i jinými 
symptomy než zde uvedenými. 

V některém z příštích čísel se bu-
deme věnovat podrobnějšímu popisu 
jednotlivých onemocnění, která se 
projevují červeným okem, a uvedeme 
jejich další symptomy a možnosti léčby. 

Závěr

Červené oko je jev spojený s mnoha 
různými očními chorobami, které není 
snadné od sebe rozlišit. Je třeba si všímat 
mnoha dalších symptomů objevujících 
se spolu s červeným okem, uvědomit si 

je a teprve na tomto základu je možné 
pokusit se stanovit diagnózu. Věřím, že 
přiložený algoritmus může být dobrou 
pomůckou.

Z článku nicméně vyplývá, že abso-
lutně platná systematizace a stejně tak 
zcela jednoznačná diagnóza červeného 
oka neexistuje. Podaný přehled může být 
přesto užitečný – minimálně pro uvědo-
mění si komplexnosti problematiky.

Bc. Lucie Vávrová
Přírodovědecká fakulta Univerzity 
 Palackého v Olomouci, katedra optiky
lucie.vavrova15@upol.cz

Tento text vychází z bakalářské práce:
Nováková, L.: Červené oko. Olomouc: Uni-
verzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 
2014. Vedoucí práce: Mgr. Lenka Musilová.
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 Původ 
Subjektivní 

potíže 
Zbarvení 
spojivky 

Vzhled 
spojivky 

Lokalizace 
hyperémie 

Hloubka 
hyperémie 

 
POVRCHOVÁ 
(spojivková) 

 

 
 

Překrvení cév 
ve spojivce 

Pocit 
cizího 
tělíska, 
pálení a 
svědění 
bulbu 

Cihlově 
červená 

Jednotlivé 
cévy jsou 

dobře 
viditelné 

Převážně 
v periferii 
spojivky 

Povrchní 
(cévami 

lze 
posunovat 
spolu se 

spojivkou) 

 
HLUBOKÁ 
(ciliární) 

 

 
 

Překrvení cév 
v episkléře a 

ciliárním 
tělísku 

Bolest 
bulbu při 
dotyku, 
bolest i 

v okolí oka 

Modravě 
červená 

Cévy na 
pohled 
splývají 

Převážně 
okolo 
limbu 

Hluboká 
(cévy 

spojivkou 
jen 

prosvítají) 

SMÍŠENÁ 
 

 
 

Překrvení 
spojivkových 

i ciliárních 
cév 

Převládají 
potíže 

hlubokého 
postižení 

Tmavší 
červená 

Některé 
cévy lze 
rozlišit 

Celá 
spojivka 

Kombinace 
obou 

zmíněných 

tab. 1 Typy injekcí oka.

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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výhradní distributor 
značek MEXX a OWP 
pro Českou republiku
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STRÁNKY OÚS   autorka: Ing. Alexandra Kováčiková

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA 
informuje
Predstavenstvo Optickej 

únie Slovenska sa od za-
č iatku roka 2015 stretlo už 
po tretí krát. Prvé stretnutie 
v tomto roku sa konalo 26. feb-
ruára,  necelý mesiac pred 
medzinárodným ve ľ t rhom 
OPTA, na ktorom sa 21. marca 
uskutočnilo pracovné stretnu-
tie členov OÚS. Na nedávnom 
stretnutí predstavenstva OÚS, 
ktoré prebehlo 15. apríla, sme 

zhodnot i l i  okrem iného aj 
úspešnosť medzinárodného 
veľtrhu OPTA.  

Veľmi úspešná OPTA 2015

Všetci zúčastnení boli s tohoročnou 
OPTOU nadmieru spokojní, či už to boli 
vystavovateľské firmy alebo návštevníci 
z radov slovenských optikov. Optici zo 
Slovenska veľmi pozitívne hodnotili nový 

termín konania OPTY. Kladné ohlasy 
zožal aj odborný sprievodný program 
s atraktívnymi prednáškami, módne 
prehliadky na stánku firmy SAFILO, nová 
aktivita firmy Sagitta a jej partnerov, 
zameraná nielen na biznis, ale aj na 
vzdelávanie zákazníkov. Slovenský optici 
oceňujú aj možnosť autobusovej dopra-
vy z rôznych kútov Slovenska priamo na 
výstavisko a späť. Veríme, že úspešnosť 
OPTY už bude mať len stúpajúci trend, 
samozrejme aj s podporou Optickej 
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únie Slovenska ako odborného partnera 
veľtrhu. 

Štúdium optiky 
a optometrie 
na Slovensku

Keďže momentálne neexistuje na 
Slovensku iná než denná forma štúdia 
optiky a na pracovnom trhu je veľký 
dopyt po profesii optik a optometrista, 
otvorili sme jednania na ministerstve 
školstva ohľadne iných foriem štúdia 
ako je denná forma v odbore očný 
optik a optometrista. Zároveň sme 
formou oficiálneho listu vyjadrili našu 
všemožnú podporu zdravotníckym 
školám v Bratislave a Košiciach, na 
ktorých je možné študovať odbor očný 
optik a optometrista. V jednaniach 
budeme naďalej pokračovať a o ich 
výsledkoch vás budeme priebežne 
informovať. Pevne veríme, že budeme 
úspešní. 

Podnety na riešenie 
nelegálnych spôsobov 
podnikania v odbore 
očná optika na Slovensku 

Samozrejme, že aj naďalej boju-
jeme za čistotu v podnikaní v našom 
odbore. Momentálne sú rozbehnuté 
tri akcie na zastavenie nelegálnych 
spôsobov podnikania v odbore očná 
optika na Slovensku. Bohužiaľ o ich 
výsledkoch vás budeme môcť infor-
movať až po uzavretí týchto káuz, lebo 
ak by sme o nich hovorili otvorene, tak 
naši protivníci dokážu veľmi flexibilne 
zareagovať a svoju nekalú činnosť 
okamžite stopnú. Avšak len na krátky 
čas, kým prebehnú kontroly a potom 
vo svojej činnosti opäť beztrestne 
pokračujú. 

Okrem týchto aktivít predstaven-
stvo OÚS pokračuje v prípravách ok-
tóbrového Kongresu OÚS vo Vysokých 
Tatrách v hoteli Permon.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

Spomienky na našich 
kolegov

Na začiatku tohto roku z našich ra-
dov odišli dvaja naši významní kolegovia, 
pán Urban Chmurovič a pán Branislav 
Martinkovič.

Vo veku nedožitých 
81 rokov zomrel 18. ja-
nuára 2015 pán Urban 
Chmurovič, významná 
osobnosť očnej optiky 
na východnom Slo-

vensku. Po absolvovaní SZŠ v Jablonci 
nad Nisou pracoval v očných optikách 
v Prešove, Starej Ľubovni, Kráľovskom 
Chlmci a usadil sa v Michalovciach, 
kde aj ukončil svoje 51ročné pô-
sobenie očného optika. Česť jeho 
pamiatke.

S ľútosťou a zármut-
k o m  o z n a m u j e m e 
všetkým kolegom na 
S lovensk u  smutnú 
správu o náhlom úmrtí 
nášho milého spolu-

pracovníka Branislava Martinkoviča. 
Zomrel 8. februára 2015 vo veku 38 ro-
kov. Prosíme o modlitbu za pokoj jeho 
duše, alebo tichú pietnu spomienku. 
Ďakujeme i niekoľkým kolegom z jeho 
bývalých pracovísk v Bratislave za to, že 
s ním zdielali jeho starosti, pomáhali 
mu, povzbudzovali ho pri uzdravovaní. 
Tiež ďakujeme za účasť na rozlúčke 
v krematóriu a sv. omši v Bratislave Vra-
kuni. Braňo, zostávaš i naďalej v našich 
spomienkach a modlitbách.

Rodina a kolegovia

In
ze

rc
e
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ZRAKOVÁ TERAPIE   autorky: PhDr. Dagmar Moravcová, PaedDr. Markéta Skalická

Metody vyšetření
ZRAKOVÉ 
OSTROSTI
Na poskytování péče v ob-

lasti zrakové terapie, tedy 
na podporu rozvoje a  rehabi-
litace zraku všech věkových 
kategorií osob s postižením, 
jsou odborně připraveni zrakoví 
terapeuti, kteří mají vysokoškol-
ské vzdělání zaměřené na oso-
by se zrakovým postižením 
(oftalmopedie nebo tyflopedie). 

Vzhledem k tomu, že se často obje-
vují různé pohledy na vyšetřování zra-
kových funkcí u obtížně vyšetřitelných 
osob, rády bychom v tomto článku 
shrnuly metody, které jsou osvědčené 
a které se u nás v rámci zrakové terapie 
používají jako standardní. Ordinace, 
kde pracují zrakoví terapeuti, jsou vy-
baveny pomůckami, testy a přístroji pro 
vyšetření zrakových funkcí a následnou 

rehabilitaci u kojenců, malých dětí, 
nekomunikujících a nespolupracujících 
pacientů, pacientů s mentálním posti-
žením a pacientů po úrazech a one-
mocněních centrálního nervového 
systému (CNS), tedy u pacientů, které 
nelze vyšetřit běžnými standardními 
metodami. 

Hodnocení zrakové 
ostrosti

Zraková ostrost patří k nejčastěji vy-
šetřované zrakové funkci. Pro hodnocení 
zrakové ostrosti vycházíme z různých 
úrovní zpracování zrakových podnětů 
v mozkové kůře. Podle způsobu zapojení 
CNS do zpracování zrakových vjemů 
rozlišujeme tři úrovně zrakové ostrosti: 
detekce (Detection), rezoluce–rozlišení 

(Resolution) a rekognice–rozpoznání 
(Recognition).

Vyšetření detekce

Detekce, rozlišení a rozpoznání jsou 
úrovně reakce na zrakový podnět, kte-

Hračky pro stimulaci zraku.



  31

rými hodnotíme zrakovou ostrost. To, 
jaké testové metody hodnocení zrakové 
ostrosti zvolíme, záleží na věku pacienta, 
dosažené vývojové úrovni zrakové per-
cepce, možné spolupráci a závažnosti 
onemocnění (které může limitovat vy-
šetření běžnými testy). Vyšetření detekce 
(Detection) je základem vyšetření zrako-
vé ostrosti. Abychom mohli pozorovat, 
jak dotyčný reaguje na zrakový podnět, 
musíme navodit fixaci. K tomu používá-
me kontrastní předměty (fixační hračku, 
stimulační desky, nasvícené předměty 
nebo malé světelné zdroje). Pokud se 
nedaří navodit fixaci, využijeme metodu 
vyvolání optokinetického nystagmu 
(vyvolání fixačního pohybu očí při po-
hledu na pohybující se zrakový podnět). 
Můžeme použít dlouhý úzký pruh látky 
s černobílými pruhy, optokinetický bubí-
nek, pruhovaný kotouč, který roztočíme 
na světelném panelu v zorném poli 
vyšetřovaného nebo i pouhé kmitání 
stimulační desky se specifickými vzory. 
Jakkoli se zdá vyšetření detekce pomocí 
vzorovaných stimulačních desek nebo 
vyvoláním optokinetického nystagmu 
jednoduché, patří do rukou odborníků, 
kteří jsou si vědomi rizik použití zejména 
u neurologických pacientů s epilepsií 
nebo jinými komplikacemi v anamnéze.

Vyšetření rozlišení 

Vyšší hodnotou reakce na zrakový 
podnět je rezoluce–rozlišení (Resoluti-
on). Pro tuto úroveň vyšetření zrakové 
ostrosti používáme metodu preferenční 
techniky (preferential looking testy). 
Testová metoda vychází z poznatků 
výzkumů, že v raném věku děti preferují 
kontrastní vzor proti neutrálnímu šedé-
mu pozadí. Karty D. Tellerové (Teller Acu-
ity Cards) jsou prvním a nejznámějším 
testem pro hodnocení zrakové ostrosti 
touto metodou. Test včetně norem pro 
věkovou skupinu 0–3 roky vytvořila 
Davida J. Teller (USA). K testování se 
používají karty se vzorem, jenž je tvořen 
černými a bílými pruhy na šedém pozadí. 
Vyšetřující prezentuje karty a sleduje 
otvorem v kartě fixaci vyšetřovaného. 
Poslední karta, na které vyšetřovaný 
rozliší vzor od pozadí, je hranicí zrakové 
ostrosti neboli úrovní rozlišení. V součas-

né době je v Evropě i v dalších zemích 
světa rozšířen test Lea Gratings. Test 
včetně norem pro děti ve věku 0–18 
měsíců vytvořila finská oční lékařka Lea 
Hyvärinen. Ve Francii se používá test BB 
Vision (pro věk 0–18 měsíců), ve Velké 
Británii zase inovovaný Keeler Test 
(New Infants and Children Acuity Cards 
– komplet dvou navazujících testů pro 
věk 0–3 roky). V Evropě je nejnovějším 
testem New City–Cardiff Acuity Test (pro 
děti od 6 měsíců do 3 let), vytvořený 
společně na univerzitách v Londýně 
a Cardiffu ve Velké Británii. Všechny výše 
uvedené testy jsou určeny pro hodnoce-
ní rozlišení, tedy fixace stimulu, kterým 
je čtverec či kruh s rozdílnou hustotou 
černých a bílých pruhů. Dvojice černé-
ho a bílého pruhu tvoří jeden cyklus. 
Naměřené hodnoty, označované jako 
cykly na centimetr (cpcm), přepočtené 
na cykly na úhlový stupeň (cpd) podle 
metodiky příslušného testu, udávají vý-
slednou hodnotu zrakové ostrosti. Tato 
výsledná hodnota se porovná s normou 
pro příslušný věk. Jde o úroveň Gratings 
Acuity neboli hodnotu rozlišení. Ačkoli 
jsou u preferential looking testů k dis-
pozici přepočty hodnot v desetinných 
číslech, ve zlomcích či hodnotách log 
MAR, kterými hodnotíme zrakovou 
ostrost na Snellenových optotypech, ne-
jedná se o shodné hodnoty. Snellenovy 
optotypy a jim podobné hodnotí úroveň 
rekognice–rozpoznání, ta bývá o dvě 
i více řádek horší než hodnota rozlišení.

Dalším významným a osvědčeným 
preferential looking testem je Cardiff 
Acuity Test, který vyvinula Margaret 
Woodhouse na univerzitě v Cardiffu. 

Sledujeme fixační pohyby očí dítěte 
a porovnáváme je s umístěním obrázku 
na kartě. Často již malé dítě obrázek 
pozná, označí jej zvukem, mimikou či 
pohybem rukou, což je významným 
předstupněm pro přechod na testy, zjiš-
ťující schopnost rekognice–rozpoznání. 
Test je určen dětem do 3 let věku.

Vyšetření rozpoznání

Pro vyšetření zrakové ostrosti úrovně 
rekognice–rozpoznání (Recognition) 
do blízka i do dálky u malých dětí, 
pacientů s autismem a také pacientů 

Vyšetření fixace.

Pomůcky pro vyvolání optokinetického 
nystagmu.

Stimulační desky pro vyšetření detekce.
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s mentálním postižením používáme Bust 
Test, jehož autorkou je Eva Lindstedt ze 
Švédska. Test hodnotí úroveň rozpoznání 
reálných předmětů a jejich siluet. Je 
vhodné jej zařadit při přechodu od pre-
ferenčních testů ke složitějším testům 
s abstraktními symboly (např. LH). Sada 
pro vyšetření zrakové ostrosti do blízka 
je doplněna hracími kartami s LH sym-

boly (od Ley Hyvärinen). Karty Bust Testu 
obsahují obrázky, ke kterým lze přiřadit 
reálné předměty (nůžky, brýle, hrnek, 
květ kopretiny, kolo z autíčka, budík, 
vidličku, lžíci). Černé siluety reálných 
předmětů na bílých kartách jsou vytvoře-
ny v devíti velikostech pro vyšetření vizu 
do dálky i na blízko. Vždy dva obrázky 
jsou snadno zaměnitelné (např. nůžky 
a brýle). Součástí Bust Testu do dálky 
i na blízko jsou srovnávací tabulky pro 
porovnání výsledků se Snellenovými 
optotypy, s označením typografických 
velikostí N (velikostí znaků v textových 
editorech počítače) a hodnot Jaegero-
vých tabulek. Vděčnými a osvědčenými 
testy pro hodnocení rekognice u dětí 
a obtížně vyšetřitelných pacientů jsou 
testy s LH symboly (izolované symboly 
na kartách, skupiny symbolů v rámeč-
cích, v řádkách, crowded – umístěné 
ve skupinách po pěti znacích na kartách, 
se stupňující se velikostí a vzdáleností 
znaků podle minimálního úhlu rozlišení 
– log MAR), s velkými znaky (low vision) 
pro pacienty s velmi nízkou zrakovou 
ostrostí, které umožňují přizpůsobit 
vyšetřovací vzdálenost. V nabídce jsou 
i tabule využitelné na ETDRS tabulových 
optotypech se vzdáleností znaků a řádků 
podle log MAR. Celou řadu asi 20 testů 
vytvořila Lea Hyvärinen. Výhodou LH 
znaků je jejich snadná zaměnitelnost při 
překročení úrovně rekognice: domek, 
čtverec, kruh i srdce jsou vnímány jako 
kruh. Nelze je snadno odhadovat podle 
detailů. Také častá záměna čtverce 
a domečku či kruhu a srdce může ukázat 
na nekorigovaný astigmatizmus ve verti-
kální či horizontální ose. V současné době 
je k dispozici již 20 testů s LH symboly, 
které zrakoví terapeuti každodenně vyu-
žívají při své práci. Pro vyšetření zrakové 
ostrosti u dětí ve věku od 5 do 7 let jsou 
vhodné systémy optotypů do blízka 
i do dálky, tzv. Massachusetts Visual 
Acuity Test s HOTV znaky, jejichž autory 
jsou Luisa Mayer a Bruce Moore (USA). 
Vyšetřovaný může ukazovat HOTV znaky 
stejně jako při vyšetření s LH symboly 
na tzv. flash kartě nebo také na samostat-
ných kartách. Tím je tento test vhodný 
i pro pacienty neslyšící nebo s poruchou 
řeči apod. Testování zrakové ostrosti 
na kartách s izolovanými symboly nelze 

srovnávat s výsledky testů na lineárních 
testech s více znaky v řádce.

Výše popsané testy, používané zra-
kovými terapeuty, jsou většinou určeny 
na bližší vzdálenost než je standardních 
pět až šest metrů. Vyplývá to z limitova-
ných schopností koncentrace pozornosti 
malých dětí a pacientů s dalšími vadami 
CNS, pro jejichž testování jsou určeny.

Zdravý kojenec je dalekozraký. Spo-
lečně s vývojem optického systému 
se vyvíjí úroveň zrakového vnímání 
(percepce). Vyšetřovací vzdálenost 
testů pro kojence začíná na dvaceti až 
třiceti centimetrech, kolem půl roku 
věku činí vzdálenost půl metru, kolem 
druhého roku věku je možné vyšetřovat 
na vzdálenost jeden metr až tři metry. 
Vzdálenost tři metry je doporučeno 
volit až do pěti až šesti let věku dítěte. 
Ve třímetrové vzdálenosti sice nedosáh-
neme ideální „dálku“, ale dítě vyšetříme. 
Mnoho předškolních dětí selhává při 
vyšetření na standardních optotypech 
ve vzdálenosti pět až šest metrů proto, že 
ještě nedosáhnou potřebné úrovně kon-
centrace pozornosti na tuto vzdálenost. 
Tato skutečnost významně ovlivňuje 
úspěch vyšetření.

V ordinacích zrakových terapeutů 
vyšetřujeme pacienty, kteří jsou tzv. 
obtížně vyšetřitelní. Nepředpoklá-
dáme, že takový pacient (kojenec, 
malé dítě či pacient s vícečetným 
postižením) se vyšetřovací metodě 
podvolí. Před vyšetřením zhodnotíme 
vývojovou úroveň pacienta, sledujeme 
úroveň jeho detekce a koncentraci 
pozornosti. Tomu přizpůsobíme vyše-
třovací metody.

Jaké testy a proč použít, když zjištěné 
hodnoty nejsou srovnatelné?
Preferential looking testy používáme 
jako základní metodu vyšetření zrakové 
ostrosti u kojenců a malých dětí a u pa-
cientů bez možnosti verbální, mimické 
či manuální spolupráce. Používáme je 
i tehdy, když potřebujeme zjistit hod-
notu zrakové ostrosti neovlivněnou 
vůlí, tedy i u pacientů s podezřením 
na simulaci nebo disociativní poruchu 
zraku (konverzní poruchu zraku vyvo-
lanou např. psychickým selháním či 
traumatem). Tyto testy je možné použít 

Zraková stimulace.

Test Teller Acuity Cards.

Keeler Test pro děti ve věku 0–3 roky.

Vyšetření preferential looking.
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tehdy, pokud je pacient při vědomí 
a má otevřené oči.

Testy vyšší úrovně používáme v pří-
padech, kdy potřebujeme zjistit pa-
cientovu schopnost rozlišit obrázky 
nebo znaky. Tato dovednost významně 
ovlivňuje rozumový vývoj. Možnost učit 
se číst vyžaduje rozlišení znaků s 25% 
mezeřením znaků do dálky i na blízko 
(vzdálenost mezi znaky = mezera, je rov-
na čtvrtině velikosti znaku na konkrétní 
řádce). Podle vývojové úrovně dítěte 
i před třetím rokem věku vyšetřujeme 
zrakovou ostrost do blízka na testech 
s nahloučenými znaky v řádkách. Výrazný 
rozdíl zrakové ostrosti do dálky a na blíz-
ko může odhalit obtíže akomodace, 
crowding obtíže (CVI – centrální poru-
chu zraku) a také přetrvávající amblyopii 
(kterou na testech s izolovanými symbo-
ly nemusíme odhalit). Zjištění hodnot 
zrakové ostrosti pod normou daného 
věku by mělo vždy vést k podrobnějšímu 
vyšetření výše uvedených obtíží očním 
lékařem a k jejich rehabilitaci.

V čem se tedy liší vyšetření zrakové 
ostrosti v běžných ordinacích očních 
lékařů, optometristů a ortoptistů 
od vyšetření zrakovými terapeuty?
Zraková ostrost do dálky se v ordinacích 
standardně vyšetřuje na projekčních 
optotypech, prosvětlovacích optoty-
pech, ETDRS nebo LCD optotypech. Pro 
sledování vývoje zraku, vývoje refrakce 
a hodnocení efektu zvolené korekce tyto 
optotypy vyhovují. Je důležité používat 
na přístrojích takové testy, které poskyt-
nou dlouhodobě srovnatelné informace 
(možnost porovnávat v čase: zlepšení 
vizu, nedostatek korekce, progrese one-
mocnění). Cílem vyšetření očního lékaře, 
ortoptisty nebo optometristy není zjišťovat 
pacientovu kognitivní způsobilost pro 
učení čtení. Při pochybnosti či podezření 
na možnou přítomnost výše uvedené 
poruchy se vyplatí pacienta doporučit 
ke zrakovému terapeutovi. Zrakový tera-
peut sleduje zrakové funkce a dovednosti 
pacienta z pohledu potřebného vývoje, 
případné stimulace, rehabilitace či včasné 
kompenzace deficitu. Zrakem přijímáme 
až 80 % informací ze svého okolí, jejich 
nedostatek může ovlivnit vývoj, způsobit 
jeho opoždění, negativně ovlivnit učení, 

způsobit ztrátu samostatnosti a vést 
k sociálnímu vyloučení. Zrakový terapeut 
pracuje v týmu s očními lékaři, neurology, 
pediatry, rehabilitačními i praktickými 
lékaři, pracovníky navazujících služeb 
rané péče, pedagogy speciálních škol 
pro děti a mládež se zrakovým postiže-
ním a pracovníky sociálních služeb pro 
dospělé, jako jsou Tyfloservis, Tyflocentra 
a Rehabilitační a rekvalifikační středisko pro 
slabozraké a nevidomé. Včasné odhalení 
deficitu zrakové funkce a zrakové percepce 
umožní zajistit včas potřebnou podporu 
vývoje, rehabilitaci, nácvik kompenzačních 
dovedností (například využití orientace 
podle barev u pacientů, u nichž odhalíme 
deficit poznávání tvarů, a také nácvik pou-
žívání speciálních optických, neoptických 
a elektronických pomůcek). Včasné zjištění 
obtíží a zahájení rehabilitace u větších 
dětí a mládeže ovlivní možnost jejich 
vzdělávání a přípravy na profesi i výběr 
povolání, u dospělých má vliv na udržení 
zaměstnání a podporu samostatnosti při 

každodenních sebeobslužných činnos-
tech i při sociálním kontaktu.

Zájemcům o danou tematiku do-
poručujeme výjimečnou příležitost 
seznámit se s novými poznatky z oblasti 
výzkumů vývoje zrakového vnímání 
na setkání sdružení CVRS v Praze, které se 
koná 14.–17. června 2015 (15th Biennial 
Meeting of the Child Vision Research So-
ciety). Více informací lze nalézt na strán-
kách www.cvrs2015.cz.

PhDr. Dagmar Moravcová
moravcova@braillnet.cz
PaedDr. Markéta Skalická
Asociace zrakových terapeutů o.s.
www.iazt.cz
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City–Cardiff Acuity Test. Bust Test hodnotí úroveň rozpoznání reál-
ných předmětů.

Testy s LH symboly. Test s HOTV znaky.

Cardiff Acuity Test.Test Lea Gratings slouží k vyšetření rozlišení.
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BAREVNÉ 
FILTRY
a jejich vliv na rychlost 
čtení u dyslexie
Dyslexie a s ní spojené čtecí 

obtíže významně ovlivňují 
život jedince trpícího touto po-
ruchou. Jedním ze způsobů, jak 
tyto obtíže zmírnit a usnadnit 
tak dyslektikům proces čtení 
a následně i vzdělávání, může 
být používání barevných filtrů.

Dyslexie

Dyslexie je definována jako ome-
zená schopnost naučit se číst, a to 
navzdory normální inteligenci, dob-
rému tělesnému i duševnímu zdraví 
a vyvíjenému úsilí jedince. Čtenářský 
výkon dyslektika, hodnocený z hledis-
ka rychlosti, přesnosti a porozumění, 
zdaleka nedosahuje očekávané úrovně 
přiměřené jeho věku, naměřené hodno-

tě IQ a dostatečné vzdělávací nabídce. 
Může být narušeno chápání textu, 
schopnost rozpoznávání čtených slov 
i čtení nahlas. Často se přidružují také 
potíže se psaním.

Bylo zjištěno, že dyslexie zahrnuje 
deficit na více úrovních. Podle fo-
nologické teorie je dyslexie druhem 
jazykové poruchy, která spočívá v tzv. 
fonémovém uvědomění, čímž se myslí 
schopnost analyzovat dále nedělitelné 
fonémy ve slovním celku. Každému 
fonému jsou přiřazeny grafické tva-
ry – písmena. Dyslektici mají potíže 
s jejich identifikací, což jim následně 
znesnadňuje čtení. Protože fonologic-
ká teorie nedokáže objasnit všechny 
obtíže dyslektiků, byla vytvořena další 
hypotéza, která popisuje deficit v rych-
lém zpracování podnětů. Podle jiné 
teorie, tzv. teorie vizuálního deficitu, 

mají někteří dyslektici velké potíže se 
zhodnocením zrakových vjemů a text 
jim splývá ve shluky grafických tvarů. 
S vizuálními problémy se úzce pojí 
neuroanatomické odchylky magno-
celulárního systému, který odpovídá 
za zpracování časových změn.

Mozek dyslektiků se z neurobiolo-
gického hlediska odlišuje od mozku 
nedyslektiků. Byly zjištěny metabolické 
změny v různých mozkových oblastech, 
a to v závislosti jak na úlohách jazy-
kových, tak nejazykových. Evokované 
potenciály odhalily u dyslektiků delší 
latence, nepřiměřenou sílu reakce i ne-
schopnost časově sladit děje potřebné 
při čtení, což bylo označeno jako syn-
chronizační deficit.

Dyslexie je považována za široko-
spektrální poruchu, která nemá pouze 
jedinou příčinu.
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Syndrom Mearesové-
Irlenové

Syndrom Mearesové-Irlenové před-
stavuje konkrétní formu vizuálního 
stresu. O samotné existenci tohoto 
syndromu se stále hojně diskutuje, 
nicméně podle jeho zastánců jím trpí 
až 46 % jedinců s dyslexií a může být 
příčinou jejich čtecích obtíží. Byl poprvé 
popsán v roce 1980 jako stav charakte-
rizovaný souborem příznaků, mezi něž 
patří zkreslené vnímání, únava očí a bo-
lesti hlavy. V roce 1983 vyvinula Helen 
Irlenová systém léčby tohoto syndromu 
pomocí barevných filtrů.

Vizuální stres se může objevit při 
pozorování obrazů s vysokým kontras-
tem v oblasti prostorových frekvencí, 
na které je zrakový systém nejcitlivější. 
Některé geometrické obrazce a pruhy 
mohou být pro určité jedince velmi ne-
příjemné a vyvolat záchvaty u pacientů 
s epilepsií, fotofobii u pacientů s migré-
nami nebo deformace obrazu u lidí se 
čtecími obtížemi. Také vertikální tahy 
v rámci jednotlivých slov, ale i samotné 
uspořádání řádků textu mohou v ně-
kterých případech připomínat pruhy. 
Ke zmírňování vyvolaných distorzí textu 
jsou v takových případech využívány 
právě barevné filtry.

Čtení a oční pohyby

Čtení je složitý několikastupňový 
proces, jehož základ tvoří přeměna vi-
zuálních symbolů do jejich fonologické 
a lingvistické podoby. Čtecí výkon je 
podmíněn normální funkcí očních 

pohybů. Při vlastním čtení nejsou 
uplatňovány hladké oční pohyby, nýbrž 
sakadické pohyby s mezisakadickými 
intervaly – fixacemi. Dokonce ani při 
fixacích oči v pohybu zcela neustávají, 
neboť vykonávají tzv. mikrosakády.

Sakády řadíme mezi konjugované 
oční pohyby. Jejich úkolem je nasmě-
rovat fixaci oka do předmětového bodu. 
K získávání informací z textu nedochází 
během sakád, nýbrž během fixací. Vi-
zuální pole, ze kterého jsou informace 
v průběhu čtení čerpány (tzv. percepční 
rozpětí), má asymetrické rozložení 
ve směru čtení. Směrem nalevo činí 
pouhá tři až čtyři písmena, zatímco 
napravo dosahuje až do vzdálenosti 
15 písmen od bodu fixace. Percepční 
rozpětí a jeho asymetrie jsou pod-
míněny pozorností, která za běžných 
okolností řídí oční pohyby čtenáře. 
U některých typů dyslexie se setkáváme 
s dezintegrací obou zmíněných funkcí, 
pozornosti a očních pohybů. Je to dáno 
deficitem v pravé hemisféře, v zadní 
části temenního laloku, kde se nachází 
sídlo pozornosti. Svůj význam má tzv. 
optimální fixační pozice, která zkracuje 
dobu potřebnou pro rozpoznání a zpra-
cování slova, ale také snižuje počet po-
třebných refixací (opakovaných fixací). 

Během čtení se mohou objevovat 
regrese, tedy pohyby očí orientova-
né v protisměru, kdy se čtenář vrací 
k již přečtené části textu. Mohou být 
projevem obtíží s jazykovým či percepč-
ním zpracováním textu, kam patří např. 
záměny vizuálně podobných písmen. 
S postupným zdokonalováním procesu 
čtení se zkracuje doba fixace, sakády se 
prodlužují a ubývá počet regresí.

Dyslektici mohou být podle okulo-
motorického chování rozděleni do dvou 
skupin. První skupinu tvoří ti, jejichž po-
rucha je jazyková. Vyznačují se defektní-
mi očními pohyby při čtení textu odpo-
vídajícího jejich věkové úrovni. Můžeme 
u nich nalézt velký počet regresivních 
skoků, chaoticky uspořádané sakády 
a prolongované fixace. Při předložení 
textu, který odpovídá jejich čtenářské 
vyspělosti, se okulomotorické chování 
výrazně zlepší. Druhou skupinu tvoří dys-
lektici vizuospaciální, kteří se vyznačují 
chaotickým okulomotorickým chováním 
při čtení textu jakékoli obtížnosti. 

Rychlost čtení

Rychlost čtení je udávána počtem 
slov za minutu. Při suboptimálních 
podmínkách vykazuje výraznou zá-
vislost na kontrastu a velikosti písma. 
Maxima rychlosti, kterých může čtenář 
dosáhnout, jsou vždy ve fovea centralis 
vyšší než v periferních oblastech sítnice.

Pro rychlost čtení prozatím neexis-
tuje žádný celosvětově standardizovaný 

obr. 1  Barevné fólie.
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test. V rámci vědeckých studií je často 
používán Wilkinsův test rychlosti čtení. 
Tvoří jej 10 řádků obsahujících 15 jed-
noduchých, opakujících se, ale různě 
uspořádaných slov. Testovaná osoba čte 
úryvek nahlas tak rychle, jak je to mož-
né. Měří se celkový čas a zaznamenávají 
se všechny chyby. Rychlost čtení se pak 
udává v počtu správně přečtených slov 
za minutu. Test je krátký, ale dostatečně 
citlivý na to, aby odhalil případné změ-
ny v plynulosti čtení (např. při použití 
barevných filtrů).

Barevné filtry

Používání barevných fólií (obr. 1), 
brýlových čoček, případně kontakt-
ních čoček může zmírňovat příznaky 
vizuálního stresu a zároveň zvyšovat 
rychlost čtení. Barevné filtry jsou navr-
ženy tak, aby negativně neovlivňovaly 
srozumitelnost textu. Průhledné fólie se 
umísťují přímo na stránku. Z jedné stra-
ny je jejich povrch matný, což snižuje 
odrazy světelných zdrojů od povrchu 
filtru. Nevýhodou je, že matný povrch 
zároveň mírně snižuje jas textu. Jako 
nejvýhodnější se jeví tónované brýlové 
čočky, které umožňují současně poho-
dlné čtení i snadné psaní.

Barvy je nutné volit přísně indivi-
duálně za dodržení podmínek, v jakých 
budou později používány. Wilkins k to-
muto účelu vyvinul v roce 1992 přístroj 
zvaný intuitivní kolorimetr, který osvět-
luje stránku textu barevným světlem. 
Optimální barva je nejprve vybírána 
z 12 možných variant. Následně se 
pracuje pouze s takovou barvou, která 
zlepšuje vnímání obrazu. Je důležité 
přesně nastavit její parametry: sytost, 
odstín a jas. Takto zvolenou barvu 
můžeme přímo použít ve zkušebních 
brýlových čočkách. Požadovaný odstín 
fólií se od čoček mírně odlišuje.

Vliv barevných filtrů 
na rychlost čtení 
u dyslektiků

U dyslektických čtenářů bylo proká-
záno jiné kódování kontrastu, než je ob-

vyklé u běžných čtenářů. Vysoký kontrast 
mezi čteným textem a bílým pozadím 
může způsobovat distorze ve vnímání 
obrazu. Williams navrhl křivku závislosti 
rychlosti čtení na kontrastu, jejíž abnor-
mální tvar poukazuje na zlepšení čtecího 
výkonu při nižších hladinách kontrastu. 
Text s kontrastem upraveným pomocí 
barevných filtrů se snadněji rozlišuje a lze 
jej číst s vyšší rychlostí.

Hollis a Allen ve své studii z roku 
2006 prokázali zvýšení rychlosti čtení 
dyslektiků při použití barevných filtrů až 
o 25 %. Kromě toho došlo také ke zlepše-
ní dalších aspektů, jakými jsou přesnost 
čtení a porozumění textu. U kontrolní 
skupiny nebyl žádný pozitivní vliv ba-
revných filtrů na rychlost čtení prokázán. 
K obdobným výsledkům dospěli také 
Singleton a Hendersonová, kteří ve stu-
dii z roku 2007 prováděli testování dětí 
ve věku od 6 do 14 let. Dyslektici vyka-
zovali v porovnání s kontrolní skupinou 
mnohem větší zlepšení v rychlosti čtení 
při použití filtrů.

Singleton a Trotter v jiné studii 
z roku 2005 pozorovali, že při použití 
individuálně volených barevných filtrů 
četli rychleji pouze studenti, u nichž se 
zároveň vyskytovala dyslexie a syndrom 
Mearesové-Irlenové. U ostatních skupin 
bylo zlepšení nevýznamné. Studie Rit-
chieho a kol. z roku 2011 popírá okamžitý 
pozitivní vliv barevných filtrů na rychlost 
čtení u jedinců se čtecími obtížemi. 

V roce 2013 provedly Henderso-
nová, Tsogka a Snowlingová studii, 
v níž testovaly rychlost čtení studentů 
vysoké školy. Výsledkem bylo, že testo-
vaní studenti přečetli neuspořádaný text 
s barevnými filtry rychleji než bez nich. 
Skupina dyslektických studentů však 
nevykazovala oproti kontrolní skupině 
výrazné zlepšení. Rychlost čtení a po-
chopení souvislého textu se s použitím 
filtrů nezlepšily.

Závěr

Přestože bylo provedeno již mnoho 
studií, ve svých výsledcích se zásadně 
rozcházejí a není tedy možné vyvodit 
jednoznačný závěr o vlivu barevných 
filtrů na rychlost čtení u dyslexie. Je 

však možné konstatovat, že i kdyby 
nedošlo ke zvýšení rychlosti čtení, 
může používání těchto filtrů vést ale-
spoň ke zmírnění vizuální nepohody 
během čtení.

Bc. Barbora Osičková
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně 
395327@mail.muni.cz
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Mgr. Klára Judita Petrželková, 
Ph.D., je vědecká pracovnice 

– primatoložka, která se věnuje 
výzkumu infekčních onemocnění 
u lidoopů. Vystudovala zoologii 
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postdoktorandském projektu, 
v němž se zabývala ekologií para-
zitárních onemocnění u  lidoopů 
v Tanzanii. Studovala lidoopy 
i v Ugandě a Kamerunu. V součas-
nosti působí v Ústavu biologie ob-
ratlovců a Parazitologickém ústa-
vu Akademie věd ČR a v liberecké 
ZOO. Pracuje v týmu, který se již od 
roku 2007 věnuje výzkumu goril 
nížinných v chráněných oblastech 
Dzanga Sangha ve Středoafrické 
republice, kde se nacházejí jedny 
z mála habituovaných skupin goril. 
Zde se věnuje systematickému 
monitoringu parazitů a mikrobio-
mu u lidí a goril a přenosu patoge-
nů mezi těmito hostiteli.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
V mém profesním životě samozřejmě 
velmi důležitou, v pralese během 
sledování lidoopů bych se bez zraku 
těžko obešla, ale na druhou stranu, 
na pralese jsou krásné i jeho vůně 
a zvuky. Je to takový komplexní vjem. 
V osobním životě souhlasím s liškou 
z Malého prince, že správně vidíme 
pouze srdcem.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Sobeckost a lhostejnost u některých 
lidí. Stavění vlastního já na první místo. 
A klid, s jakým si postaví své vlastní štěstí 
na tom, že bezohledně ublíží druhým. 
Asi to není nic nového pod sluncem, 
ale čas od času na tyto věci narazíme 
s větší intenzitou.

Jaká kniha, fotografi e či jiné umělecké 
dílo Vás v poslední době oslovily?
Momentálně jsem plná dojmů z pre-
miéry Macbetha ve Slováckém divadle 
v Uherském Hradišti. Co se týče vizuální 
stránky: perfektní scéna. Dále pak ně-
které starší snímky habituovaných goril 

z Chráněných oblastí Dzanga Sangha, 
některé jedince znám od roku 2007 a je 
úžasné sledovat, jak se mění.

Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením?
Asi poté, co jsem viděla svou narozenou 
dceru v inkubátoru, a při každém jejím 
dalším pokroku.

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 
v hlavě?
Svou dceru Annu Lucii Boko.

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
Když se člověku zdá, že vše je v pořádku. 
Může to být totiž jen sen.

Nad čím přivíráte oko a nad čím naopak 
ne?
Profesně: nevadí mi jistá neznalost, vadí 
mi však ignorance, arogance a nedo-
statek snahy. A přílišné sebevědomí. 
Lidsky: přivřu oko nad kdečím, ale velice 
mi vadí lhostejnost k utrpení ostatních, 
egoizmus a snad, řekla bych, citová 
plochost.

Jak to vidí
KLÁRA 
PETRŽELKOVÁ
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Otevřel Vám někdy někdo oči?
Já jsem poměrně zarputilý člověk, který 
si od ostatních nedá říct, což může být 
v jistém ohledu výhoda, občas nevý-
hoda. Takže většinou si ty oči musím 
otevřít sama.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Když vidím nezištnou pomoc druhým.

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete?
Existuje pár fotografií ukazujících velké lid-
ské utrpení, na které nikdy nezapomenu.

Na co se nejraději díváte?
Na svou dceru, na své koně. Na gorily 
a šimpanze ve volné přírodě, na bais 
(mýtiny v pralese) po ránu, když jdeme 
do terénu...

Co Vás obvykle upoutá na první pohled?
Myslíte na druhých lidech? Oči, myslím, 
že jsou oknem do duše.

Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Chráněné oblasti Dzanga Sangha, 
sloni v Dzanga Bai, gorily v Bai Hokou, 

lidé z kmene BaAka při tradičním lovu 
a tancích.

Které místo v  české krajině je pro Vás 
nejmalebnější?
Valašsko, kde jsem se narodila...

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
A víte, že ani ne? Třeba bych se bála 
a vzdala to. A mimochodem, ztotožňuji 
se s Antoniem Machado, který říká: „Ca-
minante, no hay camino. Se hace camino 
al andar.“ (Poutníku, žádná cesta není 
předem daná, ale vytváří se tím, že ji 
vyšlapuješ).

V kom vidíte hrdinu?
V lidech, kteří pracují pro Lékaře bez 
hranic.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Sama brýle nosím již odmala a ne-
vzdala jsem se jich ani v době kon-
taktních čoček. S výběrem mám dost 
problém. Brýle na českém trhu mi 
připadají dost nezábavné, neoriginál-
ní... Takže mé vysněné brýle jsou brýle 
nezvyklé a originální, neobvyklý tvar 
nebo tak něco.

Jaký vhled a  poučení Vám dává Vaše 
práce?
Má práce mě naučila plánovat, logicky 
myslet, strukturovat. Přesně se vyjadřo-
vat. Tvrzení vždy podporovat fakty. Což 
mé lehce zmatené osobnosti s hlavou 
v oblacích nebylo vždy vlastní. 

Co je podle Vás očividné?
Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde 
každé ráno. Jinak mě život zatím poučil, 
že očividné je máloco.

Co byste podnikla jako neviditelná?
A víte, že jsem si nikdy nepřála být ne-
viditelná?

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila?
Mám pocit, že toto se mi snad ještě nikdy 
nestalo. Mé boje jsou vždy dlouhodobé, 
náročné a výsledek není zřejmý anebo 
spíše jistý. Ale tak to ve vědě a ostatně 
i v životě chodí.

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: K. A. Shutt.
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

OČNÍ OPTIKA 
V NĚMECKU 
v roce 2014
Německý Ústřední svaz oč-

ních optiků (ZVA) ve spolu-
práci se společností GfK (Sdru-
žení pro spotřebitelský průzkum) 
a dalšími partnery každoročně 
zveřejňuje aktuální čísla z oboru 
optiky, která naznačují budoucí 
vývoj.

Údaje o vývoji obratu za loňský rok 
jsou nesourodé. Zatímco společnost 
GfK ve své zprávě hovoří o růstu obratu 
o 2 procenta (do srpna 2014), společ-
nost Erfa-Light (shromažďuje údaje 
z kategorie středních podniků) udává 
nárůst pouze 0,6 procent. Naproti tomu 
řetězec Fielmann ve své pololetní zprávě 
hovoří o sedmiprocentním růstu. Jaká je 
tedy skutečná situace? Dobře situované 
provozovny, střední podniky i obchodní 
řetězce si na trhu vedou více či méně 

dobře. Naopak podniky, jejichž umístění 
a zaměření nejsou jasně určeny, a jsou 
tedy zaměnitelné, strádají a časem za-
niknou. Obchodní řetězce naopak rostou. 

Jen v Severním Porýní-Vestfálsku muselo 
v roce 2013 zavřít kolem 50 podniků, 
v roce 2014 to bylo více než 30, v celé 
zemi to bylo údajně 200 optik za rok. Na-

obr. 1 Vývoj obratu v milionech eur (zdroj: ZVA Erfa-Light).
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proti tomu řetězce otvíraly nové pobočky, 
jejich počet je ovšem nižší. V posledních 
několika letech tak můžeme pozorovat 
mírně klesající čísla.

Růst zaznamenávají 
především řetězce

Při pohledu na vývoj prodeje v mi-
nulých letech zaznamenáme mírný růst 
přibližně na úrovni inflace. Tento růst však 
negenerují střední optické podniky, ale 
téměř výhradně pobočky obchodních ře-
tězců. Růst obratu během šesti let od roku 
2007 do roku 2013 činil 687 milionů eur, 
z toho 80 % připadá na tzv. TOP 10 řetězců.

Také z výsledků statistiky Erfa-Light 
vyplývá, že čísla u účastníků tohoto statis-
tického projektu klesají; v posledních osmi 
letech celkem o 17 %. I z tohoto vývoje 
lze vyčíst, že čísla rostou u velkých řetězců 
a naopak klesají u tradičních očních optik.

Průměrné ceny rostou 
pomaleji, než se 
očekávalo

Průměrné ceny brýlí sice již několik 
let rostou, nicméně růst nelze označit 
za dramatický. Zvýšení průměrné ceny 
brýlí je způsobeno také, a to především, 
větším podílem progresivních brýlí na 
celkovém počtu všech prodaných brýlí. 
V současné době se prodává o 17 % 
progresivních brýlí více než před šesti 
lety a o to méně brýlí jednoohniskových. 

Zvýšení cen v jednotlivých segmentech 
( jednoohniskové brýle a progresivní 
brýle) se sice pohybuje nad inflací, není 
ovšem zas až tak vysoké, jak naznačuje 
pohled na vývoj průměrných cen všech 
brýlí celkem. Když si uvědomíme, jak se 
vyvíjejí ceny například automobilů (které 
jsou sice užitečné, ale v každém případě 
drahé doplňky), měli by se oční optici 
mnohem více než dosud soustředit na 
to, jak uživatele brýlí přesvědčit k nákupu 
lepších (a dražších) výrobků. Jak to, že 
Porsche, Audi nebo Mercedes prodávají 
tolik automobilů, ačkoliv jsou výrazně 
dražší než například Kia? Protože image 
a postavení hrají zásadní roli.

Jak je možné, že oční optici vytvoří 
se zbožím, které potřebuje více než 60 % 
obyvatelstva, obrat pouze 5,3 miliard eur, 
zatímco obchody se zbožím pro domácí 
mazlíčky mají obrat 3 miliardy eur? Pro-
tože kočky, psi, králíci a další mazlíčci sice 
obecně nejsou k životu nezbytně nutní, 
ale Němcům jsou zkrátka milejší a dražší.

Více brýlí na zákazníka

Počet brýlí vhodných pro jednoho 
zákazníka je další důležitý faktor pro 
hodnocení pozice oční optiky. Analogii 
můžeme najít u McDonalds. Když si 
objednáte hamburger, zeptá se vás 
bezpochyby dobře proškolená obsluha, 
jestli nechcete raději celé menu. A jestli 
taky nemáte chuť na velký nápoj, že tak 
můžete hodně ušetřit. Téměř denně po-
užívá řada lidí v běžném životě několikery 

brýle: například progresivní brýle, brýle 
k počítači, večer v posteli brýle na čtení 
a při pěkném počasí ještě brýle sluneční. 
Komplexní poradenství u optika by tedy 
mělo – na základě informací o potřebách 
a nárocích zákazníka zjištěných při úvod-
ním rozhovoru – obsahovat také nabídku 
více druhů brýlí.

Údaje o obratu, počtu zaměstnanců 
a počtu prodaných brýlí, které zveřejnil 
ZVA a řetězec Fielmann, přinášejí bez vel-
kých počtů zajímavý pohled na rok 2014. 

Přibližně 25 % obratu dosáhl lídr obo-
ru, řetězec Fielmann, který v Německu 
zaměstnává téměř 24 % očních optiků 
a optiček a prodává asi 54 % všech brýlí.

Průměrný oční optik prodá ve své op-
tice průměrně sotva dvoje brýle denně, 
Fielmann více než 30 brýlí.

Produktivita podle počtu kusů 
u středních očních optiků činí 0,5 brýlí 
na pracovníka a den, u řetězce Fielmann 
jsou to dvoje brýle na pracovníka a den 
(čísla jsou zaokrouhlena).

Co se týče tržeb na pracovníka, ne-
jsou mezi řetězcem Fielmann a zbytkem 
branže příliš velké rozdíly – průměrné 
tržby na jednoho zaměstnance a rok činí 
100 000–120 000 eur.

Konkurence na internetu 
(zatím) není příčinou 
snížení obratu

Internetový prodej sice dělá opti-
kům starosti, zatím však nezpůsobuje 
podstatné snížení příjmů. Za rok 2013 

obr. 2  Podíly na hrubém obratu v miliar-
dách eur (zdroj: ZVA, Fielmann). 

obr. 3  Počet zaměstnanců (zdroj: ZVA, 
Fielmann).

obr. 4  Počet prodaných kusů v milionech 
(zdroj: ZVA, Fielmann).
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udává ZVA obrat oboru přibližně ve výši 
5,3 miliard eur, z toho 165 milionů eur 
on-line, což jsou asi tři procenta, přičemž 
většinu tvoří kontaktní čočky a sluneční 
brýle a odhadem pouze 35 milionů eur 
připadá na korekční brýle. V budoucnu 
bude nakupovat brýle on-line určitě více 
zákazníků, většinou to však nejsou zákaz-
níci středních optiků, ale spíš zákazníci, 
kteří se nechali zlákat agresivní cenovou 
nabídkou. Počet kusů prodaných přes 
internet činí aktuálně 4,5 %, především 
jde o brýle v nižší cenové kategorii – je 
to ovšem právě těch 500 000 brýlí, které 
stejnou měrou chybí všem účastníkům 
trhu. Tímto vývojem jsou postiženi men-
ší a střední optici stejně jako prodejny 
řetězců, jako jsou Fielmann nebo Apollo.

V mnoha systémech je sice možné 
vyhledávat on-line, ale pak je třeba zboží 
vyzkoušet a vyzvednout off-line (tedy 
osobně), což výhody rychlého a poho-
dlného vyhledávání on-line z domova 
výrazně omezuje. Co se však stane, až se 
jednou objeví taková „zabijácká“ aplikace, 
která všechny dosavadní nedostatky 

 on-line nákupu brýlí překoná? Do té 
doby musíme být v našich provozovnách 
dobře připraveni!

Pohled do jiných oborů potvrzuje 
jistou věc: pokaždé, když je při nákupu 
nějakého zboží důležité poradenství, 
informují se Němci sice rádi on-line, ale 
nakupují raději off-line, tedy v kamen-
ném obchodě. Například v roce 2013 
činil celkový obrat lékáren téměř 48 
miliard eur, přičemž na zásilkový prodej 
z toho připadla tři procenta (1,4 miliardy 
eur). Celých 60 % přitom tvořily volně 
prodejné léky. 

Zamyslíme-li se nad důvody, které 
vedou zákazníka k nákupu kontaktních 
čoček přes internet, zjistíme, že primárně 
zákazníky láká cena a pohodlnost tako-
vého nákupu. Pokud tedy chce tradiční 
oční optik i navzdory internetu prodávat 
kontaktní čočky, potřebuje vhodnou 
a lákavou nabídku. Může například 
zákazníkovi nabídnout poukaz na slevu 
na brýle v určité výši. Mnozí kolegové si 
mohou pomyslet: „Cože, to bych mu měl 
dát ještě i brýle?“ Ovšem optici, kteří se 

touto cestou vydali, získali věrné zákaz-
níky a potvrzují úspěšnost tohoto – pro 
někoho nepřijatelného – kroku.

Služby optometristů 
nabývají na významu

Optometrie bude hrát v budoucnu 
stále důležitější roli a stane se účinným 
prostředkem k posílení loajality zákazníků. 
Ekonomicky úspěšné provozování opto-
metrických služeb bude pravděpodobně 
i v budoucnu nemožné, je tedy zřejmé, že 
prodej brýlí a kontaktních čoček zůstane 
(musí zůstat) součástí úspěchu, a to jak 
v Evropě, tak v mimoevropských zemích.

Internetový prodej i nadále poroste. 
Počet zákazníků nakupujících brýle po 
internetu se bude v průběhu let nadále 
zvyšovat. Potenciální zákazníci z řad 
obyvatel, kteří nyní přicházejí do věku 
presbyopů, totiž již vyrostli s počítači 
a s nakupováním po internetu mají bo-
haté zkušenosti. 

Z německého originálu volně přeložila 
redakce.

Literatura:

Heimbach, T.: Einordnung und Bewertung aktueller 

Branchenzahlen. DOZ 12/2014, str. 19–21.
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obr. 6 Korekční brýle z internetu, vývoj prodaných kusů (zdroj: ZVA).
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obr. 5 Podíl on-line prodeje na celkovém obratu oboru v miliardách eur (zdroj: ZVA).
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Statistika Erfa-Light

Statistika Erfa-Light je projekt 
Ústředního svazu očních optiků 
v Německu (ZVA). Každý měsíc přináší 
údaje o počtu kusů a obratech z pro-
deje brýlových čoček, obrub a brýlí. 
Účastníci tohoto projektu dostávají 
vyhodnocení e-mailem, údaje jsou 
rovněž zveřejňovány na internetu. 
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Andrea Jeřábková

LEGISLATIVA 
V ORTOPTICE
V  současné době probíhají 

novelizace řady zákonů 
a vyhlášek, které se týkají všech 
nelékařských zdravotnických 
oborů. Veškeré zákony a  vy-
hlášky, které již proběhly pro-
cesem novelizace, lze nalézt 
na webových stránkách Mini-
sterstva zdravotnictví (www.
mzcr.cz). Je vhodné tyto strán-
ky pravidelně sledovat, protože 
neznalost zákona neomlouvá. 

Ráda bych tentokrát ve svém příspěv-
ku přiblížila náplň práce ortoptisty podle 
legislativy ČR. Ortoptista může provádět ur-
čité výkony podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., 
bez indikace očního lékaře a některé pouze 
na základě indikace očního lékaře. 

Bez indikace očního lékaře a podle 
výše uvedené vyhlášky může ortoptista:
• navrhovat, zhotovovat a udržovat 

cvičební ortoptické pomůcky, pečovat 
o ortoptické vyšetřovací a léčebné 
přístroje; 

• edukovat pacienty a jejich rodiče, 
případně jiné pečující osoby o léčbě 
a léčebném výcviku; 

• provádět screening očních vad u dětí; 
• informovat lékaře o průběhu léčby, 

navrhovat změny a doplnění ordinace 
lékaře na základě vlastních zjištění; 

• při práci ve stacionářích zajišťovat 
bezpečné prostředí ve vztahu ke zdra-
votnímu stavu dětí, pobyt dětí venku 
přiměřeně jejich zdravotnímu stavu 
a připravovat a realizovat výchovné 
aktivity; 

• přejímat, kontrolovat a ukládat léči-
vé přípravky10), manipulovat s nimi 
a zajišťovat jejich dostatečnou záso-
bu, přejímat, kontrolovat a ukládat 
zdravotnické prostředky11) a prádlo, 
manipulovat s nimi a zajišťovat jejich 
dezinfekci a sterilizaci a jejich dosta-
tečnou zásobu.

Pouze na základě indikace očního 
lékaře může ortoptista provádět:
a)  diagnostická vyšetření pacientů, 

zejména
1.  vyšetření zrakové ostrosti do dálky, 

do blízka (bez korekce i s korekcí),
2.  změření korekce na fokometru,  
3.  zakrývací testy,
4.  orientační vyšetření motility,
5.  vyšetření konvergence,
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6.  změření pupilární distance,
7.  orientační vyšetření fixace,
8.  zjištění binokulárních funkcí na pří-

strojích, prizmatickými skly a různý-
mi testy,

9. vyšetření objektivní a subjektivní 
úchylky na přístrojích a prizmatic-
kými skly,

10.  změření gama úhlu na troposkopu 
a Maddoxu,

11.  vyšetření rozlišovací schopnosti;
b)  léčebná pleoptická a ortoptická cvi-

čení pacientů na očních specializova-
ných pracovištích, zejména
1.  okluzní terapii,
2.  pleoptická cvičení amblyopie pa-

sivní a aktivní,
3.  prizmatickou terapii,
4.  cvičení motility a konvergence,
5.  cvičení binokulárních funkcí a ste-

reopse;
c)  pomocná vyšetření, při nichž nedo-

chází k přímému kontaktu s okem, 
zejména
1.  grafické vyšetření motility očních 

svalů,
2.  test kontrastní citlivosti do dálky 

i do blízka,
3.  vyšetření barvocitu;

d)  připravovat pacienty k dalším dia-
gnostickým a léčebným výkonům 
v očním lékařství, zajišťovat ošetřo-
vatelskou péči při těchto výkonech 

a po nich, provádět je a nebo při nich 
asistovat;

e)  podávat léčivé přípravky do spojivko-
vého vaku nebo jiným neinvazivním 
způsobem;

f )  provádět aplikaci kontaktních a okluz-
ních čoček;

g)  provádět manipulaci s kontaktními 
čočkami, zejména jejich nasazování, 
vyndávání a péči o ně.

Obecně lze tedy říci, že ortoptista 
může vykonávat následující činnosti: ob-
jektivní posouzení stavu jednoduchého 
binokulárního vidění (ortoptický status), 
ortopticko-pleoptické cvičení, screening 
očních vad u dětí. V současné době 
dokončuje Česká společnost ortoptistek 
(ČSO) standardizaci výkonů. Standardy 
budou v květnu 2015 odsouhlaseny 
na plenární schůzi ČSO a následně 
vyvěšeny na webových stránkách ČSO 
(www.ortoptika.cz).

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO,
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně
andrea.jerabkova@email.cz

Bc. Martina Novotná
Oční optika Teplice
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OPTOMETRIE autorka: Bc. Pavla Šinoglová

INKOMITANTNÍ 
STRABIZMUS
a jeho řešení v optometrii
Proces vidění je sekven-

ce složitých,  vzájemně 
na  sebe navazujících fyzio-
logických procesů. K  tomu, 
aby bylo dosaženo správného 
vizuálního vjemu, musí být 
v dobrém stavu nejen optický 
aparát oka jako rohovka nebo 
čočka, ale musí správně probí-
hat také fyziologické děje, které 
zajišťují výsledný vjem.

Optický aparát zajišťuje takový chod 
paprsků, aby se obraz zobrazil na sítnici. Ze 
sítnice pokračuje vzruch zrakovou drahou 
do zrakového centra. K tomu, aby vznikl 
kvalitní obraz, je potřeba dokonalá spolu-
práce obou očí.

Inkomitantní strabizmus vzniká na zá-
kladě špatného postavení očí. Na rozdíl 
od komitantního strabizmu se nemusí 

objevovat ve všech pohledových směrech, 
v některých dokonce nemusí ke strabizmu 
vůbec docházet. Tento druh strabizmu je 
méně častý a také méně zmiňovaný, avšak 
jeho vyšetření a řešení je často složitější 
a vyžaduje velkou pozornost.

Klasifikace 
inkomitantního 
strabizmu 

U inkomitantního strabizmu se se-
tkáváme s pojmem oftalmoplegie, který 
označuje ochrnutí očního svalu. To může 
být přítomno na jednom nebo na více 
očních svalech současně. Částečnou 
oftalmoplegii nazýváme parézou, celko-
vá je označována jako paralýza. 

První příčinou inkomitantního stra-
bizmu mohou být onemocnění a úrazy, 

které ovlivňují motorický systém. Takto 
vzniklý strabizmus klasifikujeme jako 
získaný. Pokud je odchylka nově vzniklá, 
pacienta ihned odešleme k lékaři. Pokud 
se odchylka vyskytuje u pacienta již 
delší dobu a nemění se, není třeba tuto 
skutečnost lékaři hlásit. U získaného 
inkomitantního strabizmu může dojít 
k úplnému nebo alespoň částečnému 
navrácení do původního stavu.

Může se objevit také inkomitantní 
strabizmus vrozený, kdy dochází k po-
rušení motorického systému během 
vývoje. S přibývajícím věkem se však 
mění na strabizmus komitantní.

Impulzy pro extraokulární svaly 
zajišťují tři nervy. Nervus oculomotorius 
dodává impulzy všem extraokulárním 
svalům kromě přímého laterálního 
svalu zásobovaného z nervus abducens 
a horního šikmého svalu zásobeného 
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z nervus trochlearis. Pokud dojde k po-
ruše na některém nervu a daný sval je 
nedostatečně inervován, jedná se o in-
komitantní strabizmus, který nazýváme 
neurogenní. Tyto poruchy rozlišujeme 
podle místa, kde se nacházejí, na:
 • infraokulární – léze se nachází 
na nervech zásobujících oční svaly; 
jedná se o nejčastější příčinu paraly-
tického strabizmu;

 • nukleární – léze se nachází v jádrech 
okulárních svalů;

 • supranukleární – léze pohledových 
center, kdy dochází k poruše při 
horizontálním nebo vertikálním 
pohybu očí;

 • internukleární – léze se nachází 
na fasciculus medialis longitudinalis 
(podélný svazeček spojující jádra 
okulomotorických nervů, který zajiš-
ťuje vzájemnou koordinaci).

Další možnou příčinou je porucha 
svalstva – myogenní inkomitantní stra-
bizmus. Tato porucha se objevuje pouze 
zřídka a může být součástí systémových 
onemocnění, nebo může být průvod-
ním jevem při onemocnění příčného 
svalstva. Důvodem vzniku mohou být 
Gravesova choroba, která mění kon-
traktilitu okohybných svalů, myasthenia 
gravis postihující nervosvalové transmity 
nebo myositis – zánětlivé onemocnění 
svalů.

Příčiny vzniku inkomitantního stra-
bizmu mohou být rovněž mechanické. 
Může se jednat o frakturu orbity, otoky 
nebo hematomy. Nejznámější je tzv. 
blow-out fraktura, která nejčastěji vzniká 
tupým úderem do oka. Přitom dojde 
k přenesení tlaku na tenkou spodinu 
očnice a k její fraktuře. Tkáně pak pro-
padají do fisury a tím nastává omezení 
pohyblivosti očního bulbu.

Parézy

V případě parézy se jedná o čás-
tečnou oftalmoplegii. Parézy můžeme 
rozdělit do tří skupin podle zásobu-
jících nervů – paréza III. hlavového 
nervu (nervus oculomotorius), paréza 
IV. hlavového nervu (nervus trochlearis) 
a paréza VI. hlavového nervu (nervus 
abducens). V tabulce 1 je podrobně 

uvedeno, který nerv zásobuje které 
svaly. 

Paréza III. hlavového nervu je 
poměrně vzácná. Způsobuje poruchu 
všech svalů kromě horního šikmého 
a laterálního přímého. Ochrnutí může 
postihovat pouze jeden sval inervo-
vaný okulomotorickým nervem, nebo 
více z nich. Při plném ochrnutí dochází 
také k ptóze víčka. Při částečném 
ochrnutí může být jako řešení použita 
prizmatická korekce nebo dočasná 
okluze. Při této paréze dochází také 
k poruše sphincter pupillae a poruše 
akomodace, neboť okulomotorický 
nerv inervuje ciliární sval.

Paréza IV. hlavového nervu tvoří 
čtvrtinu všech ochrnutí, která postihují 
okulomotorické nervy. Způsobuje po-
ruchu funkce horního šikmého svalu 
a zvýšenou funkci dolního šikmého 
svalu. Dochází k vertikální diplopii, 
která se zvětšuje při pohledu infe-
ronasálně. Odchylka je nejmenší při 
pohledu nahoru, proto mají pacienti 
často mírně zastrčenou bradu a hlavu 
mírně v předklonu.

Paréza VI. hlavového nervu má 
za následek poruchu motility přímého 
laterálního svalu. Jedná se až o polo-
vinu všech případů poruch okulomo-
torických nervů. Je přítomna horizon-
tální diplopie zlepšující se při pohledu 
na blízké předměty. Ke zhoršení do-
chází při pokusu o abdukci postiže-
ného oka. Při temporálním pohledu 
dochází ke zvětšení konvergentního 
strabizmu. Dochází ke konvergenci 
postiženého oka s nemožností abduk-
ce beze změny velikosti oční štěrbiny. 
Po objasnění příčiny oftalmologem 
se případ řeší prizmatickými brýlemi 
s bází ven, poté dojde k obnovení 
jednoduchého binokulárního vidění.

Vyšetření inkomitantního 
strabizmu

Pohyblivost očního bulbu má na sta-
rost šest svalů (musculi bulbi). Jedná se 
o svaly příčně pruhované. Na každém 
oku jsou čtyři přímé a dva šikmé svaly.

Odchylky inkomitantního strabiz-
mu vznikají na základě Sherringtonova 
zákona o reciproké inervaci, který říká, 
že je-li zvýšen nervový impulz agonistů, 
je současně utlumen nervový impulz 
k antagonistům. Tímto dochází k paralel-
nímu pohybu obou očí. Pohyby očí jsou 
dále ovlivněny Heringovým zákonem – 
jedná se o zákon o stranově symetrické 
inervaci. Druhostranní agonisté dostávají 
stejný nervový impulz, takže tyto svaly 
pak fungují stejně jako jeden orgán. 
Dochází ke stejnému pohybu obou očí 
o stejné rychlosti. Oba uvedené zákony 
nám poté u inkomitantního strabizmu 
umožňují rozlišit primární a sekundární 
odchylku v závislosti na tom, které oko 
právě fixuje.

Tuto problematiku si můžeme vy-
světlit na následujícím příkladu:

Na pravém oku dochází k paréze 
na přímém laterálním svalu. Pozorovatel 
fixuje bod přímo před sebou. Při fixaci 
daného bodu levým okem dochází 
k vytočení pravého oka dovnitř a k pri-
mární odchylce. Všechny svaly kromě 
laterálního na pravém oku dostávají 
stejný impulz. Při fixaci pravým okem 
dochází k sekundární odchylce, neboť 
k tomu, aby pravé oko udrželo směr 
pohledu, musí laterální sval dostat 
mnohem větší impulz. Heringův zákon 
nám říká, že v takovém případě dojde 
i ke zvýšení impulzu u přímého mediál-
ního svalu levého oka (synergista). Tím 
pádem dojde k vytočení levého bulbu 
dovnitř (obr. 1). 

Okohybné svaly Jejich inervace

musculus rectus superior nervus oculomotorius

musculus rectus inferior nervus oculomotorius

musculus rectus lateralis nervus abducens

musculus rectus medialis nervus oculomotorius

musculus obliquus inferior nervus oculomotorius

musculus obliquus superior nervus trochlearis

tab. 1 Inervace okohybných svalů.
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Tyto vlastnosti musíme mít při 
vyšetřování na paměti. Pro stanovení 
inkomitantní odchylky musíme využít 
speciálních testů, jako je například 
vyšetření  pomocí  Maddoxových 
cylindrů nebo Hessovo plátno. Tyto 
speciální testy následují po předcho-
zím klasickém vyšetření pomocí za-
krývacího testu a testu motility, které 
odhalí případné omezení pohybu 
očního bulbu.

Zakrývací test
Zakrývací test je prováděn jak na dál-
ku, tak na blízko. Při vyšetření dbáme 
na úplnou okluzi zakrývaného oka, 
aby nedocházelo k narušení vyšetření. 
U inkomitantního strabizmu je většinou 
velikost odchylky větší u paretického 
oka. Pro snadnější odhalení inkomitance 
můžeme zakrývací test provést také při 
pohledu jinými směry, než je směr přímo 
před sebe.

Test motility
Následuje test motility, kdy zkoumáme 
pohyblivost očí v šesti pohledových 
směrech. Pacient při nich sleduje fixační 
světlo ze vzdálenosti asi 50 centimetrů. 
Vyšetřovaný neotáčí hlavou, pouze 
pohledem sleduje pohyb daného svě-
telného bodu. Pohyb fixačního světla 
může být proveden do tvaru hvězdy 
nebo do písmene H (obr. 2).

Pohyb světelným bodem by měl být 
pomalejší a plynulý, abychom zazname-
nali případné pohybové abnormality. 
Pozorujeme, zda jsou pohyby stejné 
a plynulé u obou očí. Sledujeme také 
rohovkové reflexy, zdali vůči sobě nejsou 
nijak posunuty. Toto pozorování nám 
může napomoci odhalit inkomitantní 
odchylky, neboť malé deviace jednoho 
oka jsou mnohdy obtížně pozorovatel-
né. Utlumení určitého svalu však způsobí 
hyperaktivitu jeho synergisty, což nám 
také může napomoci k odhalení odchyl-
ky. Pacienta se ptáme, zda se pozorovaný 
bod v některém místě nerozdvojuje. 
Takto můžeme subjektivně objevit 
i velmi malé úhly diplopie. Dále pak 
zjišťujeme, jak se rozdvojení chová v růz-
ných částech zorného pole. Oko, které 
má posunuto obrázek do nejzevnější 
pozice při směru pohledu do místa, kde 
dochází k největší diplopii, je oko s po-
stiženým svalem. Takový sval můžeme 
odhalit také přidáním zakrývacího testu 
při fixaci světla v periferii. Tento test je 
prováděn binokulárně. Pokud se však 
objeví abnormality, můžeme jej provést 
i monokulárně.

Pokud při těchto rutinních vyšetře-
ních zpozorujeme odchylku, následuje 
některé ze speciálních vyšetření, které 
přesněji odhalí velikost úhlu deviace 
u inkomitantního strabizmu a jeho 
změny.

Hessovo plátno
Hessovo plátno má tvar čtverce šedé 
barvy. Na tuto plochu jsou promítány 
červené body (také jsou používá-
ny světelné diody umístěné přímo 
na plátně). Plátno je tvořeno tangen-
ciální tabulí. Ve středu plátna je nulový 
bod. Kolem jsou horizontální a verti-
kální zkřivené linie vzdálené od sebe 
15°. V jejich průsečících jsou umístěny 

obr. 1 Primární a sekundární odchylka.

obr. 2 Modifikace vyšetření motility.

obr. 3 Princip Hessova plátna.



  49

červené značky. Vyšetřovaný sedí při-
bližně 50 centimetrů od plátna s čelem 
a bradou opřenou v opěrce. Má nasa-
zeny červeno-zelené brýle, v ruce drží 
zdroj světla vyzařující zelený paprsek. 
Červené značení promítané na plátno 
vidí pouze oko, před kterým je červené 
sklo. Naopak zelené body promítané 
ruční svítilnou jsou viděny pouze okem 
s předsazeným zeleným filtrem (obr. 3). 
Při pozorování červených bodů se 
oko s předsazeným červeným filtrem 
postaví tak, aby jejich obraz dopadal 
přesně do fovey tohoto oka. Pacienta 
požádáme, aby body na plátně překryl 
světelným ukazovátkem. Překryje-li 
vyšetřovaný značky přesně, znamená 
to stejnou vizuální osu obou očí. Při 
přítomnosti oční svalové nerovnováhy 
vyšetřovaný nedokáže objekty překrýt. 
Tato deviace roste ve směru funkce 
postiženého svalu. Pokud je před 
postiženým okem zelený filtr, měříme 
jeho primární odchylku. Pokud je před 
postiženým okem červený filtr, měříme 
sekundární odchylku.

Následně se červený a zelený filtr 
přehodí a vyšetření se provede znovu. 
Vyšetřující zakresluje do záznamového 
archu přesnou polohu promítaných 
zelených bodů.

Existuje také počítačová verze Hes-
sova plátna, která se dá použít na kaž-

dém počítači s monitorem s úhlopříčkou 
19“ a více. Pacient sedí před monitorem 
v patřičné vzdálenosti (25–50 centime-
trů), opět má nasazeny červeno-zelené 
brýle. Na obrazovce jsou příslušným 
programem promítány červené body. 
Na obrazovce je také zelený bod, který 
je ovladatelný počítačovou myší. Pacient 
je instruován, aby pohyboval zeleným 
bodem, dokud nepřekryje body červe-
né. Výhodou je automatické a okamžité 
vyhodnocení testu a vhodné grafické 
vyjádření poruchy. Nevýhodou je ome-
zený prostorový rozsah testu.

Hessovo plátno je disociační test, 
který můžeme provádět v různých úh-
lech pohledu. Test je založen na foveální 
projekci, poloha obrazů nám tedy udává 
pozici oka. Pro správné určení výsledků 
je nutné vědět, které oko právě fixuje. 
U Hessova testu je to oko, které pozoruje 
mřížku promítanou na plátno a má před 
sebou červený filtr. 

Pokud jsou pole pravého a levého 
oka stejná a pacient přesně překrývá 
značky, poukazuje výsledek na nepří-
tomnost svalových poruch. Při heterofo-
rii jsou zakreslené body posunuty stejně. 
V případě, že tvar i velikost obrazců jsou 
stejné, ale jsou vůči sobě posunuté, 
jedná se o konkomitující strabizmus. 
V případě inkomitance jsou obrazce 
různého tvaru a velikosti. Vyšší aktivita 

synergisty postiženého svalu poukazuje 
na nedávno vzniklou inkomitanci. Velmi 
důležité je dobře zaznamenat polohu 
značek do diagramu. Při inkomitantním 
strabizmu se ve výsledku objeví typický 
obrazec, který je zvětšený u sekundární 
odchylky (větší úhel deviace) nebo 
zmenšený u primární odchylky (menší 
úhel deviace). Záleží na tom, které oko 
fixuje. Ze zákonů motility vyplývá, že 
měříme-li postižené oko (zelený filtr před 
postiženým okem) ve směru působení 
postiženého svalu, dochází k omezení 
zorného pole. Sval je hypofunkční. Při 
vyšetření zdravého oka (zelený filtr před 
zdravým okem) dochází k hyperfunkci 
druhostranného antagonisty v témže 
pohledovém směru. Dojde tedy ke zvět-
šení zorného pole (větší obrazec).

Možnosti řešení 
inkomitantního 
strabizmu

Při stanovování léčby musí být 
nejprve přesně určen rozsah poruchy. 
Vyšetřující musí přesně vědět, kde je 
ještě binokulární vidění zachováno. V zá-
kladních pozicích se zraková osa obou 
očí málokdy liší o více než 15°. V krajních 
pozicích v laterálním a vertikálním směru 
je diplopie pacienty snadno tolerována, 
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neboť k diplopii dochází například jen 
ve směru pohledu postiženého svalu 
a tuto situaci klient řeší náklonem hlavy. 
Tolerance je však velmi individuální. 
Případ, který u jednoho pacienta nepo-
třebuje léčbu, může u jiného pacienta 
léčbu vyžadovat.

Terapie se využívá hlavně v těch pří-
padech, kdy se diplopie objevuje mimo 
krajní oblasti zorného pole. Ty jsou totiž 
využívány méně díky pohybům hlavy. 
Dále je terapie nutná tam, kde náklon 
hlavy je už tak velký, že by mohlo dojít 
i k sekundárním komplikacím s krční 
páteří.

Terapie bez operačního zákroku se 
snaží zajistit jednoduché binokulární 
vidění ve směru pohledu, kde se obje-
vuje porucha, a zároveň zachovat kvalitní 
obraz i ve zbytku zorného pole. U dětí 

je nutno dodržet pleoptický výcvik, aby 
nedošlo k amblyopii. Doporučena jsou 
i ortoptická cvičení.

Využití Fresnelovy fólie a prizmatických 
čoček
V optometrické praxi nás však zajímá 
hlavně možná korekce inkomitantní-
ho strabizmu. Bylo zjištěno, že pokud 
je deviace menší než 10 pD, korekce 
prizmaty je účinná. V případech, kdy je 
deviace vyšší, není korekce prizmaty čas-
to tolerována. Při řešení inkomitantního 
strabizmu prizmaty je situace složitější, 
neboť se úchylka se směrem pohledu 
mění, hodnota prizmat je však stabilní. 
Primárně se tedy snažíme o zachování 
jednoduchého binokulárního vidění 
při pohledu vpřed. Může být využita 
Fresnelova fólie nebo prizmatická čočka. 
Fresnelova fólie se lepí přímo na očiště-
né brýlové sklo a dá se použít i u velkých 
odchylek. Zhoršuje však zrakovou ostrost 

do dálky i do blízka o dva až tři řádky 
a snižuje kontrastní citlivost. Aplikuje se 
proto před nevedoucí oko. Z důvodu 
zhoršení vidění nelze tyto fólie používat 
dlouhodobě. 

Fresnelova fólie je také využívána 
u pacientů, jejichž odchylka není stabilní. 
Změna fólie je totiž snadnější a levnější 
záležitost než prizmata v brýlových 
sklech. Prizmata zachovávají zrakovou 
ostrost, lze je však použít jen při nižších 
hodnotách. V případě přítomnosti 
nižšího stupně tropie je možno pouze 
decentrovat brýlové čočky. Spojky mají 
bázi ve středu brýlového skla, rozptylky 
naopak na okraji. Při posunu centra 
o 10 mm je vyvolán stejný prizmatický 
účinek, jako je hodnota dioptrií v brý-
lích. Báze prizmatu se umísťuje proti 
odchylce, tzn. u esodeviace se prizmata 

aplikují bází ven, u exodeviací bází do-
vnitř. Pro oba případy však platí, že pokud 
může daný případ strabizmu aktivovat 
útlumové mechanizmy, je třeba přejít 
na okluzní terapii.

Využití okluze
Další metodou pro potlačení diplopie 
u inkomitantního strabizmu je okluze 
(zakrytí) jednoho oka. Doporučuje se 
okludovat paretické oko. Neparetické 
oko se okluduje pouze v případě, že se 
jedná o oko nevedoucí s horší zrakovou 
ostrostí. Pacient může využít náplasťový 
nebo plastový okluzor nebo černou 
pásku přes oko. Další možností je ap-
likace okluzní kontaktní čočky. Úplné 
okluze jsou však v běžném životě špatně 
snášeny z důvodu ztráty stereopse a pro-
storového vidění.

Mnozí pacienti, kteří zvolili tuto 
metodu léčby, používali okluzi pouze 
při statických aktivitách (televize, čtení). 

Mnohem lépe je pacienty snášena semi-
transparentní okluze. Tento typ okluze 
umožňuje průchod světelných paprsků 
a přitom stále zabraňuje rušivému dvo-
jitému vidění. Jako okluzor se mohou 
použít semitransparentní náplasti nebo 
matové brýlové čočky. V prvním případě 
se jedná o transparentní fólie reduku-
jící zrakovou ostrost. Fólie se umísťuje 
na přední stranu brýlové čočky. Pacient 
si může tuto náplast volně zakoupit a ap-
likovat ji na brýlové sklo. Dále můžeme 
využít částečnou okluzi, která eliminuje 
diplopii pouze v určité části zorného 
pole. Zbytek zorného pole je zachován. 
Pro tento typ okluze lze opět použít 
semitransparentní náplast, ze které se vy-
střihne potřebný tvar a nalepí se na brý-
lovou čočku. Náplasťové okluze jsou 
celkem dobře přijímány i z estetického 
hlediska. Dají se nalepit i ze zadní strany 
brýlí, jejichž skla mohou být zabarvena, 
například slunečních brýlí.

Bc. Pavla Šinoglová
Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci, katedra optiky
PSinoglova@seznam.cz
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Školenie Prizmy od A po Z
Prvé dve školenia sa už uskutočnili vo februári a v apríli, na oboch bol odborným garantom a zároveň prednášajúcim Mgr. Pavel Kříž. 
Prvé dvojdňové školenie Prizmy od A po Z sa uskutočnilo na Slovensku začiatkom februára 2015 v mestách Bratislava, Banská Bystrica 
a Košice a v Českej republike začiatkom marca 2015 v Prahe a Brne. Prednášajúci Mgr. Pavel Kříž predal optikom detailné informácie 
z oblasti diagnostiky a možnosti riešenia heterofórií. Naša spoločnosť predviedla niektoré inovácie v značení a objednávaní prizma-
tických okuliarových šošoviek. Školenie bolo zakončené náročným testom, ktorým prešli všetci účastníci školenia.

Školenie Individuálne optické zdokonalenie
Druhé školenie – Individuálne optické zdokonalenie – sa uskutočnilo začiatkom apríla 2015 v Bratislave. Na tomto školení sme okrem 
iného poukázali na situácie, kedy je individualizácia potrebná a kedy je nevyhnutná a dopady ignorovania individuálnych parametrov 
na kvalitu videnia. Na školeniach reálne využívali účastníci prístroje a pomôcky značky Topcon.

Všetci absolventi si okrem certifikátov SAGITTA PRODUKT EXPERT odniesli dobrú náladu a veľa potrebných informácií pre svoju prácu.

SAGITTA PRODUKT EXPERT
odborné celodenné školenia

Očná optika, ktorá sa stará o jeden z najdôležitejších ľudských zmyslov – zrak, je spotrebiteľom viac a viac vnímaná 
cez prizmu obchodu. Spotrebiteľ odkázaný na korekčnú pomôcku hľadá často jednoduché a lacné riešenia 
na internete alebo v obchodných reťazcoch. Takto v dnešnom svete marketingu a digitálnych technológií dochádza 
k neplnohodnotnému využitiu vašej primárnej výhody – ODBORNOSTI, ktorá vás môže odlíšiť a zviditeľniť. 

Sagitta ako spoločnosť, ktorá svojou filozofiou a sortimentom plne podporuje vaše snaženie o odborný prístup k vaším 
zákazníkom, pre vás pripravila pre rok 2015 sériu odborných vzdelávacích akcií SAGITTA PRODUKT EXPERT.
Cieľom je pozdvihnúť kamennú optiku a jej personál na sebavedomého odborníka. 

Sagitta, spol. s r. o.
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
Jmenuji se Josef Navrátil, je 

mi osmdesát pět let a moji 
známí, přátelé a kolegové mě 
nabádají, abych zavzpomínal na 
svoji životní pouť oční optikou, 
neboť jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl přes padesát let v oboru 
oční optiky působit a podílet se 
na jeho rozvoji.

Pozn. redakce: pan Josef Navrátil je 
bohužel již jeden z posledních pamět-
níků, kteří mohou dnešním mladším 
optikům připomenout začátky oboru 
oční optiky u nás, a vzpomínat může 
dlouho a hlavně právem – v oboru 
působil přes padesát let, z toho téměř 
třicet let (až do roku 1994) byl ředitelem 
monopolního národního podniku Oční 
optika, který měl v 70. letech minulého 

století přes 700 očních optik po celé 
republice. 

O své pouti oční optikou bude pan 
Navrátil vyprávět na stránkách našeho 
časopisu.

Předválečné začátky 
oboru

Oční optici se nenazývali vždy oč-
ními optiky – před 2. světovou válkou 
šlo o společnou živnost spolu s jem-
nými mechaniky, s hodináři a dalšími 
živnostmi. Většinou se tedy jednalo 
o malé živnostníky, kteří pracovali 
např. s manželkou nebo sami a op-
tickou činnost měli jako přidruženou. 
Hlavní náplní jejich činnosti bylo hodi-
nářství nebo zlatnictví – zkrátka to byli 

jemní mechanici, proto se jejich spo-
lečenstvo jmenovalo Společenstvo 
optiků a mechaniků. V tehdejší době 
byla společenstva organizace, které 
dobrovolně sdružovaly živnostníky – 
majitele tzv. cechů (např. mlynářů, 
řezníků, ale i optiků) podle živnosten-
ského zákona a byly řízeny živnosten-
skou komorou. Dělníci nepatřili pod 
společenstva, ale v souladu s názvem 
oboru podnikání vytvářeli Hromadu 
pomocnickou, později přetvořenou 
na odborovou organizaci ROH. Z toho 
důvodu vzniklo po roce 1945 takzva-
né Družstvo brýle, jež zahrnovalo asi 
třicet optiků z Prahy. Nezahájilo však 
nikdy svoji činnost, protože jeho čle-
nové měli vložit při zahájení kapitál 
ve výši jednoho milionu korun, což 
nedali nikdy dohromady.
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Pokud se chtěli noví optici stát 
živnostníky, muselo k tomu vydat Spo-
lečenstvo optiků a mechaniků souhlas, 
což bylo výhodné proto, že se tak čistil 
obor po odborné stránce. Nevýhoda 
spočívala v tom, že se starší optici okolo 
třiceti a padesáti let nemohli stát živnost-
níky, a to z toho důvodu, že neobdrželi 
souhlas Společenstva na místa, kde již 
měl optiku jiný živnostník.

Ve čtyřicátých a padesátých letech 
(asi od roku 1935 do roku 1950, do zná-
rodnění) se optikem dalo vyučit u optika 
živnostníka, majitele obchodu. Stávalo 
se ale, že optici nemohli sehnat dobře 
placenou práci, takže pracovali v optic-
kých továrnách (bylo to především ve 
válečných letech a mnohdy též podle 
tzv. pracovního nasazení podle potřeb 
okupantů). V Praze to byla například 
továrna na optické přístroje Srb a Štýs 
(po roce 1948 se z ní stala Meopta), 
nebo továrna Eta (pozdější Dioptra). 
Po válce se tito optici vrátili nebo našli 
místo u optiků živnostníků. Patřili mezi 
ně mimo jiných Karel Hykl, Josef Brožek, 
Karel Bílek a další.

Osobnost Bohdana 
Heřmanského

Nejdůležitější osobu v oboru ztělesňo-
val bezesporu Bohdan Heřmanský, bývalý 
starosta Společenstva optiků a mechaniků 
a majitel největší oční optiky v Praze na 
Václavském náměstí v pasáži Koruna, 
akademický malíř, jehož obrazy visely 
dokonce v Národní galerii. Jeho otec byl 
rakouským generálem, měl údajně titul 
polní podmaršálek.

Heřmanský byl už před válkou velmi 
levicového a pokrokového smýšlení. Byl 
členem KSČ a údajně mu ručitele pro 
vstup do strany (tehdy museli být dva 
ručitelé) dělal sám Antonín Zápotocký, 
budoucí prezident.

Jako rakouský občan uměl Heřmanský 
perfektně německy. Za války vystudoval 
Zeissovu optickou podnikovou školu 
v Jeně a stal se právoplatným optikem. 

Někteří majitelé optik kupovali brý-
lové obruby a dioptrická skla od velké 
německé firmy Zeiss, která ve válečných 
letech podporovala v Jeně odbornou 

optickou školu pro výuku učňů (později 
podle říšských zákonů střední školu, která 
opravňovala její absolventy k tomu, aby 
si otevřeli optickou živnost). Světovou 
předností této školy bylo studium refrak-
ce, které zde bylo zavedeno po dohodě 
s oftalmology. Podle jenského kodexu ze 
třicátých let prý mohli absolventi zkoušet 
a předepisovat korekci osobám starším 10 
let a nemajícím astigmatickou vadu vyšší 
než dvě dioptrie.

Za války, kdy bylo nutno veškeré vzdě-
lávání urychlit, se ze dvou- a čtyřletých 
škol stávalo studium pouze šesti- nebo 
dokonce tříměsíční. Původní dvouletá 
škola u Zeisse tak byla za války zkrácena 
na čtvrtletní a tu Bohdan Heřmanský vy-
studoval. Firma Zeiss též pro živnostníky 
pořádala podnikové kurzy z vybraných 
předmětů (z prodejních a reklamních 
důvodů). Absolventi obdrželi velké tištěné 
diplomy, které si vystavili v obchodě.

Za války koupil Heřmanský židovskou 
optiku Linhart a přejmenoval ji na Linhart-
-Heřmanský. Je prokázáno, že se zasadil 
o to, aby pan Linhart a účetní Luka jako 
Židé nešli do koncentračního tábora. 
Doplňuji, že dodnes je ve Vídni firma 
Herzmansky z rodinné větve od generála 
Heřmanského, které patří obchodní domy.

Heřmanský byl na svou dobu velmi 
pokrokový. Ve své optice v pasáži Koruna 
na Václavském náměstí zaměstnával přes 
dvacet optiků, což znamenalo, že musel 
mít odborovou organizaci. Ta měla zá-
vodní radu a dostávala podíly od majitele 
na kulturní společenskou činnost (tehdy 
se tomu říkalo fond kulturní a sociální 
pomoci).

Největší zásluha Bohdana Heřmanské-
ho spočívala v tom, že chtěl obor dostat na 
světovou úroveň, a proto prosadil název 
oční optik (z německého Augenoptik). 
Chtěl obor přizpůsobit německému stylu, 
jenž se vyučoval hlavně v Jeně, a chtěl, 
aby oční optici mohli zkoušet zrak, čímž 
započala dlouholetá bitva mezi optiky 
a očními lékaři. 

Ferdinand Koš

K zajímavým osobnostem oboru pa-
třil ve čtyřicátých letech také Ferdinand 
Koš, jemuž optici říkali Ferda. Jeho rodina 

byla jednou z největších kominických 
firem – pracovalo pro ni přes dvě stě 
kominíků. Jako bohatá firma si koupili 
optickou firmu pana Hellera, který jim 
dělal garanta a ještě po válce ve firmě 
pracoval. 

Ferda Koš ve válečných letech vy-
studoval tříměsíční Zeissovu školu a byl 
také mimochodem za války krátkodo-
bě zavřený. Dodávám, že kolegové si 
z něj kvůli tomu dělali legraci. Byl totiž 
„v nesprávnou dobu na špatném místě“, 
konkrétně ve vinárně, kde se poslou-
chal rozhlas (Volá Londýn) – psal se už 
rok 1945 a Němci za to tehdy všechny 
přítomné zavřeli.

    

Proč jsem si zvolil dráhu 
optika

Jsem ročník 1930 a základní školu 
jsem ukončil v roce 1945. Když jsem 
chtěl jít na studie na obchodní akademii, 
můj tatínek rozhodl jinak. Pronesl jen: 
„Ouředník, ouředník! Musíš mít řemeslo!“ 
Nevěděl jsem ale, co si mám vybrat, chtěl 
jsem pracovat jako obchodní příručí.

Můj otec byl živnostník, malíř pokojů. 
Rozhodl, že bych se k němu mohl jít učit, 
abych pokračoval v živnosti. Moje matka 
to však nechtěla, protože dříve malíři 
pracovali jenom v létě. Říkala, že v zimě 
budeme oba doma a budou z toho jen 
mrzutosti. 

Otec pocházel z Českomoravské 
vysočiny a v létě roku 1945 maloval vilu 
profesoru akademiku Jaromíru Kurzovi, 
který byl průkopníkem očního lékařství 

Josef Navrátil na fotografii z roku 1966.
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u nás. Kurz otci poradil, ať mě dá do 
učení na optika. Šel jsem se tedy v Praze 
představit do firmy Hausner na Národní 
třídě a byl jsem přijat na čtrnáct dní na 
zkoušku do učebního oboru oční optika 
(podle tehdejších zákonů byla zkušební 
doba čtrnáct dnů). Obstál jsem a od 
15. září jsem byl přijat.

Optici se tehdy dělili na krámské 
a dílenské – krámští prodávali, dílenští 
zhotovovali brýle. Já jsem u této firmy 
začal od píky, jako dílenský optik. 

Poválečná doba

Začal jsem velmi brzy chodit na 
schůze odborové organizace. Brával 
mě na ně s sebou tehdy Josef Malý, 
optik z firmy Hausner, kde jsem se učil. 
Pamatuji si, že v roce 1948 se měl někdo 
z odborové organizace zúčastnit školení 
sociálně právních referentů na ÚRO 
(Ústřední rada odborů), abychom vě-
děli, na co máme nárok. Protože nikdo 
z optiků nechtěl, Mirek Pražák rozhodl, 
že půjdu já a tímto způsobem jsem se 
tedy dostal mezi odboráře. Školení se 
konalo asi desetkrát a trvalo vždy ho-
dinu. Dozvěděli jsme se tam, že má být 
osmačtyřicetihodinová pracovní doba, 
že má být na provozovně lékárnička atd. 
(Když jsem to pak říkal paní Hausnerové, 
dala nám 2000 poválečných korun. Kou-

pili jsme za ně jodovou tinkturu, mastě 
na popáleniny a obvazový materiál. 
A přiznávám jako perličku, že jsme si 
koupili i likér Praděd.) 

Ani nevím, jak je to možné, ale v té 
době mě jako mladého osmnáctileté-
ho kluka zvolili předsedou odborové 
organizace závodní rady. Začalo to tím, 
že Bohdan Heřmanský, který byl v té 
době majitelem největšího optického 
závodu, předsedou Společenstva op-
tiků a mechaniků a současně prvním 
ředitelem znárodňovací společnosti 
optiků, chtěl tehdy vybudovat organi-
zaci očních optiků podle německého 
vzoru a mě bral jako předsedu závodní 
rady všude s sebou. Tehdy se to nosilo, 
takže jsem mu na to za pracující kývl. 
Musím přiznat, že po odborné stránce 
jsem toho moc nevěděl – nemyslím 
tím, jak vytvářet brýle, ale jakým smě-
rem by se měla ubírat optika. 

Heřmanský měl na ministerstvu 
zdravotnictví v první polovině pade-
sátých let problémy. Ptali se jej tehdy, 
proč prosazuje název oční optika, 
když už významově řecké slovo ob-
sahuje název o oku a ve slově optika 
je tím pádem slovo oční již obsaženo. 
Oponoval tehdy, proč se říká lidová 
demokracie (Československá repub-
lika se tehdy označovala přízviskem 
lidově-demokratická), když démos 
znamená lid.

Sanitas a přechod pod 
ministerstvo zdravotnictví

V době, kdy se provádělo tzv. dob-
rovolné zapojení a utvářel se celostátní 
podnik, tehdy nazývaný Sanitas, se ředi-
telem optického sektoru stal Heřmanský. 
Ve svém úsilí za uznání názvu oční optik 
využíval i konexe na osoby, které měly 
kontakty na tehdejší vládnoucí politiky. 

Na oddělení kvalitářů, kde se každé 
dioptrické sklo kontrolovalo, aby odpo-
vídalo tehdejším normám, pracoval čes-
kobudějovický optik, asi pětašedesátiletý 
pan Pospíšil. Nevím, zda jím skutečně 
byl, ale říkalo se mu baron Pospíšil. Žil 
v Praze, myslím u své dcery. Byl spolu-
žákem tehdejšího ministra zdravotnictví 
faráře Josefa Plojhara (byl ministrem od 
února 1948, kdy padla původní vláda 
vedená premiérem Gottwaldem). Pra-
vicoví ministři odstoupili a prezident 
Beneš na nátlak komunistů (Gottwalda) 
jmenoval vládu novou. Farář Plojhar byl 
tehdy předsedou strany Lidovců, která 
se připojila ke komunistům a vstoupila 
do tzv. Národní fronty. 

Když Heřmanský chodíval na minis-
terstvo, využil toho, že baron Pospíšil byl 
Plojharovým spolužákem, a brával ho na 
ta jednání s sebou. Tehdejší náměstek 
ministra Jaroš, sociální demokrat, se 
stavěl zásadně proti tomu, abychom 
byli samostatnými optiky. Chtěl totiž, 
aby šlo o společnou živnost. Na jednom 
jednání u náměstka si baron Pospíšil na-
sadil klobouk, prohlásil o dotyčném, že 
je pablb, a odešel. Na podnik pak přišla 
zpráva, abychom tam takového pána 
už neposílali.     

Heřmanský nakonec prosadil – jistě 
i díky baronu Pospíšilovi – název oční 
optik a změnu ve vzdělávání z učebního 
oboru na zdravotnickou tříletou, později 
čtyřletou školu zakončenou maturitní 
zkouškou. Z kovoprůmyslu jsme tedy 
přešli do vnitřního obchodu a zakrátko 
pod ministerstvo zdravotnictví, což byla 
obrovská zásluha Heřmanského – došlo 
totiž k očištění oboru.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště.

Tovaryšský list získal Josef Navrátil v roce 
1949, a to v oboru optik-brejlař.

Živnostenský list Miroslava Stříbrného z roku 
1934.
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OPTOMETRIE   autor: Bc. David Chytil

NOČNÍ MYOPIE
Pojem noční myopie již vět-

šina z nás někde zaslechla, 
nebo si o něm přečetla nějakou 
zmínku. Jak se však tato vada 
ve skutečnosti projevuje a co 
je její příčinou? Jak můžeme 
jako odborníci pomoci člověku, 
který trpí tímto fenoménem? 
Na tyto otázky se pokusíme 
odpovědět  v   následuj íc ích 
odstavcích.

První zmínky o noční myopii se datují 
již do roku 1789, kdy anglický astronom 
Nevil Maskelyne při svých objevech zazna-
menal, že viditelná vzdálenost za šera roste 
s použitím slabých rozptylných čoček. Od 
té doby proběhla řada studií a výzkumů, 
nejprve mezi fyziky a astronomy, později 
mezi oftalmology a prvními optometristy 
po celém světě. První ucelenější teorii 

vytvořili v roce 1975 profesoři Leibwitz 
a Owens, kteří vysvětlili noční myopii jako 
klidové zaměření očí do tmy. Při optimál-
ním vidění je zrak zaostřen na dioptrický 
vergenční podmět, avšak při nedosta-
tečném osvětlení vergenčního podmětu 
nastává navození klidového stavu. 

Hlavní příznaky noční 
myopie   

Noční myopie se může projevovat 
různými způsoby. Mezi hlavní příznaky 
patří:
 • Neostré vidění do dálky a snížená zra-
ková ostrost v podmínkách s nízkou 
světelnou intenzitou.

 • Obtíže při přechodu ze světlého 
prostředí do prostředí se sníženou 
světelnou intenzitou.

 • Vnímaný obraz se nám jeví rozmaza-
ný, zešedlý, špatně vnímáme detaily 
předmětu. 

 • V periferii pozorovaných předmětů 
je vidět pouze přibližný obrys, nikoliv 
přesně ohraničený tvar. 

 • Okraje pozorovaných předmětů 
bývají rozostřené a mlhavé. Nejméně 
čitelné jsou kulaté, kruhovité nebo 
oválné předměty.

 • Z pozorovaných předmětů můžeme 
vidět vycházet paprsky v různých 
směrech, které nás mohou oslňovat 
(obr. 1). 

Příčiny vzniku noční 
myopie   

Noční myopie vzniká tehdy, když se 
oko stává relativně krátkozraké v pod-
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mínkách se sníženou světelnou inten-
zitou. Jestliže dojde k poklesu osvětlení 
pod 0,03 cd/m2, může dojít ke změně 
dioptrické síly oka a ke vzniku krátkozra-
kosti i u jinak zcela emetropického oka.

Noční myopie může dosahovat vel-
mi variabilních hodnot. Podle literatury 
a různých studií se hodnoty pohybují 
od zanedbatelných velikostí až po –4 D. 
Průměrné hodnoty se však vyskytují 
v rozmezí od –0,25 D do –0,75 D. Noční 
myopie se začíná vyskytovat u zorniček 
s průměrem od 2 mm.

Aberace způsobující vznik 
noční myopie    

Všeobecně panuje přesvědčení, že 
na vzniku noční myopie se nepodílí 
pouze jedna příčina, ale kombinace 
více faktorů. Předpokládá se, že tento 
jev způsobují:
 • sférické aberace,
 • chromatická aberace,
 • Purkyňův posun,
 • tonická složka akomodace.

Sférické aberace   
Sférické aberace jsou způsobeny tím, 
že neparaxiální paprsky (neboli paprsky 
okrajové) mají ohnisko blíže rohovce 
než paprsky paraxiální (paprsky cent-
rální). V důsledku tohoto mechanizmu 
může dojít k myopizaci oka. Z toho 
důvodu i bod, který svítí monochroma-
tickým světlem, dává vznik rozptylnému 
kruhu a nikoliv bodovému obrazu 
(obr. 2). 

Chromatické aberace   
Chromatické aberace jsou způsobeny 
disperzí světla. K disperzi světla dochá-
zí, dopadá-li na optické rozhraní dvou 
prostředí bílé světlo (světlo složené 
z paprsků s rozdílnou vlnovou délkou). 
Po lomu již lomené světlo není bílé, ale 
jeho okraje jsou zbarvené. 

Bílé světlo se tedy při lomu rozkládá 
na barevné složky, přičemž světelné 
paprsky krátkovlnné se lomí více než 
dlouhovlnné. Na základě těchto sku-
tečností nelze dosáhnout toho, aby se 
bílý bod zobrazil v oku jako bílý bod 
a vzniká barevná vada polohy a barevná 
vada velikosti. 

Purkyňův jev   
Snížení intenzity světla vede ke změně 
relativní citlivosti oka k barvám. Maximální 
spektrální citlivost lidského oka se přitom 
posouvá ke kratším vlnovým délkám 
s maximální citlivostí kolem 507 nm (tato 
hodnota odpovídá modrozelené oblasti 
barevného spektra).

Máme-li tedy vedle sebe dva stejně 
světlé (nebo stejně tmavé) testové obraz-
ce, jeden v barvě modré a druhý v barvě 
červené, bude nám při slabém osvětlení 
připadat jako světlejší modrý obrazec, 
zatímco při přirozeném denním osvětlení 
bude světlejší obrazec červený (obr. 3). 

Tonická složka akomodace   
V podmínkách se sníženou světelnou 
intenzitou nebo ve tmě, kde oko nemá 
v daném zorném poli žádný adekvátní 
akomodační stimul, na který by se 
mohlo zaměřit, dochází k navození 
středního klidového (tonického) stavu 
akomodace. 

Oči jsou zaostřeny 1,5 až 3 metry 
před sebe, podněty vyskytující se mimo 
tuto vzdálenost se jeví rozmazané 
a jejich zpozorování bývá provázeno 
prodlevou. V důsledku tohoto mecha-
nizmu se i emetropické oko může stát 
krátkozrakým. 

obr. 1  Vnímaný vjem při noční myopii. Obrázky demonstrují, jak přibližně vidí v noci oko 
s noční myopií.
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obr. 3 Purkyňův jev. 

obr. 2  Sférické aberace. Bod, který svítí monochromatickým světlem, nedává vznik 
bodovému obrazu, nýbrž rozptylnému kruhu.
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Přístrojové měření noční 
myopie   

Nejnovější studie noční myopie 
proběhly ve Španělsku, kde se pokusili 
změřit noční myopii pomocí Badalova 
optometru s přídatnými zařízeními 
adaptivní optiky. 

Cílem studie bylo zjistit, jakou úlohu 
hrají jednotlivé faktory způsobující tento 
jev a skutečné hodnoty, kterých noční 
myopie dosahuje. 

Badalův optometr je jednoduchý 
subjektivní optometr, skládající se z jed-
né spojné čočky (objektivu) a pohyblivé 
testové značky (testu). 

Vyšetřovaná osoba je poučena, aby 
přesunula pohyblivou testovou značku 
směrem k objektivu z polohy, kdy je 
rozmazaná, do polohy, kdy dojde k je-
jímu zaostření. Tato poloha odpovídá 
dalekému bodu soustavy oka a objek-
tivu přístroje.

Princip použité experimentální sou-
stavy  
Systém na přístrojové měření noční 
myopie (obr. 4) se skládá z:
 • vlnového senzoru (Shack-Hartmano-
va senzoru), který slouží k měření oč-
ních aberací a akomodačních chyb;

 • deformovatelného adaptivního zr-
cadla, které koriguje aberace optické 
soustavy;

 • zdroje infračerveného záření o vl-
nové délce 1 050 nm, jež prochází 
systémem a je detekováno vlnovým 
senzorem;

 • zdroje bílého světla v podobě 
maltézského kříže (testová značka) 
s možností modifikace jeho barvy 
i jasu.

Testování probíhalo v různých pod-
mínkách – od podmínek simulují-
cích přirozené denní osvětlení (asi 
20 cd/m2) až po podmínky skotopické 
(22 × 10-6  cd/ m2). Všechna měření pro-
běhla s přirozenou šíří zornice. Přístroj 
pracuje ve dvou formách:
 • pasivní – testovaná osoba pozoruje 
stimul s přirozenými aberacemi;

 • aktivní – systém je nastaven tak, aby 
pomocí adaptivního zrcadla korigo-
val sférické vady každé testované 
osoby.

Testovaná osoba pozorovala testo-
vou značku a nastavila pozici pohyb-
livých zrcadel tak, aby byl subjektivní 
vjem optimálně zaostřen. Proběhlo vždy 
pět sekvenčních opakování pro různé 
nastavení podmínek – byl měněn jas 
stimulu a při šesti odlišných jasových 
podmínkách proběhlo navíc srovnání 
měření při bílém a monochromatickém 
(zeleném) světle a dále při normální 
a korigované sférické aberaci. 

Při subjektivním nastavení zaost-
ření obrazu stimulu bylo průběžně 
zaznamenáváno objektivní zaostření 
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obr. 4 Přístrojové měření noční myopie. 
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obr. 5 Graf závislosti relativního rozostření optické soustavy oka na jasu stimulu.
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optické soustavy oka a byla sledována 
skutečná akomodační odezva (ako-
modační nedostatek nebo nadbytek). 
Z důvodu proměnné velikosti zornice 
byly všechny výsledky přepočítány na 
jednotný průměr zornice 6 mm (viz 
grafy na obr. 5–8).

Výsledky měření   

 • Při nejnižších jasových podmínkách 
byl zjištěn průměrný myopický 
posun přibližně –0,81 D. 

 • Při vyšších jasech byl tento posun 
menší, např. pro 0,00022 cd/m2 byl 
posun pouze –0,3 D. U poloviny 
testovaných se neukázaly žádné 
významné změny.

 • Chromatické aberace oka v kombi-
naci s vlnovou délkou v závislosti 
na citlivosti sítnice vyvolávají jen 
malé rozostření, a to při velmi 
nízkém jasu. 

 • Sférické aberace taktéž nehrají při 
vzniku noční myopie významnou 
roli. 

 • Jako hlavní příčina noční myopie 
byly zvoleny akomodační chyby, 
které při zhoršených podmínkách 
narůstají. Pro tento fakt svědčí i sku-
tečnost, že starší testované osoby 
zařazené do studie vykazovaly 
menší velikost celkového posunu.

Možnosti vyšetření 
noční myopie   

Prvním stupněm, kdy můžeme od-
halit případný výskyt noční myopie, je 
anamnéza (obr. 9, 10), proto bychom ji 
měli provádět se zvýšenou pozorností. 
Měli bychom důkladně naslouchat na-
šim pacientům a vhodně klást otázky, 
které pomohou odhalit typické příznaky 
této vady. 

Postup vyšetřování 
noční myopie    

Před začátkem samotného tes-
tování zůstává vyšetřovaná osoba 
s precizně naměřenou korekcí po dobu 
20 minut ve tmě. Během této doby 
se oko přizpůsobí z jasného zorného 
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obr. 6  Závislosti průměrného relativního rozostření měřené v bílém světle (černé symboly) 
ve srovnání s průměrnými výsledky pro měření v zeleném světle (zelené symboly).

obr. 7  Závislosti průměrného relativního rozostření na jasu stimulu měřené bez korekce 
sférických aberací (černé symboly) ve srovnání s korigovanými sférickými abera-
cemi (červené symboly).

obr. 8  Průměrné hodnoty relativního rozostření v závislosti na jasu, kdy byla akomodační 
chyba přítomna (černé symboly) ve srovnání se situací, kdy byla akomodační chyba 
kompenzována (červené symboly).
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pole denního k nižšímu jasu zorného 
pole nočního. Následně pacientovi 
předložíme bílý bodový test (white 
point test).

Jestliže vyšetřovaná osoba nevidí 
svítivý bod (kruh) ostrý a tvrdí, že vidí 
stíny a odlesky kolem kruhu, nebo je-li 
obraz celkově rozostřený, signalizuje to 
možný výskyt noční myopie.

Binokulárně předkládáme sféric-
ké dioptrie –0,25 D před každé oko 
a hodnotu postupně o –0,25 D zvy-
šujeme, dokud kruh není dokonale 
čitelný s ostrými hranami bez oslnění 

(to znamená, že záření kolem kruhu 
je vyloučeno). Test můžeme použít 
i v různých alternativních verzích, kdy 
místo bodového testu použijeme bíle 
osvětlené písmeno C nebo O na čer-
ném pozadí. Zbytek pravidel a postup 
zůstává stejný.

Doporučené zásady při vyšetřování   
 • Hodnota k vykorigování noční myo-
pie se nachází obvykle mezi –0,25 D 
až –0,75 D. 

 • Hodnota korekce noční myopie je 
hodnota, se kterou pacient dosáhne 

dobré vizuální ostrosti a jednot-
nosti kruhu, obrázek je bez oslnění 
a záření.

 • Před testováním a stanovením 
nového předpisu korekce je nutné 
vědět, že noční myopie je mnohem 
častější u mladších lidí, kteří jsou pak 
korigováni podle potřeby. V případě 
starších pacientů dochází s věkem 
ke snížení citlivosti na kontrast a je to 
spíše otázka schopnosti kontrastního 
vidění a všeobecné zrakové ostrosti.

 • Pozor bychom si měli také dát na 
presbyopické osoby, kdy hodnota 
korekce noční myopie nesmí přesáh-
nout –0,5 D z důvodu jinak výrazné-
ho snížení zrakové ostrosti do blízka.

 • Korigujeme vždy s nejslabší rozptyl-
kou, se kterou je již dosaženo ostrého 
zrakového vjemu. 

 • Korekce pro noční myopii by se měla 
používat výlučně jen v podmínkách 
špatného osvětlení nebo v nočních 
podmínkách.

Jak postupovat v případě podezření 
na noční myopii?   
 • Je třeba otestovat zrak na noční 
myopii a v případě nálezu doporučit 
zhotovení brýlové korekce.

 • Pro brýlovou korekci je vhodné 
používat dioptrická skla, na kterých 
je nanesena antireflexní vrstva. Ta 
napomáhá eliminovat nežádoucí 
odrazy a odlesky světelných zdrojů 
a poskytuje přesnější pohled.

 • Výhodou je zvolit typ čoček se 
žlutým nebo žluto-oranžovým 
podbarvením (filtrem) a s vysokou 
propustností pro světlo, protože 
přidají obrazu kontrast a zlepší 
barevné vnímání. Právě žlutá barva 
totiž zvyšuje kontrast tmavě modré 
a zelené barvy bez změny vnímání 
komplexního barevného spektra. 

Bc. David Chytil
Přírodovědecká fakulta Univerzity 
 Palackého v Olomouci, katedra optiky
Chytilovi@seznam.cz

obr. 9 Pozorná anamnéza může pomoci odhalit typické příznaky noční myopie. 

Noční myopie?

Rozmazané vidění za 
špatného osvětlení?

Při řízení ztráta vnímání 
hloubky a rozpoznávání 

zatáček?

Šero nebo opar 
kolem pozorovaných 

předmětů?

Oslňování ze světel?

obr. 10 Postup vyšetřování noční myopie.
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Kontrola binokulárních 
funkcí Adaptace na tmu

Vlastní měření noční myopie
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VELETRH OPTA 
v pozitivní náladě
Termín konání Mezinárodního 

veletrhu oční optiky, opto-
metrie a oftalmologie OPTA se 
občas pojí s nevyzpytatelností 
počasí a hříčkami přírody. Za-
tímco v  roce 2013 zasypala 
brněnské výstaviště obrovská 
masa sněhu, letošní ročník se 
konal za poněkud tlumeného 
slunečního světla, ovšem v dob-
rém slova smyslu. Na první den 
veletrhu OPTA, pátek 20. března, 
totiž připadl okouzlující vesmírný 
úkaz – zatmění Slunce. 

V pořadí již 21. ročníku veletrhu se 
zúčastnilo o 16 % více vystavovatelů 
než v předchozím roce – celkem 150 vy-
stavujících firem obsadilo plochu téměř 
3 000 m2 – a větší byl i zájem návštěv-
níků, prakticky výhradně registrovaných 
odborníků, kteří přijeli ze 13 zemí. 
Letošní OPTA tak byla nejúspěšnější za 
několik posledních let. 

V pavilonu B na brněnském vý-
stavišti se sešla většina významných 
firem z oboru s nabídkou především 
brýlových obrub a slunečních brýlí, 
zastoupeny byly samozřejmě také 
korekční a kontaktní čočky, optické 
a oftalmologické přístroje a technolo-
gie, své stánky zde měly i odborné školy, 
na kterých lze získat vzdělání v oborech 
oční optika, optometrie či ortoptika. 

Výsledky soutěže Top 
Opta 2015 

Nejzajímavější exponáty přihlásili 
vystavovatelé do prestižní soutěže Top 
Opta, která se letos konala již podesáté. 
Cenu Top Opta 2015 přiřkla hodnotitel-
ská komise čtyřem výrobkům z celkem 
17 přihlášených. Oceněny byly: 
 • barevné kontaktní čočky AIR OPTIX® 
COLORS od společnosti Alcon Phar-
maceuticals,

 • brýlové obruby Gucci Flora, které 
vystavovala společnost Safilo,

 • brýlové obruby Line Art XL2063, 
které představila společnost Sagitta,

 • plně automatický přístroj VX 120 
kombinující několik měření z expozi-
ce společnosti Rodenstock ČR. 

Odborní návštěvníci mohli v průbě-
hu veletrhu hlasovat o Ceně Top Opta 
odborné veřejnosti. Svými hlasy roz-
hodli o tom, že cenu získala individuální 
progresivní brýlová čočka Impression® 
FreeSign 3 ze sortimentu společnosti 
Rodenstock ČR. 

Design & Trend ve všech 
podobách

Zvýrazněné téma letošního ročníku 
Design & Trend se prolínalo téměř všemi 
expozicemi v pavilonu, ať už v podobě 
netradičních designů a široké palety ba-
rev brýlových obrub, nebo v souvislosti 
se současným trendem ochrany zraku 
při práci s počítači a chytrými telefony. 

VELETRHY   autor: redakce
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Devět vystavovatelů se zapojilo do 
premiérového konání soutěže v aran-
žování výloh, která se zvýrazněným 
tématem úzce souvisí. Soutěžní výlohy 
byly k vidění v blízkosti Lectures Pointu 
a návštěvníci mohli hlasovat o tom, která 
výloha je nejatraktivnější. Zvítězila vitrína 
s aranžmá brýlových obrub z portfolia 
společnosti Aglaja, v níž kromě obrub 
zaujala i živá sarančata. Originální ná-
pady profesionálních aranžérů osvěžily 
veletrh a návštěvníkům přinesly inspi-
raci k tomu, jak pojmout výlohu vlastní 
optiky.

Modelky ve středu 
pozornosti

Přehlídkové molo v expozici společ-
nosti Safilo se během pátku a soboty 
několikrát stalo středem pozornosti, když 

půvabné modelky předváděly brýlové 
obruby a sluneční brýle světových zna-
ček MAX MARA, JIMMY CHOO, TOMMY 
HILFIGER, FENDI nebo DIOR. Především 
návštěvnice něžného pohlaví se tak 
mohly inspirovat pro letošní sezonu 
a nadcházející léto a vybrat si ty správné 
brýle, ať už hranaté, kulaté či ve tvaru 
motýlích křídel, acetátové či kovové, 
v decentních nebo naopak zářivých 
barvách. 

Nové materiály 
a technologie

V Lectures Pointu se odborníci na-
opak místo na módu a barvy zaměřili na 
moderní technologie. Mgr. Pavel Beneš 
představil nový materiál na výrobu kon-
taktních čoček, Ing. Jan Homola zajímavě 
hovořil o populárním 3D tisku a mož-
nostech jeho uplatnění nejen v oboru 
oční optiky. Ing. Jiří Michálek z České 
kontaktologické společnosti zdůraznil 
nutnost odborného vyšetření, které by 
mělo předcházet nákupu korekčních 
pomůcek, a varoval před nákupem 
kontaktních čoček na internetu nebo 
hotových brýlí v drogeriích. Podle něj je 
důležité, aby si zákazníci uvědomili, že je 
u nás dostupná kvalitní péče a špičkové 
technologie, na kterých se nevyplatí 
šetřit, to znamená, že zdravotnictví není 
a nemůže být zdarma.

Nejčernější káva 
pro dobrou věc

Společnost Hoya přivezla na brněn-
ský veletrh Kavárnu POTMĚ – zatemněný 
autobus s neobyčejnou kavárnou, v níž 
v černočerné tmě obsluhují nevidomí 
číšníci a servírky. Každý, kdo se rozhodl 

ochutnat kávu v této nevšední kavárně, 
zakusil nevšední zážitek a podpořil svou 
návštěvou sbírku Světluška na pomoc 
nevidomým.

Zatímco příští zatmění Slunce, které 
bylo letos atrakcí prvního dne veletrhu, 
zažijeme až v roce 2026, na další OPTU 
se můžeme těšit již za rok, na jaře 2016.

Redakce
Foto: Petr Gabzdyl

ROZHOVORY Z OPTY

Zrak se musí nejen 
korigovat, ale i chránit

Společnost ESSILOR–OPTIKA sice 
rozdávala na stánku ochranné brýle 
k pozorování zatmění Slunce, hlavním ta-
hákem jejich expozice však byly přístroj 
DEEP LIGHTS a brýlové čočky Eyezen, 
přihlášené do soutěže TOP OPTA 2015. 

„Přístroj DEEP LIGHTS je schopen 
měřit propustnost vlnových délek přes 
brýlovou čočku. Zjednodušeně řečeno 
to znamená, že přístroj ukáže, jak vás 
brýlová skla chrání před UV zářením 
a modrofialovým světlem z monitorů,“ 
vysvětlila Kateřina Ševcová z firmy ESSI-
LOR–OPTIKA. 

Přístroj je určen optikům, kteří mo-
hou demonstrovat výhody a nevýhody 

Na některých stáncích se mohli návštěvníci 
i vzdělávat.

Přehlídka obrub světových značek.

V Kavárně POTMĚ obsluhují nevidomí. 
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brýlových skel. Ne všechny brýle, ať už 
sluneční, nebo čiré, chrání před škod-
livým zářením. Záleží na tom, z jakého 
materiálu jsou vyrobeny a jakou mají 
povrchovou úpravu. Ke zjištění důleži-
tých vlastností slouží právě přístroj DEEP 
LIGHTS, do nějž se vloží brýle, speciální 
aplikace změří propustnost světelné-
ho spektra a poté zobrazí přehledné 
výsledky. 

„Dříve sloužila klasická brýlová čočka 
ke korekci zraku. V současnosti už řešíme 
i ochranu zraku,“ porovnávala Ševcová 
principy brýlových čoček, které chrání 
zrak čím dál intenzivněji. Názorným 
příkladem jsou čočky Eyezen, určené 
pro úlevu zraku při práci s digitálním 
zařízením. Důležitou informací je, že brý-
lové čočky nejsou určeny výhradně pro 
osoby s nutností korekce zraku. „Čočky 
vyrábíme i pro emetropy čili normálně 
vidící osoby, které hodně pracují na 
počítači. K večeru může být jejich zrak 
unavený a mohou si stěžovat na pálení 
očí,“ dodala Ševcová.

Brýle s kouskem šátku 
monacké kněžny

Cenu v soutěži TOP OPTA 2015 získa-
la firma Safilo S.P.A. za designové brýlo-
vé obruby a sluneční brýle Gucci Flora. 
V čem jsou tak jedinečné, že dokázaly 
oslovit odbornou porotu? Každé tyto 
brýle jsou originál a nenajdete žádné 
přesné kopie. V brýlích se totiž nacházejí 
laserem vyřezávané kousky hedvábného 
šátku Gucci Flora.

„Šátek je historickou záležitostí. Mo-
nacká kněžna Grace v šedesátých letech 
velmi často nakupovala u Gucciho, kde 
pro ni navrhli speciální šátek. Ten se 
nakonec stal díky kněžně Grace jedním 

z nejvýraznějších oděvních doplňků této 
firmy,“ poodhalil historii Zdeněk Lužný 
z firmy Safilo.

„Brýle jsou vyrobeny ze speciálního 
materiálu jménem optyl, k jehož před-
nostem patří zejména tvarová paměť. 
Obecně každé brýle tvarově přizpůso-
bujete nahříváním. Optyl lze nahřát tolik, 
že s ním jde dělat téměř cokoliv,“ ukázal 
Lužný na demonstrační brýle, uložené ve 
skleněné láhvi s úzkým hrdlem, kterým 
byste obyčejné brýle neprostrčili. Optyl 
však stačilo znovu nahřát a brýle v láhvi 
se vrátily do svého původního tvaru.

Známý šátek od Gucciho stojí při-
bližně 350 eur, což vypovídá o luxusní 
hodnotě tohoto módního doplňku. Na-
proti tomu dioptrické brýle Gucci Flora 
lze pořídit za zhruba 7 000 Kč. Šance, že 
se potkají stejné brýle, je takřka nulová. 
Vybírat můžete i transparentní tónované 
obruby červené, černé, hnědé a medové 
barvy.

Japonský titan

Ocenění TOP OPTA 2015 se dočkala 
i společnost SAGITTA Ltd., spol. s r.o., 
a to za žhavou novinku v sortimentu – 
obruby Line Art. Obruby jsou vyráběny 
ze speciálního titanu vyvinutého v Ja-
ponsku pod názvem Excellence titan. 
„Má lepší vlastnosti než klasická surová 
titanová ruda nebo jiná slitina titanu. 
Poměr dalších kovů v obrubách Line Art 
je utajen, nicméně nikl v nich nenajdete 
a jsou proto vhodné pro alergiky,“ vy-
světloval Mikuláš Veselý z firmy SAGITTA. 

Titanové dráty jsou k sobě laserově 
svařovány s přesností půl milimetru 
a pokud vezmete brýle do ruky a budete 
s nimi jakkoliv kroutit, stranice tlak vydrží 
a vrátí se do svého paměťového tvaru. 

„Obruba Line Art má komfortně ře-
šená sedýlka, která při prvním nasazení 

změní svou teplotu, po pár minutách 
změknou a přizpůsobí se tvaru nosu 
uživatele brýlí,“ popsal Veselý brýlové 
obruby, premiérově představené v lednu 
na veletrhu v Mnichově.

Barevné kontaktní čočky

Odborná porota předala ocenění 
i firmě Alcon Pharmaceuticals (Czech 
Republic) s.r.o. za měkké barevné 
kontaktní čočky AIR OPTIX® COLORS ze 
silikon-hydrogelového materiálu. „Čočky 
jsou vyráběné sendvičovou technologií, 
při níž se na sebe vrství tři barvy a přiro-
zeně překrývají původní barvu oka. Tato 
technologie byla u barevných silikon-
-hydrogelových čoček použita vůbec 
poprvé,“ prozradil Petr Vykypěl z firmy 
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic).

V praxi to znamená, že barva vrst-
vené čočky se nedotýká víček z vnější 
strany ani rohovky ze strany vnitřní. 
Kontaktní čočky se vyrábějí v několika 
barevných modifikacích a dají se použít 
i k terapeutickým účelům pro osoby, 
které jsou po úraze, nebo mají od naro-
zení oční vadu. 

„Kontaktní čočka AIR OPTIX® COLORS 
má vysokou propustnost pro kyslík, je 
měkká a povrch se minimálně špiní 
vnějším prostředím. Maximální životnost 
čočky je třicet dnů, poté si můžete koupit 
novou čočku stejné barvy. Barevné čoč-
ky byly veřejností velmi kladně přijaty, 
protože vycházejí z našich základních 
čoček, které jsou na trhu již několik let,“ 
dodal Vykypěl.

Aleš Sirný
Foto: Petr Gabzdyl
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VELETRH SILMO
jako vlajková loď 
světového obchodu
Veletrh Silmo se v letošním roce 

uskuteční od 25. do 28. září. 
Zájem vystavovatelů o účast 
na pařížském veletrhu stoupá 
a pořadatelé již v březnu ohlásili 
15% nárůst. Věrní vystavovatelé se 
vracejí již automaticky a letos se 
rozhodli pro výraznější zviditelnění 
své společnosti – zvětšují plochy 
pro své stánky v průměru o 4 %. 
Veletrh ovšem láká i nové firmy, 
které přijedou do Paříže poprvé – 
na konci března jich bylo již třicet. 
Určitě tedy bude na co se těšit. 

„Nahrávají nám pozitivní signály,“ říká 
prezident veletrhu Silmo Philippe Lafont. 
„Ekonomická situace v celé Evropě se 
probouzí z útlumu, obor oční optiky 
restartuje, k tomu přispívá atraktivita 
Paříže pro zahraniční návštěvníky a sa-
mozřejmě naše snaha připravit Silmo 
jako prostor pro obchod, přehlídku 
kompletní nabídky oboru a trendů, zdroj 
informací a vzdělávání.“

Tradiční bude letos místo konání, tedy 
severní výstaviště Paříž – Villepinte, jinak 
však lze očekávat řadu změn a novinek. 
Organizátoři jsou si vědomi, že návštěvníci 
veletrhu Silmo hledají nové zkušenosti 

a informace, které by jim pomohly oživit 
podnikání. Chtějí poznat nové technolo-
gie, účinná řešení pro každodenní práci 
i nevšední kreativní návrhy, chtějí se potkat 
se svými dodavateli i seznámit s novými 
potenciálními partnery, chtějí si vyměňo-
vat názory a zkušenosti s kolegy z branže. 
Pořadatelé proto přistoupili ke změně 
uspořádání veletrhu. Letos bude Silmo 
rozprostřeno do čtyř hlavních zón:
 • Silmo Mode (Silmo Móda) předsta-
ví poslední kolekce brýlí, obruby 
v eklektickém stylu, sportovní a lu-
xusní brýle, fórum tendencí.

 • Silmo Santé (Silmo Zdraví) se zaměří 
na brýlová skla, slabozrakost a kon-
taktologii.

 • Silmo Innovation (Silmo Inovace) je 
nejen přehlídkou posledních inovací 
dosažených v oboru, ale osloví i speci-
alisty na přístroje pro optiky a dodava-
tele vybavení prodejen oční optiky. 

 • Silmo Formation (Silmo Vzdělávání), 
to je Silmo Academy a jeho přednáš-
ky, technické kroužky a workshopy.

Nové Silmo o sobě dává vědět i pro-
střednictvím nové vizuální kampaně, 
která má za cíl veletrh zviditelnit a odlišit, 
posílit jeho vliv i image. Jako hlavní prvek 

se v ní představuje žlutě zářící nákupní 
taška s logem veletrhu v rukou černobí-
lých postav – hra s kontrastem barev vy-
tváří vizuální šok, který neustále přitahuje 
pohled a evokuje atmosféru místa, kde 
se mísí móda, elegance a obchodování. 

Bližší informace o veletrhu Silmo 
lze získat u zastoupení francouzských 
veletrhů Active Communication Praha, 
tel. 222 518 587, e-mail: info@francouz-
skeveletrhy.cz. 

Redakce
Foto: tiskové oddělení veletrhu Silmo Paříž
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KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

BIOINSPIRACE 
vede k převratným 
výrobkům 
Zdokonalení některých vý-

robků bývá zpravidla neob-
vyklou cestou, během které se 
člověk učí a  zdokonaluje své 
vědomosti. Znáte směr ke své-
mu cíli, musíte mít odkud začít 
a chuť dojít až do konce. Jediné, 
co neznáte, jsou jednotlivé kroky.

Bylo by jistě užitečné mít přesný plán, 
ale tak to na světě bohužel nefunguje. 
Také možné odpovědi, které hledáme, 
jsou často okolo nás, jen musíme vědět, 
jak a kde pátrat. Tímto stylem myšlení se 
v podstatě zabývají vědci v oboru bioin-
spirace – vědní disciplíny, která studuje 
nejlepší nápady vyskytující se v přírodě 
a učí se z nich. Jejím cílem je vytvořit 
převratné výrobky a technologie.

V zájmu vývoje a výzkumu se pro naši 
bioinspiraci obracíme přímo ke zdroji, 
tedy až k samotnému oku. Co se můžeme 
od oka naučit? Zjistilo se už, že hyaluronan 
je vynikající složka pro hydrataci a zvlhče-
ní. Další inspirace se odborníci z oblasti 
péče o zrak snaží získat z vlastností povr-
chu živého lidského oka. Schopnost vy-
tvořit kontaktní čočku, která napodobuje 
vlastnosti a funkce přirozeného povrchu 
oka, slzného filmu a rohovky, prošla řadou 
neuvěřitelně složitých procesů. Využití 
dnešních technologií a možností počíta-
čových modelů pak přineslo výhody pro 
nositele kontaktních čoček.

Výrobky inspirované biologií jsou všu-
de okolo nás. K nejznámějším bezesporu 
patří suchý zip, založený na principu drob-
ných háčků, které dovolují určitým dru-
hům semen volně cestovat na povrchu 
těl živočichů. Bioinspirace se nezaměřuje 
jen na výrobky, ale také na nové výrobní 
způsoby. Například k tomu, abychom 
obarvili nějaký předmět, použijeme určitý 
druh barvy nebo nátěru. V přírodě však 
mohou být barvy tvořeny pomocí struk-
tur, které využívají určitým způsobem 
ohyb světla. Křídla některých motýlů tak 
díky této vlastnosti dokážou vykreslit zá-
řivé barvy, což již nyní umíme také. Další 
oblíbenou inspirací je kůže žraloka, která 

se stala předlohou pro materiál na výrobu 
plavek s nižším odporem vody, a plavci tak 
mohou plavat rychleji.

Příroda včetně lidského těla je výsled-
kem milionů let neustálých biologických 
změn, které odložily neefektivní a zby-
tečné znaky stranou a podporovaly vývoj 
znaků důležitých. V přírodě existuje mno-
ho druhů a systémů, které můžeme napo-
dobit, jako uchovávání energie, zachování 
pořádku a pohybu. Avšak předtím, než lze 
tyto procesy poznat a správně je využít, 
musíme jim porozumět. To se snadno 
řekne, ale těžko udělá, protože samotná 
příroda pracuje na úrovních mikro- a na-
nostruktur. Pokud se nám podaří něco 
z toho rozluštit, nastává vzrušující úkol 
dokázat to napodobit. Rozsah možností, 
které nám mohou výrobky inspirované 
přírodou nabídnout, je omezen pouze 
naší schopností pochopit to, jak příroda 
funguje. Přičemž oko nabízí ještě mnoho 
neuvěřitelných příležitostí.

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

Originál článku: 
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PŘÍLEŽITOST 
PRO BUDOUCÍ 
OBJEVITELE
Uplynuly již tři roky od první-

ho setkání talentovaných 
studentů optometrie v evrop-
ském finále soutěže společnosti 
 CooperVision s názvem FORCE – 
Student roku. Letošní již třetí finále 
se uskutečnilo v polovině dubna 
ve sluncem zalité Budapešti.

Opravdu velký rok má za sebou 
vítěz z roku 2014 Umberto Bassi. Díky 
úspěchu v soutěži získal novou práci 
na své bývalé univerzitě v Miláně a také 
nové zkušenosti z účasti na velké světové 
konferenci optometrie. Bassi také jako 
pravý ambasador soutěže usedl v porotě 
italského národního kola FORCE 2015.

Také letošní finalisté se ukázali být 
skutečně zapálenými pro svoji budoucí 
profesi. Ve finále se utkali vítězové národ-
ních kol z devíti zemí celé Evropy.

FORCE (Future Ocular Research 
Creativity Event) je každoroční soutěž 
určená studentům vysokých škol a uni-
verzit ve studijním oboru optometrie. 
Každý student prezentuje výsledky své 
samostatné práce na téma související 
s problematikou kontaktních čoček, 
a to nejprve v národním kole, jehož vítěz 
získá šanci účastnit se evropského finále 
a získat titul Student roku v projektu 
FORCE společnosti CooperVision. Pro 
vítěze finále je připraveno pozvání na 
významný mezinárodní kongres.

Cílem soutěže je inspirovat studenty 
k tomu, aby se zdokonalovali ve své 
práci, rozvíjeli své profesní znalosti a kon-
takty důležité pro jejich budoucí kariéru. 
Především je to však možnost poznat 
stejně nadšené studenty z celé Evropy 
a vytvořit trvalá přátelství překračující 
hranice jednotlivých států.

Maďarští hostitelé

Letošní finále soutěže FORCE se 
konalo v Budapešti a bylo první od 
dokončení koupě společnosti Sauflon 
pod Cooper Companies v prosinci 2014. 
O úvodní slovo se postaral Karl Aber-
deen, manažer pro profesní vztahy ve 
Velké Británii. Mimo jiné řekl, že program 
FORCE umožňuje nacházet budoucí 
vůdčí osobnosti v oboru: „Každý z vás 
reprezentuje svoji zemi. Jste ti nejlepší 
z nejlepších.“

Následovala prohlídka výrobních 
prostorů společnosti, jejichž součástí je 
i nové moderní vzdělávací centrum. Dru-
hý den již nastal čas postavit se se svojí 
prezentací před mezinárodní odbornou 
porotu a čelit také jejím otázkám. Většina 
letošních finalistů prezentovala klinické 
nebo laboratorní studie. Výjimkou byl při 
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své první účasti tým z Nizozemska, který 
zpracoval odbornou recenzi z několika 
výzkumných prací. V projektech byla 
významně zastoupena témata jako mul-
tifokální kontaktní čočky, problematika 
suchého oka, dodržování režimu pou-
žívání čoček a aplikace čoček při sportu.

Zkušenost, která otevírá 
oči

Celkovým vítězem se stala reprezen-
tantka Velké Británie Fiona Buckmaster, 
studentka třetího ročníku optometrie na 
Glasgow Caledonian University. Nejen 
porotu, ale celé auditorium zaujala její 
studie vlivu vnějších podmínek pro-
středí na výsledky testů na produkci slz. 
Historicky je to již druhé vítězství pro 
Glasgow Caledonian University. V roce 
2013 dosáhla stejného úspěchu Michelle 
Snowball a s letošní vítězkou měla spo-
lečného také vedoucího práce, docenta 
doktora Iana Pearce.

„Byla to obrovská čest reprezentovat 
Velkou Británii a vyhrát je prostě neu-
věřitelné,“ řekla Buckmaster. „Celá tato 
zkušenost mi otevřela oči vzhledem 
k některým dalším možnostem, kam 
je možné směřovat výzkum. Také mi 
umožnila setkání s lidmi z různých oblas-
tí optometrie. V každé zemi v Evropě je 
pohled trochu odlišný a rozhodně bylo 
velmi obohacující poslouchat všechny 
ostatní prezentace. Také bylo skvělé mít 
možnost prezentovat vlastní výzkumnou 
studii. Nutí vás to vědecky myslet, ale 
také být kreativní. CooperVision posky-
tuje jedinečnou příležitost pro studenty 
z celé Evropy. Je to fantastický zážitek.“

Příští rok na jaře se Fiona Buckmaster 
zúčastní na pozvání společnosti Cooper-

Vision kongresu nizozemské kontakto-
logické společnosti NCC 2016, ale již na 
konci května ji jako národní vítězku čeká 
také Britská kontaktologická konference 
v Liverpoolu (BCLA 2015). „Účast na dvou 
opravdu velkých klinických konferen-
cích – to je opravdu vzrušující,“ dodala 
Buckmaster.

Všichni jste vítězové

Při vyhlášení výsledků na závěrečné 
slavnostní večeři předseda poroty Nick 
Rumney blahopřál všem studentům 
k jejich úspěchům. „Tvrdě jste praco-
vali, dostalo se vám skvělého vedení 
a bojovali jste s možností prezentovat 
se na veřejnosti, navíc v cizím jazyce. 
To je směs neobyčejných zkušeností, 
na jejichž základě můžete uběhnout 
v optometrii mnoho kilometrů!“

Student roku však může být jen 
jeden. „Fiona napadla naše přesvědčení 
a převrátila na hlavu naše chápání tech-
niky, o které jsme si mysleli, že ji důvěrně 
známe. Přistoupila k tomu důsledně 
vědecky. Navrhla elegantní experiment, 
který byl ve svém jádru jednoduchý 
a jehož výsledky a závěry jsou velmi 
jednoznačné.“

Finále pro rok 2015 skončilo. Ale 
hledání Studenta roku FORCE pro rok 
2016 právě začalo...

Více informací naleznete na strán-
kách www.coopervision-force.com. 

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager pro Českou 
republiku a Slovensko
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com

Vítězka soutěže Fiona Buckmaster (třetí zleva) s ostatními soutěžícími studenty.

Zapomeneš, 
že je nosíš

Jednodenní
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Vyvrácení mýtů
O UV ZÁŘENÍ 
Jak ukazují výzkumy, je ochra-

na očí proti ultrafialovému zá-
ření důležitá po celý rok. Mnoho 
lidí si myslí, že stačí vyhýbat se 
přímému slunci v  letních měsí-
cích během poledních hodin, kdy 
je sluneční záření nejintenzivněj-
ší, nosit sluneční brýle v jasném 
slunečním světle a na pláži nebo 
u bazénu se zahalit. Ačkoli jsou 
všechny tyto kroky správné, 
mohou vést k falešnému pocitu 
bezpečí, alespoň pokud jde o oči. 
Skutečnost je taková, že oči 
jsou vystaveny ultrafialovému 
záření po celý rok. V některých 
měsících vrcholí expozice záření 
v nečekaných hodinách, jako 
například brzy ráno, kdy si mno-
ho lidí myslí, že je bezpečné být 
venku bez ochrany proti slunci.

UV záření ze slunce je rozděleno do tří 
vlnových délek: UVA (315–400 nm), UVB 
(280–315 nm) a UVC (100–280 nm). Veš-
keré UVC záření a asi 90 % UVB záření po-

hlcuje ozonová vrstva atmosféry. Většina 
UVA záření se dostane na zemský povrch. 
UV záření je hlavním faktorem pro rozvoj 
rakoviny kůže, jež je nejběžnější formou 

KONTAKTNÍ ČOČKY autorka: Dr. Cristina Schnider, překlad: TransPerfect s.r.o. 

obr. 1  Expozice očí v závislosti na úhlu dopadu slunečního světla.

Úhel slunce 
nad 
horizontem

< 35° 35–45° > 45°

Expozice očí Částečná expozice očí Úplné ozáření očí Oči jsou zcela zastíněny

Zdroj 
UV záření

Rozptýlené UV záření 
odražené od povrchu 
a rozptýlené světlo

Přímé UV záření, 
odražené a rozptýlené 
světlo

Nepřímé UV záření 
odražené od povrchu 
a rozptýlené světlo

Léto • Časně ráno, pozdě 
odpoledne ve všech 
zeměpisných šířkách

• Pozdní ráno, dopoled-
ne v nízkých a středních 
zeměpisných šířkách

• Poledne v extrémních 
zeměpisných šířkách

• Poledne v nízkých 
zeměpisných šířkách

• V extrémních země-
pisných šířkách se 
nevyskytuje
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rakoviny ve Velké Británii (současně se 
však jedná o typ rakoviny, kterému lze 
nejlépe předcházet). UVA záření rovněž 
přispívá ke stárnutí kůže a tvorbě vrásek. 
UVB záření hraje důležitou roli při produk-
ci vitaminu D během absorpce kůží, avšak 
příliš velká expozice UVB záření má škod-
livé účinky, včetně spálení od slunce. UVA 
i UVB záření může způsobit poškození 
buněk vedoucí k programované buněčné 
smrti neboli apoptóze [1].

Kromě samotného slunečního záření 
přispívají k expozici UV záření také solária, 
sluneční lampy a svařování elektrickým 
obloukem. Poměr UV záření odraženého 
od zemského povrchu vůči dopadajícímu 
záření se nazývá albedo a je dalším důleži-
tým a podceňovaným zdrojem UV záření. 
Některé vysoce reflexní povrchy, jako je 
sníh a mořská hladina, mohou odrážet 
až 90 % UVA záření a 25 % UVB záření 
a potenciálně zvyšují celkovou expozici 
UV záření [2].

Vliv UV záření na oči

Mezi akutní účinky UV záření na oči 
patří fotokeratopatie. Dlouhodobá ex-
pozice nízkoúrovňovému UV záření je 
jedním z rizikových faktorů spojených 
s keratopatií zvanou „climatic droplet 
keratopathy“ (CDK), kortikální kataraktou 
a dalšími onemocněními. Celková expozi-
ce UV záření se liší v závislosti na mnoha 
faktorech včetně nadmořské výšky, ob-
lačnosti a doby strávené venku. Model 
expozice UV záření ve vztahu k očím není 
tak intuitivní jako celková expozice UV 
záření. Zčásti je to proto, že oči jsou vyba-
veny určitou ochranou proti slunečnímu 
záření. Zornice se v jasném světle zúží, 
což snižuje průnik UV záření, expozici dále 
snižuje mžourání při pohledu do jasného 
světla. Významnou ochranu poskytují 
rovněž obličejové kosti. 

Celkově je UV záření na maximu, 
jakmile slunce stojí na obloze přímo nad 
hlavou (tj. v létě mezi 10. a 14. hodinou), 
avšak v této pozici nám oči přirozeně 
cloní obočí (obr. 1). Množství UV záření, 
kterému jsme vystaveni, se mění s úhlem 
slunce. Většina pacientů nejčastěji uvažu-
je o ochraně proti slunci právě uprostřed 
dne, když je slunce přímo nad hlavou, 

avšak oči jsou v tuto dobu vystaveny 
slunečnímu záření daleko méně, než když 
je slunce níže na obloze. Obličejové struk-
tury poskytují nižší ochranu proti světlu, 
které přichází zespodu (např. albedo), 
nebo ze slunce, které je níže na obloze.

V japonské studii, která se zabývala 
vlivem úhlu dopadu slunečních paprsků 
na expozici očí, byla hlava figuríny vy-
bavena snímači UVB záření, které měřily 
expozici obličeje, očí a horní části hlavy 

UV záření [3]. Figuríny byly nasměrovány 
tak, aby napodobovaly mírný pohled 
dolů (15°) ženy průměrné výšky (1,65 m) 
při chůzi, přičemž jedna figurína hleděla 
ke slunci a druhá k němu byla obrácena 
zády. Hodnoty UVB záření byly zazna-
menávány každou sekundu od východu 
slunce do jeho západu ve dvou dnech 
v září a listopadu. Nejvyšší intenzita 
slunečního záření byla pod úhlem 54,2° 
a 33,6° v uvedeném pořadí. 

obr. 2  Fluorescenční barva citlivá na UV záření na očních čočkách na figuríně označuje 
znatelné působení UV záření zdola, a to i když jsou nasazeny sluneční brýle. Slu-
neční brýle těsně přiléhající k obličeji (vpravo) poskytují větší ochranu než jiné typy 
brýlí (vlevo).

obr. 3  Na obrázku nahoře vlevo má figurína fluorescenční oči bez kontaktních čoček, které 
zvýrazňují vyšší expozici UV záření. Na dalších obrázcích je mnohem znatelnější 
oranžová záře u očí bez kontaktních čoček s UV filtrem (levé oko figurín) než u očí 
s čočkami s UV filtrem třídy 1 (pravé oko figurín).
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Snímače v horní části hlavy zazname-
naly nejvyšší hodnotu UVB záření v obou 
dnech okolo poledne, když bylo slunce 
v nejvyšším bodě. Snímače na očích však 
vypovídaly rozdílně, a to zejména v září. 
V ten den byly oči vystaveny maximální-
mu UVB záření při nízkém slunečním úhlu 
kolem 40°, který nastal v 9 hodin a poté 
mezi 14. a 15. hodinou. Celkové množství 
UVB záření bylo v době, jež není považo-
vána za vrchol sluneční aktivity (8 až 10 
hodin a 14 až 16 hodin), téměř dvakrát tak 
vysoké než množství UVB záření v době 
od 10 do 14 hodin. V listopadu, kdy je 
slunce na obloze nízko, se maximální 
hodnoty UVB záření vyskytovaly kolem 
poledne. Nicméně celková expozice očí 
UVB záření byla v listopadu pouze o 8 % 
nižší než v září. 

Zčásti je to proto, že UV záření není 
tak úzce spojeno s teplým a slunečným 
počasím, jak si často myslíme. K význam-
né expozici UV záření může docházet 
i v chladných dnech, a to i když je zata-
ženo. Až 80 % UVA záření může pronikat 
mraky [4]. Jinými slovy, expozice očí UV 
záření je významná během dne po celý 
rok a nejen v době, kdy máme tendenci 
si myslet, že je dobré si chránit oči. 

Ochrana proti UV záření

Oční lékaři by měli svým pacientům 
doporučit, aby si chránili oči před UV 
zářením používáním všech dostupných 

prostředků. Patří mezi ně vyhledávání 
stínu, nošení moderních a padnoucích 
klobouků s širokou krempou, velmi kvalit-
ní sluneční brýle s UV filtrem, a jsou-li indi-
kovány, tak i kontaktní čočky s UV filtrem. 

Velmi důležité je, aby se tyto zvyky 
pěstovaly u dětí. Vzhledem k tomu, že 
oční čočky dětí a mladých lidí propouštějí 
značné množství UV záření, je sítnice vy-
stavena maximálnímu UV záření nejvyšší 
měrou před 25. rokem věku [5]. Nicméně 
ochrana očí před UV zářením je rozumná 
v každém věku. 

Samotné sluneční brýle, které se jako 
prostředek ochrany očí používají nejčas-
těji, mají bohužel některé potenciálně 
závažné nedostatky. Na figurínách se 
speciálně potaženými očními čočkami, 
které fluoreskují v reakci na UV záření, 
je předvedeno, jak různé kombinace 
slunečních brýlí a kontaktních čoček 
chrání proti UV záření z různých úhlů. 
Tyto testy ukazují, že UV záření často 
proniká do oka okolo obruby slunečních 
brýlí. Mnoho typů slunečních brýlí proto 
velmi špatně chrání oči před slunečním 
zářením pronikajícím ze strany nebo před 
zářením, které se odráží od níže polože-
ných povrchů, jako je písek, voda nebo 
chodník. Sluneční brýle těsně přiléhající 
k obličeji poskytují účinnější ochranu proti 
UV záření než jiné typy (obr. 2), ale i tyto 
brýle ztrácejí svou schopnost blokovat 
UV záření, pokud jsou nošeny níž, než je 
kořen nosu. Klobouky poskytují dobrou 
ochranu proti UV záření z vyšších úhlů, 

nechrání však vůči paprskům, které se 
odrážejí od země. A samozřejmě sluneční 
brýle a klobouky jsou k ničemu, pokud 
jsou obnošené. 

Přestože se dodržování opatření týka-
jících se ochrany před sluncem zlepšuje, 
je stále nedostatečné. Podle Centra pro 
kontrolu a prevenci nemocí prohlásilo 
58 % dospělých, že dodržují alespoň 
některé zvyklosti, které se týkají ochrany 
před slunečním zářením (opalovací 
krém, ochranný oděv nebo vyhledávání 
stínu) [6]. Toto procento je mnohem 
nižší u starší mládeže. U studentů je 
také pravděpodobnější, že v uplynulém 
roce navštívili solárium (13,3 %), než že 
pravidelně používají krém na opalování 
(10,8 %) [7]. V jiné studii, která se kon-
krétně zaměřila na nošení slunečních 
brýlí, bylo vysledováno, že v parcích, ba-
zénech a na plážích na Havaji nosilo brýle 
ve slunečných dnech 41,6 % dospělých, 
ale jen 12,3 % dětí [8]. Z tohoto důvodu 
se jeví jako zajímavé použití kontaktních 
čoček s UV filtrem, které díky tomu, že 
jsou nošeny celodenně, poskytují další 
ochrannou vrstvu. 

Měkké kontaktní čočky s UV filtrem 
kryjí rohovku a tím i optické struktu-
ry oka, a přestože nejsou náhradou 
za sluneční brýle, mohou pomoci snížit 
přímou a nepřímou expozici UV záření, 
které nemusí být účinně odblokováno 
jinými ochrannými opatřeními. Na obr. 3 
je na figuríně bez kontaktních čoček 
(nahoře vlevo) patrné jasné oranžové 
světlo označující vyšší expozici UV záření. 
Na dalších obrázcích jsou zdůrazněny 
výhody kontaktních čoček s UV filtrem 
oproti mnohem větší záři z očí s čočkami 
bez UV filtru.

V současné době je k dispozici tech-
nika, kterou by bylo možné použít 
k prokázání účinku kontaktních čoček 
s UV filtrem v praxi [9]. Vzhledem k tomu, 
že kontaktní čočka má autofluorescenční 
vlastnosti, pokud je ozářena blízkým zdro-
jem UV záření, lze jako takový zdroj použít 
Burtonovu lampu a pořídit fotografie 
očí s kontaktními čočkami a bez nich 
(obr. 4). Kontaktní čočky s UV filtrem lze 
vizuálně odlišit od těch bez filtru, pokud 
jsou vystaveny UV záření. Tuto techniku 
lze rovněž použít v případě, kdy potře-
bujeme zjistit, zda obvyklé pacientovy 

obr. 4  Příklady účinku čoček s UV filtrem pomocí čirých autofluorescenčních kontaktních 
čoček. Horní obrázek znázorňuje oči bez kontaktních čoček, na spodním obrázku 
je na pravém oku kontaktní čočka s UV filtrem třídy 1 a na levém oku kontaktní 
čočka bez UV filtru.



* 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.**JJVC Data on fi le 2013. 
1. JJVC Data on fi le, Průzkum názorů spotřebitelů ohledně problematiky UV záření, listopad 2011, online dotazník pro nositele měkkých kontaktních čoček ve věku 18-45 let (Velká Británie, n=400; Polsko, n=300) a ty, kteří nošení kontaktních čoček zvažují (Polsko, n=302). 
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ACUVUE® - žádné jiné kontaktní čočky 
neposkytují vyšší ochranu proti UV záření**

Vaši klienti si chrání před UV 
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o možnosti ochrany svých očí proti UV záření? Průzkum však zároveň ukázal, že pouze 
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obr. 5  Různou úroveň ochrany proti UV záření lze demonstrovat pomocí čirých fotochro-
matických čoček a různých kontaktních čoček s UV filtrem a bez filtru.

čočky obsahují UV filtr, a pak můžeme 
pacienta poučit o možných výhodách 
nošení čoček s UV filtry.

Účinek čoček s UV filtrem lze pacien-
tovi předvést i dalším způsobem – čočky 
umístíme na čirou fotochromatickou 
čočku a pod UV lampou pozorujeme 
viditelné ztmavnutí testovací čočky. Kon-
taktní čočky se pak odstraní a lze pozo-
rovat rozdíly mezi UV filtry třídy 1, třídy 2 
a čočkami bez UV filtru (obr. 5).

Ne všechny kontaktní čočky posky-
tují ochranu před UV zářením a ty, které ji 
poskytují, nemají stejné úrovně absorpce. 
Johnson & Johnson Vision Care je jediná 
větší společnost zabývající se výrobou 
kontaktních čoček, která nabízí UV filtr u ce-
lého svého sortimentu výrobků. Všechny 
kontaktní čočky ACUVUE® blokují nejmé-
ně 99 % UVB a 85 % UVA záření (měřeno 
na čočkách –1,00 D). Kontaktní čočky ACU-
VUE® ze silikon-hydrogelových materiálů 
jsou také jediné dostupné měkké čočky na 
trhu, které splňují normu pro UV filtry třídy 1 
(blokování více než 99 % UVB a 96 % UVA 
záření, měřeno u čoček –1,00 D) [10, 11].

Přestože klinické studie u lidí ještě 
nepotvrdily, že mají kontaktní čočky 
s UV filtrem dlouhodobý vliv na zdraví 
očí, bylo prokázáno, že kontaktní čočky 
s UV filtrem blokují průchod UV záření. 
Studie na zvířatech (králících) zase po-
tvrdily, že takovéto čočky chrání rohovku 
před histologickými změnami, neovasku-
larizací a otoky po krátkodobé intenzivní 
expozici UV záření [12, 13] a chrání ko-
morovou vodu a čočky v očích [13, 14]. 

Informace pro pacienty

Je důležité, aby oční lékaři poučili 
pacienty o tom, že UV záření, o kterém již 

vědí, že je škodlivé pro kůži, může mít také 
negativní dopad na jejich oči. Upozorňuj-
te své pacienty na kumulativní účinky 
UV záření na oči, na vliv úhlu dopadajících 
slunečních paprsků a albeda na celkovou 
expozici očí a na  kroky, které mohou po-
moci chránit oči před průnikem UV záře-
ní – kontaktní čočky s UV filtrem, klobouk 
se širokou krempou a dobře padnoucí 
přiléhavé sluneční brýle.

Oční lékaři, kteří informace o UV záření 
běžně zařazují do svých zdravotních roz-
hovorů s pacienty, zjistí, že pacienti na tuto 
zprávu zareagují pozitivně. Jakmile pacienti 
pochopí, že UV záření může mít potenciálně 
negativní účinky na zdraví očí a vidění, jsou 
více nakloněni tomu, aby přijali opatření 
k ochraně svých očí a očí svých dětí. Tato 
zpráva je také další příležitostí pro lékaře, 
na jaké téma se mohou zaměřit při rozhovo-
ru během vyšetření očí. Koneckonců pokud 
pomůžeme pacientům zvolit nejvhodnější 
brýle v rámci strategie ochrany proti UV 
záření, můžeme pomoci snížit riziko UV 
záření pro oči a chránit dlouhodobé zdraví 
očí našich pacientů a jejich rodin.
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