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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás přivítal u prvního čísla časopisu Česká oční 
optika roku 2017. Od minulé sezony vás seznamujeme s členy 
představenstva SČOO, kteří v aktuálním volebním období zastupují 
zájmy našeho oboru. Tentokrát se představí členka revizní komise 
Petra Cihlářová a nový prezident SČOO Václav Antonín. 

Aktuální číslo je přímo nabito zajímavými rozhovory. Nevidomý 
běžec Jan Bauer v jednom z nich hovoří o svých životních výzvách, 
a to nejen v podobě zrakového postižení. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 
v dalším rozhovoru vypráví o tom, že považuje informování laické 
veřejnosti za svou profesní povinnost. Obory oční optika a optomet-
rie umožňují různorodou činnost a doktor Beneš mimo jiné vyučuje 
studenty a nově plní i funkci vedoucího katedry optometrie a ortop-
tiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na odborných 
kongresech u nás i v zahraničí sám aktivně přednáší a k prezentaci 
optometrických výzkumů vede také své studenty. A jak jsem již na-
značil, kromě odborné publikační činnosti se věnuje i popularizaci 
oboru mezi laickou veřejností. 

Březnové vydání časopisu již tradičně přináší také pozvánku 
na Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie 
OPTA 2017, který se uskuteční 10.–12. března v pavilonu V na br-
něnském výstavišti. Součástí veletrhu bude opět odborný program 
přednášek OPTA FORUM, na němž se významně podílejí studenti 
oční optiky a optometrie. Mnozí z vás v programu OPTY 2017 
možná uvítají přednášku na velmi aktuální, zároveň pro někoho 
kontroverzní téma. Mgr. Jan Zahálka přednese svůj příspěvek Oční 
optika a elektronická evidence tržeb (EET).

Rád bych vás jménem SČOO na veletrh pozval a popřál nám 
všem, ať je pro nás opět inspirací a příležitostí pro obchodní a přá-
telská setkání.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady
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INFORMACE 
ze Společenstva
EET v oční optice a SČOO

Situace ohledně EET je nepřehledná 
dokonce i ve chvíli, kdy má být zaváděna, 
mění se neuvěřitelně často. Navíc se ob-
jevují polopravdy, polovičatá vysvětlení 
i „zaručené recepty“, jak na EET, které vás 
jistě jen dále matou.

Společenstvo si samozřejmě ne-
může a ani nechce dovolit poskytnout 
polovičaté rady, které by mohly vyústit 
v pokutu pro optiku, jež by se těmito 
„dobrými radami“ řídila. Přicházíme tedy 
s následujícím vysvětlením současné si-
tuace (k 10. únoru 2017) a doporučením 
SČOO. Rozhodnutí, jak se s problémem 
vypořádáte, je samozřejmě zcela na zvá-
žení a rozhodnutí každého z vás.

To, že zavedení EET do podnikání 
v našem oboru bude provázet řada 
nejasností a komplikací, podpořených 
nedokonalým nastavením systému a vy-
gradovaných různými interpretacemi 
nastavených pravidel, jsme samozřejmě 
předpokládali od samého začátku. Jeli-
kož je naší úlohou zmatky odstraňovat 
a usnadňovat našim členům podnikání, 
začali jsme se EET podrobněji zabývat již 
v červnu 2016. Kontaktovali jsme všech-
ny zainteresované orgány, analyzovali 
jsme získané informace ještě před jejich 
zveřejněním a prostřednictvím právní 
poradenské společnosti jsme začali 
pro naše členy zpracovávat informace. 
Výsledkem byl 1. dodatek k Metodice 
pro oční optiku nazvaný Jak EET ovlivní 
podnikání v oční optice?, který byl nej-

prve přednesen na našem zářijovém 
kongrese v Praze, v říjnu jsme ho pak 
rozeslali v elektronické podobě a umístili 
na naše webové stránky a v tištěné po-
době vyšel jako příloha listopadového 
čísla časopisu Česká oční optika.

Svým způsobem byla situace jasná: 
oční optika podléhá zavedení EET od 
prvního března 2017 a optometrie, jako 
zdravotnická profese, o rok později. Tak 
znělo i naše úvodní doporučení.

Podle očekávání se však množily růz-
né interpretace a přibývaly každodenní 
dotazy k EET na kancelář SČOO. Všechny 
otázky a názory našich členů jsme zvážili 
a sepsali, přidali pochybnosti předsta-
venstva a snažili se získat od státních 
orgánů jednoznačné odpovědi a jasné 
stanovisko k této problematice. 

Mezitím se objevily „zaručené re-
cepty“ na to, jak si EET odložit (jednu 
možnost uvádíme v odpovědi na otázku 
č. 4 a 6), nicméně jsme byli vedeni pře-
svědčením, že zákon musí logicky platit 
pro všechny stejně a Společenstvo by 
mělo především poskytnout svým čle-
nům přesnou odpověď a vyjasnit situaci. 

Společenstvo cítí odpovědnost za 
obor a nemůže pochopitelně zabřed-
nout do jakýchkoli spekulací, proto se 
snaží poskytnout jednoznačné, právně 
podložené odpovědi. Cokoli jiného by 
si ani nedovolilo členské základně před-
ložit. Nic na tom nemění ani skutečnost, 
že v tomto konkrétním případě není 
dosavadní získaná odpověď tak příznivá, 
jak by se části z nás líbilo. 

Fakta o postupu SČOO 
ve věci EET

• Od června 2016 jsme byli v kontaktu se 
zainteresovanými orgány, zpracovali jsme 
získané informace a v září a říjnu 2016 
jsme je poskytli členům v rámci 1. dodat-
ku k Metodice pro oční optiku nazvaném 
Jak EET ovlivní podnikání v oční optice?
• Již v tomto prvním materiálu jsme 
upozorňovali na to, že činnost oční op-
tiky lze podle prostého popisu zařadit do 
dvou kategorií katalogu NACE s různými 
počátečními daty startu EET. 
• Chtěli jsme pro své členy zcela jasnou 
odpověď na otázku, odkdy se na činnost 
oční optiky vztahuje EET, proto jsme 
kontaktovali postupně Český statistický 
úřad (ČSÚ), Generální finanční ředitelství 
(GFŘ) a finanční úřad (FÚ). 
• Otázka byla jednoduchá – do jaké ka-
tegorie katalogu (číselníku) NACE spadá 
činnost očního optika (definovaná podle 
obsahové náplně živnosti)?
• Po měsících peripetií jsme obdrželi 
jako konečnou odpověď závazné po-
souzení Finančního úřadu pro hlavní 
město Prahu, který rozhodl, že činnosti 
podle náplně živnosti oční optik spadají 
pro účely EET do kategorie NACE 47.78 
s povinností evidovat v EET od 1. břez-
na 2017. Jedná se o rozhodnutí vydané 
ve správním řízení podle § 32 zákona 
o EET, kde je právě takový postup řešení 
sporných situací stanoven.
• Do dnešního dne je rozhodnutí 
 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu 

STRÁNKY SČOO   autor: Ing. Pavel Šebek
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jediným rozhodnutím „s kulatým razít-
kem“, vydaným podle zákona o EET, který 
má Společenstvo k dispozici. Jiné oficiální 
písemné vyjádření jsme v této věci neob-
drželi. Členskou základnu jsme o tomto 
rozhodnutí opět obratem informovali 
a připravili jsme další přehled o EET. 
• Nadále pokračujeme v objasňování 
situace v této problematice. Pokud se 
objeví jakýkoli jiný oficiální dokument, 
který by toto rozhodnutí zpochybňoval, 
podstoupíme všechny možné kroky 
k definitivnímu vyjasnění situace. 

Otázky a odpovědi – 
fakta a pojmy (ne dojmy):

1. Český statistický úřad (ČSÚ) pracu-
je s NACE roky, můžeme si tedy najít, 
kam patříme a  odkdy evidujeme EET 
na stránkách ČSÚ? 
Pravděpodobně spíše ne. ČSÚ sice 
spravuje katalog CZ-NACE a na jeho 
stránkách můžete podle IČ dohledat, do 
jaké kategorie jste zařazeni, ovšem má to 
háček – ČSÚ podle vlastního vyjádření 
tuto databázi spravuje pouze pro statis-
tické účely a s EET nemá nic společného. 

2. ČSÚ pracuje dlouhodobě s databází 
NACE, má tedy co mluvit do kategorií 
pro EET? 
Není to pravda. Ministerstvo financí si 
pro účely EET pouze vypůjčilo databázi 
NACE, kterou shodou okolností také 
používá ČSÚ pro své účely. ČSÚ však 
nemá žádnou pravomoc pro oblast 
EET. Pravomoc je plně svěřena finanční 
správě (GFŘ, FÚ…) a pro účely EET je to 
tedy tato správa, kdo ve sporných přípa-
dech rozhoduje. Je proto na konkrétním 
finančním úřadu, zda se bude držet toho, 
co uvádí ČSÚ, anebo posoudí činnost 
podle svého.

3. Některé zdroje ale tvrdí, že na strán-
kách ČSÚ se všechno dozvíme, dokon-
ce poskytují odkaz na vyhledávač, tak 
jak to tedy je?
Opět to není pravda. Citujeme z písem-
ného vyjádření ČSÚ, které Společenstvo 
při komunikaci s ČSÚ o EET získalo:

Český statistický úřad pracuje s pře-
važující ekonomickou činností. Tedy 

např. podnikatel, který poskytuje občers-
tvení jen jako svou vedlejší ekonomickou 
činnost, je pro statistické účely zatříděn 
do CZ-NACE podle své hlavní ekonomic-
ké činnosti. Tou v takovém případě není 
ani stravování, ani pohostinství. Uvedený 
postup však nelze aplikovat na systém 
evidence tržeb. Z obdobného důvodu 
nelze využít ani registr ekonomických 
činností. Činnosti uvedené u jednotli-
vých ekonomických subjektů se totiž 
využívají výhradně pro statistické účely. 
V souvislosti s EET proto mohou být od-
kazy na tato zatřídění rovněž zavádějící. 

Pro dané účely je směrodatná pou-
ze metodika Generálního finančního 
ředitelství, byť je na klasifikaci CZ-NACE 
postavena.

4. Na finančním úřadě mi řekli, že se 
budou řídit podle kategorizace ČSÚ, je 
to správně?
Platí to, co bylo uvedeno v odpovědi na 
druhou otázku – je věcí FÚ, jak a podle 
čeho v konkrétním případě činnost toho 
kterého subjektu posoudí. 

Pokud vám na FÚ sdělili tuto infor-
maci, pak samozřejmě můžete (žádostí 
o změnu) dosáhnout uvedení výhod-
nější kategorie 32.50 v registru ČSÚ. 
V takovém případě pak doporučujeme 
urychleně zažádat FÚ o závazné po-
souzení § 32 zákona o EET tak, abyste 
opět měli černé na bílém to, že vás FÚ 
opravdu zařadil tam, kam i ČSÚ. 

V opačném případě riskujete, že 
jedna úřednice z FÚ, která se v jistou 
chvíli řídila automaticky podle ČSÚ, 
změní názor nebo bude nahrazena jinou 
úřednicí, která situaci později posoudí 
opačně, a vy rázem můžete čelit nemalé 
pokutě, protože jste neevidovali, ač jste 
tuto povinnost měli. 

5. Jsme ale přece výrobci zdravotnic-
kých prostředků, proč se tedy má naše 
činnost evidovat v rámci nějakého ma-
loobchodu?
To, že je činnost očních optik považová-
na SÚKLem v rámci zákona o zdravot-
nických prostředcích za výrobu, vyplývá 
bohužel ze stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví. Toto stanovisko není ni-
kterak právně závazné a podobně jako 
v případě ČSÚ platí, že žádný finanční 

úřad nemá povinnost se tímto stano-
viskem jakkoli řídit nebo jej zohlednit. Je 
pouze věcí orgánů finanční správy, aby 
stanovily, kam se pro účely EET ta která 
činnost řadí. 

Pokud by se samozřejmě podařilo 
dosáhnout oficiálního stanoviska GFŘ, 
že optiky zaregistrované na SÚKL budou 
vždy a všemi finančními úřady zařazeny 
do kategorie 32.50 se startem EET až 
v polovině roku 2018, budeme vás o tom 
ihned informovat. Zatím bohužel GFŘ 
takové stanovisko nevydalo a my vám 
tak nemůžeme takové řešení předložit 
jako univerzální, které bude vždy bez-
pečně fungovat. 

6. Existuje tedy nějaká možnost, jak si 
zajistit posunutí zavedení EET pro op-
tiku až na rok 2018?
Popisujeme zde postup (naznačený již 
výše v odpovědi na otázku č. 4), který 
nemá oporu nikde v zákoně (na tom 
trváme). Nemůžeme jej proto nikomu 
garantovat, ale zřejmě by měl fungovat: 

Zajistěte si na ČSÚ, aby vás, s odka-
zem na registraci jako výrobce v databázi 
RZPRO (SÚKL), přepsali do kategorie NACE 
32.50 a pak si vyjednejte na finančním 
úřadě stanovisko, že toto zařazení uzná-
vají pro účely EET. Pak by se na vás mělo 
vztahovat EET až od poloviny roku 2018, 
za předpokladu, že ostatní doplňkové čin-
nosti splňují podmínky pro tzv. minoritní 
činnosti podle dodatků k metodice GFŘ 
(a tedy že nemusíte startovat EET dříve 
například kvůli doplňkovému prodeji). 

K datu 10. února se nám bohužel 
nepodařilo k tomuto postupu získat 
žádnou oficiální garanci nebo závazné 
vyjádření FÚ nebo GFŘ, že toto řešení 
bude plošně respektováno.

Je nám líto, že je situace se zavede-
ním EET nepřehledná, není to však naší 
vinou, naopak se ji snažíme zpřehlednit. 
Doufáme, že vám informace a vysvětlení, 
které vám k EET i jiným záležitostem prů-
běžně podáváme, pomáhají orientovat 
se v právní džungli profesního života 
a umožňují vám učinit si vlastní názor 
a najít vlastní adekvátní řešení.

Kancelář a představenstvo SČOO
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NOVÉ VEDENÍ  
SČOO 
SE PŘEDSTAVUJE
V červnu 2015 bylo na mimo-

řádné volební valné hromadě 
zvoleno dvanáct osob, které budou 
působit ve vedení SČOO v období 
2015–2019. Na první schůzi v čer-
venci 2015 pak byli zvoleni noví 
členové představenstva a revizní 
komise. Jednotlivé zástupce obou 
hlavních orgánů Společenstva 
vám postupně představujeme 
na stránkách našeho časopisu, 
a to prostřednictvím odpovědí na 
několik otázek. V tomto čísle při-
nášíme odpovědi Petry Cihlářové 
a Václava Antonína.

1.  Proč jste se začal/a  věnovat opti-
ce, co Vás přivedlo k této profesi? 
Máte takzvaně „optiku v  rodině“, 
pokračujete v  tradici rodinného 
podniku, nebo jste první, kdo se 
v rodině optice věnuje?

2.  Co je podle Vás největší „bolest“ 
oborů optika a optometrie v sou-
časné době?

3.  Proč jste se rozhodl/a kandidovat 
do předsednictva SČOO?

4.  Jaké hlavní cíle hodláte z pozice své 
funkce prosazovat?

5.  Jaké rady byste dal/a studentům, 
kteří zahajují studium a  chtějí se 
věnovat stejnému oboru jako Vy?

6.  Co Vás ve Vaší práci naposledy pře-
kvapilo, ať už mile, nebo nepříjemně?

7.  Máte v  profesním životě vytčený 
nějaký cíl? Jaký? A podařilo se Vám 
jej dosáhnout?

8.  Co Vám na Vaší práci přináší největ-
ší uspokojení?

9.  Jaké je Vaše krédo pro úspěšné 
podnikání?

10.  Co (nebo kdo) Vám dodává vnitřní 
sílu a energii? Jak relaxujete?

Petra Cihlářová, DiS.
oční optička, optometristka
členka revizní komise

1. Moje maminka pracuje v oboru od 
roku 1966 a od roku 1980 se věnuje 

i optometrii. V roce 1991 zprivati-
zovala oční optiku v Benátkách nad 
Jizerou a od té doby máme rodinnou 
firmu. Původně jsem vystudovala 
v Bechyni na SPŠK výtvarný obor se 
zaměřením na keramiku. Po ukon-
čení studia jsem zjistila, že kvalitní 
výtvarnou prací se nelze uživit, a tak 
jsem začala pracovat v rodinné firmě. 
Prakticky jsem v oční optice vyrůstala 
a nakonec jsem v oboru našla zalíbe-
ní. Vystudovala jsem tedy ještě optiku 
a optometrii.

2. Nejasnosti a neprůhlednost v legisla-
tivě. Jsme zařazeni jak pod  Ministerstvo 
p r ů my s l u  a  o b c h o d u,  t a k  p o d 
 Ministerstvo zdravotnictví. Dále se do 
oboru dostalo mnoho lidí, kteří různým 
obcházením zákonů a bez vzdělání de-
gradují náš obor. Často se zapomíná na 
to, že profese oční optik a optometrista 
je službou pro lidi a že optici požívali 
vážnosti jako např. lékárníci. Dnes jsou 
ovšem díky neumětelům vnímáni často 
pouze jako prodavači...

3. Asi to bylo momentální rozhodnutí, 
touha pomoci čistotě oboru. Vrátit zpět 
náhled na zákazníka jako na pacienta, 
kterému můžeme pomoci pouze kvalitní 
péčí a odborným přístupem. Je hrozně 

STRÁNKY SČOO   autor: redakce 
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jednoduché komentovat a poukazovat 
na nedostatky pouze zpovzdálí a čekat, 
co se stane.

4. Nastavit jasná pravidla pro oční optiku 
a optometrii a následně kontrolovat 
dodržování zákonů. Zlepšit osvětu pro 
zákazníky (pacienty) o důležitosti kvalit-
ního vyšetření a odborně zhotovených 
brýlí. Vždyť vidět dobře neznamená, že 
nemohu vidět lépe.

5. Aby se v naší profesi našli, brali ji 
vážně a zodpovědně. Pro kvalitní práci 
a odborný přístup je důležité celoživotní 
dovzdělávání, které by mělo být pro ně 
přínosem a radostí. Dále pak by měli 
vidět ve svém zákazníkovi především 
člověka.

6. V oční optice pracuji 16 let a je velice 
milé, když se vrací zákazníci, kteří k nám 
chodili jako děti s rodiči a dnes chodí 
sami i se svými potomky. Je mi líto, když 
přijdou zákazníci s dioptrickými brýle-
mi s „podivným původem zhotovení“ 
na úpravu, která je mnohdy nemožná. 
Centraci a ostrost vidění přes tyto 
brýle nebudu raději ani komentovat. 
Je smutné, když přijdou do ordinace 
pacienti dlouhodobě nosící kontaktní 
čočky z internetu s obtížemi, které jsou 
mnohdy již nevratné...

7. Cíle samozřejmě mám, a jakmile jich 
v naší firmě dosáhneme, okamžitě si 
dáváme další. Například u nás nikdy 
nepracovali lidé bez vzdělání a neměli 
jsme problém vytvořit tehdy ještě NZZ. 
Stojí to sice úsilí, ale není to zcela ne-
možné. Snažíme se vytvořit příjemné 
pracovní prostředí nejen pro nás, ale 
i pro naše zaměstnance. Nakonec 
v práci strávíme převážnou část pro-
duktivního života.

8. Snad to vystihne zážitek s jedním 
pacientem. Týden před Vánocemi přišel 
mladý muž, silný diabetik, kterého k nám 
poslal oční lékař pro kontaktní čočky. 
Měl již zbytky vidění (spíše v periferii) 
a silné plusové Dp. Byl velice statečný, 
ještě jako vidící se učil Braillovo písmo 
a navštěvoval masérský kurz. Čočky mi 
pro něj přišly dva dny před Vánocemi. 

Ač jsem měla dovolenou, šla jsem do 
práce a aplikovala jsem mu je. On se 
rozzářil a odešel se slovy, že si půjde 
letos ještě koupit vánoční stromeček. 
Původně nevěřil, že na něj ještě uvidí.

9. Spokojení zaměstnanci a zákazníci. 
Poctivost, slušnost a pracovitost. Je i dů-
ležité případným problémům čelit a řešit 
je včas.

10. Mám desetiletou a devítiměsíční 
dcerku, které jsou mými sluníčky a dodá-
vají mi sílu a energii. Chodím občas i do 
práce a na relaxování mi tedy zatím moc 
času nezbývá. Když se mi to podaří, ráda 
čtu, lyžuji a v létě jezdím na motorce. 
Později bych se chtěla vrátit i k malování 
a keramice.

Václav Antonín
oční optik
prezident SČOO

1. Vyrůstal jsem v lékařské rodině a po 
absolvování gymnázia se předpokládalo, 
že půjdu v otcových stopách a obléknu 
bílý plášť. Měl jsem ale v té době trochu 
jiné zájmy (fotografování, film, muziku) 
a ne moc dobrý kádrový posudek. 
Po několika marných pokusech jsem 
skončil na Střední zdravotnické škole 
Merhautova v Brně, obor oční optik, 
k alespoň částečné radosti rodiny v tom 
bílém plášti (tenkrát to byl totiž v optice 
pracovní oděv).

2. Obě tyto profese jsem vždy chápal 
jako logicky na sebe navazující. Byl jsem 
u zrodu společnosti  optometristů od 

začátku. Původní představa, že opto-
metrii bude studovat jen absolvent 
oční optiky, se po čase ukázala jako 
legislativně neprůchodná. A toto roz-
dělení kompetencí je právě tou největší 
bolestí.

3. Pohybuji se v oboru a v představen-
stvu už řadu let a když došlo k názorovým 
neshodám mezi členy SČOO a poté ke 
generační výměně představenstva, měl 
jsem pocit, že bych mohl být té mladší 
generaci ještě užitečný. 

4. Přál bych si zlepšit komunikaci 
a informovanost mezi vedením Spole-
čenstva a členskou základnou a zajistit 
profesní vzdělávání ruku v ruce s etikou 
oboru.

5. Pokud se mladí rozhodnou studovat 
oční optiku, musí si uvědomit, že opto-
metrie je nutným pokračováním ve 
vzdělání a že vědomostí (znalostí) není 
nikdy dost. Totéž platí i pro optometristy 
vzhledem k oční optice.

6. Nepříjemně mě neustále překvapuje 
státní správa, zákazy a příkazy a její 
arogantní chování vůči živnostníkům. 
Příjemně mě překvapila moje dcera, kte-
rá nám na konci loňského roku přivedla 
na svět vnučku.

7. Se ženou jsme vybudovali firmu 
v oboru, ve kterém jsme neměli ro-
dinnou tradici, a podařilo se nám do 
ní zapojit i děti. Nevím, zda je to moc, 
nebo málo, každopádně je to boj, který 
pokračuje.

8. Největší radost mám, když vidím 
spoko jené a veselé lidi s brýlemi od nás, 
kteří se do naší optiky rádi vracejí.

9. Slušnost, profesionalita, poctivost.

10. Manželka Drahuška, která se mnou 
sdílí dobré i zlé v optice i v životě již 
35 let. Dokonalým relaxem je pro 
mě dobrá jazzová muzika a klid na 
chalupě.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: z archivu P. Cihlářové a V. Antonína
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OPTOMETRIE   autorka: Bc. Romana Nejtková

Metody měření
NITROOČNÍHO 
TLAKU
Měření nitroočního tlaku se 

stále více praktikuje i v běž-
ných optikách a  na pracoviš-
tích optometristů. Řadí se mezi 
screeningová vyšetření, jejichž 
cílem je předcházet možným 
nitroočním onemocněním, pří-
padně na tato onemocnění včas 
upozornit. V článku je popsáno 
několik metod měření nitroočního 
tlaku. Některé jsou bezkontaktní 
a mohou tedy být prováděny na 
optometrických pracovištích, 
jiné metody již spadají pouze do 
kompetencí očních lékařů.

Co je nitrooční tlak?

Nitrooční tlak má za úkol zabránit 
deformaci oční koule. Oko je zatíženo 
například tahem očních svalů nebo 

tlakem víček, které by při nízkém nitro-
očním tlaku mohly být příčinou kom-
plikací. Zároveň nitrooční tlak nesmí 
poškozovat vnitřní struktury oka. Hod-
noty nitroočního tlaku jsou ovlivněny 
mimo jiné poměrem tvorby a odtoku 
nitrooční kapaliny (komorové vody). 
Ta vzniká v řasnatém tělese, proudí ze 
zadní oční komory otvorem v duhovce 
(zornicí) do přední komory a odtéká 
duhovko-rohovkovým (komorovým) 
úhlem pod spojivku. 

Hodnoty nitroočního 
tlaku

Hodnota nitroočního tlaku se pohy-
buje v rozmezí od šestnácti do dvaceti 
torrů. Za hraniční jsou považovány hod-
noty nad 25 torrů včetně. Fyziologický 
rozdíl v hodnotách mezi pravým a levým 

okem bývá do dvou torrů. Běžně se 
hodnota nitroočního tlaku během dne 
mění – ráno bývá nejvyšší a postupně 
během dne klesá.

Faktory ovlivňující 
hodnoty nitroočního 
tlaku

Nitrooční tlak může být ovlivněn 
několika faktory. Jak již bylo zmíněno 
v úvodním odstavci, je nitrooční tlak 
závislý na produkci komorové vody. 
Jednou z příčin vysokého nitrooční-
ho tlaku může tedy být nadměrná 
produkce nitrooční kapaliny nebo její 
nedostatečný odtok. Velkou roli hraje 
také tloušťka rohovky. Pokud je rohovka 
silnější, je nitrooční tlak vyšší a naopak. 
Tenčí rohovky mohou vykazovat nižší 
nitrooční tlak. Nejedná se však o reálně 
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nižší nebo vyšší tlak. Pokud je rohovka 
diagnostikována pomocí pachymetrie 
(metoda pro zjištění tloušťky rohovky) 
jako silnější nebo slabší, je třeba pro 
tuto rohovku reálný nitrooční tlak 
přepočítat. Dalším z faktorů, které 
prokazatelně ovlivňují hodnotu nitro-
očního tlaku, je věk. S vyšším věkem 
se nitrooční tlak zvyšuje. Z některých 
výzkumů vyplývá závěr, že ženy mají 
obecně vyšší nitrooční tlak. Vliv pohlaví 
se tak řadí k dalším možným, byť dosud 
neprokázaným faktorům. Existuje mno-
ho výzkumů, které dávají do souvislosti 
nitrooční tlak a různé fyzikální i che-
mické vlivy. Například velmi zajímavou 
práci na téma Vliv kofeinu na nitrooční 
tlak napsala Mgr. Jitka Losíková (práce 
je dostupná online na http://theses.cz/
id/0eoio1/DP_Loskov_Jitka_PDF.pdf ).

Nízké a vysoké hodnoty 
nitroočního tlaku

Pokud optometrista při vyšetření 
naměří hodnoty, které nespadají do 
běžného průměru, měl by pacientovi 

doporučit návštěvu očního lékaře, 
který zjistí příčinu. Nízký nitrooční 
tlak bývá signálem zánětu oka nebo 
diabetu, může také deklarovat tenčí 
rohovku. Naopak vyšší nitrooční tlak 
bývá často příznakem glaukomu. 
Vzhledem k významnému dopadu 
tohoto onemocnění na stav zraku 
je třeba při sebemenším podezření 
na glaukom odeslat pacienta buď 
k očnímu lékaři, nebo do glaukomové 
poradny.

Metody měření 
nitroočního tlaku

Palpační vyšetření

Jedná se pouze o or ientační 
zkoušku, kdy lékař ploškou ukazováku 
tlačí přes zavřené víčko na povrch oka. 
Tato metoda slouží jenom pro rych-
lou orientaci například při podezření 
na akutní glaukomový záchvat, při 
kterém je nitrooční tlak velmi vysoký. 
V tomto případě lze i na pohmat po-
znat, že oko je příliš tvrdé.

Impresní tonometrie

Impresní tonometrie je provádě-
na pomocí Schiötzova tonometru 
(obr. 1). Schiötzův tonometr je tvořen 
stupnicí a kalibrovanou tyčinkou. 
Vyšetření je kontaktní, probíhá tedy 
až po aplikaci anestetik. Vyšetření 
se provádí vleže. Pacient fixuje bod 

obr. 1 Schiötzův tonometr [3].

obr. 2 Aplanační tonometr [4].

http://theses.cz/id/0eoio1/DP_Loskov_Jitka_PDF.pdf
http://theses.cz/id/0eoio1/DP_Loskov_Jitka_PDF.pdf
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nad sebou a lékař přikládá na znecit-
livěnou rohovku tonometr, který kali-
brovanou tyčinkou prohýbá rohovku. 
Podle hloubky vtlačení tyčinky se pak 
hodnoty odečítají na stupnici. Tato 
metoda je velmi přesná, nicméně již 
málo používaná.

Aplanační tonometrie

Aplanační tonometrie bývá v lite-
ratuře označována také jako Goldman-
nova tonometrie. Metoda aplanace 
rohovky je často využívána očními 
lékaři. Aplanační tonometr lze do-
koupit jako součást štěrbinové lampy 
(obr. 2). Vyšetření je opět kontaktní, 
takže je třeba pacientovi nejprve zne-
citlivět rohovku. Samotné vyšetření 
pak probíhá tak, že vyšetřovaný sedí 
za štěrbinovou lampou a vyšetřující na 
znecitlivěnou rohovku přikládá apla-
nační tonometr a sleduje v okulárech 
biomikroskopu obraz. Kromě anestetik 
je do oka nakapán navíc fluorescein 
a pro pozorování je předložen modrý 
kobaltový filtr. Podle obrazu pak po-
mocí postranního kolečka aplanačního 

tonometru oftalmolog zvyšuje, nebo 
snižuje tlak tonometru vůči rohovce. 
Cílem je aplanace, tedy oploštění ro-
hovky. Tento jev pozoruje vyšetřující 
při pohledu štěrbinovou lampou. Jako 
základní hodnota nitroočního tlaku 
se volí většinou 10 torrů, protože se 
předpokládá, že hodnota bude vyšší. 
Nevýhodou této metody je, že pokud 
se opakuje několikrát, tlak na rohovku 
způsobí její oploštění a naměřený tlak 
je postupně nižší a nižší. Nejedná se 
ovšem o změnu tlaku, ale o chybu 
způsobenou opakováním měření. 
Aplanační tonometrie je velice přes-
ná metoda, kterou však optometristé 
nemohou využívat, protože se jedná 
o metodu kontaktní. 

Bezkontaktní tonometrie

Metoda bezkontaktního měře-
ní nitroočního tlaku je v současné 
době velmi  populární ,  neboť je 
jednoduchá z hlediska provedení 
a bezbolestná pro pacienta. Výhodná 
je samozřejmě také proto, že ji jako 
bezkontaktní může provádět i optik 
nebo optometrista.  Bezkontaktní 
tonometr bývá standardně součástí 
autorefraktometru (přístroj na ori-
entační měření refrakce oka, obr. 3). 
Principem bezkontaktního měření je 
hodnocení rychlosti, jakou se rohovka 
oploští proudem vzduchu, hodnotí 
se tedy čas. Přístroje na bezkontaktní 
měření se obecně sestávají ze zaří-
zení, které generuje proud vzduchu, 
a detektoru. Metoda je jednoduchá na 
provedení i přípravu vyšetřovaného, 
proces je nebolestivý. Vyšetřovaný se 
posadí za autorefraktometr. Postup 
bývá většinou takový, že se nejprve 
změří refrakce pravého a levého oka, 
poté se vyšetřovaný na chvíli odklo-
ní od přístroje, neboť při přepnutí 
přístroje z refrakce na měření tlaku 
většinou z povrchu přístroje směrem 
ke klientovi vyjede nástavec. Jakmile 
je přístroj připravený, měl by vyšet-
řující upozornit vyšetřovaného, že 
mu přístroj několikrát foukne do oka, 
aby se nelekl. Z naměřených hodnot 
se následně vypočítá průměr, podle 
kterého lze zhodnotit nitrooční tlak. 

Rebound tonometrie 

Rebound tonometrie neboli tono-
metrie založená na principu zpětného 
rázu je metoda, která využívá krát-
kodobého kontaktu s rohovkou, a to 
pomocí tenké, jednorázové tyčinky. 
Postup měření spočívá ve vložení 
jednorázové tyčinky do přístroje, jenž 
je tvořen indukční cívkou, pomocí níž 
jsou následně měřeny změny pohybo-
vých parametrů tyčinky při zpětném 
odrazu od rohovky (obr. 4). Zabudovaný 
algoritmus v kombinaci se softwarem 
analyzuje zpomalení sondy a upraví 
výsledek o dobu kontaktu tyčinky 
s rohovkou. Čím vyšší je nitrooční tlak, 
tím víc se zpomalí sonda a tím kratší je 
také doba kontaktu s rohovkou. Postup 
vyšetření je poměrně jednoduchý. Vy-
šetřovaný sleduje objekt, například op-
totyp. Vyšetřující přiloží přístroj s novou 
jednorázovou tyčinkou tak, aby se opíral 
horním kolíkem o čelo vyšetřovaného, 
a následně vystřelí jednorázovou ty-
činku oproti oku pacienta. Vyšetřovaný 
zaznamená pouze krátký, jemný dotyk 
na rohovce, který pocitově připomíná 
řasu v oku, ale již bez dalšího pocitu 
cizího tělíska. Vyšetření tedy probíhá 
bez anestezie a většinou se několikrát 
opakuje za účelem zpřesnění výsledku. 

Bc. Romana Nejtková
Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, 
katedra optiky
nejtkovaromana@seznam.cz
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Ztráta zraku donutila tehdy 
třicetiletého Jana Bauera 

k  přehodnocení osobních pri-
orit. Udělal si masérský kurz, 
začal cvičit a  jako nevidomý 
absolvoval náročné běžecké 
maratony a  vyčerpávající hor-
ské výšlapy na dvoutisícovky. 
Své dny rozděluje mezi rodinu, 
tréninky a  práci, a  protože má 
času málo, na otázky odpovídá 
po telefonu, zatímco šlape do 
pedálů cyklistického trenažéru. 
Jeho trenér Jaroslav Boucník 
mezi řečí podotýká, že je zvěda-
vý, jak to Honza zvládne, až se do 
toho pořádně opřou. Jan Bauer 
se s tím ale popasoval bravurně, 
stejně jako se zásadní změnou 
ve svém životě.

Běžel jste maraton po Velké čínské 
zdi, na kole vyjel italské serpentiny, 
vylezl na Gerlachovský štít a na horu 
Mytikas, absolvoval jste Red Bull 400 
v  Harrachově (extrémní sprint na 
vrchol skokanského můstku K120, 
pozn. red.) a  podobně. Podle toho 
usuzuji, že vyhledáváte náročné 
výzvy.
Pravda je taková, že výzvy mi dává sám 
život a tou největší bylo, když jsem 
začal přicházet o zrak. Přemýšlel jsem, 
že nebudu žít a podobně. Rodina a ka-
marádi mě ovšem velmi podporovali 
a já našel zalíbení ve sportu. Podpora 
lidí je základem všeho, ať už psychická, 
nebo fyzická. Najednou jsem na úpatí 
skály a nevím, jestli dát nohu vlevo, nebo 
vpravo. V ten moment potřebuji, aby mě 
někdo stáhl a navedl. 

Kde berete odvahu a motivaci klást 
před sebe tak náročné cíle?
Já ale vůbec takové věci nevyhledávám, 
ony si najdou mě. Dal jsem se dohro-
mady s partou lidí, mezi nimiž byli další 
dva nevidomí, a z Prahy jsme na kole 
vyrazili pod Gerlachovský štít, který jsme 
pěšky vyšlápli. Musím přiznat, že právě 
tam jsem si sáhl na samé dno. Čtyři dny 
jsme neslezli z kola a celou dobu nám 
pršelo. Pak jsme dva dny lezli na Gerlach, 
přičemž já ještě neměl dobrou fyzičku. 
Navzdory bolesti nohou a extrémní 
únavě jsem se však „kousl“ a jako jediný 
z nás tří nevidomých jsem vylezl nahoru.

Takže nabídky Vám chodí samy?
V podstatě ano. Například za mnou 
přišel kamarád, jestli nechci jezdit 
po italských Alpách na kole. Všech-

Ztráta zraku mi  
ZMĚNILA  
ŽIVOT

ROZHOVOR  autor: redakce



  13

no by se zařídilo a kola by nám tam 
převezli. Já pak ze srandy prohodil, 
že dovézt kolo a vyjet na kopec umí 
každý blbec, tak proč rovnou nevyjet 
z Prahy. 

Vedle nejvyšší hory na Slovensku jste 
vylezl i na nejvyšší horu v  Řecku. Jaké 
to bylo, zdolat 2917 metrů vysoký 
Mytikas?
Musím říct, že tady jsme trochu podcenili 
přípravu. Lezení po skále je pro slepého 
člověka mnohem náročnější a všichni 
se museli koncentrovat, protože jsme 
nebyli jištění a kdybych udělal chybu, 
špatně by to dopadlo. 

Co pro Vás bylo největší sportovní 
výzvou?
To byl určitě maraton po Velké čínské 
zdi. Ještě když jsem byl vypasený, začal 
se mnou trénovat Jarda Boucník. Pořád 
mě tlačil do běhání, přičemž já se tomu 
bránil, protože jsem to v životě nedělal 
a bezcílné běhání jsem neuznával. 
Nakonec mě to díky Jardovi chytlo 
a začali jsme trénovat. Všechno mě 
bolelo a po každém kilometru jsem 
zastavoval, ale Jarda mě popoháněl, 
protože nám asi za tři měsíce naplá-
noval půlmaraton. Tvrdil jsem, že je 
blázen, ale krůček po krůčku jsme se 
posouvali. Půlmaraton jsme zvládli 
a potom se naskytla příležitost běžet 
po čínské zdi, což je jeden z nejtěžších 
maratonů na světě. Žádný nevidomý 
ho ještě neběžel, protože na trase je 
5164 schodů, různě vysokých a dlou-
hých. Na závod jsme se připravovali 
půl roku, běhali jsme v sedmipatrových 
budovách po schodech a pak mě kluci 
vodili ven na rozbité schody, abych si 
přivykl. Bylo to strašné peklo.

Jak na maraton vzpomínáte?
Těžké pro mě bylo, že jsem si nemohl 
prohlédnout reliéf. Kluci mi samozřej-
mě popisovali trasu, ale musel jsem 
mít připravenou hlavu, oproštěnou od 
myšlenek, že bych mohl zakopnout, 
rozbít si koleno a podobně. Nemohu se 
do něčeho pouštět bez přípravy a ma-
ximální koncentrace. Když jsme scházeli 
ze schodů, kluci šli přede mnou a já se 
jich držel. Kdybych zakopl, spadnu na 

ně a všichni ležíme na zemi. Navíc nás 
hodně sužovalo vedro, protože panovaly 
čtyřicítky. 

Byly začátky běhání těžké? Neomezo-
vala Vás soustředěnost na každý krok?
Přesně si pamatuji na náš první běh 
s Jardou. V úplné tmě jsem se rozeběhl 
a nevěděl, kam mi noha dopadne. Maxi-
málně jsem se soustředil na každý dopad 
a zbytečně zpevňoval nohy. Kvůli tomu 
jsem měl těžké kroky a pořád myslel na 
to, aby se mi nevyvrkla noha. Začátky 
byly opravdu komplikované a Jardu jsem 
nutil, ať běháme jen na asfaltu. Teď už 
zvládneme i terén a les, ale pořád tam 
cítím nebezpečí. Musím však podotk-
nout, že kluci mi pomáhají a s pořádnou 
přípravou jde zvládnout všechno.

Nepropadal jste zpočátku beznaději?
Určitě jsem přemýšlel nad tím, že je to 
blbost a měl jsem nutkání s tím seknout. 
Jarda mi ale ukázal několik slepých, kteří 
se věnují sportu. Mezi nimi i Honzu Říhu, 
s nímž jsem už několikrát běhal. Zjistil 
jsem, že nevidomí opravdu mohou 
běhat. Samozřejmě výhodou Honzy 
je, že váží o třicet kilo méně. Já jsem 
těžkotonážní stroj a potíž je v tom, že se 
mi váha rychle vrací. V současnosti mám 
nějaké problémy a půl roku neběhám, 
kvůli čemuž jsem přibral asi 15 kg. Jím 
pořád stejně, ale jakmile se toho nemám 
jak zbavit, tak kynu. 

Předtím jste vážil 160 kg a  zhubl 
jste na polovinu. Byla to Vaše první 
životní výzva?
Odjakživa jsem bojoval s váhou a jako 
na sinusoidě jsem hubl a přibíral deset 
až dvacet kilo. Největší váhový vrchol 
byl těch 160 kilo a v ten moment jsem 
se vsadil, že zhubnu na polovinu. To se 
mi povedlo, ale pak jsem zase nakynul 
na 145 kg. Až když jsem se začal živit 
masážemi, hubl jsem s rozumem a díky 
Jardovi se běháním a posilovnou udržuji 
na rozumné váze. Teď se mi to kvůli pro-
blémům s nohou nedařilo, ale už zase 
trénuji a chci mít fyzičku připravenou na 
výstup na Grossglockner.

Pokořit nejvyšší horu Rakouska je 
tedy Vaším aktuálním cílem?
Ano, v červenci plánujeme jet z Prahy 
na kole, pod Grossglocknerem vyjet co 
nejvýš a zbytek dojít pěšky až na vrchol. 
Cestu nechceme podcenit, protože už 
se jedná o ledovec a je potřeba počítat 
s nepřízní počasí. Každou situací se 
posouváme někam dál a klademe si 
vyšší cíle, ale nejdůležitější je vrátit se 
bezpečně k rodinám.

Bude Grossglockner dosud nejnároč-
nější cestou?
Spojení kola a pěšího výstupu nám dá 
hodně zabrat. Máte ušlapané nohy, 
rozbitý zadek z kola a pak ještě lezete 
po ledu. Člověk se musí maximálně 

 Maraton po Velké čínské zdi je jedním z nejnáročnějších na světě. Jan Bauer (na snímku 
vlevo s traséry Jaroslavem Boucníkem a Alešem Píchou) jej vloni v květnu uběhl jako první 
nevidomý běžec na světě.
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koncentrovat na každý krok, takže 
náročnost bude extrémní. Na druhou 
stranu maraton v Číně byl pro mě nej-
těžší, tedy co se týče přípravy. Samotný 
maraton byl už snazší, protože jsem byl 
na několikahodinový běh připravený. 
Na Grossglockner mě čeká několika-
denní cesta.

Máte nějaký cestovatelský sen?
Určitě jednou, zatím ale nevím kdy, chci 
běžet Safari maraton v Africe, kde se 
teploty pohybují kolem padesáti stupňů. 
A pak si chci dát maraton za severním 
polárním kruhem. Takže bych rád pod-
stoupil takové lehké teplotní výkyvy. 

To si ale dáváte nemalé výzvy.
Víte co, v současnosti běhá každý dru-
hý. Pokud se chcete někam posouvat, 

normálním během už to nedokážete. 
Musím se proto posunout sám a tím 
postrčit i ostatní.

S Vámi běhá takzvaný trasér. Jaká je 
jeho funkce?
K mým trasérům patří Aleš Pícha a Jarda 
Boucník. Oni jsou mýma očima. Jsme 
propojeni na provázku a když běžíme 
po rovině, nic si neříkáme a jen urču-
jeme tempo. Jakmile přejdeme do 
terénu, musí na mě mluvit – doleva, 
doprava, schody, písek na zemi, změna 
povrchu a podobně. Trasér musí být fy-
zicky dobře připraven, aby ještě zvládal 
mluvit. Já naopak mlčím a jako robot se 
soustředím na běh. Na druhou stranu 
i já musím být připraven, protože čím 
déle běžím, tím více ztrácím koncen-
traci. Mozek má málo kyslíku a reakce 

na pokyn se u mě natahuje, tím pádem 
hrozí nebezpečí, že upadnu. Všechno je 
o tréninku, vzájemné důvěře a nutnosti 
trochu předvídat.

Neobjeví se někdy mezi vámi  napětí?
Musí říct, že jsem dost složitý člověk. 
Strašně rychle vybouchnu, ale za pět 
vteřin už jsem v klidu. Snažím se to 
potlačovat, protože například výstupy 
na kopce jsou velmi náročné právě 
pro toho druhého. Pro mě je nejtěžší 
sestup a vždy chci být co nejrychleji 
dole. Když jsme scházeli z Mytikasu, 
Aleš šel přede mnou a nad každým 
krokem přemýšlel, kam mi tu nohu dát. 
Naopak já chtěl být co nejrychleji dole, 
což on mi nedovolil. Aleš je hodně 
klidný a když je potřeba, houkne na 
mě a já se zklidním. 

Kdy jste se cítil nejlépe?
Na Gerlachu mě přepadla úplná euforie, 
že jsem na nejvyšší hoře Slovenska. 
Akorát jsem za chvíli vystřízlivěl, protože 
nás čekala cesta dolů. Byli jsme vlastně 
v polovině trasy. I přes únavu totiž 
musím být při cestě dolů silnější než 
při cestě nahoru. To stejné na Mytikasu. 
Nahoře jsme si dali něco malého k jídlu 
a já hned začal všechny mučit tím, že 
musíme jít. Mohu tedy říct, že vrchol 
hory pro mě není největší blaho, euforie 
se dostaví až dole. Největším zážitkem 
je však Čína. Bylo tam asi dva a půl ti-
síce startujících a já doběhl v koridoru 
stovek lidí na 130. místě. Všichni nám 
tleskali, a když komentátor zahlásil mé 
jméno a řekl, že jsem jako první nevi-
domý uběhl tento maraton, běhal mi 
mráz po zádech. V ten moment jsem 
měl v sobě tolik energie, že bych klidně 
běžel dál. Byl jsem celý zpocený, ale 
všichni mě poplácávali a chtěli se se 
mnou fotit. Takové momenty člověka 
strašně nakopávají.

Kdy Vám naopak bylo nejhůř?
Skoro vždycky. Na Gerlach jsme jeli na 
kolech když pršelo a vrcholily záplavy. 
Ptal jsem se, co budeme dělat, když bude 
pořád pršet. Dostalo se mi odpovědi, že 
budeme šlapat dál. Po první noci jsem 
měl úplně mokré boty a ptal jsem se, 
co mám dělat. Prý jsem si je měl obout 

 Při výstupu na Mytikas, nejvyšší horu řeckého pohoří Olymp, bylo třeba promýšlet s tra-
sérem Alešem Píchou každý krok.
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venku v mokru, že mi to nebude tak 
vadit. Člověka pak napadají myšlenky, 
co tady blbne, jaký to má smysl a proč 
raději neleží doma na kanapi. To jsou ale 
zážitky, s nimiž se musíte smířit, pokud 
chcete něčeho dosáhnout. Ty zdravé 
emoce ve finále vyhrají a špatné vzpo-
mínky upadnou v zapomnění.

Jsou Vám bližší maratony, nebo lezení 
po horách?
Přiznám se, že nejbližší je mi běh. Bo-
hužel je mé tělo hodně zdevastované, 
mám roztroušenou sklerózu, neslyším 
na jedno ucho a mám sešroubované 
kyčle. Jsem takový exot, který si bohužel 
musel dát pauzu od běhání, ale jakmile 
zdraví dovolí, vrátím se k tomu. Jarda 
říká, že nejsem rekreační typ a jdu do 
všeho naplno. V tom má pravdu a platí 
to i u masírování. Musím na lidech vi-
dět výsledek a komunikovat s nimi. Je 
zapotřebí s člověkem pracovat, aby se 
dostavil kýžený efekt. Jinak by mě práce 
nenaplňovala. 

Před tím, než jste začal masírovat, 
jste se živil v hotelnictví. Kdy se to ve 
Vás zlomilo?
Vychodil jsem hotelovou školu v oboru 
kuchař/číšník, ale jako kuchař jsem 
se nikdy neživil. Dělal jsem vrchního 
a provozního restaurace. Každopádně 
pořád jsem se točil kolem jídla. Postup-
ně se mi horšil zrak, až už jsem přestal 
být schopný jezdit autem a fungovat 
v práci. Rozhodoval jsem se, jakou 
cestou se vydat. Nevidomý má sice 
relativně dost pracovních pozic, ale 
člověk, který vidí, bude danou práci 
vždy dělat lépe. Jediné, co mi dávalo 
smysl, kde bych mohl podávat srov-
natelný výkon, bylo masérství. Tento 
obor jsem si vybral, protože se v něm 
můžu zlepšovat a posouvat. Vidomý 
člověk se na to může časem vykašlat 
a najít si jinou práci, ale já nic takového 
neudělám, a proto vím, že můžu být 
lepší než ostatní.

Říká se, že když člověk ztratí jeden 
ze smyslů, začne lépe využívat ty 
ostatní. Platí to i u Vás?
Řekl jste to přesně. Není to o tom, že 
když jsem ztratil zrak, tak mám lepší hmat 

nebo sluch. Tak to vůbec není. Čidla 
mám pořád stejná, genialita je v tom, že 
mozek se snaží z dodaných informací co 
nejvíce vyčíst. Takže pokud jsem přišel 
o zrak, hmatem se snažím ztrátu nahra-
dit. Není to tak, že bych měl najednou 
lepší hmat nebo sluch.

V kolika letech se u Vás začaly obje-
vovat potíže se zrakem?
Zhruba od dvaceti. Podstoupil jsem 
nějaké operace, ale pořád jsem pracov-
ně fungoval. Bohužel se zrak postupně 
zhoršoval. 

Věděli doktoři, co s Vámi?
Nevěděli. Absolvoval jsem přes čty-
řicet operací očí. Lépe řečeno, po 
čtyřicáté operaci jsem to přestal po-
čítat. Mám roztroušenou sklerózu a je 
velmi pravděpodobné, že ztráta zraku 
s tím souvisí. Nikdo to ale nedokázal 
potvrdit.

Jakou máte zkušenost s doktory?
Na to bych snad ani nechtěl odpo-
vídat. Faktem je, že jsem se setkal 
s odlišnými přístupy. Někteří doktoři 
se mi snažili opravdu pomáhat a když 
už nebylo jak, alespoň mě v určitém 
ohledu podporovali. A pak jsem třeba 
potkal doktora s chováním řeznického 
psa. Lidé jsou různí a je jedno, jestli 
prodávají knedlíky, nebo jsou doktoři, 
je to o přístupu a buď je někdo lidský, 
nebo hulvát.

Nakonec jste ve třiceti letech oslepl. 
Jak jste se popasoval s touto zásadní 
životní změnou?
Když jsem se probudil po operaci a nic 
jsem neviděl, říkal jsem si, že to zabalím. 
Život pro mě nemá smysl. Měl jsem ale 
rodinu a kamarády, kteří mi pomohli. 
Takže jsem tu variantu zavrhl a začal se 
s tím handicapem prát. Člověk se s tím 
sice nikdy nesmíří, ale musí se s tím 
naučit žít. Denně mě slepota omezuje, 
ale díky lidem okolo je to snazší.

Jak velký je rozdíl mezi Janem Baue-
rem před a po?
Obrovský. Byl jsem hodně materiali-
stický, nevážil si malých věcí kolem 
sebe. Například mi přišlo úplně zby-
tečné chodit do lesa, kde šumí stromy 
a skřehotají ptáci. Považoval jsem to 
za ztrátu času a raději jsem byl v práci 
a vydělával peníze. To jsem však časem 
úplně přehodnotil. Myslím, že každý 
člověk, ať už s handicapem nebo bez, 
se věkem a zkušenostmi posouvá, díky 
tomu mění názory a postoje. Pro mě 
byl ten posun markantnější, protože 
jsem oslepl, ale pochopil jsem, co je na 
světě důležité.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
Foto: z archivu Jana Bauera

 Extrémní sprint Red Bull 400 do skokanského můstku v Harrachově byl další výzvou pro 
Jana Bauera. Podle jeho slov „brutální“ závod absolvoval již dvakrát.
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OPTOMETRIE

Príčiny,  
symptómy a korekcia
HYPERMETROPIE
Dnešná doba je zameraná na 

smartfóny, tablety a počítače, 
ktoré znamenajú väčšiu námahu 
pre zrakový systém, čo sa preja-
vuje únavou očí, bolesťami hlavy 
a celkovým nepohodlím pri práci 
do blízka. Z tohto dôvodu sa zvy-
šuje aj potreba pohodlne vidieť, 
a preto je viac pozornosti venova-
né hypermetropii (ďalekozrakosti). 

Hypermetropia je sférická chyba, 
ktorá vzniká, keď oko nemá dostatočnú 
refrakčnú silu vzhľadom k svojej axiálnej 
dĺžke, a pri ktorej lúče (vychádzajúce 
z nekonečna) rovnobežne dopadajúce 
na rohovku oka pri uvoľnenej akomo-
dácii tvoria ohnisko za sietnicou.

Sietnicový obraz môže byť  neostrý, 
zahmlený a je menší než pri emetropii, 
keďže vzniká bližšie k uzlovému bodu. 
Na vytvorenie ostrého obrazu je potreb-
né zvýšiť konvergentnú silu optického 
systému a to buď okom samým pomo-
cou akomodácie, použitím konvexných 
šošoviek, zostrmením zakrivenia rohovky 
pomocou lasera, nahradením očnej 
šošovky za silnejšiu umelú (výmena šo-
šovky) alebo implantovaním doplnkovej 
umelej šošovky. 

Do polovice 19. storočia neboli ľudia 
schopní rozlíšiť hypermetropiu a presbyo-
piu, ktorá nie je refrakčnou chybou, ale priro-

dzeným fyziologickým procesom starnutia 
oka, ktoré stráca schopnosť akomodovať. 

Príčiny hypermetropie

Medzi najčastejšie príčiny hypermet-
ropie patrí krátke oko (môžeme ho pova-
žovať za neúplne vyvinuté), kedy svetelné 
lúče nedopadajú na sietnicu, ale až za ňu. 

Ďalšou skupinou sú malá refrakčná 
sila rohovky alebo šošovky spôsobená 
zväčšeným polomerom zakrivenia 
alebo zmenami v indexe lomu šošovky, 
abnormálna poloha šošovky alebo jej 
absencia (tzv. afakia) a patologické stavy 
(poranenia, zápaly, nádory, atď). Vplyv na 
hypermetropiu má aj cukrovka. 

Taktiež je hypermetropia spojená 
s fajčením matky v tehotenstve, pred-
časným narodením a nízkou pôrodnou 
hmotnosťou. Existuje súvis s nižším 
štandardom gramotnosti u detí. Štúdia, 
ktorá prebehla vo Veľkej Británii, odhalila, 
že kvocient výsledkov inteligenčných 
testov bol nižší u hypermetropických 
pacientov než u myopických. 

Počas života oko prechádza dvomi hy-
permetropickými obdobiami – pri narode-
ní a po 40. roku života. Novorodenci majú 
tendenciu sa narodiť s hypermetropickými 
očami (+2,00 D až +3,00 D), ktoré postup-
ne s pribúdajúcim vekom rastú a oko sa 

snaží dosiahnuť emetropiu. S nástupom 
presbyopie po 40. roku má hypermetropia 
stúpajúci trend. Je to spôsobené nárastom 
manifestnej hypermetropie, ochabnutím 
ciliárneho svalu, zmenami v tvare a indexe 
lomu očnej šošovky.

Rozdelenie hypermetropie

Rozdelenie podľa príčiny

Fyziologická hypermetropia
Pri fyziologickej hypermetropii sa jedná 
o normálnu biologickú odchýlku optic-
kého systému pri vývoji očnej buľvy, ktorá 
môže byť výsledkom relatívne plochej 
rohovky, nedostatočnej sily šošovky, väč-
šej hrúbky šošovky alebo kratšej axiálnej 
dĺžky oka, než by zodpovedalo refrakč-
ným komponentom oka, aby svetelné 
lúče dopadali na vrstvu fotoreceptorov na 
sietnici. Väčšina prípadov hypermetropie 
je fyziologickej povahy.

Najčastejším typom je axiálna hy-
permetropia, pri ktorej je predozadný 
priemer oka menší než u emetropického 
oka (24 mm). Pri narodení sú oči ďaleko-
zraké a postupne s rastom celého tela 
narastá aj predozadná dĺžka oka, ktorá 
je kompenzovaná splošťovaním rohovky 
a šošovky. Zmena predozadnej dĺžky 
oka o 1 mm spôsobí zmenu refrakcie 

autorka: Bc. Antónia Bežillová
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o 3,00 D. V praxi sa často nestretávame 
s hypermetropiou o veľkosti +6,00 D, 
hoci pri patologických stavoch môže 
dosahovať viac ako +20,00 D. 

Dôsledok oslabeného refrakčného 
systému vzhľadom k normálnej dĺžke 
oka sa nazýva refrakčná hypermetropia, 
ktorá má dve možné príčiny: 
•  Narastajúci polomer jednej alebo via-

cerých refrakčných plôch, ktorý vedie 
k zmenšeniu zakrivenia refrakčnej plochy 
(kurvatórna hypermetropia). Zväčšenie 
polomeru zakrivenia rohovky o 1 mm 
vedie k zvýšeniu hypermetropie o 6,00 D. 
Najčastejšou príčinou poruchy je sploštená 
rohovka (cornea plana). Zriedkavo môže 
byť príčinou plochá šošovka (lens plana). 

•  Zníženie indexu lomu tkaniva šošovky 
(indexová hypermetropia). Jadro má 
index lomu 1,41 a kôra 1,386. Vyskytuje sa 
u starších ľudí alebo aj pri diabete, kde dô-
vodom zmeny je osmoticky podmienená 
zmena obsahu vody vo vrstvách šošovky 
s následným znížením jej lomivosti. 

Patologická hypermetropia
Etiológia patologickej hypermetropie 
sa odlišuje od normálnej biologickej 
odchýlky optických médií oka. Môže 
byť spôsobená nedostatočným vývinom 
oka, zápalom chorioretiny, prítomnosťou 
cudzieho telesa v oku ako nádor, krvá-
canie, edém, úrazom apod. Je vzácna 
a kvôli možnej súvislosti s potenciálne 
vážnymi očnými alebo systémovými po-
ruchami môže byť správna diagnostika 
a liečba základnej príčiny rozhodujúca 
pre celkové pacientovo zdravie. 

Funkčná hypermetropia
Funkčná hypermetropia je dô sledkom 
paralýzy, nedostatku akomodácie, ktorej 
príčinou môže byť presbyopia, paralýza 
3. hlavového nervu (nervus oculomoto-
rius) alebo vnútorná oftalmoplégia (para-
lýza ciliárneho svalu a zvieraču zrenice). 

Rozdelenie podľa pôsobiacej 
akomodácie 

Latentná (skrytá) hypermetropia 
je trvale kompenzovaná fyziologickým 
napätím ciliárneho svalu a je odhalená 
len pri cykloplégii, keď sa uvoľní napätie 
akomodačného aparátu oka pomocou 

atropínu. Zvyčajne dosahuje hodnotu 
1,00 D. Najvyššia je u detí a s vekom sa 
znižuje a mení sa na manifestnú zložku. 
Manifestná hypermetropia je korigova-
ná akomodáciou a spojnými šošovkami. Je 
udávaná najsilnejšou plusovou hodnotou 
korekčného skla, ktoré poskytuje maximál-
nu zrakovú ostrosť pri pohľade do diaľky. 
Fakultatívna hypermetropia pred-
stavuje tú časť hypermetropie, ktorá je 
kompenzovaná zvýšeným akomodač-
ným úsilím. Môže byť zistená necyklo-
plegickou refrakciou. 
Absolútna hypermetropia nemôže byť 
prekonaná vlastnou akomodáciou a už pre-
sahuje amplitúdu akomodácie, čo sa prejaví 
nielen na neostrom videní do blízka, ale aj 
na rozmazanom videní do diaľky. Vyjadruje 
sa najslabšou konvexnou šošovkou, ktorá 
umožní najlepšiu zrakovú ostrosť. 

Prejavy hypermetropie

Oko je menšie nielen v predozad-
nom priemere, ale aj vo všetkých me-
ridiánoch. Rohovka je menšia a predná 
komora je zvyčajne plytká. Kvôli nor-
málnemu rastu šošovky počas života 
sú takéto oči predisponované k vzniku 
glaukómu s uzavretým uhlom. 

Pri zakrývacom teste sa manifestuje 
akomodačné konvergenčné škúlenie 
spôsobené nadmerným využívaním 
akomodácie. Požiadavka pre akomodáciu, 
ktorá presahuje mieru konvergencie, vedie 
k disociácii svalovej rovnováhy. Snaha 
o udržanie binokulárneho videnia v tejto 

situácii vedie k ďalšiemu napätiu. Hlavne 
u mladých jedincov môže dôjsť v prípade 
chybnej fúzie k zanedbaniu binokulárneho 
videnia v prospech ostrého videnia. V tom 
prípade vzniká amblyopia (tupozrakosť). 

Pravidelné výskyty jačmeňov, blefa-
ritídy a chalazionu sú spôsobené častým 
šúchaním očí za účelom zbavenia sa úna-
vy, a tým riziko zanesenia infekcie narastá. 

Zrakový terč má šedo-červené za-
farbenie s nejasnými až nepravidelnými 
okrajmi. Sietnica má hodvábny lesk, ma-
kula je situovaná vo väčšej vzdialenosti 
od optického disku a cievy sú nadmerne 
točité a netypicky sa vetvia. 

Symptómy

Hypermetrop si svojou schopnosťou 
akomodácie dokáže presunúť obrazové 
ohnisko spoza sietnice na sietnicu, a tým 
si úplne alebo čiastočne vykompenzo-
vať svoju refrakčnú chybu. Rozmazanie 
videnia do diaľky sa prejaví v dôsledku 
pribúdajúceho veku, kedy nastane pokles 
amplitúdy akomodácie. Hypermetrop 
musí akomodovať nielen pri paralelných 
lúčoch vychádzajúcich z nekonečna, ale 
taktiež pri divergentných lúčoch vychá-
dzajúcich z blízkeho predmetu. Z toho 
vyplýva, že nadmerne využíva svoju ako-
modáciu pre akýkoľvek podnet videnia.

Mladí ľudia s dostatočnou akomodač-
nou rezervou bývajú často asymptoma-
tickí. Avšak nekorigovaný hypermetrop, 
ktorý nadmerne využíva svoju akomo-
dáciu, má často problémy ako neostré, 

Refrakcia hypermetropického oka.

Rozdelenie hypermetropie podľa príčiny.

Fyziologická

Patologická

Funkčná

Axiálna

Refrakčná Krivostná

Indexová

(kurvatórna)
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rozmazané videnie a astenopia, bolesti 
hlavy pri pohľade do blízka. Ďalšími 
symptómami sú červené a slziace oči, 
časté žmurkanie, škúlenie (esofória až 
esotropia), problémy so zaostrovaním pri 
zmenenej pracovnej vzdialenosti, zníže-
nie binokularity a koordinácie oko-ruka 
a ťažkosti pri čítaní až odpor k čítaniu. 

Problémom je aj skorý nástup pres-
byopie, ktorý je spôsobený náhlou de-
kompenzáciou latentnej hypermetropie 
a nedostatkom akomodačných rezerv 
z dôvodu trvalej hyperfunkcie ciliárneho 
svalu u niektorých ľudí. 

Vyšetrenie

Najzákladnejšou súčasťou každého vy-
šetrenia je anamnéza človeka a symptómy, 
ktoré sa vyskytujú a častokrát určia sme-
rovanie vyšetrenia. Objektívna refrakcia 
by mala byť vždy doplnená subjektívnou 
refrakciou pre upresnenie výsledkov. 

V prípade mladých hypermetropov 
alebo náročných pacientov na zmeranie 
sa využíva cykloplegická refrakcia, ktorou 
sa meria celková hodnota hypermet-
ropie vrátane latentnej zložky vďaka 
paralýze akomodácie cykloplegickým 
činidlom. Deti sa vyšetrujú ešte Mohin-
drovou retinoskopiou, ktorá sa vykoná-
va v úplnej tme, kedy je akomodácia 
uvoľnená. Dôležité je tieto vyšetrenia 
opakovať jedenkrát ročne, pretože sa 
refrakcia s vekom mení a mohlo by dôjsť 
k prekorigovaniu dieťaťa do plusu. 

Pri subjektívnej refrakcii nesmie 
akomodácia človeka kolísať, pretože 
by mohla skresliť konečný výsledok 
merania. Dôležité je, aby sa neznížila 
refrakčná sila pred vyšetrovaným okom, 

a preto sa využíva tzv. výmenný trik, keď 
sa šošovka s novou hodnotou musí vložiť 
do skúšobného rámu skôr, než sa vybe-
rie tá predchádzajúca alebo sa využíva 
zahmlievacia metóda, ktorá umožňuje 
dobre kontrolovať a uvoľniť akomodáciu 
obzvlášť u mladých ľudí. Uskutočňuje sa 
prvotným zahmlením videnia a násled-
ne znižovaním dioptrií do momentu, 
kedy už vyšetrovaný neudáva zlepšenie. 

Korekcia hypermetropie

Hypermetropia je najčastejšie korigo-
vaná plusovými (konvexnými) šošovkami 
vo forme okuliarov alebo kontaktných 
šošoviek. V dnešnej dobe sú čoraz po-
pulárnejšie chirurgické riešenia ako napr. 
využitie laserov PRK, LASIK, LASEK, ktoré 
sú vhodné do veľkosti +5,00 D, a ktorých 
možnými komplikáciami sú keratitídy, 
infekcie, suché oko, problémy s videním 
za šera a v noci, haló efekty v okolí bo-
dových zdrojov svetla alebo keratektázie 
(nepravidelné zostrmenie centrálnej 
časti rohovky a následná myopizácia 
oka), ktorých jediným možným riešením 
je používanie tvrdých kontaktných šošo-
viek alebo transplantácia rohovky. Ďalšou 
možnosťou korekcie je implantácia fa-
kickej šošovky bez narušenia pôvodnej 
očnej šošovky, pričom je zachovaná ako-
modácia oka alebo extrakcia čírej šošovky, 
ktorá je nahradená umelou. Nevýhodou 
je strata schopnosti akomodácie. 

Do šiestich rokov nemusí byť riešená 
hypermetropia o veľkosti +3,00 D, iba v prí-
pade, že dieťa má slabé binokulárne vide-
nie, supresiu alebo slabé výkony v škole. 
Do 20. roku veku je korekcia naordinovaná 
pri prítomnosti symptómov, ale opatrne, 
pretože u mladých ľudí je riziko prekorigo-
vania kvôli vysokej amplitúde akomodácie 
a to môže mať za následok zhoršené vide-
nie. V rozmedzí 20. až 40. roku by mala byť 
refrakčná chyba stabilná. V presbyopickom 
veku je korekcia potrebná. 

Problémy s korekciou

Plusová korekcia nie vždy zlepší zra-
kovú ostrosť, preto je pre veľa pacientov 
ťažké si na ňu zvyknúť. V nekorigovanom 

stave môže nadmerné využitie akomo-
dácie zlepšiť vnímanie kontrastu. Ak toto 
zosilnenie kontrastu odstráni korekcia, 
pacientovo videnie môže byť neostré, 
aj keď sa nameraná zraková ostrosť ne-
zmenila. Na minimalizovanie problémov 
pri adaptácii na korekciu by nameraná 
hodnota mala byť slabšia pre udržanie 
časti zvýšeného kontrastu vďaka stálemu 
pôsobeniu akomodácie a následne sa po-
stupne zvyšovať pri ďalších návštevách. 

Pacient musí byť poučený, že nosenie 
korekcie mu nezlepší videnie, ale poskytu-
je mu komfort vďaka tomu, že už nemusí 
zaostrovať s takou námahou a zmiernia sa 
až zmiznú prítomné príznaky. 

Záver

Hypermetropia sa v posledných rokoch 
dostáva viac do popredia z dôvodu väčších 
požiadaviek na prácu do blízka. Jej správna 
diagnostika a následná korekcia zlepší kva-
litu práce a života bežných ľudí a súčasne 
môže zabrániť vzniku strabizmu a ambly-
opie, a tým zachovať binokulárne videnie 
v detskom veku. A to je veľmi dôležité. 

Bc. Antónia Bežillová
Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, 
katedra optiky
tonka.bezillova@gmail.com
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ZAJÍMAVOSTI   překlad: redakce

OKO VE  
FORENZNÍ  
MEDICÍNĚ
 1. část
Soudní lékařství je jedním 

z  moderních trendů. Sotva 
bychom našli detektivku, ve které 
vyšetřování policie nezávisí na 
výsledcích zkoumání soudních 
lékařů. Lékař ohledávající místo 
činu se často zaměřuje nejprve 
na oči oběti. Ty totiž mohou při-
nést důležité informace o příčině 
a času úmrtí. V případě nejasné 
příčiny smrti může při objasnění 
případu pomoci biochemická 
analýza sklivce. K ověření moz-
kové smrti, kterého se využívá 
zejména v  transplantační me-
dicíně, je zapotřebí zkontrolovat 
také oční reflexy. 

Užitečné informace však mohou 
přinést i oči živých lidí. Oči podlité krví 
nebo sítnicové krvácení jsou u malých 
dětí známkou sexuálního zneužívání, 

otravu je zase možné identifikovat na 
základě velikosti a pohyblivosti očních 
zorniček. Při podezření na požití alkoholu 
za volantem zkoumá policie zorničky, 
vzhled spojivek a pohyby očí. Poznat-
ky zaznamenané v policejním zápisu 
o průběhu kontroly hrají důležitou roli 
v případném soudním řízení. 

Živý, nebo mrtvý? 
Mozková smrt

Mozková smrt je předmětem in-
tenzivního lékařského bádání. Dýchací 
přístroje a umělá výživa dnes umožňují 
udržovat pacienta při životě celé roky 
i přesto, že za normálních podmínek 
by již dávno zemřel. Otázka „Kdy je 
člověk mrtvý?“ tedy dostala z hlediska 
transplantační medicíny nový rozměr. 
Zástava srdce jako důkaz úmrtí již ne-

platí, dnes lékaře zajímá mozková smrt. 
Kdy je tedy možné považovat lidský 
mozek za mrtvý? Kromě trvalé absence 
mozkových vln musejí být pro stanove-
ní mozkové smrti splněna následující 
klinická kritéria: 
• kóma,
• absence spontánního dýchání,
• necitlivost zornic na světlo,
• absence korneálního reflexu,
• nefunkčnost vestibulookulárního
 (okulocefalického reflexu),
• necitlivost na bolest v oblasti 
 trojklaného nervu,
• absence dávivého a tracheálního
 reflexu.

Tři klinická kritéria mozkové smrti 
se týkají oka. Korneální (mrkací) reflex je 
samovolné mrkání očního víčka při kon-
taktu rohovky s cizím předmětem nebo 
na velmi silném světle. Vyvolání tohoto 
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reflexu u jednoho oka způsobí konsen-
zuální reakci oka druhého. Korneální 
reflex se ověřuje přiložením měkkých 
vatových tamponů na rohovku obou očí. 

Vestibulookulární reflex spočívá 
v úzkém propojení vestibulárního orgá-
nu a okulomotorických nervů v mozku. 
Změna polohy hlavy v prostoru vyvolá 
kompenzační pohyby očí, které slouží ke 
stabilizaci obrazu na sítnici. Při kontrole 
vestibulookulárního reflexu lékař prudce 
otočí hlavu pacienta na stranu. V případě 
absence vestibulookulárního reflexu se 
oči nepohnou. Je-li vestibulookulární re-
flex ještě funkční, pacient pohne očima 
v protichůdném směru. 

Zornice reagují na změnu světelných 
podmínek okolí rozšířením či zúžením. 
Při závažném poškození středního moz-
ku však dojde k znecitlivění zornic na 
světlo a jejich šířka se nemění, ani když 
na ně dopadne přímé světlo. Zornice je 
přinejmenším středně široká, většinou 
však úplně roztažená.

Stanovení času smrti

„Kde jste byl mezi osmou a desátou 
večerní?“ Otázky tohoto typu patří 
v detektivkách k nejpoužívanějším. Mají 
však smysl jen tehdy, když soudní lékař 
dokáže na základě ohledání mrtvého do-
statečně přesně stanovit čas smrti. První 
indicií bývá rektální teplota v poměru 
k teplotě okolí. Prozkoumáním supra-
vitálních reakcí se potom vyšetřovatelé 
posunou zase o krok dál. 

Supravitální reakce

Člověk nezemře hned při posledním 
vydechnutí. Doba mezi individuální smr-
tí (čímž se zpravidla myslí smrt mozková) 
a odumřením poslední buňky v těle se 

označuje jako intermediární život. Bě-
hem něj je možné vnějším drážděním 
vyvolat několik reakcí, stejně jako u ži-
vých tkání. Tyto supravitální reakce jsou 
následkem posmrtných procesů látkové 
výměny, z nichž největší význam připi-
sujeme anaerobní glykolýze. V neprokr-
vených (bradytrofních) tkáních mohou 
takovéto supravitální reakce probíhat 
i více než 100 hodin po smrti člověka. 
Z hlediska optiky stojí za zmínku citlivost 
očních svalů (musculus orbicularis oculi) 
na elektrické podněty a reakce zornic, 
které je možné vyvolat uměle farma-
kologicky. Obě tyto reakce sehrávají při 
určování času smrti důležitou roli.

Citlivost musculus orbicularis oculi na 
elektrické impulzy
Citlivost m. orbicularis oculi na elektrické 
podněty se testuje pomocí elektrického 
proudu s intenzitou 30 mA, frekvencí 
50 s-1 a délkou trvání impulzu 10 ms. 
Elektrické impulzy se vysílají do nazální 
části horního víčka. Čím delší doba 
od smrti uplynula, tím méně reaguje 
musculus orbicularis na elektrické impul-
zy. V prvních hodinách po smrti je tímto 
způsobem možné stimulovat dokonce 
celou polovinu tváře. S postupem času 
se oblast zúží jen na m. orbicularis. 
Pokud je během prohlídky těla možné 
vyvolat reakci na elektrické impulzy 
m. orbicularis v oblasti horního a spod-
ního víčka a rovněž čela (stadium V), 
znamená to, že k úmrtí došlo s 95% 
pravděpodobností v rozpětí dvou až  
sedmi hodin. 

Reakce zornic
Ještě dva dny po smrti je možné far-
makologicky vyvolat pohyby zornic. 
Kvůli neokysličování mozku (cerebrální 
hypoxie) jsou zornice po smrti nepo-
hyblivé a změna osvětlení nevyvolá 

žádnou změnu jejich šířky. Při přímé 
stimulaci jsou však svaly duhovky ještě 
schopny reagovat. Přibližně hodinu po 
smrti jsou zornice strnulé a rozšířené, 
dalších 48 hodin po smrti potom zúžené 
a strnulé. Nakapeme-li do spojivkového 
vaku atropin nebo jinou látku rozšiřující 
zornice, můžeme přibližně čtyři až pět 
hodin po smrti ještě pozorovat jejich 
reakci. Během pitvy je možné látku na 
rozšíření zornic injekčně zavést do spo-
jivky a otestovat tak pohyblivost očního  
svalstva. 

Nejsilnější postmortální účinek na 
svaly duhovky mají přírodní neurotrans-
mitery, zejména acetylcholin, který 
stimuluje svěrač zornice, a adrenalin, 
který působí na rozvěrač zornice. Obě 
látky dokážou vyvolat posmrtné pohyby 
zornic dokonce až 48 hodin po smrti  
(tab. 1).

Pokud lékař během pitvy použije 
subkonjunktiválně tropikamid a zor-
nice zareaguje zúžením, je možné  
konstatovat, že člověk není mrtvý déle 
než 30 hodin. 

Vysušení rohovky 
a spojivky

V těle živého člověka jsou sliznice 
neustále zvlhčovány, za což vděčíme 
nepřetržité cirkulaci krve. Na zvlhčování 
oka se podílejí slzy, které vznikají ve 
žlázách slzného aparátu (slzné žlázy, 
přídatné slzné žlázky, pohárkovité buňky, 
Meibomovy žlázy), a mrkání. 

Vyschnutí nezakryté sliznice oka se 
může dostavit v různých časových inter-
valech podle vlhkosti, cirkulace vzduchu 
a teploty okolí. Jsou-li oči mrtvého ote-
vřené, můžeme hodinu až dvě hodiny 
po smrti pozorovat na rohovce vysušená 
místa trojúhelníkovitého či podlouhlé-
ho tvaru, která bývají označována jako 

Látka Doba trvání (hodiny) Účinek

noradrenalin* 14–48 mydriáza

tropikamid 5–30 mydriáza

atropin 3–10 mydriáza

acetylcholin* 14–48 mióza

tab. 1  Postmortální reakce hladkého duhovkového svalstva po subkonjunktivální injekci látek. 
* přírodní neurotransmitery
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„tache noire“ (černá skvrna, obr. 1). Ze 
začátku jsou zbarvena do žluta, později 
žluto-hnědě a v konečném stadiu se 
zbarví černě. Jsou-li oči otevřené, zakalí 
se rohovka přibližně 45 minut po smrti. 
U zavřených očí si rohovka může zacho-
vat průsvitnost až 24 hodin po smrti. Po 
jednom až dvou dnech přestane oko 
produkovat komorovou vodu, tím ztratí 
tlak a změkne. 

Koncentrace draslíku 
ve sklivci

Při určování doby smrti je možné 
zohlednit i postmortální koncentraci 
draslíku ve sklivci. V těle živého člo-
věka je koncentrace draslíku uvnitř 
buněk až čtyřikrát vyšší než mimo ně. 
Po smrti se tento poměr vyrovná, pro-
tože draslík začne z buněk unikat. To 
platí i v případech, kdy zevnitř buněk 
sítnice uniká draslík a usazuje se ve 
sklivci. Tyto změny oka nastupují vždy 
v téměř stejné míře, což umožňuje 
stanovit čas smrti na 12 hodin od vy-
rovnání hladiny draslíku. Koncentrace 
draslíku však může být v každém oku 
jiná, spolehlivost této metody je proto 
často zpochybňována. Za spolehli-
vější způsob se považuje stanovení 
doby smrti na základě koncentrace 
sodíku, chloru, kreatininu a močoviny. 
Při zkoumání těchto látek je možné 

zpětně stanovit okamžik smrti i po 
120 hodinách. Koncentrace sodíku 
ve sk l ivci  se po dobu zhruba 30 
hodin od smrti nemění, následně  
začne lineárně klesat. 

Forenzní entomologie

Již v okamžiku smrti mohou na 
oči nebo na okraj víček naklást vajíčka 
mouchy. Larvy, které se z těchto va-
jíček vylíhnou, vylučují proteolytické 
enzymy, které oko rozkládají. V závis-
losti na druhu mouchy a teplotě okolí 
trvá kompletní vývoj hmyzu tři až pět 
týdnů. Podle vývojového stadia larvy 
nebo kukly je potom možné odhad-
nout dobu úmrtí. Na to, aby došlo 
k úplnému rozložení oka v oční jamce, 
jsou zpravidla zapotřebí dva vývojové 
cykly hmyzu. 

Příklad

Tělo mrtvého bylo nalezeno v 9.00 
hodin, prohlídka mrtvoly proběhla 
ve 14.00 hodin. Na základě porov-
nání tělesné teploty a teploty okolí 
přítomný lékař konstatoval, že smrt 
nastala před pěti až devíti hodinami. 
Elektrická stimulace  m. orbicularis 
ukázala, že obě víčka i čelo reagují. 
Tyto supravitální reakce naznačují, 
že smrt nastala před dvěma až sedmi 
hodinami. Při zohlednění času nálezu 
můžeme stanovit, že člověk zemřel 
přibližně mezi 7.00 a 9.00 hodinou. 
Vyšetřovatel tedy položí podezřelému 
následující otázku: „Kde jste byl mezi 
sedmou a devátou hodinou ranní?“ 
Posouzení supravitálních reakcí těla 
je ovšem možné využít jen v časné 
fázi rozkladu mrtvoly.

Násilná smrt a její 
známky na očích oběti

Poranění lebky

Poranění lebky způsobená útokem 
jiné osoby nebo úrazem mohou vést 
k její fraktuře. Mezi viditelná poranění 
v oblasti očí přitom řadíme následující 
případy.

Brýlové hematomy a monokly
Fraktura lebky může zapříčinit vznik 
monoklů a brýlových hematomů. 
Brýlové hematomy jsou kruhové krevní 
podlitiny okolo obou očí. Nachází-li se 
tato podlitina jen kolem jednoho oka, 
označujeme ji jako monokl. Oči a jejich 
okolí se při brýlovém hematomu nijak 
nemění. Při působení hrubé síly na 
lebku dochází k poškození cév. Přes 
poraněná místa může krev pronikat 
do měkkých tkání očnice a víček. 
U dětí může brýlový hematom pou-
kazovat i na sexuální zneužívání. Ne 
každý brýlový hematom je následkem 
lebeční fraktury, může ho způsobit 
i neuroblastom nebo amyloidóza. Je 
zapotřebí rozlišovat monokl a klasic-
kou modřinu, která vzniká poškozením 
povrchových cév v periorbitální oblasti  
během úderu.

Stlačením hrudního koše dochází 
k nárůstu tlaku v hrudníku, který se může 
žilami přesunout až do hlavy. Zvýšený žil-
ní tlak může vést ke krvácení do pokožky 
a sliznic a následně ke vzniku brýlového 
hematomu. 

Fraktury očnice 
Při úderu do hlavy může dojít ke zlome-
nině lebky. Ve směru úderu se lebeční 
kost zkrátí a v příčném naopak rozšíří. 
V případě úderu do týla může kromě 
poškození lebky v místě úderu dojít 
i k fraktuře horní části očnice. 

Přímý úder do oblasti očí může mít 
za následek otevřenou frakturu očnice. 
I v tomto případě dochází k silnému 
krvácení v periorbitální oblasti. Očnice 
se zpravidla láme v nejtenčím místě, což 
je její dolní část. Očnicová tkáň a dolní 
oční svaly nebo nervy, které procházejí 
spodní částí orbity, se mohou v důsledku 
nárazu posunout do čelistní dutiny nebo 
se skřípnout v místě zlomu očnice. To 
vede k omezení pohyblivosti očí směrem 
nahoru.

Spojivka – smrt udušením?

Prakticky v každé detektivce prohlíží 
soudní lékař na místě činu oči oběti. 
Všímá si drobných krevních skvrnek 
v oblasti spojivky a očních víček. Tyto 
krvavé skvrnky, známé jako petechie 

obr. 1  Tache noire. Tyto skvrny v oblasti 
spojivky vznikají jednu až dvě ho-
diny po smrti.

obr. 2  Petechie na spojivce.
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(obr. 2), jsou již od 19. století považovány 
za známku toho, že osoba zemřela v dů-
sledku udušení nebo uškrcení. 

Udušení nemusí vždy způsobit pe-
techie. Předpokladem pro jejich vznik 
je nárůst žilního tlaku v lebce. Při sebe-
vraždách, kdy se osoba udusí například 
plastovým sáčkem, ke vzniku petechií ne-
dochází. Objevují se tehdy, je-li na velké 
cévy v oblasti hrdla vyvíjen mechanický 
tlak. Žíly, které odvádějí venózní krev 
z hlavy, je možné stlačit již relativně ma-
lou silou přibližně 20 N. Naproti tomu ke 
stlačení krční tepny je zapotřebí tlak o síle 
50 až 300 N. Je-li hrdlo stisknuto silou, 
při které jsou žíly přiškrceny natolik, že 
nedochází k odtoku krve z hlavy, přičemž 
však arteriální přívod krve není omezen, 
zvyšuje se nitrolební tlak. Jeho nárůst se 
projevuje potrháním drobných cévek ve 
spojivce, což zapříčiňuje vznik petechií. 

Pro oběti vražd a sebevrahy, kteří 
přišli o život udušením, jsou petechie 
typické, protože se při tomto typu smrti 
přeruší odtok krve z hlavy. Můžeme je 
pozorovat i u osob, které zemřely v dů-
sledku zavalení. Pokud člověka během 
zemětřesení zasypou trosky domu, může 
dojít k udušení z mechanických důvodů, 
kdy váha na hrudníku oběti znemožňuje 
jeho rozpínání, které je pro dýchání 
potřebné. Zvýšený tlak v hrudní oblasti 
se přes žíly rozšíří až do hlavy a očních 
jamek, kde způsobí poškození cévek. 
I oběti ušlapání v davu nejčastěji umí-
rají na následky silného tlaku v oblasti 
hrudníku. 

Syndrom třeseného dítěte

Případů syndromu třeseného dítěte 
(Shaken Baby Syndrome) se například 
v Německu objeví ročně 100 až 200. Ve 
30 % všech případů končí tato forma 
násilí smrtí dítěte, v 70 % zanechává na 
oběti dlouhodobé závažné neurologické 
následky a trvalé poruchy zraku. Oby-
čejně jsou to právě rodiče, kteří dětem 
ublíží hrubým třesením. Jemné zatřesení 
na dítěti nezanechá žádné následky, 
musí se jednat o silné třesení s jasnými 
známkami agresivity.

Násilné otřesy dětského tělíčka 
zapříčiní silnou rotaci mozku v lebce. 
Krční svalstvo dětí ještě není dostatečně 

silné na to, aby při silných otřesech do-
kázalo hlavu stabilizovat. Pohyby mozku 
v lebce, ke kterým při třesení dochází, 
způsobují poškození cév, což vede ke 
krvácení do mozku a silnému krvácení 
do sítnice (obr. 3). Dlouhé kosti v dět-
ském tělíčku se při takovémto útoku 
mohou snadno zlomit. Zvýšený lebeční 
tlak způsobený krvácením do mozku 
a poranění krční páteře mohou mít za 
následek smrt dítěte. 

Krvácení do sítnice je jedním 
z nejvýznamnějších kritérií pro dia-
gnostiku syndromu třeseného dítěte. 
Podle údajů amerického výzkumného 
ústavu Center for Disease Control and 
Prevention více než tři čtvrtiny dětí 
vystavených takovému útoku trpěly 
krvácením do sítnice. Děti, jejichž 
lebka byla poraněna jiným způsobem, 
utrpěly toto krvácení jen v pěti procen-
tech případů. Německá studie udává 
změnu prevalence krvácení do sítnice 
u syndromu třeseného dítěte ze 65 % 
na 95 %. V případě důvodného pode-
zření, že bylo dítěti tímto způsobem 
ublíženo, je proto vyšetření sítnice 
velmi důležité. 

Odstředivé a rotační síly, které do-
provázejí třesení, rovněž ovlivňují oko 
dítěte v očnici. Smyková síla, která vzni-
ká mezi sklivcem a sítnicí, způsobuje 
potrhání cévek a následné krvácení do 
sítnice. Toto krvácení se neomezuje vý-
hradně na sítnici, může se rozšířit i na 
sklivec. Spolu s krvácením do sklivce 
a odchlípením sítnice je krvácení do 
sítnice důkazem syndromu třeseného  
dítěte. 

Dalším znakem syndromu třesené-
ho dítěte může být porucha motoriky 
zornic. V důsledku silného třesení může 
dojít k porušení nervů a přerušení spo-
jení mezi mozkem a očním svalstvem. 

Purtscherova retinopatie

Příznaky Purtscherovy retinopatie 
(obr. 4) jsou bělavá ložiska na sítnici 
a krvácení v bezprostřední blízkosti 
zornice. Může být důsledkem syndromu 
třeseného dítěte nebo tupého poranění 
hrudníku. Než lékař označí Purtscherovu 
retinopatii za důsledek zranění, je třeba 
vyloučit onemocnění, která by tuto 

diagnózu mohla vyvolat. K těm patří 
například zánět slinivky břišní, tuková 
embolie nebo zánětlivá onemocnění 
cév. Purtscherova retinopatie může u tě-
hotných žen doprovázet preeklampsii. 
Za její nejpravděpodobnější spouštěč 
je považována aktivace komplementár-
ního systému. Ta způsobuje produkci 
embolu bílých krvinek v arteriolách 
sítnice a cévnatky a může tak vést k jejich 
ucpání. 

Příznaky Purtscherovy retinopatie 
se začínají objevovat druhý den po 
poranění. Pacient si všímá radikálního 
snížení zrakové ostrosti na hodnotu 
menší než 0,01. Po několika měsí-
cích se zraková ostrost může znovu  
zvýšit z 0,1 na 0,6. 

Z německého originálu přeložila redakce.
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Pokračování příště

obr. 4  Purtscherova retinopatie.

obr. 3   Krvácení do sítnice při syndromu 
třeseného dítěte.
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OPTICKÁ ÚNIA  
SLOVENSKA INFORMUJE
Veľtrh OPTA 2017 v Brne

Už tradične si vás dovoľujeme pozvať 
na 23. medzinárodný veľtrh očnej optiky, 
optometrie a oftalmológie OPTA, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 10.–12. marca v Brne 
v areáli BVV. Veľtrh OPTA je jedinečnou 
možnosťou, ako sa na svetovej úrovni stret-
núť s novinkami v očnej optike, optometrii 
a oftalmológii. Je to zároveň aj centrum 
vzdelávania v spomínaných odboroch. 
Využite túto jedinečnú možnosť, ako stráviť 
zaujímavý víkend plný aktuálnych informá-
cií, zaujímavých stretnutí a obchodných 
kontraktov. 

V súvislosti s blížiacim sa veľtrhom 
OPTA pripravili BVV pre našich členov nové 
OPTA KARTY s dvojročnou platnosťou, 
ktoré vás budú oprávňovať ku vstupu na 
veľtrh OPTA 2017 a OPTA 2018 zdarma. 
Kancelária OUS zasielala organizátorom 
aktuálnu databázu platiacich členov OUS, 
takže všetci naši členovia dostanú novú 
OPTA KARTU. V prípade nejasností, kontak-
tujte, prosím, kanceláriu OUS na e-mailovej 
adrese kancelaria@ous.sk.

Darujte nám, prosíme, dve 
percenta z dane z príjmu

Aby sme vám mohli prinášať nové 
informácie v oblasti legislatívy, kultivovať 
odbornosť a profesionalitu nášho odboru 
a starať sa o smerovanie a obsahovú náplň 
odborného školstva, budeme radi, ak nám 
venujete 2 % zo svojich daní z príjmu za 
rok 2016. Financie, ktoré nám poskytnete, 
budú použité na podporu rozvoja odbor-
ného školstva a zaujímanie stanovísk k op-

timalizácii potrieb členov únie pôsobiacich 
v odbore a posudzovanie, vyjadrovanie sa 
a dohľad nad dodržiavaním odborných 
kritérií pri podnikaní v odbore očná optika. 
Ďakujeme.

Postup na poukázanie 1,5 %, 2 %, 3 %
Naše údaje (prijímateľ):
IČO: 31791514
DIČ: 2021427188
Právna forma: občianske združenie
Názov: Optická únia Slovenska
Sídlo:  Kuzmányho 734/28,  

911 01 Trenčín
 

• Ak ste zamestnankyňa alebo za-
mestnanec, požiadajte svojho zamest-
návateľa (finančné a mzdové oddelenie) 
o vykonanie ročného zúčtovania preddav-
kov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 
Zamestnávateľ vám po vykonaní tohto-
ročného zúčtovania vystaví potvrdenie 
o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si 
viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypo-
čítať 2 % zo zaplatenej dane. Táto suma 
však musí byť minimálne 3 eurá. Vyberte 
si jedného prijímateľa zo zoznamu prijíma-
teľov 2 % na rok 2017. Prečítajte si pozorne 
celé vyhlásenie a údaje o vami vybratom 
prijímateľovi napíšte do vyhlásenia spolu 
so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Ak 
chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu 
zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive 
príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov 
(meno a adresa..., NIE však poukázaná 
suma) – to je novinka od roku 2016! Obe 
tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s po-
tvrdením, doručte do 30. apríla 2017 na 
daňový úrad podľa vášho bydliska, resp. 
podľa miestnej príslušnosti.

• Ak ste fyzická osoba samostatne 
podávajúca daňové priznanie (napr. sa-
mostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), 
v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú 
už uvedené kolónky na poukázanie 2 % 
dane. Riadne vyplnené daňové priznanie 
v oboch prípadoch doručte v lehote, ktorú 
máte na podanie daňového priznania (zvy-
čajne do 31. marca 2017) na váš daňový 
úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto 
termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
• Právnická osoba (organizácia), ktorá 
v roku 2016 až do termínu na podanie 
daňového priznania a zaplatenie dane 
v roku 2017 (zvyčajne do 31. marca 2017) 
NEDAROVALA financie vo výške mini-
málne 0,5 % z dane na verejnoprospešný 
účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba 
prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % 
z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že 
poukazuje iba 1,0 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 
2016 až do termínu na podanie daňového 
priznania a zaplatenie dane v roku 2017 
(zvyčajne do 31. marca 2017) DAROVALA 
financie vo výške minimálne 0,5 % z dane 
na verejnoprospešný účel (aj inej organizá-
cii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže 
poukázať 2 % z dane – označí v daňovom 
priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako 
po minulé roky).

Vpíšte vyššie uvedené údaje do prísluš-
ných odsekov daňového priznania PO a pri-
amo v daňovom priznaní uveďte naše 
údaje ako príjemcu vašich 1,0 %. Výška 
1,0 percenta musí byť minimálne 8,00 eur.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS,
Petra Lacková
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BRÝLE NEJSOU JEN OBRUBA

žijeme optikou...

NOVINKY
FREELUX® 3Style IQ
FREELUX® Operator IQ
Subvens IQ
MonoFree IQ

Sagitta CZ Inzercia A4 1701.indd   2 30/01/17   16:16



26

Obory oční optika a optome-
trie umožňují různorodou 

činnost. Optometrista Mgr. 
Pavel Beneš, Ph.D., rád vyučuje 
studenty, rád pracuje se zá-
kazníky v oční optice, úspěšně 
se věnuje aplikaci kontaktních 
čoček a  optometrickým vy-
šetřením a  rád také přednáší 
o  novinkách a  módních tren-
dech. Proto v oboru oční optiky 
pracuje již více než dvacet 
let. Kromě funkce vedoucího 
 katedry optometrie a ortoptiky 
Lékařské  fakulty MU v Brně je 
rovněž členem České kontak-
tologické společnosti, SČOO, 
EAOO a  dalších profesních 
organizací. Na odborných kon-

gresech u nás i v zahraničí pre-
zentuje své vlastní přednášky. 
K  prezentaci optometrických 
výzkumů vede také úspěšně 
studenty brněnské fakulty. 
Kromě oborových výukových 
textů a  článků do odborných 
publikací se věnuje i  popu-
larizaci oboru mezi laickou 
veřejností.

Co Vás přivedlo k oboru oční optiky?
Vždy mě bavila biologie a přírodní vědy. 
Navíc jsem se od malička pohyboval ve 
zdravotnickém prostředí. Rád komuni-
kuji s lidmi a sleduji módní trendy. Když 
jsem začal studovat po maturitě obor 
oční optik, zaujal mne a zůstal jsem 
v něm dodnes.

Proč jste si nakonec z celého oboru 
optiky vybral zrovna kontaktní čočky 
jako hlavní předmět zájmu? 
Nemyslím si, že bych zůstal jen u kon-
taktních čoček. Je však pravda, že tato 
oblast je velice pestrá a každoročně 
přináší novinky a zlepšení pro naše 
klienty. Nabízí se tak možnost pracovat 
s různými materiály a sledovat, jak dané-
mu jedinci umožní lépe vidět a zvýšit mu 
kvalitu života. Jste také v přímém kontak-
tu s klientem, můžete jej motivovat a vše 
v klidu vysvětlit.

Od listopadu 2016 jste vedoucím 
 katedry optometrie a ortoptiky (KOO) 
Lékařské fakulty MU v  Brně. Jak se 
bude pod Vaším vedením katedra 
dál rozvíjet?

Informovat laickou  
veřejnost považuji za
PROFESNÍ  
POVINNOST

ROZHOVOR  autor: redakce
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Lidé i vzdělávací systém jsou živý organi-
zmus a neustále se mění. Tak jako v běž-
ném životě, i u nás dochází k drobným 
změnám. Navíc každá nová generace 
s sebou přináší svá specifika, na která 
je třeba pohotově reagovat. Na naší 
katedře došlo v posledních letech k dy-
namickému rozvoji a vzniku nových 
oborů, mám na mysli obor ortoptika 
a možnost kombinovaného studia v an-
glickém jazyce. To určitě nabízí širokou 
škálu možností studia těchto zajímavých 
oborů. S výhledem do budoucna roz-
víjíme především možnost programu 
ERASMUS+, kdy na naši katedru přijíždí 
studovat i zahraniční studenti. Reciproč-
ně je pak určitě zajímavá nabídka pro 
naše studenty vyjet studovat do zahra-
ničí, kde mohou dále rozvíjet své znalosti 
a především získávat životní zkušenosti. 
To je určitě pro jejich osobní a profesní 
život neocenitelné.  

Co byste chtěl ve fungování katedry 
změnit?
Pokud mluvím za katedru, preferoval 
bych vyšší komunikaci ze strany kolegů 
v optické, optometrické a ortoptické 
praxi. Doba se mění a všichni chtějí nové 
optiky, optometristy a ortoptisty, kterých 
je stále nedostatek. Ale když mají studen-
ti v době svého studia hledat možnost 
praxe, aby pak sami mohli posílit naše 
řady, setkáváme se mnohdy s neocho-
tou a poněkud laxním přístupem. To mě 
pak za studenty mrzí, protože obory oční 
optika, optometrie a ortoptika jsou velmi 
zajímavé a perspektivní. 

Jakým směrem se bude podle Vás 
dál vyvíjet vzdělávání v oboru optiky 
a optometrie?
To bude záležet na tom, jak se budou 
naši studenti učit obecně. Za dobu, 
co působím v oboru (a už je to nějaký 
pátek), mohu říct, že se naše optické 
generace postupně mění. Je to dáno 
obrovským množstvím přístupných 
informací a zejména prací s internetem, 
neboť tak dochází k útlumu v mezilidské 
komunikaci a mladí se spoléhají na to, že 
si vše „vygooglí“. Nastává tak fenomén, 
že poskytnuté informace nejsou dávány 
do kontextu a souvislostí a mnohdy 
dochází k informačním šumům. Ale 

na druhou stranu je pro výuku možné 
využívat elektronické výukové materiály 
(sama naše katedra jich vytvořila celou 
řadu), získávat unikátní záběry, animace 
a videa z celého světa a studenti tak mají 
možnost posoudit znalosti a dovednosti 
studentů z jiných fakult a univerzit. Ne-
spornou výhodou je přístup k vědeckým 
pracím a klinickým studiím, atd.

Jak se potýkáte s obecným nedostat-
kem financí ve školství?
Tato problematika se dotýká většiny 
profesí a resortů, školství a zdravotnictví 
nevyjímaje. Určitě bych uvítal, kdyby 
stát nabízel pedagogům a lektorům 
odpovídající ohodnocení. A prostředky 
na obnovu a zázemí by zajisté byly také 
vítány. V posledních letech se opomíjí 
i participace firem, pro které, mimo jiné, 
také budoucí odborníky vychováváme.

Od roku 2015 bylo na KOO zahájeno 
studium převážně zahraničních stu-
dentů navazujícího magisterského 
kombinovaného studia oboru opto-
metrie v angličtině – můžete stručně 
zhodnotit, jaký je o  toto studium 
zájem?
Studium běží a současné studentky jsou 
velmi šikovné a pečlivé. Jako překážku 
pro větší zájem vidím především do-
jezdovou vzdálenost, která je mnohdy 
více než 600 km. A pak také čas během 
výuky, kdy jsou studenti vzdáleni od 
svých rodin. Jelikož se jedná o navazu-
jící studijní program, mají jeho studenti 
daleko širší praktické zkušenosti ze svých 
dosavadních pracovišť. Pro nás vyučující 
je to zároveň možnost srovnání pracovní 
rutiny mezi jednotlivými zeměmi. Toto 
studium si studenti hradí, čemuž také 
odpovídá zájem. 

Vy sám vyučujete na KOO několik 
předmětů. Například v  předmětu 
 Optická praktika si mají studenti 
osvojit praktické dovednosti (měře-
ní, zábrus čoček, zhotovení a  opra-
vy  brýlí...). Jsou dnešní studenti 
manuálně zruční, nebo patří spíše 
k  „počítačové generaci“ a s manuální 
činností mají problémy?
Tak to je krásný příklad. Jak jde dopředu 
obor oční optika a dává se přednost plně 

automatickým přístrojům a zařízením, 
tak se postupně vytrácí potřeba manuál-
ní zručnosti. Jsem rád, že v rámci tohoto 
praktického předmětu, který zmiňujete, 
mohou studenti pracovat manuálně 
s různými materiály při sestavování 
optické korekční pomůcky. Učí se též 
opravovat brýle a osvojují si jednotlivé 
technologické postupy. Je pravdou, že 
občas chce někdo zmáčknout knoflík na 
přístroji a ono to nejde, protože to není 
„dotykáč“. Tento předmět je vyučován na 
většině univerzit po celé Evropě (co jsem 
měl možnost vidět) a sám říkám studen-
tům, ať si vyzkouší vše, co dané materiály 
snesou a vydrží. Proto se ve škole učí 
poznávat vlastnosti jednotlivých mate-
riálů a pracovat s nimi. Když něco zničí, 
nevadí, budou mít alespoň důležitou 
praktickou zkušenost. Pokud by se jim 
pak přihodilo něco takového v práci, 
ponesou za to již svoji odpovědnost.

Studenti absolvují praxi v  očních 
optikách – máte odezvu od  majitelů 
optik, jak jsou šikovní a  jestli je 
škola učí to, co pak v praxi skutečně  
potřebují?
Ano, absolventi Masarykovy univerzity 
patří obecně mezi jedny z nejlepších, 
i co se uplatnění týká. Na naší katedře 
preferujeme, aby studentům ve velké 
míře přednášeli odborníci z praxe. Proto 
většinu odborných předmětů vyučují 
lektoři, kteří zároveň provozují vlastní 
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praxi a mají kontakt s realitou. Jelikož 
pak každý ze studentů bude v budoucnu 
na různých pracovištích, je naším cílem 
předat jim co nejširší znalosti a souvis-
losti tak, aby pro ně byly v budoucnu co 
nejpotřebnější.

 
Jste ve styku se současnými studenty. 
Je jejich přístup ke studiu něčím od-
lišný od dob Vašeho studia? 
Opravdu hodně. Za dob mých studií 
v podstatě optometrie nebyla legalizo-
vaným povoláním, dnes je již vše dáno 
zákonem a vyhláškami příslušných 
institucí. Za nás v podstatě neexistovala 
žádná česká odborná literatura a nebyly 
ani dostupné zahraniční zdroje. Také 
jsme neměli mobily a internet. Byly ome-
zené kompetence tohoto profesního 
povolání. Změnily se též požadavky na 
věcné a přístrojové vybavení vyšetřoven. 
A takto bych mohl pokračovat dál.

V Brně máte vlastní optiku, jak se Vám 
s ní vede?
Vlastní optikou bych to nenazval, pracuji 
jako OSVČ v oční optice již dvacet let. 
Z toho vyplývá i určitá stabilita a tradice 
v dané lokalitě. Máme své stálé klienty, 
ale i řadu nových. A přicházejí i ti, kteří 
naletěli na klamavé reklamy nebo chtěli 
kvalitní servis na internetu.

Mimo jiné externě spolupracujete 
s  výrobci a  dodavateli. Jak taková 
spolupráce funguje?
Externě spolupracuji s různými dodava-
teli v oboru, nejen s výrobci kontaktních 
čoček. Většinou se jedná o odbor-
né přednášky, zpravidla o novinkách 
v oboru, ale připravuji také workshopy 
s praktickými ukázkami. Někdy je také 
zájem o edukační přednášky pro odbor-
níky v oboru. Řadím se již mezi optický 
inventář, takže jsem měl možnost (a jsem 
tomu velmi rád) pracovat jak s výrobci 
brýlových obrub, tak s výrobci a doda-
vateli brýlových čoček i přístrojů.

Vystupujete se svými přednáškami na 
odborných konferencích v České repub-
lice i ve světě. Vidíte rozdíl v oboru mezi 
naší republikou a západem? Jaký přínos 
má účast na zahraničních akcích pro Vás  
osobně?

Doufám, že to nebude znít namyšleně, 
ale domnívám se, že úroveň oboru 
a vzdělání u nás předčí mnohé evrop-
ské země. Pokud zde byl dříve rozdíl 
hodně markantní, podařilo se ho (podle 
mého) poměrně rychle dohnat a řekl 
bych, že jsme v současnosti dokonce 
o něco v předstihu. Což považuji za vel-
ký úspěch nás všech, kteří se na vývoji 
podíleli a nadále podílejí.

Osobně samozřejmě vstřebávám 
mnoho informací. Zkušenosti kolegů 
z celého světa mi vždy dodají impuls 
a mám také možnost porovnat ty své. 
Využití je pak široké, v podstatě ve 
všech oblastech mého působení, ve 
škole, ve výuce i v optice, za což jsem 
velmi vděčný.

Přednášíte na kongresech, ve ško-
lách, máte oční optiku. Co Vás baví 
nejvíc? 
Asi by bylo alibistické říct, že všechno, 
ale je to tak. Mám rád různorodou 
práci, což mi tento obor umožňuje. 
Rád se vzdělávám, rád předávám nové 
zkušenosti, rád se setkávám s kolegy 
nejen na odborných fórech, rád pracuji 
s lidmi a pomáhám jim při výběru brýlí 
a kontaktních čoček, a věřte mi, není 
nic lepšího, než když dokážete vykouzlit 
úsměv na tváři klienta…

Vystupujete v médiích a televizních 
pořadech, kde děláte osvětu o kon-
taktních čočkách. Myslíte si, že jsou 
rady odborníků pro koncového zá-
kazníka důležité?
Určitě, zejména v dnešní době je potřeba 
dělat osvětu a prevenci všude a stále. 
Lidé jsou na média velmi fixovaní a často 
se vytrácí zdravý selský rozum. Proto je 
nutné některé polopravdy uvádět na 
pravou míru. Optické korekční pomůc-
ky jsou totiž nástrojem, který pomáhá 
zlepšit zrakové funkce, ale můžeme si 
jím i nevratně ublížit. Mám na mysli 
hlavně neuvážené internetové nákupy 
bez předešlé konzultace s odborníkem. 
Informovat laickou veřejnost považuji 
nejen za důležité, ale i za profesní po-
vinnost. Vzdělávání a poučení klientů 
v očních optikách či optometrických 
a ortoptických zařízeních je pak samo-
zřejmostí.

Vy koupi kontaktních čoček přes 
internet nedoporučujete. Nicméně 
Evropská federace výrobců kontakt-
ních čoček Euromcontact se snaží 
prodej regulovat a kontrolovat pro-
střednictvím předpisu. Jak se díváte 
na jejich aktivitu? 
Ano, máte pravdu, pořízení čoček na 
internetu skutečně neschvaluji. Se-
tkal jsem se ve své praxi již s mnoha 
klienty, kteří si koupili kontaktní čočky 
na internetu, a následně u nich došlo 
k problémům, které konzultovali a řešili 
s lékaři. Mnozí z nich pak nejsou schop-
ni kontaktní čočky znovu používat 
a nosit. Kdyby byla vyhláškou dána 
určitá forma dispenzarizace a dohledu 
nad těmito zdravotnickými prostředky, 
nedocházelo by k mnohdy závažným 
poškozením oka.

Jak se díváte na současné technické 
novinky? Můžeme konstatovat, že 
3D televize byly slepou uličkou, ale 
jsou tady další moderní technologie, 
které mohou zatěžovat zrak člověka, 
například virtuální brýle…
Používání těchto moderních výdobytků 
je vždy na zvážení každého. Ne každá 
inovace znamená, že je schopná konco-
vému klientovi nabídnout své maximál-
ní výhody. Nesmíme zapomínat na to, 
že náš zrak je stále více namáhaný díky 
používání a dostupnosti nových tech-
nologií a digitálních zařízení, což je také 
otázkou kvality binokulárního vidění 
každého jedince. S tím pak souvisí i pří-
datné celkové a oční potíže. Nehledě na 
vnímání našeho těla v prostředí. Proto 
bych opět apeloval „všeho s mírou“, 
nepřetěžovat náš centrální nervový 
systém a vnímat reálný svět okolo nás. 

Za korespondenční rozhovor poděkovala 
redakce
Foto: z archivu Pavla Beneše
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OPTOMETRIE   autorka: prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

KATARAKTA  
a nitrooční čočky
2. část: Moderní nitrooční 
čočky a jejich kalkulace
V  první části článku uveřej-

něné v minulém čísle jsme 
probrali anatomické a  fyziolo-
gické aspekty katarakty, použí-
vané operační techniky i možné 
komplikace. Optika lidského 
oka a oční čočka hraje v životě 
každého člověka podstatnou 
roli, proto se nároky na precizní 
vyšetření parametrů oka, přes-
nost operatéra a  dokonalost 
nitrooční čočky stále zvyšují. 
Vysoce přesné měření oka a vý-
počet nitrooční implantované 
čočky (IOL) umožňuje individu-
alizaci čočky a optimalizaci ce-
lého procesu. Volba správného 
postupu a výpočet parametrů 
nitrooční čočky závisí na řadě 
faktorů.

V chirurgii katarakty lze 
využít mnoho variant

Rostoucí  nárok y pacientů na 
kvalitu vidění vedou ke zlepšování 
materiálů, optických vlastností i tole-
rance čoček.

Nitrooční čočka je složena z vlastní 
optické zóny a z haptické části, která 
slouží k umístění a centraci čočky 
do pouzdra vlastní čočky. Optika i hap-
tiky mohou být zhotoveny ze stejného 
materiálu (tzv. one-piece-IOL), nebo 
z různých materiálů (three-piece-IOL). 
Dále se dělí podle použitých materiálů 
na pevné a měkké čočky. Pevné čočky 
jsou obvykle zhotovovány z polyme-
tylmetakrylátu (PMMA). Současným 
zlatým standardem jsou měkké čočky, 
které umožňují minimalizaci velikosti 

rohovkového řezu. Jsou vyrobeny vět-
šinou ze silikonu a akrylátu. V zásadě 
se liší tvarem, materiálem a obsahem 
vody. 

Při rozhodování o tom, která čočka 
je pro konkrétního pacienta nejvhod-
nější, hraje roli řada faktorů. Pokud si 
pacient přeje vidět po operaci zcela 
bez brýlí, nebo žádá korekci svého 
astigmatizmu, mohou být zvoleny 
multifokální (MIOL) nebo torické čoč-
ky (TIOL), je možná i kombinace obou 
provedení. Takové čočky jsou označo-
vány jako premium čočky. Multifokální 
čočky MIOL umožňují na zák ladě 
dvou principů – refrakce a difrakce – 
vidění do dálky, na střední vzdálenost 
i do blízka (obr. 1). Vidění různými 
zónami čočky je přitom řízeno šíří  
zornice.
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U všech torických čoček 
je důležité zabránit 
rotaci

Implantace torické čočky je u pa-
cientů s vysokým předoperačním 
astigmatizmem metodou první volby. 
Největší výzvou u všech torických IOL 
je zabránit rotaci čočky: odchýlení 
čočky od požadované osy o 3° zna-
mená snížení efektu astigmatizmu 
o 10 %. Speciální haptickou část čočky 
lze minimalizovat.

Implantace standardní čočky nic-
méně není automaticky tím horším 
řešením. Před každou implantací musí 
proběhnout co nejpřesnější vyšetření 
a na jeho základě je třeba zvážit, jaké 
přednosti může pacientovi implanto-
vaná čočka přinést. U multifokálních 
čoček je třeba uvažovat především 
o snížení kontrastní citlivosti a zvý-
šení citlivosti na oslnění. Operatér 
musí vždy rozhodnout ve prospěch 
pacienta.

Sférické a asférické 
čočky

Dalším krokem je volba mezi sfé-
rickými a asférickými čočkami. Oko je 
optický systém, který je spojen se zob-
razovacími chybami. Jednou z těchto 
vad je sférická aberace (SA). Principem 
této vady zobrazení je výraznější lom 
světelných paprsků na okraji čočky 
než v jejím centru. V lidském oku je 

zčásti kompenzován rohovkou, avšak 
v průběhu stárnutí se čočka ztlušťuje. 
Po implantaci čočky se sférická abera-
ce nepatrně změní, stabilizaci umožní 
asférická plocha implantované čočky. 
Takový design by měl pacientovi 
přinést zlepšení kontrastní citlivosti 
i vidění v noci a v horších světelných 
podmínkách.

Filtr modrého světla, používaný při 
výrobě IOL, slouží k ochraně sítnice 
před dopadajícími krátkovlnnými 
světelnými paprsky. Modré světlo 
je definováno vlnovou délkou od 
380 do 500 nm. Tento podíl světla je 
energeticky velice bohatý. Obecně 
lze říci, že toto světelné spektrum 
může podporovat progresi nemocí 
sítnice na základě podpory oxidativ-
ních procesů v sítnici. Filtr modrého 
světla je v pozici, kdy může redukovat 
vysoce energetické viditelné světlo. 
Implantované IOL mají lehce nažlout-
lou barvu. Pacient proto nemá žádné 
nevýhody při barevném vidění či za 
soumraku. Důležitá je určitá zbytková 
transmise modrého světla. Pokud je 
modré světlo okrajovými filtry zcela 
absorbováno, může dojít k poruše 
rytmu den a noc.

Kalkulační vzorce pro 
výpočet IOL

Pooperační výsledky jsou závislé 
především na přesnosti  a kvalitě 
získaných biometrických údajů a na 

použitém vzorci výpočtů. Navzdory 
nejmodernějším technikám se může 
skutečná pooperační refrakce od plá-
novaného cíle lišit. Výsledkem je pak 
menší spokojenost pacienta. Je to tím 
důležitější, čím vyšší odbornosti bylo 
použito při volbě vzorců kalkulace 
a jejích specifických vlastností.

Existuje několik vzorců pro vý-
počet IOL, v podstatě je lze rozdělit 
na teoretické a empirické. Empirické 
(regresní)  vzorce se zak ládaj í  na 
statistické analýze refrakčních údajů 
operovaného oka. Dosud používané 
metody jsou teoretické. Jsou založe-
ny na geometricko-schematickém 
modelu oka. V těchto moderních 
vzorcích jsou udávány veličiny jako 
hloubka přední komory, osová délka 
oka, lomivost rohovky i optických 
médií. Hlavním představitelem těchto 
vzorců je vzorec podle Haigise.

Použití vzorců nové generace pro 
výpočet správné IOL minimalizuje 
chybu v určení její dioptrické mohut-
nosti. Dodatečně lze použít kombina-
ci teoretické a empirické formulace 
(Holladayův a SRK/T vzorec). Údaje, 
které slouží k odlišení teoretických 
dat, se vztahují na základní teoretický 
optický model se zřetelem na poope-
rační korekci a biometrická data. Ke 
každé definované osové délce oka se 
doporučuje kalkulace přesné diopt-
rické mohutnosti IOL s použitím více 
vzorců (tab. 1). Empirické vzorce se 
vzhledem k nízké přesnosti výpočtů 
dnes již nepoužívají.

obr. 1  Přehled různých typů IOL (s  laskavým souhlasem společnosti HumanOptics AG): a) jednoohnisková IOL s filtrem pro modré 
světlo, b) torická IOL, c) multifokální IOL založená na principu difrakce.
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Každá IOL má svoji konstantu A

Každá nitrooční čočka má svoji konstantu A. Ta ne-
udává pouze údaje konkrétního výrobce, ale závisí na typu 
čočky, materiálu, designu, průměru a efektivním umístění 
čočky. V případě konstanty A se jedná o individuální 
konstantu čočky, která je součástí každého vzorce pro 
výpočet, i když pod různým označením – někdy se uvádí 
jako IOL konstanta, jindy jako „surgeon factor“ (sf, tab. 1).

Každý vzorec definuje specifickou konstantu čočky 
jinak. Výrobci udávají u svých IOL specifickou konstantu A 
pro jednotlivé vzorce. Pooperační výsledky refrakce lze 

dále zlepšit, pokud se zohlední efekt individuální operační 
techniky, použití měřicího a operačního vybavení a také 
individuální fyziologické odlišnosti operovaných pacientů. 

Autoři i výrobci jsou přesvědčeni o tom, že formulace 
konstanty A na základě potřebných veličin je pro dobrý 
výsledek operace nanejvýš nutná. Klinický význam indivi-
dualizace IOL konstanty testoval i Haigis se svými spolupra-
covníky. Autoři potvrdili, že individualizace IOL  konstanty 
vedla ve všech případech ke zřetelnému zvýšení přesné-
ho určení výsledku. Někteří autoři doporučují, aby pro 
každou nitrooční čočku byla používána její optimální  
konstanta.

Existují různé mezinárodně uznávané registry s opti-
málními IOL konstantami. Jako příklad lze uvést registr 
ULIB (Usergroup for Laser Interference Biometry). Pokud 
si to uživatelé registru ULIB přejí, je možno optimální 
konstanty a výsledky kalkulací zanést do světového 
registru, aby si je mohli všichni uživatelé stáhnout  
z internetu.

Závěr

Katarakta je multifaktoriální zákal čočky lidského oka, 
který více či méně omezuje vidění. Netýká se jen zhor-
šeného vidění, ale plíživě se snižuje i kvalita barevného 
vidění a kontrastní citlivosti. Jako zlatý standard současné 
medicíny se jeví odstranění zkalené čočky a současná 
implantace umělé čočky. Existuje řada typů IOL, které je 
možné použít. Pro úspěch operace je rozhodující precizní 
vyšetření oka, kalkulace přesné IOL a dokonalý postup 
operatéra. Předoperační optimalizace IOL konstanty může 
navíc zlepšit operační výsledky.

Z německého originálu přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. 
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Vzorec Konstanta Doporučená délka  
osy oka

Délka oka Keratometrie Hloubka přední 
komory

Haigis a0 (a1 + a2) všechny + + +

SRK/T konstanta A normální a dlouhá  
(22 až > 26 mm)

+ + –

HofferQ pACD krátká (méně než 22 mm) + + –

Holladay-I sf  normální a minimální  
(22 až 26 mm)

+ + –

tab. 1  Přehled moderních kalkulačních vzorců s označením různých konstant A a doporučením jejich použití u různých délek osy oka. 
Biometrické parametry lidského oka, které ovlivňují výpočtové vzorce. Ne všechny vzorce využijí všechny naměřené údaje. 
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ORTOPTIKA autorka: Mgr. Bc. Renáta Papcunová 

ANOMÁLNÍ 
retinální korespondence
 2. část
D obrá  zna lost  re t iná ln í 

korespondence a rovněž 
její správná diagnostika jsou 
velice důležité pro volbu od-
povídajícího terapeutického 
postupu u každého pacienta 
se strabizmem.Ke stanove-
ní retinální korespondence 
slouží řada diagnostických 
metod. Je však nezbytné mít 
na paměti, že všechny níže 
uvedené testy jsou zatíženy 
určitou chybou vyplývaj íc í 
z   f a k t u ,  ž e  d i a g n o s t i c k é 
metody určující senzorický 
vztah mezi sítnicí pravého 
a   l e v é h o  o k a  j s o u  n u t n ě 
subjektivní. 

Přehled diagnostických metod: 

•  test následných paobrazů podle 
Heringa-Bielschowského;

•  měření úhlu anomálie:
– synoptofor, troposkop,
– Giessenský test,
– Maddoxův kříž,
– prizmata,

•  Bagoliniho skla; 
•  Worthova světla;
•  Swanův anaglyfický test; 
•  RED test.

K průkazu anomální retinální ko-
respondence je vždy vhodné využít 
alespoň tř i  diagnostické metody, 
mezi kterými by neměl chybět test 

následných paobrazů podle Herin-
ga-Bielschowského a změření úhlu 
anomálie na synoptoforu (troposko-
pu). V zahraničí je pak často používán 
RED test, který může mít více podob.

Test následných 
paobrazů podle  
Heringa-Bielschowského

Test následných paobrazů po-
dle Heringa-Bielschowského patří 
k nejčastěji využívaným metodám 
pro vyšetření korespondence sítnic. 
V zatemnělé místnosti pacient nej-
dříve pravým okem sleduje svislou, 
uprostřed přerušenou světelnou 
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štěrbinu po dobu asi 20 sekund. 
Poté levé oko sleduje stejnou, ale 
hor izontálně uloženou štěrbinu. 
Centrální přerušení slouží jako fixační 
bod a zároveň jako ochrana fovey 
před světelnou expozicí. Vyšetření 
probíhá na vzdálenost  jednoho 
metru. Pro správné provedení a ná-
sledné vyhodnocení je nezbytné 
důsledné zakrytí právě nefixujícího 
oka. V oblasti foveí, kterým náleží 
pohledový směr přímo vpřed, se tak 
vytvoří následné paobrazy bez ohle-
du na to, zda jsou oči otevřené nebo 
zavřené a bez ohledu na polohu očí 
vůči sobě navzájem. Pro urychlení 
vyšetření a pro výraznější výsledný 
vjem bývá místo dlouhotrvající fixace 
světelné štěrbiny využíván k vyvolá-
ní následného paobrazu upravený 
fotografický blesk. V současné době 
je test Heringa-Bielschowského také 
součástí moderních synoptoforů. 
Základní podmínkou pro provedení 
metody následných paobrazů je 
přítomnost centrální fixace obou očí.

Pacient může popsat řadu výsled-
ků, které jsou vyhodnoceny na zákla-
dě vzájemné polohy přerušení čar, 
neboť tyto mezery odpovídají foveám 
pravého a levého oka. Pokud pacient 
udává bez ohledu na směr úchylky 
symetrické křížení s překrývajícími 
se centrálními mezerami (obr. 1), obě 
fovey sdílí společný pohledový směr 
a tento stav je vyhodnocen jako nor-
mální retinální korespondence. Je-li 
popisováno horizontální asymetrické 
křížení, kdy se vertikální paobraz (pra-
vé oko) se svým centrálním přeruše-
ním nachází napravo nebo nalevo od 
centrálního přerušení v horizontální 
linii (levé oko), fovey nesdílí společ-
ný pohledový směr a jedná se tak 
o anomální retinální korespondenci. 
Posun vertikálního paobrazu směrem 
doleva se vyskytuje u konvergent-
ního strabizmu s anomální retinální 
korespondencí (obr. 2). Naopak po-
sun vertikálního paobrazu směrem 
doprava je přítomen u divergentního 
strabizmu s anomální retinální ko-
respondencí (obr. 3). Velikost dané 
asymetrie je dána velikostí úhlu ano-
málie. Vidí-li vyšetřovaný pouze jednu 

a stále tutéž linii, je přítomen výrazný 
útlum jednoho oka, jehož paobraz 
není vnímán. Tento výsledek přímo 
nepotvrzuje přítomnost anomální 
retinální korespondence, ale zároveň 
ji ani zcela nevyvrací.

Měření úhlu anomálie 
na synoptoforu

Jako úhel anomálie je označo-
ván stupeň posunu pohledového 
směru, který se stanoví z rozdílu 

obr. 1  Normální retinální korespondence – pacient udává bez ohledu na směr úchylky 
symetrické křížení s překrývajícími se centrálními mezerami.

obr. 2  Konvergentní strabizmus s anomální retinální korespondencí – posun vertikálního 
paobrazu směrem doleva.

obr. 3  Divergentní strabizmus s anomální retinální korespondencí – posun vertikálního 
paobrazu směrem doprava.
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objektivního úhlu a subjektivního 
úhlu úchylky. Při normální retinální 
korespondenci by neměl být rozdíl 
objekt ivní  a  subjekt ivní  úchylk y 
větší než 3°. Pokud však tento rozdíl 
přesáhne 3°, jedná se o anomální 
retinální korespondenci. Touto me-
todou lze také odlišit harmonickou 
a disharmonickou anomální retinální 
korespondenci. 

Úhel anomálie je nejčastěji sta-
noven pomocí synoptoforu (obr. 4). 
Na začátku vyšetření jsou všechny 
stupnice přístroje nastaveny na 0° 
a rozpětí tubusů je nastaveno po-
dle pupi lární  distance pacienta . 
Při vyšetřování úhlu anomálie jsou 
využívány superpoziční  obrázky, 
které jsou charakteristické tím, že 
se pro pravé a levé oko liší (např. 
lev a klec). Úkolem pacienta je tyto 
dva nestejné obrázky překrýt (lev 
je v kleci) a překryté je udržet. Jako 
první je zjišťován objektivní úhel 
pomocí střídavého rozsvěcování tu-
busů při současném posunu ramen 
ve směru úchylky, dokud nevymizí 
vyrovnávací pohyb očí a rohovkové 
reflexy nejsou uloženy symetricky. 
Subjektivní úhel je odečten ve chvíli, 
kdy vyšetřovaný udává překrytí su-
perpozičních obrázků.

RED test I

Vyšetřovaný fixuje na vzdálenost 
pět i  metrů bodový zdroj  svět la , 
nejlépe pak středové světlo Maddo-
xova kříže. Poté je pomocí prizmatu 
předloženého bází proti směru šil-
hání a zakrývací zkoušky vyrovnána 
pacientova úchylka tak, aby nebyl 
př ítomen žádný vyrovnávací po-
hyb. V tu chvíli se obraz fixovaného 
světla zobrazuje na fovey obou očí. 
Následně je před hranol vložen ještě 
červený filtr.

Popisuje-li pacient, že vidí pouze 
jedno růžové světlo, popřípadě jedno 
červené a jedno bílé světlo těsně ved-
le sebe, jedná se o normální retinální 
korespondenci. Pokud fovey vyšet-
řovaného vzájemně nekorespondují, 
rozvíjí se po předložení červeného 
f i l tru paradoxní foveo-foveolární 
diplopie. Pacient vidí dvě světla, jed-
no červené a jedno bílé, v případě 
konvergentního strabizmu zkříženě 
a v případě divergentního strabizmu 
nezkříženě. Odpovídá-li vzájemná 
vzdálenost těchto dvou světel úhlu 
šilhání, nachází se u vyšetřovaného 
harmonická anomální retinální ko-
respondence. Je-li však vzájemná 
vzdálenost světel menší než úhel 

šilhání, je tento stav vyhodnocen jako 
disharmonická anomální retinální 
korespondence.

RED test II

U druhé varianty provedení testu 
sleduje pacient opět bodový zdroj 
světla ze vzdálenosti  pěti  metrů 
a před šilhající oko je mu předložen 
pouze červený filtr. Vidí-li pacient 
jedno červené a jedno bílé světlo, 
u konvergentního strabizmu ne-
zkříženě, u divergentního strabizmu 
zkříženě, jedná se o normální retinální 
korespondenci. Pokud pacient vidí 
pouze jedno růžové světlo, je tento 
stav vyhodnocen jako harmonická 
anomální retinální korespondence. 
Jsou-li vyšetřovaným hlášena dvě 
světla, jedno červené a jedno bílé, 
u esotropie zkříženě, u exotropie 
nezkříženě, a zároveň je vzájemná 
vzdálenost těchto světel menší, než 
by se očekávalo v závislosti na veli-
kosti šilhání, nachází se u pacienta 
disharmonická anomální retinální 
korespondence. 

Mgr. Bc. Renáta Papcunová 
Soukromá ortoptická ordinace  
Mgr. Zuzany Štěrbové, Hradec Králové
renata.papcunova@seznam.cz

Grafické podklady: archiv autorky (1–3),  
Mgr. Andrea Jeřábková (4)

Literatura:

Papcunová, R.: Diagnostika ARK. Brno, 2016. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 

Lékařská fakulta. Vedoucí práce:  

MUDr. Kristýna Smolíková.

obr. 4 Na synoptoforu se měří úhel anomálie.
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… a  samozřejmě také opto-
metristům, kontaktologům 
a oftalmologům. Zkrátka všem, 
kteří by si již 23. ročník Mezi-
národního veletrhu oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA 
neměli nechat ujít. Letošní OPTA 
startuje v  pátek 10. a  končí 
v neděli 12. března. Přihlášeno 
je více než sedmdesát přímých 
vystavovatelů, kteří představí 
novinky světových značek. Ka-
talog vystavovatelů naleznete 
na www.opta.cz.

Otevírací doba veletrhu zůstává 
nezměněna. V pátek a sobotu bude 
OPTA návštěvníkům k dispozici od 
9.00 do 19.00 hodin, v neděli pak od 
9.00 do 14.00 hodin. V sobotu bude 
na veletrh – jako obvykle – navazovat 
OPTA PARTY pro vystavovatele a jejich 
obchodní partnery. 

Nový pavilon a nové 
zvýrazněné téma

OPTA se od letošního ročníku bude 
konat ve větším a modernějším pa-
vilonu V, a to včetně odborného a fi-
remního programu. „Přesun do většího 
pavilonu ocení nejen vystavovatelé, ale 
i návštěvníci,“ dodává ředitelka projektu 
Gabriela Císařová. „Snažíme se zlepšit 
zejména nabídku v oblasti cateringu. 
Tradiční Fair Café ponecháme, ovšem 
kromě něj bude v provozu ještě restau-
race v prvním patře pavilonu a také 
 Soups &  Salad bar.“ 

Jisté je také zvýrazněné téma ve-
letrhu – Brýle a  slunce. Slunce, jako 
každý oheň, je sice zdrojem blaho-
dárné energie, světla a tepla, ale je-li 
mu lidský organizmus vystaven příliš 
dlouho, může být jeho vliv velmi de-
struktivní. Ochranu očí před slunečním 
zářením zesíleným ozonovými dírami 

a jinými vlivy zajišťují brýle s různými 
možnostmi zpracování a povrchových 
úprav brýlových čoček i módní neko-
rekční sluneční brýle. Jelikož probíhá 
OPTA na začátku jara a my navíc letos 
optimisticky očekáváme velké množ-
ství slunečných dnů a pohody, rozhodli 
jsme se zaměřit celý veletrh právě na 
brýle a slunce. Věříme, že toto zvýraz-
něné téma využije řada vystavovatelů 
při zaměření svých prezentací, nebo 
přihlásí své exponáty do této kategorie 
v rámci soutěže TOP OPTA.

Pokračuje rovněž oblíbený projekt 
 Design  & Trend – aranžmá výloh 
optických prodejen. Své nové pro-
dukty – a to zejména ty, které spadají 
do zvýrazněného tématu letošního 
ročníku – představí návštěvníkům 
veletrhu firmy ESSILOR - OPTIKA, 
SNOW-HOW ČR, PharmaSwiss Česká 
republika, New Line Optics, Catherine 
Life, FEBA a SAGITTA.

Pavilon V na brněnském 
výstavišti bude patřit
OPTIKŮM
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OPTA klubová karta

V letošním roce opět distribuujeme 
OPTA klubové karty pro vstup na veletrh 
zdarma s dvouletou platností, a to všem 
členům partnerských organizací – Spole-
čenstva českých optiků a optometristů, 
České kontaktologické společnosti 
a Optické únie Slovenska.

Registrace návštěvníků 
na webu spuštěna

Kromě OPTA k lubových k aret 
a elektronických firemních pozvá-
nek, které mají vystavovatelé k dis-
pozici, je možná také registrace na 
webových stránkách www.opta.cz 
a zakoupení vstupenky za 140 Kč. 
Na místě pak bude vstupenka k dis-
pozici za 300 Kč. Každý z návštěvníků 
obdrží při vstupu katalog s plánkem 
pavilonu, který mu usnadní orientaci 
v pavilonu. 

Jiří Erlebach
Veletrhy Brno, a.s.

Odborný program v OPTA FORU

Pátek 10. března  

11.00 hod.
Zahájení veletrhu OPTA 2017

14.00–14.30 hod.
Oslnění a kontrastní citlivost
Bc. Ondřej Řehounek, FBMI ČVUT v Kladně

14.30–15.00 hod.
Zmírnění dyslektických příznaků  
barevnou fólií
Bc. Zuzana Odvárková, KOO LF MU v Brně

15.00–15.30 hod.
Současné metody korekce očních vad
Petr Denk, VOŠZM v Plzni

15.30–16.00 hod.
Vliv změny hodnoty a osy astigmatizmu 
na zrakový výkon při různých pohledo-
vých vzdálenostech
Bc. Barbora Langová, KOO LF MU v Brně

16.00–16.30 hod.
Moderní aspekty ve výuce oboru Diplo-
movaný oční optik na VOŠZM v Plzni
Štěpánka Korbová, Soňa Poláčková, 
VOŠZM v Plzni

16.30–18.00 hod. 
Blok komerčních přednášek vystavovatelů

Sobota 11. března  

10.00–10.30 hod.
Porucha barvocitu u pacientů  
s onemocněním žluté skvrny
Mgr. Lucie Patočková, KOO LF MU v Brně

10.30–11.00 hod.
Využití 3D tisku v oční optice  
a při výrobě brýlových obrub
Ing. Jan Homola

11.00–11.30 hod.
Přednáška České kontaktologické 
společnosti

11.30–13.00 hod. / 13.30–14.30 hod.
Blok komerčních přednášek vystavovatelů

13.00–13.30 hod. 
Aktuální trendy a design v brýlových 
obrubách a slunečních brýlích
Ellen Haeser, nizozemská designérka

14.30–15.30 hod.
Oční optika a elektronická evidence tržeb
Mgr. Jan Zahálka, Remedical

15.30–16.00 hod.
Aktuální trendy a design v brýlových 
obrubách a slunečních brýlích
Ellen Haeser, nizozemská designérka

Stav k 12. 2. 2017. 
Změna v programu vyhrazena.
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JAK TO VIDÍM JÁ  autor: redakce 

Ve dvaadvaceti letech vydala 
vloni v  září své debutové 

album Hearts, které bylo kritiky 
označeno za hudební počin roku. 
Zpěvačka Lenny žila s  hudbou 
odmalička, je totiž dcerou zpě-
vačky a kytaristky Lenky Filipové. 
Od čtyř let hrála na klavír, v sedm-
nácti poprvé zpívala vlastní píseň 
na pódiu a vloni dokončila studi-
um hudební skladby v Londýně. 
Na první pohled křehká dívka je 
vyzrálou zpěvačkou s  nádher-
ným chraplákem, kterému sluší 
rockové písně i  balady pouze 
s  klavírem. Úspěšné podzimní 
turné k debutové desce pokračuje 
i letos na jaře, kdy se Lenny před-
staví v deseti českých městech.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Musím říct, že klíčovou. Jsou situace, 
kdy si naplno uvědomuji, že je to dar, 
který je nenahraditelný a je třeba si 
toho vážit. 

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Moje práce je neoddělitelně spojená 
s vizuálnem, takže mám před sebou 
neustále nové podněty – barvy, grafi-
ky. Sbírám inspiraci mimo jiné očima, 
takže se dá říct, že mě praští každou 
chvíli něco. 

Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné 
umělecké dílo Vás v  poslední době 
oslovily? 
Kniha italského dramatika Pirandella 
Muž s květem v ústech. Mám velkou 
fantazii a tenhle výjev na mě kreativně 
dost zapůsobil. 

Kdy Vám naposledy oči zářily nadše-
ním?
Nedávno jsem zhlédla záznam udílení 
cen Grammy. Sleduji to každý rok a je 
to tak trochu svátek i pro mě – spousta 
inspirace, talentu a perfektní hudby. Oči 
mi jen zářily!

Co (nebo koho) byste střežila jako oko 
v hlavě?
Rozhodně svoji rodinu a přátele. Jsem 
ochranitelský typ a na nikoho si nene-
chám sáhnout. 

Naopak oceňuji, když někdo dokáže 
být milý a přátelský. Pak nejsem nebez-
pečná. 

Kdy je podle Vás potřeba mít oči na 
stopkách?
Já mám oči na stopkách vždy, když 
má někdo zálusk rozhodovat o mých 
dalších osobních nebo profesních 
krocích. Přece jen tady je potřeba 
být ostražitý. Jen vy víte, co je pro 
vás nejlepší.

Nad čím přivíráte oko a  nad čím na-
opak ne?
Oko občas i ráda přivřu, když jde o vcelku 
banální věci. Nesnáším ale, když někdo 
nad něčím příliš často mávne rukou. To 
je až moc velký rozdíl!

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Definitivně se mi otevřely oči po tříletém 
pobytu v Anglii, kde jsem měla možnost 
studovat. Bylo to to nejlepší, co jsem pro 
sebe mohla udělat. 

Existuje výjev, na který nikdy nezapo-
menete?
Bohužel ano, je to jedna scéna z filmu 
Mlčení jehňátek, kterou jsem omylem 
zhlédla, když mi bylo asi dvanáct let. 
Raději bych zapomněla. 

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá. Na co 
Vy se nejraději díváte?
Miluju, když jsem se svou rodinou a máme 
třeba nějaké dobré jídlo, povídáme si, 
smějeme se a prostě je cítit, že jsme 
šťastní. Nejraději se dívám na šťastné lidi. 

Co Vás obvykle upoutá na první pohled?
Protože jsem ráda kreativní, všímám 
si skoro každého detailu od pohybu 
a gestikulace u lidí až po krásné věci, jako 
jsou umění a móda. Odpověď je v tomto 
případě asi úplně všechno. 

Jak to vidí
ZPĚVAČKA LENNY
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Jaké místo na světě podle Vás stojí za 
vidění?
Za mě jsou to určitě Rocky Mountains 
v Kanadě. Překrásné místo v přírodě, 
myslím, že takový pohled na hory se 
vám nenaskytne nikde jinde. 

Které místo v české krajině je pro Vás 
nejmalebnější? 
Pro mě osobně je to Chlumecko, na které 
mám nádherné vzpomínky a jezdím tam 
teď skoro každé léto. Je to taková tradiční 
pohoda v přírodě, na kolech a u vody... 
nádhera!

Má podle Vás strach velké oči?
Ano, ale vždycky se z toho poučím 
a nakonec zjistím, že když nejde o život, 
vlastně o nic nejde. 

Co je pro Vás největší zloděj času? A co 
ráda děláte, když máte moře času?
Myslím, že obecně internet a sociální 
média jsou velkým lákadlem a prokletím 
zároveň. Investujeme čas do něčeho ne-
hmatatelného a prchavého, ale například 
pro hudebníky je to jedna z nejlepších cest, 
jak se zlepšit nebo dostat do povědomí. 

Když mám naopak moře času, tak 
vyrazím za kulturou nebo někam za 
uměním. 

Dokáže Vás něco dojmout až k slzám?
Rozhodně. Krásná hudba, silné příběhy 
a stateční lidé. Přiznávám, že se dojmu 
velmi snadno, jsem ten typ. 

Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Dřív jsem tohle nutkání měla, ale v po-
slední době mě to opustilo. Důležité je 
být teď a tady, třebaže pracujeme už 
s vyhlídkami na budoucnost. 

V kom vidíte hrdinu?
V každém, kdo na denním pořádku 
překonává nelehké životní situace. 
Máme v médiích tolik takzvaných idolů, 
a přitom příběhy těch nejstatečnějších 
často bývají úplně přehlíženy. Ironií je, 
že právě tito lidé si dovedou zpravidla 
nejvíc užívat maličkostí a vážit si života.

Co byste podnikla jako neviditelná?
Teď se mi to plánuje snadno! Ale při-
znávám, že bych možná nakonec měla 

strach z toho, co všechno se dozvím 
nebo uvidím, takže raději prosím ne. 

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Nejspíš by to byly ty slavné kulaté origi-
nály od Johna Lennona. 

Jaký vhled a  poučení Vám dává Vaše 
práce?
Je to nedílná součást mě, protože díky 
hudbě se cítím být svobodná a naplněná. 

Také mám možnost oslovit a inspiro-
vat spoustu lidí, což je svým způsobem 
i jistá zodpovědnost. Dělám ale to, co mě 
baví, a toho je potřeba si vážit. 

Co je podle Vás očividné?
Často si všímám toho, že si někteří lidé 
vůbec nevyjadřují navzájem žádnou 
náklonnost. Láska je vedle zdraví to nej-

vzácnější, co máme, a raději než na sebe 
štěkat bychom se měli třeba obejmout. 
Nebyla by to nádhera? 

Kdy jste naposledy přišla – viděla – 
zvítězila?
Na to mám dvě odpovědi. S malými 
osobními vítězstvími se setkávám vlast-
ně každý den, ale pak je tu ta životní 
cesta, podél níž se stále něco nového 
učím a beru to tak, že jsem do tohoto 
světa přišla a teď teprve začínám vše 
objevovat. Na to velké vítězství tedy asi 
ještě stále čekám...

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: Matúš Tóth 

Termíny jarního turné HEARTS TOUR 2017 
najdete na www.lennymusic.net
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Vás zve na veletrh OPTA 2017

EXKLUZIVNĚ U NÁS NALEZNETE:

stánek č. 068 pav. V10. - 12. 3. 2017

50% soutěžní sleva na 1ks Shamir Spark Mi objednaný na veletrhu 
Opta 2017. Slosování proběhne 12. 3. 2017 v 11:00 hod. 

40% výstavní sleva při objednání čirých skladových čoček 
1.5 | 1.6 – HC – HMC – EXCELENT – GLACIER – GLACIER+

30% OPTA SLEVA na výrobní čočky objednadné ve výstavním termínu  
10. - 12. 3. 2017

20% sleva na exkluzivní nabídku brýlových obrub Strawberrydeer

10% sleva na vystavené stroje a zařízení pro oční optiky

…a navíc tradiční ochutnávku našich moravských vín…         

       Těšíme se na Vaši návštěvu

www.strawberrydeer.com
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PAMĚTI OPTIKA   autor: redakce

ŽIVOTNÍ POUŤ 
OČNÍ OPTIKOU
 8. část
Jmenuji se Josef Navrátil, 

je mi osmdesát šest let 
a  moji známí, přátelé a  ko-
legové 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 ředite-
lem monopolního národního podniku 

Oční optika, který měl v 70. letech 
minulého století přes 700 očních optik 
po celé republice.

O své pouti oční optikou vypráví 
pan Navrátil na stránkách našeho ča-
sopisu. V prvních sedmi částech svého 
vzpomínání hovořil o počátcích oboru 
v předválečném období, o začátcích 
optického vzdělávání u nás i o někte-
rých významných osobnostech z oboru. 
Tentokrát vzpomíná na historii výroby 
kontaktních čoček v naší republice a na 
první aplikační střediska u nás. 

Kontaktní čočky 

V této části svého vzpomínání 
bych rád pohovořil o rozvoji kontakt-
ních čoček. Jejich výrobu u nás zahájil 

na konci čtyřicátých let  Josef Altman 
( již jsem se o něm zmínil ve 4. části 
mého vzpomínání v čísle 1/2016). 
 Nejprve se čočkami zabýval v tur-
novské firmě Omat, kde zhotovoval 
nástroje na kontaktní čočky a vytvářel 
čočky lisováním, poté již jako živnost-
ník v  Jablonci nad Nisou a později 
jako zaměstnanec národního podniku 
Oční optika. V roce 1957 se Altman 
přestěhoval do Brna, kde působil jako 
zaměstna nec brněnské oční kliniky na 
ulici Pekařské.  Zemřel náhle na infarkt 
v roce 1967. Chtěli jsme jako národní 
podnik převzít jeho výrobu kontakt-
ních čoček, respektive ji odkoupit 
od paní  Altmanové, která to však 
odmítla s tím, že ve výrobě bude po-
kračovat její syn Honza (v té době byl 
studentem na optické škole v Brně).  
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Ten se po absolvování brněnské zdra-
votnické školy pro oční optiky na Mer-
hautově ulici přestěhoval s matkou do 
Prahy a pracoval nejprve jako technik 
ve stavebnictví, kde obdržel náborový 
byt. Po vypršení pracovní smlouvy na-
stoupil jako oční optik do národního 
podniku Oční optika v Praze. Byl velmi 
schopný a pracovitý a po nějaké době 
se stal vedoucím výrobního závodu 
v Holešovicích v Přístavní ulici, kde 
zajišťoval výrobu, resp. brusírnu speci-
álních čoček bifokálních i trifokálních 
a jejich povrchové zušlechťování, 
výrobu pryskyřičných očních protéz 
a malosériových brýlových obrub. 
K výrobě a aplikaci kontaktních čoček 
se však již nedostal. 

V roce 1969, kdy v republice ještě 
doznívalo pražské jaro, jsme i přesto, 
že v ulicích byly sovětské tanky, mohli 
jezdit na odborné veletrhy do zahraničí 
a měli jsme i snazší přístup k devizovým 
prostředkům na investice. Na veletrhu 
v německém Kolíně nad Rýnem vysta-
vovala firma Nissel kompletní stroje pro 
výrobu kontaktních čoček soustružením. 
Majitelé firmy byli původně Maďaři, kteří 
se přestěhovali do Londýna, kde vyráběli 
stroje a leštičky na soustružení tehdy již 
ve světě rozšířených tvrdých kontaktních 
čoček z perspexu (hmota podobná 
celuloidu). Chtěli jsme tehdy kontaktní 
čočky rozšířit masovějším způsobem 
mezi uživatele, pacienty. Dojednal jsem 
proto s majiteli možnost nákupu nových 
strojů na výrobu kontaktních čoček s tím, 
že nás naučí čočky na těchto strojích 
vyrábět a že nám přímo v Londýně 
zaškolí po dobu jednoho měsíce dva 
oční optiky ve výrobě. Celá prodejní 
a zaškolovací jednání se vedla úspěšně 
prostřednictvím podniku zahraničního 
obchodu Strojimport. 

Původně jsme měli v plánu, že 
bychom na zácvik vyslali Milana Fidora 
z Olomouce. Byl to v té době přední 
optometrista, uměl anglicky, býval 
krajským očním optikem ještě v době 
před rokem 1960, kdy optika byla roz-
troušena mezi Okresní ústavy národní-
ho zdraví (bylo dvacet krajů, mezi nimi 
i Olomouc, byl tedy krajským očním 
optikem). Později se stal vedoucím 
katedry pro oční optiky na doškolováku 

v Brně. Na zácviku v Londýně jsme se 
s ním ale nedohodli, takže nakonec tam 
byl vyslán Armando Tatar. 

Výroba tvrdých 
kontaktních čoček 
a Armando Tatar

Armando byl velice zajímavou osob-
ností. Byl to oční optik, Ostravák, který 
působil v optice ve Vítkovicích. Jeho 
strýc byl zlatníkem a hodinářem, jenže 
při znárodnění v roce 1948 neodevzdal 
všechno zboží, takže byl zatčen a v kri-
minále při výsleších prozradil, že si ně-
jaké zlato schoval u Armanda Tatara na 
zahrádce jeho rodinného domku. Policie 
přišla, ukryté zlato zabavila a  Armanda 
zatkli a zavřeli. Tento příběh mi kdysi 
vyprávěl sám Armando Tatar. Ve vězení 
byl dva roky. Po propuštění pracoval 
v oční optice. Když se opětovně utvořil 
národní podnik Oční optika v roce 1965, 
řídil Ostravu krajský oční optik, pozdější 
ředitel krajské správy Ludvík Gavelčík. 
Byl to nesmírně slušný a inteligentní 
člověk, již starší pán, ročník myslím 1917 
nebo 1918, a pocházel z hornické rodiny. 
Protože měl na Ostravsku na starosti asi 
28 očních optik a nestačil na to, navrhl 
mi, že by si k sobě vzal jako pomocníka 
Armanda Tatara. Řekl mi přitom, že Tatar 
byl sice zavřený, ale zároveň se za něj 
zaručil, že je to férový chlap, tak jsem 

souhlasil, ať si ho jako pomocníka vezme. 
Armando Tatar se osvědčil, jako zástupce 
chodíval na poradu vedoucích krajských 
správ a mě osobně se líbil, byl slušný 
a schopný. Několikrát jsem s ním jednal 
a objevil se u mě zrovna i v době, kdy 
jsem uvažoval, koho poslat na zácvik do 
Londýna. Zeptal jsem se ho, zda umí an-
glicky, a on řekl, že trochu ano, tak jsem 
mu navrhl, že bych ho přestěhoval z Os-
travy do Brna a ještě předtím poslal do 
Londýna na zácvik výroby kontaktních 
čoček. Tatar byl v rozpacích, říkal, že má 
v Ostravě moc krásný byt, ze kterého se 
mu nechtělo pryč. Teď trochu  odbočím – 
v době, kdy byl Armando ve vězení, se 
mu nešťastnou náhodou otrávila žena 
kysličníkem uhelnatým. Topila v domku, 
kde tehdy bydleli, uhlím, měla ale špatná 
kamna a v noci ve spánku se udusila. Ar-
mando Tatar se později znovu oženil, vzal 
si krásnou ženu, která byla sekretářkou 
ostravského primátora, a od něj tehdy 
dostali byt, ze kterého se jim nechtělo. 
Slíbil jsem mu, že to projednám s profe-
sorem Vanýskem, jenž byl tehdy šéfem 
oční kliniky v Brně a současně politic-
kým funkcionářem, členem krajského 
národního výboru. Uznal, že takového 
schopného pracovníka pro odbornou 
spolupráci s jeho klinikou v podniku 
potřebujeme, a zařídil, že Armando Tatar 
dostal od radnice byt. 

Bydlení tedy bylo vyřešeno,  Armando 
se přestěhoval do Brna a poté odjel na 

Armando Tatar (vlevo) v aplikačním středisku kontaktních čoček v Brně s ředitelem 
 Solovjevem z podniku Optika Leningrad.
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zaškolení do firmy Nissel do Anglie. A mě 
tenkrát napadlo, co když z něj bude 
druhej Altman? Ten tehdy také nikomu 
výrobu nesvěřil, dělal tajnosti a neměl ani 
pomocníky. Vyráběl sám tvrdé kontaktní 
čočky, pár kusů, de facto lisoval čočky 
na objednávku, když měl nějaký vážný 
případ, třeba někoho s keratokonem 
a podobně. 

Říkal jsem si tedy, že není dobré, 
aby to uměl zase jen jeden optik, 
i když jsem měl Armanda rád. Znal 
jsem se dlouhou dobu s vynikajícím 
optikem Milošem Setničkou, jenž byl 
absolventem jednoleté optické prů-
myslovky v Praze (v letech 1950–1951). 
Poté učil na škole v Jablonci nad Ni-
sou jako odborný učitel. V roce 1952 
nebo 1953 (přesně už si nevzpomenu) 
absolvoval tříměsíční optometristický 
kurz v Kroměříži s dalšími asi deseti 
očními optiky, které vybral tehdejší 
ředitel Heřmanský, u primáře MUDr. 
Víta Dostála, jenž byl průkopníkem 
léčení strabizmu okluzí. Setnička se 
tam seznámil s neteří primáře Dostála, 
kterou si vzal za ženu, a zůstal v Kro-
měříži. Pracoval v  Dioptře  Kroměříž 
(bývalé firmě Huráb) jako vývojový 
pracovník oftalmologických pomů-
cek (troposkop a další pomůcky pro 
slabozraké). Když v roce 1968 odešel 
z Československa mimo jiné také Bója 

Bureš, vedoucí oboru oční optiky, 
kterou jsme mezitím přestěhovali 
z Jablonce nad Nisou do Brna, neměli 
jsme najednou vedoucího. Přemluvil 
jsem Miloše Setničku, aby šel dělat 
vedoucího oboru školy do Brna, a sou-
časně jsem mu říkal: „Ty jsi vynikající a 
zručný odborník a taky soustružník, 
pojedeš s Armandem Tatarem do 
Londýna“. Oba tedy odjeli asi na čtyři 
týdny do  Anglie. Mezitím jsme jim 
v Brně na Joštově ulici zařídili nové 
pracoviště, které nám pomohl získat 
od národního výboru profesor Vaný-
sek. Ve starobylé budově jsme tehdy 
měli k dispozici celé patro. Zřídili jsme 
tam ředitelství krajské správy a hlavně 
aplikační středisko kontaktních čoček 
a celou výrobu. Armando Tatar se stal 
vedoucím výroby kontaktních čoček 
a pracoval s ním i zmíněný Miloš Set-
nička. Pro něj jsem už nemohl získat 
ubytování, když se se ženou přestěho-
vali do Brna z Kroměříže, tak jsme mu 
sehnali družstevní byt a dohodli jsme 
se, že si na něj u nás vydělá. Slíbili jsme 
mu, že ho budeme dobře platit, že 
bude jednak vedoucím na škole a po 
dohodě s Armandem Tatarem bude ve 
svých volných dnech chodit k němu 
do střediska a vyrábět kontaktní čočky, 
čímž si vydělá na byt. Jeho hlavní čin-
ností ale měla být funkce vedoucího 

oboru oční optik na SZŠ Merhautova 
s tím, že později na kontaktní čočky 
zapracujeme někoho jiného.

Tito dva vynikající „pionýři“ tedy za-
vedli v Československu výrobu tvrdých 
kontaktních čoček soustružením. Bohu-
žel oba dva pánové, skvělí kolegové, jsou 
již po smrti.

Vynález profesora 
Wichterleho a aplikační 
střediska kontaktních 
čoček

Na začátku šedesátých let pak přišel 
vynález měkkých kontaktních čoček 
akademika Wichterleho, o kterých už 
toho bylo mnoho napsáno. V letech 
1962–65, když jsem byl nejprve kraj-
ským očním optikem na lékárenské 
službě a poté ředitelem národního 
podniku, se mnou Wichterle mnohokrát 
způsoby výroby  a hlavně aplikace kon-
taktních čoček projednával. Minister-
stvo zdravotnictví, na které se Wichterle 
také obrátil, mi doporučilo, abychom se 
v podniku kontaktním čočkám věnovali, 
že je v nich velký potenciál, a zároveň 
Československá oftalmologická společ-
nost určila tři lékaře, kteří budou prová-
dět prvotní aplikace kontaktních čoček. 
Byli to doktor Lubomír Krejčí, který se 
později stal profesorem na oční klinice 
v Motole, doktor Radim Střecha, který 
ovšem v roce 1968 odešel do Švédska, 
a doktorka Blanka Brůnová, která se sta-
la později profesorkou a přednostkou 
oční kliniky v Motole.  (Ještě předtím 
se kontaktní čočky zkoušely na II. oční 
klinice na Karlově náměstí na králících 
a vybraných pacientech. Doktor Maxmi-
lián Dreifus, který se touto aplikací za-
býval, pak v šedesátém osmém odešel 
do zahraničí, do Švýcarska, a vedl s aka-
demikem Wichterlem a jeho právníky 
velké právní spory, neboť chtěl podíl 
od americké firmy Bausch & Lomb, která 
koupila licenci na výrobu Wichterleho 
kontaktních čoček).

Vyvinul se tedy nový optický 
obor – aplikační střediska kontaktních 
čoček. První velké aplikační středisko 
bylo v Praze v Mostecké ulici. Tvrdé 
kontaktní čočky vyráběl Armando 

Miloš Setnička, vedoucí oboru oční optik na SZŠ Merhautova v Brně, v rozhovoru s apli-
kátorkami měkkých kontaktních čoček MUDr. Draganovou z Ústavu kosmetiky v Praze  
a MUDr. Hrazdírovou z Brna.
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Tatar v Brně, a to jak soustružené, tak 
lisované z perspexu. Profesor Wich-
terle vynalezl měkké kontaktní čočky. 
Pamatuji se na jedno jednání akade-
mického výboru oftalmologické spo-
lečnosti u profesora Jaromíra Kurze, 
kterému jsem byl přítomen, kde Otto 
Wichterle vyhlašoval, že tyto čočky 
budou strašně levné, jedna bude stát 
dvacet haléřů a že úplně vytlačí brýle. 
Akademik Kurz se mu vysmál a říkal: 
„Na to si, pane profesore, počkám.“ 
Měkké kontaktní čočky bylo tedy 
třeba uvést masovým způsobem do 
života. Proto jsme postupně zřizovali 
aplikační střediska, jejichž vedoucím 
byl Ing. Jaromír Novotný, pozdější ná-
městek ředitele národního podniku. Na 
specializovaných pracovištích při oční 
optice se nám podařilo vybudovat asi 
26 aplikačních středisek, naprosto sa-
mostatných. Později převzal aplikační 
střediska, tzv. divizi kontaktních čoček, 
Beno Blachut, nedávný prezident 
SČOO, vynikající oční optik a výborný 
aplikátor kontaktních čoček, který se 
dosud zabývá aplikací individuálních 
kontaktních čoček v Praze. 

Ústav makromolekulární chemie 
nebyl schopen tyto čočky vyrábět 
ve velkém, proto bylo dohodnuto 
s akademikem Wichterlem, že bude 
výroba probíhat systémem odlévání, 
ne soustružením, a vyráběl je národ-
ní podnik Okula Nýrsko. Tyto čočky 
se nám ale moc nedařily a nebyly 
kvalitní, proto vybavené pracoviště 
převzal národní podnik Ergon v Pra-
ze. Vybudoval speciální pracoviště, 
 jehož vedoucím byl Zdeněk Vanďurka, 
 výborný pražský oční optik. Pod jeho 
vedením fungovala výroba technolo-
gií odstředivého lití.

Co nás jako oční optiky nejvíc rozči-
lovalo, byla cena měkkých kontaktních 
čoček. Domnívali jsme se, že jejich cena 
musí být o mnoho vyšší než cena brýlí. 
Při tehdejší regulaci cen stála kontaktní 
čočka 53 korun, což nám přišlo velmi 
málo. Zdálo se nám, že tato cena nepo-
může rozvoji nového oboru kontaktních 
čoček. Cenové úřady nám ovšem nedaly 
souhlas ke zvýšení cen. Proto se později 
přešlo od čoček odlévaných na čočky 
soustružené. 

Zajímavé byly licence prodané do 
zahraničí. Pamatuji si, že existovala 
dohoda o rozdělení trhu pro prodej 
a aplikaci hotových kontaktních čo-
ček, kde bylo dohodnuto, že budeme 
odlévané čočky dodávat do zemí tzv. 
socialistického tábora a do evropských 
zemí. Proto v roce 1982 Akademie věd 
za vedení profesorem Wichterlem 
vyrobila pro Ameriku v rámci smluv 
odlévací linku, tzv. čočkostroj, a jed-
nu linku pro národní podnik Okula, 
který zřídil výrobní středisko litých 
kontaktních čoček pod vedením 
Ing. Koukala a chemického odborníka 
Ing. Vodňanského. Odběratelé v těchto 
zemích však chtěli čočky soustružené, 
ne odlévané. V rámci know-how nám 
dodali stroje na soustružení čoček. 
Hmota se vytvrzovala na bloky a z nich 
se soustružily kontaktní čočky s velkou 
propustností pro vodu a kyslík, který 
vyživuje oko. 

Jedna anglická firma namítala, že 
čočky jsou nekvalitní, že se při letecké 
dopravě povrchově poškodily a odřely. 
Došlo k soudnímu sporu, který jsme pro-
hráli, a přišli jsme tak o západní trh. Tato 
dohoda se však netýkala patentu prof. 
Wichterleho na hmotu a způsob výroby, 
kde se firma Bausch & Lomb s námi sou-
dila u amerického soudu v Los Angeles. 
Za osobní účasti prof. Wichterleho jsme 
soudy plně vyhráli a naše republika 
získala mnoho milionů dolarů.

Spolupráce s cizími 
zeměmi

V naší Společnosti českých očních 
optiků jsme se snažili o to, abychom 
byli jako oborové sdružení silní, na 
úrovni, a proto byla důležitá spolupráce 
s ostatními zeměmi. Dali jsme si za cíl 
podporovat podobné činnosti a znalosti 
v ostatních socialistických zemích. Nejpr-
ve jsme různými cestami navázali styky 
s Německou demokratickou republikou, 
s jejich komorou (Kammer der Technik), 
kde jsme si vyměňovali zkušenosti nejen 
z účastí na kongresech, které se konaly 
převážně v Lipsku, ale také z takzvaných 
krátkodobých skupin. Vybrali jsme čtyři 
až pět optiků, kteří se vešli do jednoho 
auta, a poslali jsme je na týden do NDR, 
kde se o ně starali němečtí optici. Na 
oplátku pak po nějaké době přijela 
skupinka optiků z NDR k nám a my 
jsme jim poskytli ubytování, stravování, 
zprostředkovali jsme pro ně prohlídku 
závodů, škol apod. Současně jsme se 
snažili rozšiřovat náš názor na postavení 
optometrie i v ostatních socialistických 
zemích, aby se odborná úroveň zvyšo-
vala i za hranicemi naší republiky. 

Dobrou spolupráci jsme navázali 
s Poláky. V Polsku fungoval podobně 
jako u nás národní podnik, jmenoval se 
Fotooptika. Polákům se sice tehdy také 
nepodařilo prosadit studium optomet-
rie, ale předběhli nás jiným způsobem – 

Milan Fidor, vedoucí katedry optiky na doškolováku v Brně (vlevo), Josef Braun, ředitel op-
tického úseku ve SPOFĚ (uprostřed) a profesor Lubomír Krejčí, jeden z prvních aplikátorů 
měkkých kontaktních čoček (vpravo).
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zaměstnávali v optikách přímo oční 
lékaře. Jednou z nejslavnějších lékařek 
byla Helena Ribarščiková, která měla 
svou ordinaci při oční optice v Poznani 
a jako první začala v Polsku aplikovat 
Wichterleho měkké kontaktní čočky. 
S podnikem Fotooptika jsme se dohodli 
na organizování výměnných týdenních 
akcí, kterým jsme říkali „po stopách 
odbornosti v Polsku“. Byly to v podstatě 
výjezdy pětičlenných skupin optiků 
obdobně jako v případě spolupráce 
s optiky z Německa.

Začali jsme také úzce spolupraco-
vat s bulharskými kolegy. V Bulharsku 
patřily optiky bohužel pod lékárny 
a vedli je magistři lékárníci. Byli však 
osvícení a zasazovali se o zřízení od-
borné optické školy. S optiky z Bulhar-
ska jsme spolupracovali nejen po od-
borné stránce, ale konaly se i výměnné 
akce rekreační. Národní podnik Oční 
optika měl několik rekreačních středi-
sek, jedno z nich se nacházelo ve Zleni-
cích nedaleko Prahy, kde bylo asi osm 
větších chat pro naše zaměstnance. Do 
tohoto střediska jezdili i zahraniční op-
tici, Slováci, Bulhaři i kolegové z jiných 
zemí, aby se zde rekreovali a také aby 
mohli navštívit a prohlédnout si naše 
hlavní město.

Až v osmdesátých letech se nám 
podařilo zahájit spolupráci s tehdej-
ším Sovětským svazem. Brýle se tam 
tehdy prodávaly postaru v lékárnách, 
ale když jsem tam pak osobně jezdil, 
bylo vidět, že oborem již hýbou mladí 
lidé. V některých městech byly vybu-
dovány továrny na výrobu brýlových 
čoček i obrub v mnohatisícovém až 
milionovém objemu. S těmito pod-
niky jsme spolupracovali po výrobní 
stránce.  Největší  továrna Optik a 
Izjum, která měla asi tři tisíce zaměst-
nanců, byla na Ukrajině a zakoupila 
licenci na bifokální zatavovaná brý-
lová skla. Spolupracovali jsme po 
společenské stránce i hospodářsky, 
v rámci RVHP. Národní podnik Oční 
optika od nich odebíral přibližně 
půl milionu brýlových čoček a půl 
milionu brýlových obrub ročně, což 
bylo množství, které československé 
výrobní podniky nedokázaly vyrobit 
a v našich optikách chybělo.

Odbornou spolupráci jsme navázali 
také s firmou Optika v Leningradě (dneš-
ní Petrohrad, pozn. redakce). Ředitel této 
moderní firmy se jmenoval Solovjev, byl 
politicky velmi aktivní, pokrokový a sou-
časně vyvíjel velkou snahu o pozvednutí 
oboru optiky. Podnik se zabýval také 
výrobou brýlových čoček, na kterou 
zakoupil know-how v Itálii. Kromě toho 
tam fungovala ještě jakási družstevní 
výroba, kde moderním způsobem 
vyráběli brýlové obruby. Spolupráce na-
šeho podniku se Sověty byla zaměřena 
mimo jiné na výměnné akce. Pět optiků 
z  Leningradu přijelo k nám do Prahy a tři 
naši optici jeli na oplátku do Leningradu. 
Ředitel Solovjev byl zároveň poslancem 
Leningradského sovětu a měl tak všude 
otevřené dveře. Prosadil, že jeho podnik 
od nás bude kupovat kontaktní čočky 
podle patentu profesora Wichterleho. 
Připravili jsme protokoly, které jsme 
dotáhli až na úroveň ministrů zdravot-
nictví obou zemí. Do Leningradu jsme 
vyslali pracovníky z našeho národního 
podniku, inženýra Hořejšího a  inženýrku 
 Drdáckou, aby tam pomohli zřídit apli-
kační středisko kontaktních čoček. Na-
vštívili Leningrad několikrát, přivezli tam 
stolky s osvětlovacími zrcadly pro snazší 
manipulaci při aplikaci kontaktních čo-
ček a některé další pomůcky. Přístroje 
nebylo zapotřebí vozit, protože kvalitní 
vyšetřovací oftalmologické techniky 
měli Sověti dostatek. Dá se říci, že naši 
pracovníci, optici a optometristé, byli ja-
kýmisi průkopníky. Optika v  Leningradě 
byla silným a velkým závodem, ovšem 
středisko kontaktních čoček jsme nepo-
máhali budovat přímo v Leningradě, ale 
v satelitním městečku Petrodvorec, kde 
stojí překrásné carské letní sídlo. Naše 
představa byla taková, že by naši optici 
jeli vždy na půl roku do Leningradu 
a učili tam místní optiky, poté by se vrátili 
a odjeli by tam jeden nebo dva další, aby 
měli dohled nad kvalitou poskytovaných 
služeb. Solovjev začal budovat optiky 
po celém Sovětském svazu, vyjmul je 
z lékáren, stavěl optiky na zelené louce, 
vždy poblíž nějakého střediska a hodně 
velkorysým způsobem. Například v Le-
ningradě byla jedna mezinárodní optika, 
kde se prodávalo špičkové zboží z dovo-
zu, hlavně z Itálie. Pracovalo v ní asi 40 za-

městnanců, byly to rozsáhlé prostory ve 
dvou patrech a stávaly tam velké fronty. 
Spolupráce mezi našimi a ruskými op-
tiky byla dobře vymyšlená a fungovala, 
stejně tak aplikační středisko, do kterého 
jsme dodávali čočky. Ředitel Solovjev byl 
s naší spoluprací také spokojen, říkával: 
„Josefe, dej půl milionu dolarů, já dám 
taky půl milionu dolarů, uděláme velkej 
mezinárodní kontrakt, ty se budeš starat 
o obchod a já budu otevírat po celém 
Sovětském svazu luxusní optiky.“ Bohu-
žel k tomu už nedošlo, protože Solovjev 
nečekaně v roce 1990 tragicky zemřel. 
Když jednoho rána přišel k autu, kterým 
ho vozili do práce, přiskočil k němu ně-
jaký člověk, střelil ho do břicha a utekl. 
Solovjev hodně krvácel, šofér ho odvedl 
zpět do domu a zavolal záchranku, která 
ale přijela až za tři hodiny a pan ředitel 
mezitím bohužel zemřel. Tím v roce 
1990 skončila slibná spolupráce, která 
se rozvíjela od osmdesátých let. 

Spolupráce se Sovětským  svazem 
byla dosti  rozsáhlá.  V době vlády  
 Gorbačova (1985–1991) a Jelcina 
 (1991–1999) se otevřela stavidla čin-
nosti a podnikání, a to i v oční optice. 
Ředitelem podniku býval většinou 
nějaký zasloužilý plukovník z války, ale 
jeho náměstky byli často třicetiletí mla-
díci, vzdělaní inženýři, a všichni uměli 
anglicky. Když jsem je chtěl omráčit, 
přivezl jsem jim nějaké odborné časo-
pisy v angličtině a oni řekli: „Josef, to 
my už dávno máme,“ a ukázali mi stohy 
zahraničních časopisů z různých zemí, ve 
kterých studovali. To byl pravděpodobně 
i jeden z důvodů, proč se Sovětský svaz 
při přestavbě z  komunistického systé-
mu nepotopil, neboť měli vychovanou 
mladou a jazykově nadanou generaci.

Redakce
Foto: z archivu Josefa Navrátila

Pokračování příště
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V   opt ickém kalendář i  je 
leden tradičně spjat s  vý-

stavou opti Mnichov. Hlavním 
tématem letošního veletrhu 
byla optika 4.0, tedy digitální 
technologie.  Zároveň však 
výstavu ozvláštnila část zvaná 
Vášeň pro sběratelské kousky 
či nově udělovaná speciální 
cena bloggerů.

Vášeň pro sběratelské 
kousky

Návštěvníky veletrhu letos zau-
jala jeho část v pavilonu C1 nazvaná 
Vintage Passion, ve které sběratelé 
Christian Metzler, Matti Piipponen, 
Siegfried Schlögl, Lee Yule, Dennis 
Metzler či Alexander Dosiehn a Gre-
goir Vuilleumier představovali pů-
vodní brýle z 20. století – například 
z třicátých či ze šedesátých let, které 
si návštěvníci mohli vyzkoušet a foto-
grafovat se v nich.

Návštěvníků z 35 zemí letos zavíta-
lo ve dnech 28. až 30. ledna na výstavu 
celkem 27 500 a mohli si prohlédnout 
nabídku 557 vystavovatelů.

Robert La Roche, jeden z předních 
designérů, popsal, co pro něj zname-
ná termín „vintage“: „Výraz vintage by 
se dal přiblížit výrazu dobrý ročník. 
U obrub se tak označují ty, které byly 

vyrobeny od roku 1950 až do roku 
1999. Ve své době byly předmětem 
debaty a v dnešní době reprezentují 
určitou epochu.“

A proč starší obruby vyvolávají 
podle psychologa Alberta Schnabe-
la z mnichovské univerzity Ludvíka 
Maxmiliána u lidí takový zájem? „Lidé 
mají rádi staré dobré časy. Evokují jim 
určité hodnoty a postoje a vyvolávají 
v nich vzpomínky na ty, které měli 
jako vzor v době dospívání.“ Podo-
týká však: „Je záhadou, proč dospělí 
upřednostní starší výrobek před tím 
novějším, i když pro to nemají ra-
cionální zdůvodnění. Když na tuto 
strunu obratně zahrají média nebo 
reklama, vyvolá v nás takový výrobek 
podprahově pozitivní vzpomínky 
a pocity.“

Brýle spadající do kategorie vin-
tage jsou vyrobeny přímo v určitém 
období, nejde tedy o napodobeniny. 
Kultovního statusu se jim dostává 
díky jejich tvaru, materiálu a důrazu 
na detail. 

Optika 4.0

Hlavním tématem letošního veletr-
hu byly digitální technologie, které ve 
světě optiky hrají čím dál tím větší roli. 
Optici, optometristé i kontaktologové si 
zároveň kladou otázku, které z nich jsou 

praktické, a které se naopak využívat ne-
budou. Digitální technologie umožňují 
měřit parametry oka pro zhotovování 
brýlových či kontaktních čoček, s nástu-
pem 3D tiskáren se otevřely další nové 
možnosti.

Jeden z odborníků, kteří na ve-
letrhu poskytli  rozhovor, Michael 
 Porsche, spolumajitel firmy Optik 
Wenzel GmbH, k digitálním technolo-
giím poznamenává: „Moc se mi líbí, že 
můžu například test zrakové ostrosti 
dělat pomocí obrazovky, na níž je re-
álné prostředí, někdy dokonce ve 3D.“ 
Rád využívá software, který vytvářejí 
firmy specializující se na čočky, jenž 
se dá sladit s iPadem. „Videocentrace, 
která je přesná na desetinu milime-
tru, se systémem WLAN přenáší do 
softwaru, a tak se dá zároveň čočka 
objednat,“ dodává.

Vývoj v přístrojové optice – tedy 
u keratoskopů, foropterů či softwaru – 
v této souvislosti na veletrhu nabídlo 
okolo třiceti firem.

Vědec a přednášející Markus  Leicht 
z Ernst-Abbe-Hochschule v Jeně popsal 
vynález, který zatím zní jako ze světa 
sci-fi – kontaktní čočku s integrovaným 
displejem, kterou vyvinula Univerzita ve 
Washingtonu, její omezení ale spočívá 
v tom, jak ji „dobíjet“. Její výkon je maxi-
málně 8 pixelů. Do budoucna se uvažuje 
i o tom, že by do čočky bylo možné 
vpravit např. obdobu lupy pro slabo zraké.

OPTI MNICHOV 4.0

VELETRHY   autor: redakce
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Letos poprvé Cena 
bloggerů

Zájemci o práce začínajících firem 
ve světě designu se mohli zastavit v tzv. 
optiboxech, tedy ministáncích, které 
obcházeli i bloggeři. Každý z šestnácti 
designérů měl tři minuty na to, aby 
popsal bloggerům z dvaceti zemí svůj 
výrobek. Představily se tyto firmy z šesti 
zemí: Smoke x Mirrors, BAWSOME, 
LASK eyewear, Projekt Samsen, wood 
and cotton, Brillenmanufaktur S*, lool, 
YOU MAWO, Y°CON, iWood, Eloise 
Spectacles, Emian Böhe, POWDER & 
HEAT, housebrand, NOGS a BARRIQULE. 
Cenu za start-up získala španělská firma 
lool, konkrétně Aris Rubio a Alex Gomez 
za retrofuturistické obruby.

Sportovní brýle pro děti

Na veletrhu se objevily nové brýle 
pro děti např. od firem adidas Sport 
eyewear, bollé, Breitfeld & Schliekert 
GmbH, Julbo, pricon GmbH, Swiss Eye 
International GmbH nebo Sziols Optic 
Fashion GmbH. Tento segment je velmi 
důležitý, protože při sportu dochází 
u dětí k četným zraněním (v Německu 
je to okolo 512 000 zranění za rok).

Brýle se v podstatě dělí do dvou 
kategorií – bezpečné pro školní spor-
ty, druhá kategorie navíc zahrnuje 
ochranné brýle. U skel je důležité, aby 
měly správnou povrchovou úpravu, tzn. 
aby byly nerozbitné. Pro děti hraje roli 
nejen cena, protože to, zda investovat 
do sportovních brýlí, rozhodují rodiče, 
ale hlavně to, aby se jim líbily. U dětí 
s větším počtem dioptrií někdy narážejí 
sportovní brýle na své technické limity, 
proto se často doporučují kontaktní 
čočky. Problém bývá také u stereosko-
pického vidění, protože to vede i k nižší 
pohybové koordinaci, hlavně když 
děti provádějí cvičení zahrnující skoky 
doprava a doleva nebo když procvičují 
rovnováhu.

Z tiskových zpráv veletrhu sestavila  
Mgr. Eva Klapalová
Foto: GHM

Na stánku firmy Zeiss si mohli návštěvníci vyzkoušet 3D brýle.

V hale C4 si dali dostaveníčko módní návrháři, aby představili trendy pro letošní rok.

Brýlové obruby ze dřeva starých barikových sudů na víno představila firma BARRIQULE.
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ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Veselý, DiS., Ph.D., Mgr. Petrová,  
Mgr. Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Synek, CSc.

Katedra optometrie 
a ortoptiky
LF MU V BRNĚ 
REKAPITULUJE 
V letošním roce se na katedře 

optometrie a ortoptiky (dále 
KOO) LF MU v Brně udála řada 
důležitých událostí. Ke konci roku 
2016 se ujal funkce přednosty 
KOO Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. 
Docent MUDr. Svatopluk Synek, 
CSc., který byl přednostou KOO 
v uplynulých 15 letech, bude dále 
působit na KOO jako odborný 
garant oboru a  předmětů, dále 
jako vyučující a  školitel. V  říjnu 
2016 dokončil státní doktorskou 
zkouškou a  obhajobou diser-
tační práce doktorské studium 
Mgr.  Matěj  Skrbek a  byl mu 
udělen vědecký titul Ph.D.

Den otevřených dveří na KOO 
V sobotu 16. a ve středu 20. ledna 2016 
se na Lékařské fakultě Masarykovy 

univerzity konal Den otevřených dveří. 
V sobotu se v aule kampusu LF MU 
v Bohunicích uskutečnila teoretická 
přednáška o možnostech studia na 
LF MU. Následně se všichni uchazeči 
vydali na exkurzi po pracovištích 
nejen v kampusu, ale i na dalších pra-
covištích, například na Komenského 
nám. 2. Ve středu se celá akce opako-
vala. Celkem se Dne otevřených dveří 
zúčastnila více než tisícovka uchazečů 
o studium. 

Mezinárodní veletrh oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA
Veletrh OPTA se vloni konal v ter-
mínu od 18. do 20. března. Tento 
již 22. ročník byl rekordní svou ná-
vštěvností. Podle závěrečné zprávy se 
veletrhu zúčastnilo celkem 5753 osob 
a meziroční nárůst počtu vystavova- 
 telů byl 5 %. 

Na stánku KOO jsme prezentovali 
tyto postery: New Distance Extended 
Master Study Program (S.  Petrová, 
P.  Veselý, P.  Beneš, S.  Synek), Optika 
a optometrie, ortoptika, optometrie 
(P.  Veselý, S.  Petrová, P.  Beneš, S.  Synek), 
Vliv aniseikonie na kvalitu prostorové-
ho vidění (P.  Veselý, S.  Synek) a Úloha 
chromagenových filtrů v procesu čtení 
(B.  Osičková, P.  Veselý). 

Někteří autoři přednesli své pří-
spěvky aktivně na odborném fóru: 
Screening zraku řidičů České republiky 
(D.  Albrechtová, M.  Skrbek, S.  Synek), 
Informovanost nositelů měkkých kon-
taktních čoček o možných zdravot-
ních rizicích (B.  Hašková, M.  Kodetová, 
P.  Beneš, S.  Synek), Vliv barevných folií 
na rychlost čtení u dyslektických dětí 
(Z.  Odvárková, P.  Veselý, S.  Synek) a Zbav-
te se brýlí – proč? (P.  Beneš, J.  Michálek, 
A.  Doležalová). 
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Konference Eye Health Advisor 
ve Varšavě
Devátá konference s názvem Eye Health 
Advisor se konala ve stejném termínu 
jako mezinárodní veletrh OPTA 2016, 
tedy 19. až 21. března, v polské Varšavě 
za podpory společnosti Johnson and  
Johnson VisionCare. Za katedru opto-
metrie a ortoptiky se konference  
zúčastnil doc. MUDr. Synek, CSc.

Třetí konference OCCSEE ve Splitu
Ve dnech 14. až 16. dubna se v chorvat-
ském Splitu konal třetí ročník Konference 
optometrie pro střední a jihovýchodní 
Evropu. Zúčastnili se jí rovněž zástup-
ci KOO včetně vybraných studentů 
a obohatili ji řadou odborných příspěv-
ků (obr. 1). Jejich výčet i podrobnější 
informace o účasti českých odborníků 
na konferenci jsme přinesli v loňském 
srpnovém čísle časopisu (ČOO 3/2016, 
str. 42–43). 

Slavíkovy dny
Dne 6. května se v hotelu Santon 
na brněnské přehradě uskutečnil již 
11. ročník semináře pro oftalmology 
a optometristy s názvem Brněnské Sla-
víkovy oftalmologické dny. Posluchači 
si vyslechli celkem 11 odborných pří-
spěvků. Z oftalmologických témat mů-
žeme zmínit například přednášku MUDr. 
Skorkovské nazvanou Operace katarakty 
a syndrom suchého oka, z příspěvků 
z oblasti optometrie a ortoptiky zaujala 
přednáška Mgr. Spurné na téma Změny 
prostorových frekvencí v závislosti na 
typu amblyopie. Odborného setkání se 
zúčastnilo téměř 100 oftalmologů, opto-
metristů a ortoptistů. Akce se konala pod 
záštitou České lékařské komory. 

Konference EAOO a ECOO v Berlíně
Mezinárodní konference Evropské aka-
demie optometrie a optiky a Evropské 
rady optometrie a optiky se vloni konala 
v termínu 19.–22. května v Berlíně. Kon-
ference se zúčastnili přední představitelé 
optometrie a optiky nejen z Evropy, ale 
i ze zámoří. Pro tuto konferenci jsme 
si připravili workshop s názvem Direct 
Ophthalmoscopy –  Enhance Your Skills, 
během kterého si účastníci vyslechli 
základní teoretické informace o přímé 

oftalmoskopii a následně si mohli 
vyzkoušet praktické provedení jak s kla-
sickým přímým bateriovým oftalmosko-
pem, tak zejména se simulátorem přímé 
oftalmoskopie od firmy VR Magic. 

Během konference jsme se rovněž 
prezentovali formou posterů: Influence 
of Aniseikonia on Stereoscopy Vision 
(P. Veselý, S. Synek) a A Comparison of 
Different Methods Used to Measure 
the Corneal Surface (P. Beneš, S. Synek, 
S. Petrová, P. Veselý).

Studentská vědecká konference 
LF MU v Brně
Každoroční, letos již 60. studentská vě-
decká konference proběhla ve středu 
25. května v Univerzitním kampusu 
 Bohunice. V kategorii nelékařských 
oborů jsme měli tyto zástupkyně: 
Bc.  Odvárkovou s příspěvkem Barevný-
mi foliemi ke zlepšení čtení dyslektiků, 
Bc. Hráčkovou s příspěvkem Informo-
vanost nositelů měkkých kontaktních 
čoček o možných zdravotních rizicích 
a Mgr. Patočkovou s přednáškou Srov-
nání metod měření a validita hodnot 
potřebných pro přesný zábrus brýlových 
čoček. Bc. Odvárková získala za svou 
přednášku první místo a Mgr. Patočková 
místo třetí.

Kongres OPTOMETRIE – OPTIKA 2016 
na ČVUT v Praze
Jedenáctý ročník odborného vzdělá-
vacího kongresu OPTOMETRIE–OPTIKA 
se uskutečnil ve dnech 17. až 18. září 
na ČVUT v Praze. Zúčastnilo se jej přes 
400 účastníků z České republiky i ze 
 zahraničí. Za KOO jsme na konferenci 
přednesli tyto příspěvky: workshopy 

Lancaster Binocular Vision Test (P. Veselý, 
G. Spurná, S. Synek, obr. 2) a Potenciál 
v multifokálních kontaktních čočkách 
(P. Beneš) a posterové prezentace 
New Distance Extended Master Study 
 Program (P. Veselý, S. Petrová, S. Synek, 
P. Beneš), Optika a optometrie, ortoptika, 
optometrie (P. Veselý, S. Petrová, S.  Synek, 
P. Beneš) a Vliv aniseikonie na kvalitu 
prostorového vidění (P. Veselý, S. Synek). 

Celostátní studentská 
konference optometrie 
a ortoptiky s mezinárodní 
účastí

Dne 20. října se na KOO uskutečnil 
sedmý ročník Celostátní studentské kon-
ference optometrie a ortoptiky s meziná-
rodní účastí (CSKO). Na konferenci, v je-
jímž průběhu zaznělo 11 studentských 
přednášek a bylo představeno celkem 
13 odborných posterů na optické, opto-
metrické nebo kontaktologické téma, se 
sjelo celkem 250 účastníků, z toho 50 ze 
zahraničí. Přivítali jsme i hosty z FBMI 
ČVUT v Praze a UP v Olomouci. 

Zhodnocení studentské konference 
přísluší studentům – komentář sepsala 
Bc. Barbora Hráčková.

Konference očima 
studentů

Podzim je na katedře optometrie 
a ortoptiky Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně již tradičně spojen se 
studentskou konferencí. Letošní ročník 
mezi stálými účastníky (domácími 
studenty) přivítal také kolegy ze spřáte-

obr. 1 Bc. Zuzana Odvárková u svého 
 posteru na konferenci OCCSEE 
 ve Splitu.

obr. 2 Mgr. Gabriela Spurná na workshopu 
 Lancaster Binocular Vision Test na
 kongresu OPTOMETRIE–OPTIKA 
 v Praze.
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lených fakult v rámci republiky i ze 
zahraničí. Dorazili moravští kolegové 
z Univerzity Palackého v Olomouci a také 
zástupci z ČVUT v Kladně spolu s lektor-
kou Mgr. Markétou Žákovou. Svou pří-
tomností poctili pořadatele též studenti 
z Univerzity aplikovaných věd ve Veliké 
Gorici v Chorvatsku. Dorazil celý autobus 
studentů pod vedením Kristiny Mihič, 
Sonji Drugovič a Kristijana Piliho. Chor-
vatští studenti si konferenci v Brně velmi 
oblíbili a každým rokem jich přijíždí více 
a více. Celodenní program konference se 
odehrával ve velké posluchárně fakulty 
sociálních studií (obr. 3).

Již poněkolikáté se sponzorování 
konference ujala firma CooperVision. Do 
Brna dorazil i ředitel firmy Roman Veselý, 
který byl zájmem mladých optometristů 
a ortoptistů nadšen. Velkým přínosem 
ze strany sponzorské firmy byla i vy-
čerpávající úvodní přednáška v podání 
Bc. Tomáše Dobřenského. Ten ve svém 
příspěvku zdůraznil, jak je důležité 
zohlednit individuální parametry oka 
každého klienta při výběru správné 
kontaktní čočky. Prezentace byla do-
plněna o videoprojekce, které výstižně 
demonstrovaly danou problematiku. 
Na závěr prezentace seznámil s výsledky 
zahraniční studie, která odhalila návyky 
a především zlozvyky nositelů kontakt-
ních čoček.

V rámci celodenního programu se 
účastníci konference mohli zapsat na 
odborné workshopy. Přístrojové vyba-
vení katedře ochotně zapůjčila firma 
Topcomed. Studenti si mohli vyzkoušet 
práci s optickou koherentní tomografií 
(OCT ), foropterem, nemydriatickou 

fundus kamerou, štěrbinovou lampou 
nebo autorefraktokeratotonometrem. 
Na každém workshopu se studentům 
věnoval zkušený optometrista nebo 
odborník na danou problematiku, který 
rád zodpověděl veškeré zvídavé dotazy. 
Ředitel firmy Topcomed Emanuel Řehola 
byl mile překvapen zájmem studentů 
o jednotlivé přístroje a pochvaloval si 
spolupráci s katedrou. 

Na letošním ročníku konference 
se poprvé objevil stánek Erasmus. Stu-
dentky druhého ročníku navazujícího 
magisterského studia optometrie se 
snažily oslovit a motivovat studenty ke 
studiu v zahraničí. Z katedry dosud vyjely 
studovat v rámci programu Erasmus+ 
pouze čtyři studentky, a to před více než 
dvěma lety. K podivu všech je zatím ni-
kdo další nenásledoval. Aktuálně mohou 
brněnští studenti studovat optometrii 
v Chorvatsku, Řecku či Španělsku. Zájem 
projevily necelé dvě desítky studentů. 
Budeme doufat, že svůj záměr dotáhnou 
do cíle a v budoucnosti nás obohatí 
o nové poznatky v oblasti optometrie 
ze zahraničí.

Program konference byl velmi pestrý. 
Během dne zaznělo ve třech blocích 
deset prezentací v podání absolventů 
bakalářského studia optiky a optomet-
rie, kteří seznámili posluchače převážně 
s výsledky svých studií a přinesli zajímavé 
poznatky. Řešila se problematika sná-
šenlivosti vertikálního prizmatu, jehož 
účinkem jsou zatíženi nositelé multi-
fokálních brýlových čoček. Pozornost 
byla zaměřena i na dětské pacienty, 
kdy byla zdůrazněna nutnost vyřazení 
akomodace při stanovení správné ko-

rekce. Studenti si připomněli diagnos-
tiku katarakty a někteří se mohli poprvé 
setkat s měřením dynamické zrakové 
ostrosti. Zmíněna byla i problematika 
včasné diagnostiky keratokonu. Jedna 
přednáška byla věnována metodě iris-
registrace, která se v současné době 
využívá k vyhodnocení očních pohybů 
před plánovaným refrakčním zákrokem. 
Dále byli posluchači seznámeni s proble-
matikou očních protéz nebo s výsledky 
studie zaměřené na využití barevných 
fólií při čtení u dyslektických dětí. Dva 
příspěvky se zaměřily na proměnlivost 
daných parametrů v závislosti na věku. 
Konkrétně byl zkoumán vztah akomo-
dačně vergenčních vlastností a také 
adaptace na tmu. Jako jediná zahraniční 
účastnice přednesla svůj příspěvek 
Dorotea Prguda a obeznámila studenty 
s možností třídění očních nálezů při 
vyšetření předního segmentu oka na 
štěrbinové lampě.

Cenné informace mohli účastníci zís-
kat rovněž z dvanácti odborných posterů 
věnovaných zajímavým tématům. 
Kromě domácích studentů si poster při-
pravili také dva studenti z ČVUT v Kladně 
a tři studenti z univerzity ve  Veliké Gorici. 
V angličtině byly prezentovány výsledky 
studie, která měla určit vztah mezi myo-
pií a rohovkovým astigmatizmem u stu-
dentů optometrie z Veliké Gorici. Další 
anglický poster se věnoval problematice 
vztahu víček a nošení kontaktních čoček. 
Dále byla zmíněna problematika syme-
trické a asymetrické konvergence, vliv 
anizometropie na kvalitu vidění, změny 
refrakce a aberací u pacientů po operaci 
šedého zákalu, prizmatická korekce, 
hygienické návyky nositelů měkkých 
kontaktních čoček, internetový obchod 
a další. Všechny postery osobně předsta-
vili sami autoři. 

Již tradičně byl pro studenty připra-
ven odborný kvíz. Jeho autor Pavel Beneš 
sestavil otázky tak, aby byli schopni 
odpovídat i studenti prvních ročníků, 
kteří měli za sebou pouhý měsíc studia. 
I přesto, že byly otázky jednoduché, 
někteří studenti vyšších ročníků se při 
vyplňování správných odpovědí dosti za-
potili. Účastníci měli také za úkol vybrat 
z přednesených prezentací tři nejlepší. 
Odborná komise pod vedením docenta 

obr. 3 Při studentské konferenci CSKO v Brně panovala v posluchárně dobrá nálada.
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Svatopluka Synka zase volila tři nejlepší 
postery. Výsledky hlasování a hodno-
cení byly zveřejněny na slavnostním 
vyhlášení v hudebním klubu Two faces. 
V kategorii nejlepší prezentace vyhrála 
Pavla Hrabalová se svým příspěvkem 
Statická versus dynamická zraková ost-
rost. Jako nejlepší poster byl odbornou 
komisí zvolen příspěvek Josipy Bagarić 
a  Matiji Dubovskiho The Relationship 
Between Myopia and Corneal Astigma-
tism in Students of Optometry in Croatia. 
Na závěr byli vylosováni tři výherci, kteří 
správně odpověděli na otázky v odbor-
ném kvízu. Konference byla zakončena 
vynikajícím rautem, dobrou hudbou 
a zábavou.

Cílem konference bylo umožnit 
studentům, aby si vyzkoušeli, jaké to je 
přednášet před plnou posluchárnou. 
Posluchači se mohli dozvědět zajímavé 
informace, které vůbec nemusí zaznít 
v osnovách jednotlivých předmětů, 
a rozšířit si tak obzory. Někteří studenti 
si vyzkoušeli atmosféru odborné kon-
ference poprvé a mohou být tímto 
zážitkem motivováni k účasti na dalších 
odborných konferencích pořádaných 
například SČOO, ČKS nebo dalšími 
 organizacemi.

Bc. Barbora Hráčková

Konference ČKS v Nymburce
Dvacátý třetí sjezd České kontaktologic-
ké společnosti v Nymburce se uskutečnil 
od 11. do 13. listopadu. Sjezdu se za KOO 
zúčastnil Mgr. Beneš, který kromě každo-
roční zprávy o činnosti katedry připravil 
také workshop na téma Potenciál u mul-
tifokálních kontaktních čoček. Další pří-
spěvek na téma Kontaktní čočky u dět-
ského pacienta přednesla Mgr. Spurná. 
V nedělní soutěžní studentské sekci 
jsme měli několikanásobné zastoupení 
v podobě přednášek: Vliv barevných 
fólií na dyslexii (Z. Odvárková), Srovnání 
metod měření přední plochy rohovky 
(D. Albrechtová), Význam rohovkové to-
pografie pro zdravé nošení kontaktních 
čoček (L. Patočková), Nositelé měkkých 
kontaktních čoček – Dělají vše správně? 
(B. Hráčková, M. Kodetová). Posledně 
jmenované studentky vyhrály soutěž 

o nejlepší odbornou přednášku, kterou 
budou prezentovat na soutěži FORCE 
(Future Ocular Research Creativity Event) 
v maďarské Budapešti v květnu 2017.

Celostátní studentská konference 
lékařských fakult ČR a SR
Tato konference se konala 22.–23. lis-
topadu v Brně. Do celostátního kola 
postoupila z květnové studentské kon-
ference na LF MU v Brně naše studentka 
Bc. Zuzana Odvárková s příspěvkem 
o účinku barevných fólií u dyslektických 
dětí a umístila se ve své kategorii na 
celostátní úrovni mezi všemi lékařskými 
fakultami v ČR a SR na prvním místě. 
Velmi gratulujeme a těšíme se na další 
úspěšnou spolupráci. 

Celostátní studentská konference 
Mikuláš s optometrií a ortoptikou 
Oblíbená mikulášská konference se 
uskutečnila ve středu 7. prosince. 
Zúčastnilo se jí přes 200 studentů 
pregraduálních i postgraduálních. 
Na konferenci zazněly převážně pří-
spěvky postgraduálních studentů: 
Vliv brýlové korekce na nestrabickou 
poruchu jednoduchého binoku-
lárního vidění (P.  Veselý, G.  Spurná, 
S.  Synek), 3D vyšetření (D.  Severa, 
P.  Beneš), Komplikace spojené s no-
šením hydrogelových a  s i l i k on-
-hydrogelových kontaktních čoček 
(S.  Bramborová, P.  Beneš), Poro vnání 
různých přístupů k hodnocení he-
teroforií (P.  Kříž, Š.  Skorkovská), Vliv 
amblyopie na kontrastní citl ivost 
(G.  Spurná, M.  Dostálek), Možnosti 

měření vstupních parametrů před 
zábrusem brýlových čoček (L. Patoč-
ková, P. Veselý). 

Hlavním sponzorem konference byla 
firma Essilor - Optika (obr. 4), která za-
půjčila na workshopy přístroje  EyeRuler, 
Wave Analyzer Medica 700, Nautilus 
a další. 

Slovo závěrem
Článek shrnuje bohaté odborné dění na 
katedře optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně v uplynulém roce. Zástupci KOO 
nebo studenti se každoročně zúčast-
ňují důležitých odborných konferencí, 
některé z nich studenti za pomoci 
pedagogů sami organizují a moderují. 
Jako pedagogové jsme rádi, že se nám 
daří udržovat četnost a kvalitu těchto 
odborných setkání. Domníváme se, 
že díky těmto příležitostem dochází 
k rozvoji nejen jednotlivých osobností 
z řad studentů, ale rozvíjí se i obory jako 
optika, optometrie a ortoptika. 

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem spolupracovníkům a sponzo-
rům, kteří nám pomáhají realizovat naše 
společné cíle.

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

Foto: Bc. Zuzana Odvárková,  
Magdaléna Zábranská

obr. 4  Na mikulášské studentské konferenci v Brně přednášel mimo j iné  
Mgr. Roman Heinz z firmy Essilor - Optika.
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ZKOUMÁNÍ 
VARIABILITY 
komfortu nošení  
měkkých kontaktních 
čoček během dne
Mn o z í  u ž i v a t e l é  m ě k -

kých kontaktních čoček 
s i   vš ímaj í  změn komfortu 
nošení  kontaktn ích čoček 
během dne,  zejména když 
střídají různé činnosti a pohy-
bují se v různých prostředích. 
 Kieron  Mathews, Ben Daigle, 
Jordin Alford a  Anne Marie 
 Jedraszczak vypracovali zprá-
vu, která se podrobněji zabývá 
problematikou komfortu noše-
ní čoček.

V uplynulých někol ik a letech 
došlo v oblasti měkkých kontakt-
ních čoček v souvislosti se zvýšením 
komfortu jejich nošení k důležitému 
vývoji. Pohodlí je pro pacienty, kteří 
kontaktní čočky používají, důležitým 
aspektem a nepohodlí zase hlavním 
důvodem, proč čočky přestávaj í 
nosit [1, 2].

Zdá se, že při používání kontaktních 
čoček existují dva konkrétní časové 
body, které se sledují při posuzování 
pohodlí: počáteční pohodlí při nasazení 
a pohodlí na konci dne. Oční specialisté 
se například svých pacientů ptají, zdali 
jsou na konci dne při nošení kontaktních 
čoček nespokojeni s pohodlím, ovšem 
nevěnuje se dostatečná pozornost 
pohodlí používání čoček v průběhu 
celého dne.

Více informací o tom, co se děje 
nejen při nasazování kontaktních čoček 
a jejich vyjmutí, ale také v době mezi tím, 
lze vyvodit z rozmanitých zkušeností uži-
vatelů. Toto hlubší pochopení a schop-
nost porozumět problémům, se kterými 
se uživatelé kontaktních čoček během 
dne setkávají, by mohly vést ke zlepšení 
materiálů, z nichž se čočky vyrábějí, 
jejich tvaru i postupů při jejich aplikaci. 
Proto byla provedena studie s cílem 
zmapovat v reálném čase komfort no-

šení čoček během celého dne z hlediska 
jejich uživatelů a porozumět tomu, na  
čem závisí. 

Metodika studie

Nezávislí specialisté na marketin-
gový výzkum ze společnosti Kadence 
International provedli kvantitativní stu-
dii mezi uživateli měkkých kontaktních 
čoček. Jejím cílem bylo lépe porozumět 
tomu, jaké mají uživatelé zkušenosti 
s nošením čoček během celého dne. 

Do studie se mohli zapojit uživatelé 
měkkých sférických kontaktních čoček 
ve věku od 18 do 39 let, kteří čočky nosí 
nejméně čtyři dny v týdnu a kteří byli bě-
hem studie schopni čočky nosit po celý 
den. Reprezentativní vzorek uživatelů 
čoček byl získán v USA prostřednictvím 
on-line panelu a sběr dat proběhl v čer-
venci a srpnu 2014. 
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Výzkum probíhal s využitím mo-
bilních digitálních technologií pro za-
znamenávání dne uživatele v reálném 
čase. Účastníci studie byli požádáni, 
aby vyplňovali krátké (pětiminutové) 
průzkumy zasílané do jejich chytrých 
telefonů prostřednictvím mobilní 
aplikace každé dvě hodiny během 
dní, kdy studie probíhala, a to od na-
sazení kontaktních čoček až po jejich 
vyjmutí. Každý tento miniaturní prů-
zkum obsahoval stejný soubor otázek 
umožňující sledovat odpovědi během 
celého dne. 

Průzkumy se dotazovaly na po-
hodlí při nošení čoček, spokojenost 
a  k val i tu v idění  (na pět ibodové 
stupnici), činnosti a prostředí v uply-
nulých dvou hodinách a příznaky 
a nálady během téže doby. Činnosti, 
prostředí a příznaky uvedené v prů-
zkumu pocházely ze seznamu klinicky 
ověřených ukazatelů odpovídajících 
zkušenostem uživatelů kontaktních 
čoček. 

Činnosti byly vybírány ze seznamu 
18 položek, mezi nimiž jsou například 
možnosti jako používání počítače 
nebo notebooku, psaní zprávy či 
e-mailu na chytrém telefonu nebo 
fyzická činnost. Prostředí se vybírala 
ze seznamu osmi položek, jako je 
například venku za vlhkého dne nebo 
uvnitř v klimatizovaném prostředí. 
Symptomy pozorované v uplynulých 
dvou hodinách mohli účastníci studie 
volit ze seznamu 14 položek, mezi 
nimiž byly možnosti jako pocit únavy 
očí, pocit suchých očí nebo kolísavé 
vidění.

Pr vním třem ukazatelům (po-
hodlí, spokojenost a kvalita vidění) 
byla přiřazena stejná váha s cílem 
vytvořit jednotnou metriku komfor-
tu nošení kontaktních čoček, která 
by vystihovala zkušenosti pacienta 
v každém okamžiku během dne. Sta-
tistická konstrukce komfortu nošení 
kontaktních čoček byla vytvořena 
kombinací  skóre pohodlí ,  v idění 
a spokojenosti a tyto výsledky se 
potom porovnaly podle denní doby, 
délky nošení čoček, prováděných 
činností a prostředí, ve kterých se 
uživatelé pohybovali.

Výsledky vyplývající ze 
studie

Studie se zúčastnilo 243 uživatelů 
měkkých sférických kontaktních čoček 
(101 uživatelů jednodenních čoček 
a 142 uživatelů čoček pro plánovanou 

výměnu). Jejich průměrný věk byl 
30,2 let (v rozpětí od 18 do 39 let) a 81 % 
tvořily ženy. Průzkum ukázal všeobecný 
sestupný trend u všech tří ukazatelů 
komfortu nošení čoček (pohodlí, spo-
kojenost a kvalita vidění) od nasazení až 
do konce dne (obr. 1). 
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contact lens performance 
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The past few years have seen important develop-
ments in the contact lens field designed to improve 
soft contact lens comfort. Comfort is a key feature 
of contact lens wear for patients, with discomfort 
the primary reason for discontinuing lens use.1,2

There tend to be two specific times during contact lens wear 
when comfort performance is taken into account both for contact 
lens manufacturers and eye care practitioners (ECPs): initial 
comfort on application and end-of-day (EOD) comfort. For 
example, ECPs often question their patients about EOD contact 
lens performance complaints, while specific moments in 
between can be overlooked.  

A closer look at what happens not only on application of a con-
tact lens and end-of-day removal but at the moments between, 
would uncover a more varied set of experiences that wearers go 
through.

This deeper understanding and empathy for the various chal-
lenges CL wearers face during the day could lead to improved lens 
materials, designs and fitting procedures. Hence a study was done 
to map and understand performance throughout the whole day 
from a CL wearer’s point of view in real time.  

Many soft lens wearers experience a decline and fluctuation in performance over the 
course of a day’s wear, especially when engaged in multiple activities. Kieron Mathews, 
Ben Daigle, Jordin Alford and Anne Marie Jedraszczak report

STUDY METHODOLOGY
Independent market research specialist Kadence International 
conducted a quantitative, longitudinal study of soft CL wearers to 
better understand the lens-wearing experience during the day. 

To participate in the study, soft, spherical contact lens wearers, 
between the ages of 18 and 39, had to wear their lenses at least 
four days a week, and be able to wear them for a full day on the day 
of the study. The market representative sample of wearers was 
recruited in the US via an online panel and data collection took 
place in July and August 2014. 

The research used mobile research techniques to chronicle the 
wear day in real time. Subjects were asked to respond to short 
(five-minute) surveys pushed to their smartphones every two 
hours during the day via a mobile app, beginning with application 

FIGURE 1 Percentage of respondents who rated top box (extremely comfortable, 
completely satisfied, excellent vision) in three CL performance areas 

FIGURE 2 Research identified two main patient groups based on CL 
performance throughout the day (aggregate ‘performance’ metric 
combines comfort, satisfaction and vision quality) 
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Doba nošení čoček
Poznámka: pohodlí, spokojenost a vidění mají vysokou korelaci při 95% spolehlivosti

obr. 1  Procento respondentů, kteří uvedli nejvyšší hodnocení (extrémně pohodlné, napros-
tá spokojenost, vynikající vidění) ve třech oblastech komfortu nošení kontaktních 
čoček.

obr. 2  Výzkum identifikoval dvě hlavní skupiny pacientů na základě pohodlí při nošení 
kontaktních čoček během dne (souhrnná metrika komfortu nošení čoček zahrnuje 
pohodlí, spokojenost a kvalitu vidění).

Vidění

Spokojenost

Pohodlí
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FIGURE 1 Percentage of respondents who rated top box (extremely comfortable, 
completely satisfied, excellent vision) in three CL performance areas 

FIGURE 2 Research identified two main patient groups based on CL 
performance throughout the day (aggregate ‘performance’ metric 
combines comfort, satisfaction and vision quality) 

70% 69% 69%

66%

62%

59% 59%

54% 54% 53%
50% 50% 50%

45% 45%

39% 39% 39% 39% 40% 40% 40% 40%

36% 36%

59%
56% 56%

51% 50%
48% 48%

44% 44% 44%

39%
37% 37% 36% 36%

34% 33% 33% 33%
32%

30% 30% 30%
28% 28%

43% 43% 42%

39%
37%

35% 35%

30% 30% 30%
29% 29% 29%

24% 24% 23%
25% 25% 25%

24%
23% 23% 23%

20% 20%

65%

55%

45%

35%

25%

15%
2.5hrs 3hrs 3.5hrs 4hrs 4.5hrs 5.5hrs 6.5hrs 7.5hrs 8.5hrs 9.5hrs 10.5hrs 11.5hrs 12.5hrs 13.5hrs 14.5hrs5hrs 6hrs 7hrs 8hrs 9hrs 10hrs 11hrs 12hrs 13hrs 14hrs

Duration of wearing lenses

(%
 - 

5
 p

oi
nt

 s
ca

le
)

Note: comfort, satisfaction, vision are highly correlated @95% con�dence

Comfort, Satisfaction with lenses, Vision quality
(%  - 5 point scale)

Vision

Satisfaction

Comfort

70%

60%

40%

30%

20%

10%

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

P
er

fo
rm

an
ce

 (
%

 )

Performance
(%)

59% Decliners

0%

50%
41%

39%

31% 33%

24%

15% 16%
14%

11%
14%

7% 7%

Duration of lens wear

70%

60%

40%

30%

20%

10%

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

P
er

fo
rm

an
ce

 (
%

 )

Performance
(%)

41% Maintainers

0%

50%

40% 42% 42% 43%
38%

43%
46%

49%

41%
46%

43% 44%

Duration of lens wear

Komfort nošení kontaktních čoček 
(% nejvyšších hodnocení)

Ch
ov

án
í (

%
 n

ej
vy

šš
íc

h 
ho

dn
oc

en
í)

3hod. 4hod. 5hod. 6hod. 7hod. 8hod. 9hod. 10hod. 11hod. 12hod. 13hod. 14hod.

59 % Uživatelé s klesajícím komfortem  
nošení kontaktních čoček

Doba nošení čoček



60

Všichni uživatelé však neměli stejnou 
zkušenost. Byly identifikovány dvě hlavní 
skupiny uživatelů kontaktních čoček: 
nositelé, kteří udávali stálý komfort 
nošení čoček po celý den (uživatelé se 
stálým komfortem nošení čoček, 41 %) 
a nositelé, kteří vykazovali celkový pokles 
komfortu nošení čoček během dne 
(uživatelé s klesajícím komfortem nošení, 
59 %) (obr. 2). 

Poměr uživatelů se stálým komfor-
tem nošení kontaktních čoček oproti uži-
vatelům s klesajícím komfortem nošení 
byl stejný bez ohledu na modalitu, což 
prokázalo, že u uživatelů jednodenních 
čoček dochází k podobnému poklesu 
komfortu nošení jako u uživatelů čoček 
pro plánovanou výměnu. 

Projevy poklesu pohodlí při nošení 
čoček byly u jednotlivých respondentů 
odlišné. Ve skupině uživatelů s klesajícím 
komfortem byly odvozeny čtyři jedi-
nečné zkušenosti. Nejčastějším vzorem 
poklesu komfortu čoček bylo kolísavé 
zhoršování, které vykazoval každý čtvrtý 
uživatel kontaktních čoček a téměř po-
lovina uživatelů s klesajícím komfortem, 
kde se dobré okamžiky střídaly s méně 
dobrými. Každý pátý nositel kontaktních 
čoček nebo 31 % uživatelů s klesajícím 
pohodlím zažili plynulé zhoršování 
účinnosti čoček od nasazení až do konce 
dne. Menší procento uživatelů pocítilo 
mírné zhoršení účinnosti (14 % uživa-

telů s klesající účinností) nebo prudké 
zhoršení na konci dne (13 % uživatelů 
s klesajícím komfortem nošení) (obr. 3).

Porovnáme-li příslušné modality, 
zjistíme, že u uživatelů jednodenních 
čoček byla výrazně vyšší pravděpodob-
nost (p < 0,05), že pocítí spíše kolísavé 
zhoršování než plynulé nebo mírné 
zhoršení či pokles na konci dne (tab. 1). 
U uživatelů čoček pro plánovanou 
výměnu byla výrazně vyšší pravděpo-
dobnost, že pocítí spíše kolísavé nebo 
plynulé zhoršování.

Dvěma nejčastějšími symptomy, 
o nichž se zmínilo 59 % uživatelů, kteří 
zažili pokles komfortu nošení během 
dne, byly pocit unavených očí a suchých 
očí (obr. 4). Tyto příznaky navíc nejvíce 
korelovaly s komfortem nošení čoček. 
S postupujícím dnem tedy ti nositelé, 
kteří zažívali pokles pohodlí, vykazovali 
zároveň intenzivnější pocit suchých 
a unavených očí. 

Podle údajů ze studie neexistoval 
žádný bod zlomu ani specifická čin-
nost, která by působila pokles komfortu 
nošení čoček. Nicméně u uživatelů 
s klesajícím komfortem nošení byla vyšší 
pravděpodobnost, že se během dne 
budou věnovat 10 nebo více různým 
činnostem, jako je práce na notebooku 
nebo počítači, odesílání e-mailů z tele-
fonu, používání aplikací nebo provádění 
domácích prací. 

Více než třetina (36 %) uživatelů 
s klesajícím komfortem nošení se během 
dne věnovala 10 nebo více činnostem ve 
srovnání s 21 % uživatelů se stálým kom-
fortem nošení čoček (p < 0,05, obr. 5). 
U uživatelů s klesajícím komfortem 
nošení byla také vyšší pravděpodobnost, 
že během dne budou střídat různá pro-
středí. V průměru během dne vykonali 
7,3 změn prostředí oproti 5,8 změnám 
ve skupině uživatelů se stálým komfor-
tem nošení.

Závěry

Tato práce dokládá, že bez ohle-
du na modalitu kontaktních čoček 
zažije šest z deseti uživatelů během 
denního nošení pokles komfortu 
kontaktních čoček. I když se jedná 
o sestupný trend, vývoj komfortu 
nošení čoček je často nelineární 
a během dne značně kolísá. Mnozí 
pacienti, zejména uživatelé jedno-
denních čoček, mohou „tiše trpět“ 
kolísavým poklesem pohodlí, aniž by 
se svěřili se svými problémy očnímu 
specialistovi, a potenciálně mohou 
přestat kontaktní čočky používat. 
Proto je důležité pochopit, co každý 
pacient zažívá a jak se jeho pocity 
mění během dne, nejen jak se cítí 
na konci dne. 
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and ending just after they removed their CLs. Each mini-survey 
asked the same set of questions in order to track responses 
throughout the day.  

The surveys asked about lens comfort, satisfaction and vision 
quality (on a five-point scale), activities and environments experi-
enced within the previous two hours, and symptoms and moods 
over the same time frame. The activities, environments and 
symptoms in the survey came from a list of clinically validated 
measures comprising the wearers’ CL experience. 

Activities were selected from a list of 18 including ‘using a 
computer or laptop’, ‘typing a message/email on a smart phone’ 
and ‘exercising’. Environments were chosen from a list of eight 
such as ‘outside on a humid day’ and ‘inside in air conditioning’, 
and symptoms experienced in the past two hours from a list of 
14 such as ‘eye tiredness feeling’, ‘eye dryness feeling’ and 
‘fluctuating vision’.

The first three metrics (comfort, satisfaction, and vision qual-
ity) were combined with equal weight to create a single 
performance metric that summarises the experience of the 
patient at each moment throughout the day.

A statistical construct of ‘performance’ was created by combin-
ing comfort, vision and satisfaction scores, and then comparing 
them with time of day, duration of wear, activities and environ-
ments.

RESULTS 
A total of 243 soft spherical contact lens wearers (101 daily dis-
posable (DD) and 142 reusable (two-weekly or monthly 
replacement) participated. Their mean age was 30.2 years (range 
18-39) and 81% were female. The survey showed a general 
downward trend on all three measures of lens performance 
(comfort, satisfaction, and vision quality) from application to 
end of day (Figure 1). 

However, not all lens wearers had the same experience. Two 
main CL wearer groups were identified: those whose perfor-
mance was maintained across the entire day (‘maintainers’, 
41%) and others who experienced an overall performance 
decline throughout the day (‘decliners’, 59%) (Figure 2). 

The proportion of maintainers compared to decliners was the 
same irrespective of modality, demonstrating that DD wearers 
are as susceptible to CL performance declines as reusable lens 
wearers. 

The way wearers experienced performance decline was not 
the same for all respondents. In the decliner group, four unique 
experiences were deduced. The most common performance 
decay pattern was one of fluctuating decline, affecting one in 
every four CL wearers or nearly half of the decliners, where 
good moments were interjected with not so good. ➔

TABLE 1 Performance decay patterns by CL modality (* p<0.05)

Fluctuating Continuous Slight End of day

Daily disposable 45% 22% 17% 17%

Reusable 39% 38% 11% 12%

FIGURE 3 Performance decay pattern within the Decliners group 

End of day dropSlight declineContinuous declineFluctuating declineKolísavé zhoršování Plynulé zhoršování Mírné zhoršení Pokles na konci dne

Kolísavé  
zhoršení

Plynulé 
zhoršení

Mírné 
zhoršení

Zhoršení na 
konci dne

Jednodenní 
kontaktní čočky

45 % * 22 % 17 % 17 %

Kontaktní čočky pro 
plánovanou výměnu

39 % * 38 % * 11 % 12 %

tab. 1  Vzory poklesu komfortu nošení kontaktních čoček podle modality kontaktních čoček (* p < 0,05).

obr. 3  Různé vzory/typy poklesu pohodlí při nošení kontaktních čoček ve skupině uživatelů s klesajícím pohodlím při nošení čoček.
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Vzhledem k tomu, že uživatelé 
s poklesem komfortu nošení nejčastěji 
hlásí pocit unavených očí a symptom 
suchých očí, měli by se oční specialisté 
při posuzování komfortu kontaktních 
čoček zeptat, zdali pacienti tyto příznaky 
zažívají v průběhu celého dne. Měli by se 
také podrobněji zajímat o to, jakým pro-
středím jsou pacienti vystaveni a jakým 
činnostem se věnují. Možná se přitom 
zjistí, že je nutná změna. Při rozhovoru 
s pacientem o jeho potřebách je též 
důležité zvážit, zda je pravděpodobné, 
že během dne podrobí kontaktní čočky 
zátěži v podobě různých činností a pro-
středí, protože potom lze předpokládat, 
že jejich komfort a tedy i spokojenost 
s čočkami se sníží. 

Oční specialisté tak mají možnost 
těmto pacientům nabídnout lepší řešení, 
ještě než čočky přestanou používat. A to 
jen díky drobným vylepšením v tom, 
jak formulují otázky týkající se komfortu 
 nošení –  dotazem na pohodlí v průběhu 
celého dne. 
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PERFORMANCE

One in every five CL wearers, or 31% of decliners, experi-
enced a continuous decline in lens performance from 
application to end of day. Smaller percentages of wearers expe-
rienced a slight decline in performance (14% of decliners) or a 
sharp drop at end of day (13% of decliners) (Figure 3).

When looking within each modality, DD wearers were signifi-
cantly more likely (p<0.05) to experience fluctuating than 
continuous or slight decline or end of day drop (Table 1). 
Reusable lens wearers were significantly more likely to experi-
ence fluctuating or continuous decline compared with slight 
decline/end of day drop.

The two most common symptoms articulated by the 59% of 
wearers who experienced a performance decline over the day 
were feelings of tired eyes and eye dryness (Figure 4). Moreover, 
these symptoms were also the most highly correlated with lens 
performance.

So as a CL wear day progresses, those with a decline in perfor-
mance report a corresponding increase in dryness and tired eye 
symptoms. 

According to the study data, there was no specific ‘tipping 
point’ or activity that caused CL performance to decline. 
However, decliners were more likely to engage in 10 or more 
activities throughout the course of the day, such as working on 
their laptop or PC, sending emails from their phone, using apps or 
doing homework.  

Over a third (36%) of decliners experienced 10 or more activi-
ties throughout the day compared with 21 per cent of Maintainers 
(p<0.05, Figure 5).

Decliners were also more likely to shift between different envi-
ronments during the day, experiencing 7.3 shifts (on average) in 
environment throughout day compared to 5.8 for maintainers.

CONCLUSIONS
This work highlights that, regardless of CL modality, six in 10 
wearers experience a decline in performance over the course of a 
day’s wear. Although the trend is a downward one, actual perfor-
mance is often non-linear and fluctuates considerably throughout 
the day. Many patients, namely DD wearers, may be ‘silent suffer-
ers’ from fluctuating decline who under-report problems to their 
ECPs and potentially drop out of CL wear. Therefore, it is impor-
tant to understand the experience of each patient and how it may 
change throughout the day – and not just at the end of the day. 

Given wearers most commonly report feelings of ‘tired eyes’ 
and ‘dryness symptoms’ with CL performance decline, when 
assessing CL performance eye care practitioners should ask 
whether patients experience these symptoms throughout the 
whole day. Also, digging deeper into the environments and vari-
ety of activities patients are exposed to can uncover a need for a 
change. When discussing patient needs, consider whether wear-
ers are likely to put high demands on their CLs through numerous 
activities and environments during the day, as they may then 
experience performance decline. 

Practitioners have an opportunity to offer better solutions to 
these patients before they lapse from wear with small tweaks in 
how lens performance questions are asked.  •
Kieron Mathews and Ben Daigle are insight managers at 
independent market research firm Kadence International. 
Jordin Alford is senior manager and Anne Marie Jedraszczak 
is manager global strategic insights, global strategic market-
ing at Johnson & Johnson Vision Care Inc in the USA. This 
article is based on a scientific poster presentation from the 
authors at the American Academy of Optometry meeting, 
October 2015. 
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FIGURE 5 Decliners’ and maintainers’ respective levels of activity and 
environments experienced throughout day
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PERFORMANCE

One in every five CL wearers, or 31% of decliners, experi-
enced a continuous decline in lens performance from 
application to end of day. Smaller percentages of wearers expe-
rienced a slight decline in performance (14% of decliners) or a 
sharp drop at end of day (13% of decliners) (Figure 3).

When looking within each modality, DD wearers were signifi-
cantly more likely (p<0.05) to experience fluctuating than 
continuous or slight decline or end of day drop (Table 1). 
Reusable lens wearers were significantly more likely to experi-
ence fluctuating or continuous decline compared with slight 
decline/end of day drop.

The two most common symptoms articulated by the 59% of 
wearers who experienced a performance decline over the day 
were feelings of tired eyes and eye dryness (Figure 4). Moreover, 
these symptoms were also the most highly correlated with lens 
performance.

So as a CL wear day progresses, those with a decline in perfor-
mance report a corresponding increase in dryness and tired eye 
symptoms. 

According to the study data, there was no specific ‘tipping 
point’ or activity that caused CL performance to decline. 
However, decliners were more likely to engage in 10 or more 
activities throughout the course of the day, such as working on 
their laptop or PC, sending emails from their phone, using apps or 
doing homework.  

Over a third (36%) of decliners experienced 10 or more activi-
ties throughout the day compared with 21 per cent of Maintainers 
(p<0.05, Figure 5).

Decliners were also more likely to shift between different envi-
ronments during the day, experiencing 7.3 shifts (on average) in 
environment throughout day compared to 5.8 for maintainers.

CONCLUSIONS
This work highlights that, regardless of CL modality, six in 10 
wearers experience a decline in performance over the course of a 
day’s wear. Although the trend is a downward one, actual perfor-
mance is often non-linear and fluctuates considerably throughout 
the day. Many patients, namely DD wearers, may be ‘silent suffer-
ers’ from fluctuating decline who under-report problems to their 
ECPs and potentially drop out of CL wear. Therefore, it is impor-
tant to understand the experience of each patient and how it may 
change throughout the day – and not just at the end of the day. 

Given wearers most commonly report feelings of ‘tired eyes’ 
and ‘dryness symptoms’ with CL performance decline, when 
assessing CL performance eye care practitioners should ask 
whether patients experience these symptoms throughout the 
whole day. Also, digging deeper into the environments and vari-
ety of activities patients are exposed to can uncover a need for a 
change. When discussing patient needs, consider whether wear-
ers are likely to put high demands on their CLs through numerous 
activities and environments during the day, as they may then 
experience performance decline. 

Practitioners have an opportunity to offer better solutions to 
these patients before they lapse from wear with small tweaks in 
how lens performance questions are asked.  •
Kieron Mathews and Ben Daigle are insight managers at 
independent market research firm Kadence International. 
Jordin Alford is senior manager and Anne Marie Jedraszczak 
is manager global strategic insights, global strategic market-
ing at Johnson & Johnson Vision Care Inc in the USA. This 
article is based on a scientific poster presentation from the 
authors at the American Academy of Optometry meeting, 
October 2015. 
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PERFORMANCE

One in every five CL wearers, or 31% of decliners, experi-
enced a continuous decline in lens performance from 
application to end of day. Smaller percentages of wearers expe-
rienced a slight decline in performance (14% of decliners) or a 
sharp drop at end of day (13% of decliners) (Figure 3).

When looking within each modality, DD wearers were signifi-
cantly more likely (p<0.05) to experience fluctuating than 
continuous or slight decline or end of day drop (Table 1). 
Reusable lens wearers were significantly more likely to experi-
ence fluctuating or continuous decline compared with slight 
decline/end of day drop.

The two most common symptoms articulated by the 59% of 
wearers who experienced a performance decline over the day 
were feelings of tired eyes and eye dryness (Figure 4). Moreover, 
these symptoms were also the most highly correlated with lens 
performance.

So as a CL wear day progresses, those with a decline in perfor-
mance report a corresponding increase in dryness and tired eye 
symptoms. 

According to the study data, there was no specific ‘tipping 
point’ or activity that caused CL performance to decline. 
However, decliners were more likely to engage in 10 or more 
activities throughout the course of the day, such as working on 
their laptop or PC, sending emails from their phone, using apps or 
doing homework.  

Over a third (36%) of decliners experienced 10 or more activi-
ties throughout the day compared with 21 per cent of Maintainers 
(p<0.05, Figure 5).

Decliners were also more likely to shift between different envi-
ronments during the day, experiencing 7.3 shifts (on average) in 
environment throughout day compared to 5.8 for maintainers.

CONCLUSIONS
This work highlights that, regardless of CL modality, six in 10 
wearers experience a decline in performance over the course of a 
day’s wear. Although the trend is a downward one, actual perfor-
mance is often non-linear and fluctuates considerably throughout 
the day. Many patients, namely DD wearers, may be ‘silent suffer-
ers’ from fluctuating decline who under-report problems to their 
ECPs and potentially drop out of CL wear. Therefore, it is impor-
tant to understand the experience of each patient and how it may 
change throughout the day – and not just at the end of the day. 

Given wearers most commonly report feelings of ‘tired eyes’ 
and ‘dryness symptoms’ with CL performance decline, when 
assessing CL performance eye care practitioners should ask 
whether patients experience these symptoms throughout the 
whole day. Also, digging deeper into the environments and vari-
ety of activities patients are exposed to can uncover a need for a 
change. When discussing patient needs, consider whether wear-
ers are likely to put high demands on their CLs through numerous 
activities and environments during the day, as they may then 
experience performance decline. 

Practitioners have an opportunity to offer better solutions to 
these patients before they lapse from wear with small tweaks in 
how lens performance questions are asked.  •
Kieron Mathews and Ben Daigle are insight managers at 
independent market research firm Kadence International. 
Jordin Alford is senior manager and Anne Marie Jedraszczak 
is manager global strategic insights, global strategic market-
ing at Johnson & Johnson Vision Care Inc in the USA. This 
article is based on a scientific poster presentation from the 
authors at the American Academy of Optometry meeting, 
October 2015. 
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FIGURE 4 Correlation between CL performance, dryness symptoms and tired eye feeling among decliners and maintainers

FIGURE 5 Decliners’ and maintainers’ respective levels of activity and 
environments experienced throughout day
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obr. 4  Korelace mezi komfortem nošení a pocitem suchých a unavených očí mezi uživateli 
s klesajícím komfortem nošení a uživateli se stálým komfortem nošení.

obr. 5  Příslušné úrovně činností a prostředí uživatelů s  klesajícím komfortem nošení 
čoček a uživatelů se stálým pohodlím při nošení čoček během dne.
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Jak na
DIGITÁLNÍ 
ZRAKOVOU 
ÚNAVU
Probouzí nás zářící displej te-

lefonu, který nám slouží jako 
budík. Celé hodiny pracujeme na 
počítači, občas se zastavíme, 
abychom se na něco podívali 
na jiné obrazovce – v  televizi, 
na tabletu nebo chytrém tele-
fonu. Tento vzorec opakujeme 
stále dokola a  naše dny jsou 
naplněny elektronickými  obrazy 
nejnovějších zpráv, on-line ná-
kupů, videoher, filmů, e-mailů 
a textových zpráv...

Po staletí se náš zrak rozvíjel tak, 
že jsme venku pozorovali nejrůznější 
objekty v odlišných vzdálenostech. 
Kombinace faktorů zahrnující blízkost, 
ze které sledujeme digitální obrazovky, 
četnost a celkovou dobu jejich použí-
vání a fyzické reakce našeho těla na 
způsob, jak sledujeme obrazovku, se 
tak stala příčinou vizuálního nepohod-
lí. Napětí a únavu, doprovázené dalšími 

projevy fyzického nepohodlí, označu-
jeme jako digitální zrakovou únavu. 

Pro digitální zrakovou únavu jsou 
charakteristické suché, podrážděné oči, 
rozmazané vidění a bolesti krku a zad. 
Nezřídka se stává, že těmito potížemi 
začne člověk trpět poté, co se po dobu 
dvou nebo více hodin upřeně díval na 
obrazovku, nebo velmi pravděpodobně 
sledoval dění na několika digitálních 
zařízeních současně. Pravda je taková, 
že v průměru 75 % osob, které používají 
dvě a více zařízení současně, uvádí, že 
trpí projevy digitální zrakové únavy ve 
srovnání s pouze 53 % osob, které nepo-
užívají více digitálních zařízení najednou.

Optimální optické uspořádání pra-
covních míst a kancelářských prostor by 
mělo být navrženo tak, aby se obrazovky 
počítačů nebo notebooků nacházely ve 
vzdálenosti 50 až 100 cm od očí. Pracovní 
prostředí však bývá „oční ergonomii“ velmi 
vzdálené a snadno tak přispívá k namáhání 
oblasti krku a zad. To obzvlášť platí v dnešní 

moderní společnosti, kdy se jakékoliv 
místo může proměnit v místo pracovní, 
ať je to barová stolička v kuchyni, křeslo 
v kavárně, letadlo nebo dokonce postel.

Ve studiích, jež se věnují modernímu 
stylu života, respondenti přiznávají, že 
používají digitální zařízení neustále. 
Uchylují se ke svým chytrým telefo-
nům, které nosí stále u sebe, aby zůstali 
v kontaktu s rodinou a přáteli (54 %), 
používají je jako navigaci (54 %) nebo 
pro předpověď počasí (51 %). Dospělí, 
kteří v zaměstnání pracují s počítačem, 
se zdají být nejvíce náchylní k digitální 
zrakové únavě, avšak ve vzrůstající míře 
jsou po delší dobu vystaveny moderní 
technice také děti. Kromě toho, že na di-
gitálních zařízeních hrají hry, používají je 
také ve škole a během domácí přípravy.

Každá generace má své specifické ná-
vyky a slabiny, co se týká používání digitál-
ních zařízení, nemusí si však být vědoma 
zdravotních následků spojených s příliš 
častým používáním moderní techniky.
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Děti

Děti jsou vychovávány ve světě, kde 
jsou moderní technologie nedílnou sou-
částí každodenního života. Děti však čas-
to nejsou dostatečně informovány, jak 
bezpečně používat digitální zařízení, aby 
si ochránily své zdraví. Například často 
nevědí, jak správně zařízení držet, nebo 
jak zdravě a pohodlně sedět. Celých 
65 % rodičů uvádí, že jejich děti (mladší 
18 let) tráví dvě a více hodin denně na 
digitálních zařízeních.

Dospělí ve věku 20–29 let 

Příslušníci tzv. generace millenium 
dokonale zvládají používání více digitál-
ních zařízení najednou. Střídají je, aby se 
pobavili u své oblíbené show, pracovali 
na notebooku nebo projeli sociální sítě. 
Až 73 % dvacátníků přiznává, že trpí pro-
jevy digitální zrakové únavy. Téměř devět 
osob z 10 v této věkové kategorii (87 %) 
používá dvě a více zařízení najednou. 
Své chytré telefony, počítače a tablety 
využívají především jako zdroj zpráv, 
zatímco 66 % lidí ve věku 60 let a starších 
se zprávy dozvídá z televize. 

Dospělí ve věku 30–39 let 

Dnešní třicátníci tráví většinu času 
zavření u počítače nebo notebooku, které 
používají v práci. Jak se jejich zrak s věkem 
vyvíjí, musí začít přemýšlet nejen o korekci 
zraku na čtení, ale zvážit i další možnosti 
ochrany očí, počítačovou oční optiku 
nevyjímaje. Celých 93 % třicátníků je ohro-
ženo digitální zrakovou únavou, protože 
tráví na digitálních přístrojích denně dvě 
a více hodin. Chytrý telefon jako navigaci 
používá 68 % z nich. A 67 % osob v této 
věkové kategorii stráví na digitálních zaří-
zeních každý den pět a více hodin. 

Dospělí ve věku 40–59 let

U čtyřicátníků dochází ke změnám 
zraku, které doprovázejí stárnutí, a pro 
mnoho z nich je výzvou zaostřit zrak na 
různé vzdálenosti a přecházet pohledem 

mezi digitálními zařízeními. Dnešní pa-
desátníci jsou navíc průkopníky v oblasti 
technologií – v 90. letech začali používat 
počítače. Z toho důvodu pro ně počítače 
a notebooky zůstaly stále nejdůležitějšími 
digitálními zařízeními. Všechny tyto věko-
vé kategorie již řeší problematiku rozdílné 
korekce na dálku a na blízko a jako nejdů-
ležitější faktor se jeví správné nastavení ko-
rekce s ohledem na pracovní vzdálenost. 
Více než 60 % z nich trpí jedním nebo více 
příznaky digitální zrakové únavy.

Ženy a muži 

Příznaky digitální zrakové únavy 
přiznávají častěji ženy (69 %) než muži 
(60 %). Každý den používají počítače 
a notebooky častěji muži než ženy. 
Ženy spíše používají k běžným denním 
činnostem chytré telefony. Dvě a více 
obrazovek současně používají častěji 
ženy než muži (74 % v porovnání s 67 %). 

Řešení pro vaše klienty

S ohledem na rozšiřující se potře-
bu nabídnout smysluplné řešení pro 
všechny, kteří podobné potíže poci-
ťují, přišla společnost CooperVision 
s novým unikátním řešením. Kontaktní 
čočky Biofinity Energys jsou přelomem 
ve svém oboru. Jako jediné kontaktní 
čočky na světě pomáhají mírnit únavu 
očí spojenou se zátěží při zaostřování 
do blízka, aniž by ovlivňovaly vidění 
na dálku. Zvládají to díky víceohnis-
kovým asférickým křivkám, které jsou 
po celé přední ploše optické zóny 
(technologie Digital Zone Optics™). 
Díky speciální technologii Aquaform® 
navíc přitahují a váží vodu a udržují 
tak přirozenou vlhkost a smáčivost 
a nevysušují oči. 

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

Zdroj: 

Průzkum VisionWatch Economic Situation Study: 

March 2016. Dostupné z: www.thevisioncouncil.org 

 www.coopervision.cz

Kontaktní čočky 
pro život
v digitálním světě

Představujeme
 NOVÉ  
Biofi nity Energys™
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KOREKCE NÍZKÉHO 
ASTIGMATIZMU
pomocí měkkých kontaktních 
čoček se sférickým  
či asférickým designem
Vpraxi se u nižších hodnot 

astigmatizmu provádí ko-
rekce pomocí měkké kontaktní 
čočky se sférickým či rotačně 
asférickým designem ploch. 
Refrakční vada je poté korigo-
vána pouze částečně a vzniká 
refrakční deficit, který má určitý 
vliv na kvalitu vidění. V  tomto 
článku je provedeno porovnání 
případu optimální sférocylindric-
ké korekce pomocí zkušební brý-
lové obruby a korekce měkkou 
kontaktní čočkou s  asférickým 
designem a  dioptrickou hod-
notou sférického ekvivalentu. 
U obou případů korekce je zkou-
mán vliv na zrakovou ostrost 
a kontrastní citlivost vyšetřova-
ných jedinců. 

Úvod 

Pro korekci refrakčních vad oka se 
při aplikaci kontaktních čoček v praxi 
u nižších hodnot astigmatizmu často 
neprovádí korekce torickou kontaktní 
čočkou, ale korekce pomocí měkké 
sférické či asférické kontaktní čočky. 
V takovém případě nedochází k optimál-
ní (úplné) korekci dané refrakční vady, 
astigmatizmus oka není sférickou kon-
taktní čočkou korigován a zbytková ne-
vykompenzovaná refrakční vada může 
významně ovlivňovat kvalitu vidění. 
Z praktického hlediska je důležité vědět, 
pro jakou míru astigmatizmu je možné 
provést takovou neoptimální korekci 
sférickou či asférickou kontaktní čočkou, 
aniž bychom významněji zhoršili kvalitu 
vidění. V případě, že bychom významněji 

ovlivnili kvalitu vidění, je nutné aplikovat 
torickou kontaktní čočku, popřípadě vy-
užít jiných možností korekce refrakčních 
vad. Nejpoužívanějšími kvantitativními 
charakteristikami subjektivní kvality 
vidění jsou zraková ostrost (vizus) a funk-
ce kontrastní citlivosti (CSF – Contrast  
Sensitivity Function). Zhoršení kvality 
vidění se projeví na poklesu hodnoty 
zrakové ostrosti, resp. funkce kontrastní 
citlivosti. 

V následujícím textu je popsána 
provedená analýza vlivu neoptimální 
korekce nižších hodnot astigmatizmu 
pomocí měkkých rotačně symetric-
kých kontaktních čoček s dioptrickou 
hodnotou sférického ekvivalentu dané 
refrakční vady ve srovnání s optimální 
sférocylindrickou korekcí brýlovou 
zkušební čočkou ve zkušební  obrubě. 

KONTAKTNÍ ČOČKY  autoři: Bc. Michaela Davidová, prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
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Na základě provedené teoretické 
i experimentální analýzy je možné 
kvantitativně říci, pro jaké hodnoty 
nekompenzovaného astigmatizmu lze 
ještě dobře provést korekci sférickou 
či asférickou kontaktní čočkou a jak se 
nekorigovaný astigmatizmus projeví 
na kvalitě vidění.

Analýza vlivu 
nevykompenzované 
refrakční vady na kvalitu 
vidění

Nejprve se zaměříme na to, jaký 
vliv bude mít nevykompenzovaná 
refrakční vada na kvalitu vidění, charak-
terizovanou zrakovou ostrostí. Předpo-
kládejme, že vyšetřovaný jedinec má 
refrakční vadu zapsanou pomocí sféro-
cylindrického zápisu jako   
Korigujeme-li ho pomocí korekční čoč-
ky (brýlové či kontaktní), jejíž účinek ke 
stejné rovině korekce (např. rovině brý-
lové čočky umístěné ve zvolené vrcho-
lové vzdálenosti od oka nebo k vrcholu 
rohovky) je vyjádřen ve sférocylindric-
kém zápisu jako 

 
, potom 

zbytková (nevykompenzovaná) složka 
refrakční vady ve sférocy-
lindrickém zápisu se dá stanovit podle 
následují cích vztahů

 (1a)

 (1b)

 (1c)

Takto korigované oko potom působí 
jako oko s nevykompenzovanou re-
frakční vadou . Z uvede-  
ných vztahů vyplývá, že velikost 
refrakčního deficitu po korekci závisí 
na odchylce jednotlivých složek sféro-
cylindrického zápisu korekční čočky 

 
od hodnot opt imální  

korekce refrakční vady 

Jako příklad si můžeme vzít jedince 
s optimální korekcí refrakční vady  

, který bude kori-
gován čočkou 
Dosazením do vztahů (1) dostaneme 
pro nevykompenzovanou refrakční  
v a d u . Nevykom-
penzovaná refrakční vada bude samo-
zřejmě jistým způsobem ovlivňovat 
(zhoršovat) kvalitu vidění daného je-
dince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality 
vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné.

Nyní se zaměřme na náš případ 
korekce astigmatického oka měkkou 
kontaktní čočkou se sférickým nebo 
rotačně asférickým designem. V případě, 
že budeme předpokládat korekci obec-
ně astigmatického oka s refrakční vadou 

(vztaženou k rohovce) po-
mocí tzv. nejlepší (optimální) sférické 
kontaktní čočky o vrcholové lámavosti  

rovné s fér ickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom 
bude kroužek nejmenšího rozptylu 
astigmatického oka v rámci geometrické 
teorie ležet v ideální obrazové rovině 
(na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se 
sférickým či rotačně symetrickým asféric-
kým designem co nejlepším způsobem, 
kterému by měla principiálně odpovídat 
i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně 
ovlivněna tím, že astigmatizmus oka 
není takovouto čočkou vůbec kori-
gován a korigovaný jedinec bude mít 
určitý refrakční deficit. Tento refrakční 
deficit můžeme určit dosazením hodnot  

do předcho-
zích vztahů (1) jako

 (2)

Tedy například jedinec s refrakční va- 
dou (vztaženou  
k rohovce) bude mít po korekci pomocí 
měkké sférické kontaktní čočky o vr-
cholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou 
refrakční vadu  
Vidíme, že osa zbytkové refrakční 
vady zůstává stejná a astigmatizmus je  
nekorigovaný.

Dále se budeme stručně zabývat 
otázkou, jakým způsobem ovlivní zbyt-
kový astigmatizmus (refrakční deficit  

) kvantitativní charakte-
ristiky subjektivního zrakového vjemu, 
jako je např. zraková ostrost. Podle 
prováděných experimentálních studií 
[1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti 
je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt 
defokusace, která je příčinou refrakční 
vady nazývané sférická ametropie 
(myopie nebo hypermetropie). U astig-
matického oka, kdy kroužek nejmenšího 
rozptylu leží na sítnici, je minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti 
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případů korekce je zkoumán vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost vyšetřovaných jedinců.  

Úvod  

Pro korekci refrakčních vad oka se při aplikaci kontaktních čoček v praxi u nižších hodnot 
astigmatizmu často neprovádí korekce torickou kontaktní čočkou, ale korekce pomocí měkké sférické 
či asférické kontaktní čočky. V takovém případě nedochází k optimální (úplné) korekci dané refrakční 
vady, astigmatizmus oka není sférickou kontaktní čočkou korigován a zbytková nevykompenzovaná 
refrakční vada může významně ovlivňovat kvalitu vidění. Z praktického hlediska je důležité vědět, pro 
jakou míru astigmatizmu je možné provést takovou neoptimální korekci sférickou či asférickou 
kontaktní čočkou, aniž bychom významněji zhoršili kvalitu vidění. V případě, že bychom významněji 
ovlivnili kvalitu vidění, je nutné aplikovat torickou kontaktní čočku, popřípadě využít jiných možností 
korekce refrakčních vad. Nejpoužívanějšími kvantitativními charakteristikami subjektivní kvality 
vidění jsou zraková ostrost (vizus) a funkce kontrastní citlivosti (CSF – Contrast Sensitivity Function). 
Zhoršení kvality vidění se projeví na poklesu hodnoty zrakové ostrosti, resp. funkce kontrastní 
citlivosti.  
V následujícím textu je popsána provedená analýza vlivu neoptimální korekce nižších hodnot 
astigmatizmu pomocí měkkých rotačně symetrických kontaktních čoček s dioptrickou hodnotou 
sférického ekvivalentu dané refrakční vady ve srovnání s optimální sférocylindrickou korekcí 
brýlovou zkušební čočkou ve zkušební obrubě. Na základě provedené teoretické i experimentální 
analýzy je možné kvantitativně říci, pro jaké hodnoty nekompenzovaného astigmatizmu lze ještě dobře 
provést korekci sférickou či asférickou kontaktní čočkou a jak se nekorigovaný astigmatizmus projeví 
na kvalitě vidění. 

Analýza vlivu nevykompenzované refrakční vady na kvalitu vidění

Nejprve se zaměříme na to, jaký vliv bude mít nevykompenzovaná refrakční vada na kvalitu vidění, 
charakterizovanou zrakovou ostrostí. Předpokládejme, že vyšetřovaný jedinec má refrakční vadu 
zapsanou pomocí sférocylindrického zápisu jako rrr CS θ×/ . Korigujeme-li ho pomocí korekční 
čočky (brýlové či kontaktní), jejíž účinek ke stejné rovině korekce (např. rovině brýlové čočky 
umístěné ve zvolené vrcholové vzdálenosti od oka nebo k vrcholu rohovky) je vyjádřen ve 
sférocylindrickém zápisu jako ccc CS θ×/ , potom zbytková (nevykompenzovaná) složka refrakční 
vady ΔΔΔ θ×CS /  ve sférocylindrickém zápisu se dá stanovit podle následujících vztahů
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Takto korigované oko potom působí jako oko s nevykompenzovanou refrakční vadou ΔΔΔ θ×CS / . 
Z uvedených vztahů vyplývá, že velikost refrakčního deficitu po korekci závisí na odchylce 
jednotlivých složek sférocylindrického zápisu korekční čočky ccc CS θ×/  od hodnot optimální 
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Úvod  

Pro korekci refrakčních vad oka se při aplikaci kontaktních čoček v praxi u nižších hodnot 
astigmatizmu často neprovádí korekce torickou kontaktní čočkou, ale korekce pomocí měkké sférické 
či asférické kontaktní čočky. V takovém případě nedochází k optimální (úplné) korekci dané refrakční 
vady, astigmatizmus oka není sférickou kontaktní čočkou korigován a zbytková nevykompenzovaná 
refrakční vada může významně ovlivňovat kvalitu vidění. Z praktického hlediska je důležité vědět, pro 
jakou míru astigmatizmu je možné provést takovou neoptimální korekci sférickou či asférickou 
kontaktní čočkou, aniž bychom významněji zhoršili kvalitu vidění. V případě, že bychom významněji 
ovlivnili kvalitu vidění, je nutné aplikovat torickou kontaktní čočku, popřípadě využít jiných možností 
korekce refrakčních vad. Nejpoužívanějšími kvantitativními charakteristikami subjektivní kvality 
vidění jsou zraková ostrost (vizus) a funkce kontrastní citlivosti (CSF – Contrast Sensitivity Function). 
Zhoršení kvality vidění se projeví na poklesu hodnoty zrakové ostrosti, resp. funkce kontrastní 
citlivosti.  
V následujícím textu je popsána provedená analýza vlivu neoptimální korekce nižších hodnot 
astigmatizmu pomocí měkkých rotačně symetrických kontaktních čoček s dioptrickou hodnotou 
sférického ekvivalentu dané refrakční vady ve srovnání s optimální sférocylindrickou korekcí 
brýlovou zkušební čočkou ve zkušební obrubě. Na základě provedené teoretické i experimentální 
analýzy je možné kvantitativně říci, pro jaké hodnoty nekompenzovaného astigmatizmu lze ještě dobře 
provést korekci sférickou či asférickou kontaktní čočkou a jak se nekorigovaný astigmatizmus projeví 
na kvalitě vidění. 

Analýza vlivu nevykompenzované refrakční vady na kvalitu vidění

Nejprve se zaměříme na to, jaký vliv bude mít nevykompenzovaná refrakční vada na kvalitu vidění, 
charakterizovanou zrakovou ostrostí. Předpokládejme, že vyšetřovaný jedinec má refrakční vadu 
zapsanou pomocí sférocylindrického zápisu jako rrr CS θ×/ . Korigujeme-li ho pomocí korekční 
čočky (brýlové či kontaktní), jejíž účinek ke stejné rovině korekce (např. rovině brýlové čočky 
umístěné ve zvolené vrcholové vzdálenosti od oka nebo k vrcholu rohovky) je vyjádřen ve 
sférocylindrickém zápisu jako ccc CS θ×/ , potom zbytková (nevykompenzovaná) složka refrakční 
vady ΔΔΔ θ×CS /  ve sférocylindrickém zápisu se dá stanovit podle následujících vztahů
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Takto korigované oko potom působí jako oko s nevykompenzovanou refrakční vadou ΔΔΔ θ×CS / . 
Z uvedených vztahů vyplývá, že velikost refrakčního deficitu po korekci závisí na odchylce 
jednotlivých složek sférocylindrického zápisu korekční čočky ccc CS θ×/  od hodnot optimální 

KONTAKTNÍ ČOČKY 

autoři: Michaela Davidová, prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. 

Korekce nízkého astigmatizmu pomocí měkkých kontaktních čoček se 
sférickým či asférickým designem

perex: 
V praxi se u nižších hodnot astigmatizmu provádí korekce pomocí měkké kontaktní čočky se 
sférickým či rotačně asférickým designem ploch. Refrakční vada je poté korigována pouze částečně a 
vzniká refrakční deficit, který má určitý vliv na kvalitu vidění. V tomto článku je provedeno porovnání 
případu optimální sférocylindrické korekce pomocí zkušební brýlové obruby a korekce měkkou 
kontaktní čočkou s asférickým designem a dioptrickou hodnotou sférického ekvivalentu. U obou 
případů korekce je zkoumán vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost vyšetřovaných jedinců.  

Úvod  

Pro korekci refrakčních vad oka se při aplikaci kontaktních čoček v praxi u nižších hodnot 
astigmatizmu často neprovádí korekce torickou kontaktní čočkou, ale korekce pomocí měkké sférické 
či asférické kontaktní čočky. V takovém případě nedochází k optimální (úplné) korekci dané refrakční 
vady, astigmatizmus oka není sférickou kontaktní čočkou korigován a zbytková nevykompenzovaná 
refrakční vada může významně ovlivňovat kvalitu vidění. Z praktického hlediska je důležité vědět, pro 
jakou míru astigmatizmu je možné provést takovou neoptimální korekci sférickou či asférickou 
kontaktní čočkou, aniž bychom významněji zhoršili kvalitu vidění. V případě, že bychom významněji 
ovlivnili kvalitu vidění, je nutné aplikovat torickou kontaktní čočku, popřípadě využít jiných možností 
korekce refrakčních vad. Nejpoužívanějšími kvantitativními charakteristikami subjektivní kvality 
vidění jsou zraková ostrost (vizus) a funkce kontrastní citlivosti (CSF – Contrast Sensitivity Function). 
Zhoršení kvality vidění se projeví na poklesu hodnoty zrakové ostrosti, resp. funkce kontrastní 
citlivosti.  
V následujícím textu je popsána provedená analýza vlivu neoptimální korekce nižších hodnot 
astigmatizmu pomocí měkkých rotačně symetrických kontaktních čoček s dioptrickou hodnotou 
sférického ekvivalentu dané refrakční vady ve srovnání s optimální sférocylindrickou korekcí 
brýlovou zkušební čočkou ve zkušební obrubě. Na základě provedené teoretické i experimentální 
analýzy je možné kvantitativně říci, pro jaké hodnoty nekompenzovaného astigmatizmu lze ještě dobře 
provést korekci sférickou či asférickou kontaktní čočkou a jak se nekorigovaný astigmatizmus projeví 
na kvalitě vidění. 

Analýza vlivu nevykompenzované refrakční vady na kvalitu vidění

Nejprve se zaměříme na to, jaký vliv bude mít nevykompenzovaná refrakční vada na kvalitu vidění, 
charakterizovanou zrakovou ostrostí. Předpokládejme, že vyšetřovaný jedinec má refrakční vadu 
zapsanou pomocí sférocylindrického zápisu jako rrr CS θ×/ . Korigujeme-li ho pomocí korekční 
čočky (brýlové či kontaktní), jejíž účinek ke stejné rovině korekce (např. rovině brýlové čočky 
umístěné ve zvolené vrcholové vzdálenosti od oka nebo k vrcholu rohovky) je vyjádřen ve 
sférocylindrickém zápisu jako ccc CS θ×/ , potom zbytková (nevykompenzovaná) složka refrakční 
vady ΔΔΔ θ×CS /  ve sférocylindrickém zápisu se dá stanovit podle následujících vztahů

)](2cos[222
crcrcr CCCCC θ−θ−+−=Δ ,    (1a) 

   ΔΔ −
−

+−= CCCSSS cr
cr 2

1
2

,     (1b) 

   
rrcc

rrcc

CC
CC

θ−θ
θ−θ

=θΔ 2cos2cos
2sin2sinarctan

2
1

.    (1c) 

Takto korigované oko potom působí jako oko s nevykompenzovanou refrakční vadou ΔΔΔ θ×CS / . 
Z uvedených vztahů vyplývá, že velikost refrakčního deficitu po korekci závisí na odchylce 
jednotlivých složek sférocylindrického zápisu korekční čočky ccc CS θ×/  od hodnot optimální 

KONTAKTNÍ ČOČKY 

autoři: Michaela Davidová, prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. 

Korekce nízkého astigmatizmu pomocí měkkých kontaktních čoček se 
sférickým či asférickým designem

perex: 
V praxi se u nižších hodnot astigmatizmu provádí korekce pomocí měkké kontaktní čočky se 
sférickým či rotačně asférickým designem ploch. Refrakční vada je poté korigována pouze částečně a 
vzniká refrakční deficit, který má určitý vliv na kvalitu vidění. V tomto článku je provedeno porovnání 
případu optimální sférocylindrické korekce pomocí zkušební brýlové obruby a korekce měkkou 
kontaktní čočkou s asférickým designem a dioptrickou hodnotou sférického ekvivalentu. U obou 
případů korekce je zkoumán vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost vyšetřovaných jedinců.  

Úvod  

Pro korekci refrakčních vad oka se při aplikaci kontaktních čoček v praxi u nižších hodnot 
astigmatizmu často neprovádí korekce torickou kontaktní čočkou, ale korekce pomocí měkké sférické 
či asférické kontaktní čočky. V takovém případě nedochází k optimální (úplné) korekci dané refrakční 
vady, astigmatizmus oka není sférickou kontaktní čočkou korigován a zbytková nevykompenzovaná 
refrakční vada může významně ovlivňovat kvalitu vidění. Z praktického hlediska je důležité vědět, pro 
jakou míru astigmatizmu je možné provést takovou neoptimální korekci sférickou či asférickou 
kontaktní čočkou, aniž bychom významněji zhoršili kvalitu vidění. V případě, že bychom významněji 
ovlivnili kvalitu vidění, je nutné aplikovat torickou kontaktní čočku, popřípadě využít jiných možností 
korekce refrakčních vad. Nejpoužívanějšími kvantitativními charakteristikami subjektivní kvality 
vidění jsou zraková ostrost (vizus) a funkce kontrastní citlivosti (CSF – Contrast Sensitivity Function). 
Zhoršení kvality vidění se projeví na poklesu hodnoty zrakové ostrosti, resp. funkce kontrastní 
citlivosti.  
V následujícím textu je popsána provedená analýza vlivu neoptimální korekce nižších hodnot 
astigmatizmu pomocí měkkých rotačně symetrických kontaktních čoček s dioptrickou hodnotou 
sférického ekvivalentu dané refrakční vady ve srovnání s optimální sférocylindrickou korekcí 
brýlovou zkušební čočkou ve zkušební obrubě. Na základě provedené teoretické i experimentální 
analýzy je možné kvantitativně říci, pro jaké hodnoty nekompenzovaného astigmatizmu lze ještě dobře 
provést korekci sférickou či asférickou kontaktní čočkou a jak se nekorigovaný astigmatizmus projeví 
na kvalitě vidění. 

Analýza vlivu nevykompenzované refrakční vady na kvalitu vidění

Nejprve se zaměříme na to, jaký vliv bude mít nevykompenzovaná refrakční vada na kvalitu vidění, 
charakterizovanou zrakovou ostrostí. Předpokládejme, že vyšetřovaný jedinec má refrakční vadu 
zapsanou pomocí sférocylindrického zápisu jako rrr CS θ×/ . Korigujeme-li ho pomocí korekční 
čočky (brýlové či kontaktní), jejíž účinek ke stejné rovině korekce (např. rovině brýlové čočky 
umístěné ve zvolené vrcholové vzdálenosti od oka nebo k vrcholu rohovky) je vyjádřen ve 
sférocylindrickém zápisu jako ccc CS θ×/ , potom zbytková (nevykompenzovaná) složka refrakční 
vady ΔΔΔ θ×CS /  ve sférocylindrickém zápisu se dá stanovit podle následujících vztahů

)](2cos[222
crcrcr CCCCC θ−θ−+−=Δ ,    (1a) 

   ΔΔ −
−

+−= CCCSSS cr
cr 2

1
2

,     (1b) 

   
rrcc

rrcc

CC
CC

θ−θ
θ−θ

=θΔ 2cos2cos
2sin2sinarctan

2
1

.    (1c) 

Takto korigované oko potom působí jako oko s nevykompenzovanou refrakční vadou ΔΔΔ θ×CS / . 
Z uvedených vztahů vyplývá, že velikost refrakčního deficitu po korekci závisí na odchylce 
jednotlivých složek sférocylindrického zápisu korekční čočky ccc CS θ×/  od hodnot optimální 

KONTAKTNÍ ČOČKY 

autoři: Michaela Davidová, prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. 

Korekce nízkého astigmatizmu pomocí měkkých kontaktních čoček se 
sférickým či asférickým designem

perex: 
V praxi se u nižších hodnot astigmatizmu provádí korekce pomocí měkké kontaktní čočky se 
sférickým či rotačně asférickým designem ploch. Refrakční vada je poté korigována pouze částečně a 
vzniká refrakční deficit, který má určitý vliv na kvalitu vidění. V tomto článku je provedeno porovnání 
případu optimální sférocylindrické korekce pomocí zkušební brýlové obruby a korekce měkkou 
kontaktní čočkou s asférickým designem a dioptrickou hodnotou sférického ekvivalentu. U obou 
případů korekce je zkoumán vliv na zrakovou ostrost a kontrastní citlivost vyšetřovaných jedinců.  

Úvod  

Pro korekci refrakčních vad oka se při aplikaci kontaktních čoček v praxi u nižších hodnot 
astigmatizmu často neprovádí korekce torickou kontaktní čočkou, ale korekce pomocí měkké sférické 
či asférické kontaktní čočky. V takovém případě nedochází k optimální (úplné) korekci dané refrakční 
vady, astigmatizmus oka není sférickou kontaktní čočkou korigován a zbytková nevykompenzovaná 
refrakční vada může významně ovlivňovat kvalitu vidění. Z praktického hlediska je důležité vědět, pro 
jakou míru astigmatizmu je možné provést takovou neoptimální korekci sférickou či asférickou 
kontaktní čočkou, aniž bychom významněji zhoršili kvalitu vidění. V případě, že bychom významněji 
ovlivnili kvalitu vidění, je nutné aplikovat torickou kontaktní čočku, popřípadě využít jiných možností 
korekce refrakčních vad. Nejpoužívanějšími kvantitativními charakteristikami subjektivní kvality 
vidění jsou zraková ostrost (vizus) a funkce kontrastní citlivosti (CSF – Contrast Sensitivity Function). 
Zhoršení kvality vidění se projeví na poklesu hodnoty zrakové ostrosti, resp. funkce kontrastní 
citlivosti.  
V následujícím textu je popsána provedená analýza vlivu neoptimální korekce nižších hodnot 
astigmatizmu pomocí měkkých rotačně symetrických kontaktních čoček s dioptrickou hodnotou 
sférického ekvivalentu dané refrakční vady ve srovnání s optimální sférocylindrickou korekcí 
brýlovou zkušební čočkou ve zkušební obrubě. Na základě provedené teoretické i experimentální 
analýzy je možné kvantitativně říci, pro jaké hodnoty nekompenzovaného astigmatizmu lze ještě dobře 
provést korekci sférickou či asférickou kontaktní čočkou a jak se nekorigovaný astigmatizmus projeví 
na kvalitě vidění. 

Analýza vlivu nevykompenzované refrakční vady na kvalitu vidění

Nejprve se zaměříme na to, jaký vliv bude mít nevykompenzovaná refrakční vada na kvalitu vidění, 
charakterizovanou zrakovou ostrostí. Předpokládejme, že vyšetřovaný jedinec má refrakční vadu 
zapsanou pomocí sférocylindrického zápisu jako rrr CS θ×/ . Korigujeme-li ho pomocí korekční 
čočky (brýlové či kontaktní), jejíž účinek ke stejné rovině korekce (např. rovině brýlové čočky 
umístěné ve zvolené vrcholové vzdálenosti od oka nebo k vrcholu rohovky) je vyjádřen ve 
sférocylindrickém zápisu jako ccc CS θ×/ , potom zbytková (nevykompenzovaná) složka refrakční 
vady ΔΔΔ θ×CS /  ve sférocylindrickém zápisu se dá stanovit podle následujících vztahů

)](2cos[222
crcrcr CCCCC θ−θ−+−=Δ ,    (1a) 

   ΔΔ −
−

+−= CCCSSS cr
cr 2

1
2

,     (1b) 

   
rrcc

rrcc

CC
CC

θ−θ
θ−θ

=θΔ 2cos2cos
2sin2sinarctan

2
1

.    (1c) 

Takto korigované oko potom působí jako oko s nevykompenzovanou refrakční vadou ΔΔΔ θ×CS / . 
Z uvedených vztahů vyplývá, že velikost refrakčního deficitu po korekci závisí na odchylce 
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korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
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korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
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vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
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astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
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vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

, 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

, , 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

.

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 

)loglog( 2
21010 BaBaa

decVA ++−= ,     (3) 

kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
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hodnoty na 1 dioptrii refrakční vady 
(obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní 
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V tab. 1 je uvedena predikovaná 
hodnota zrakové ostrosti podle (3) mo-
delu Raasche [10] v závislosti na velikosti 
nekorigované refrakční vady pro případ 
zbytkového astigmatizmu podle vztahu 
(2). Pro náš případ korekce kontaktní 
čočkou v hodnotě sférického ekviva-
lentu tedy máme pro velikost vektoru 
lámavosti

Z tab. 1 vyplývá, že i relativně nízké 
hodnoty nekorigovaného astigmatizmu 
mají vliv na pokles zrakové ostrosti, což 
samozřejmě bude způsobovat zhoršení 
dosažitelné kvality vidění při neoptimál-
ní korekci astigmatického oka kontaktní 
čočkou se sférickým nebo asférickým 
designem, jak bude ukázáno experi-
mentálně v následující části článku. V na-
prosté většině klinických případů nemá 
korekce astigmatizmu o menší hodnotě 
než 0,3 dpt praktický smysl, jelikož při 
ní nedojde k rozpoznatelné změně zra-
kové ostrosti či kontrastní citlivosti. Při 
defokusaci (případ sférické ametropie) 
je velikost vektoru lámavosti  
a tak dochází k vyššímu poklesu zrakové 

ostrosti při stejné dioptrické hodnotě, 
než tomu je u astigmatizmu (tab. 1). 
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zrakové ostrosti na základě zbytkové 
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adaptaci, věk atd. U astigmatizmu se 
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závislost dosažené zrakové ostrosti na 
ose indukovaného nekorigovaného 
astigmatizmu. Přesto může uvedený mo-
del posloužit jako celkem dobrý odhad 
změny zrakové ostrosti s nekorigovanou 
zbytkovou refrakční vadou.

Experimentální analýza 

V této části je popsána provedená 
experimentální analýza vlivu korekce 
nižšího stupně astigmatizmu pomocí 
měkkých kontaktních čoček s rotačně 
symetrickým asférickým designem na 
kvalitu vidění, jež byla kvantitativně 
charakterizována hodnotou zrakové 
ostrosti a kontrastní citlivosti. Cílem ana-
lýzy bylo zjistit, jakým způsobem bude 
tato neoptimální korekce astigmatizmu 
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modulem pružnosti [16]. Proto výrobci 
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designem ve srovnání s optimální 
korekcí pomocí brýlové zkušební ob-
ruby se celkem zúčastnilo 50 studentů 
Fakulty biomedicínského inženýrství  
ČVUT v Praze ve věku 20 až 25 let, z toho 
největší zastoupení měli jedinci ve věku 
22 let, kteří tvořili 36 % z celkového počtu 
zúčastněných studentů.

Metodika měření 
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refrakční rovnováhy bylo využito LCD 
optotypu Topcon CC-100XP. V první řadě 
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korekce refrakční vady rrr CS θ×/ . Jako příklad si můžeme vzít jedince s optimální korekcí refrakční 
vady o18000,1/00,3 ×−− , který bude korigován čočkou o17050,0/25,3 ×−− . Dosazením do 
vztahů (1) dostaneme pro nevykompenzovanou refrakční vadu o7156,0/28,0 ×− . 
Nevykompenzovaná refrakční vada bude samozřejmě jistým způsobem ovlivňovat (zhoršovat) kvalitu 
vidění daného jedince. Jde o to, zda toto zhoršení kvality vidění bude, či nebude z praktického 
hlediska významné. 
Nyní se zaměřme na náš případ korekce astigmatického oka měkkou kontaktní čočkou se sférickým 
nebo rotačně asférickým designem. V případě, že budeme předpokládat korekci obecně
astigmatického oka s refrakční vadou rrr CS θ×/  (vztaženou k rohovce) pomocí tzv. nejlepší 
(optimální) sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti 2/rrc CSS +=  rovné sférickému 
ekvivalentu dané refrakční vady, potom bude kroužek nejmenšího rozptylu astigmatického oka 
v rámci geometrické teorie ležet v ideální obrazové rovině (na sítnici oka) a astigmatické oko bude 
korigováno pomocí kontaktní čočky se sférickým či rotačně symetrickým asférickým designem co 
nejlepším způsobem, kterému by měla principiálně odpovídat i co nejlepší dosažená zraková ostrost. 
Tato zraková ostrost bude nicméně ovlivněna tím, že astigmatizmus oka není takovouto čočkou vůbec 
korigován a korigovaný jedinec bude mít určitý refrakční deficit. Tento refrakční deficit můžeme určit 
dosazením hodnot 2/rrc CSS += , 0=cC  do předchozích vztahů (1) jako 

2/rCS =Δ , rCC −=Δ , rθ=θΔ .   (2) 

Tedy například jedinec s refrakční vadou o17000,1/00,2 ×−− (vztaženou k rohovce) bude mít po 
korekci pomocí měkké sférické kontaktní čočky o vrcholové lámavosti –2,5 dpt zbytkovou refrakční 
vadu o17000,1/50,0 ×− . Vidíme, že osa zbytkové refrakční vady zůstává stejná a astigmatizmus je 
nekorigovaný. 
Dále se budeme stručně zabývat otázkou, jakým způsobem ovlivní zbytkový astigmatizmus (refrakční 
deficit ΔΔΔ θ×CS / ) kvantitativní charakteristiky subjektivního zrakového vjemu, jako je např. 
zraková ostrost. Podle prováděných experimentálních studií [1–9] bylo již dříve zjištěno, že minimální 
zaznamenatelná změna zrakové ostrosti je způsobena již přibližně 0,2–0,35 dpt defokusace, která je 
příčinou refrakční vady nazývané sférická ametropie (myopie nebo hypermetropie). U astigmatického 
oka, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží na sítnici, je minimální zaznamenatelná změna zrakové 
ostrosti asi 0,35–0,65 dpt astigmatizmu. U astigmatického oka, kdy jedna z fokál leží na sítnici (tzv. 
jednoduchý astigmatizmus), je minimální zaznamenatelná změna ostrosti asi 0,3–0,5 dpt 
astigmatizmu. Z toho je vidět, že nejmenší citlivost zrakového vjemu ostrosti pozorovaného obrazu 
dosáhneme v případě indukovaného zbytkového astigmatizmu, kdy kroužek nejmenšího rozptylu leží 
na sítnici, což je v zásadě i náš vyšetřovaný případ korekce astigmatizmu kontaktní čočkou se 
sférickým či asférickým designem. V jiných případech stejná dioptrická hodnota zbytkové refrakční 
vady způsobí větší zhoršení subjektivního zrakového vjemu (zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti). 
Pro náš případ aplikace kontaktní čočky v hodnotě sférického ekvivalentu pro korekci nízkého 
astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
být již rozeznatelně změněna dosažená zraková ostrost či kontrastní citlivost pro nejvyšší vnímané 
prostorové frekvence. 
Zajímá nás ještě, jakým způsobem je vázán refrakční deficit ΔΔΔ θ×CS / , který vznikne při korekci 
astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, se zrakovou ostrostí. 
V minulosti bylo provedeno několik experimentálních výzkumů, které zjišťovaly, jakým způsobem 
ovlivňuje nekorigovaná refrakční vada dosaženou zrakovou ostrost [10–14]. Podle Raasche [10] 
můžeme hodnotu zrakové ostrosti v desetinné stupnici určit podle empirického vztahu 
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kde 22 5,0 ΔΔΔΔ ++= CCSSB  je velikost tzv. vektoru lámavosti, který umožňuje charakterizovat 
celkovou velikost refrakční vady v dpt, dále 48,00 ≈a , 07,11 ≈a , 46,02 ≈a . Obecně na základě
provedených studií dochází přibližně ke změně o 0,2–0,35 logMAR hodnoty na 1 dioptrii refrakční 
vady (obvykle vyjádřené pomocí ekvivalentní velikosti vektoru lámavosti B). 
V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 
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astigmatizmu z toho vyplývá, že v případě zbytkového astigmatizmu přibližně 0,5 dpt a výše by měla 
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V tab. 1 je uvedena predikovaná hodnota zrakové ostrosti podle (3) modelu Raasche [10] v závislosti 
na velikosti nekorigované refrakční vady pro případ zbytkového astigmatizmu podle vztahu (2). Pro 
náš případ korekce kontaktní čočkou v hodnotě sférického ekvivalentu tedy máme pro velikost 
vektoru lámavosti 2/2/ Δ== CCB r . 

tab. 1 Hodnoty predikované zrakové ostrosti pro zbytkový astigmatizmus ΔC . 

ΔC  [dpt] Zraková ostrost 
0,25 1,29 
0,50 0,99 
0,75 0,78 
1,00 0,63 
1,50 0,44 
2,00 0,33 

Z tab. 1 vyplývá, že i relativně nízké hodnoty nekorigovaného astigmatizmu mají vliv na pokles 
zrakové ostrosti, což samozřejmě bude způsobovat zhoršení dosažitelné kvality vidění při neoptimální 
korekci astigmatického oka kontaktní čočkou se sférickým nebo asférickým designem, jak bude 
ukázáno experimentálně v následující části článku. V naprosté většině klinických případů nemá 
korekce astigmatizmu o menší hodnotě než 0,3 dpt praktický smysl, jelikož při ní nedojde 
k rozpoznatelné změně zrakové ostrosti či kontrastní citlivosti. Při defokusaci (případ sférické 
ametropie) je velikost vektoru lámavosti rSB =  a tak dochází k vyššímu poklesu zrakové ostrosti při 
stejné dioptrické hodnotě, než tomu je u astigmatizmu (tab. 1). K uvedenému modelu pro predikci 
zrakové ostrosti na základě zbytkové refrakční vady je nutno poznamenat, že je získán na základě
empirických dat a neuvažuje veškeré vlivy, které mohou ovlivňovat zrakovou ostrost, např. průměr 
pupily, akomodační stav, zrakovou adaptaci, věk, atd. U astigmatizmu se též často může vyskytnout 
směrová závislost dosažené zrakové ostrosti na ose indukovaného nekorigovaného astigmatizmu. 
Přesto může uvedený model posloužit jako celkem dobrý odhad změny zrakové ostrosti s 
nekorigovanou zbytkovou refrakční vadou. 

Experimentální analýza  

V této části je popsána provedená experimentální analýza vlivu korekce nižšího stupně astigmatizmu 
pomocí měkkých kontaktních čoček s rotačně symetrickým asférickým designem na kvalitu vidění, jež 
byla kvantitativně charakterizována hodnotou zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti. Cílem analýzy 
bylo zjistit, jakým způsobem bude tato neoptimální korekce astigmatizmu kontaktní čočkou, která se 
v praxi u nižších dioptrií provádí, ovlivňovat kvalitu vidění ve srovnání s optimální korekcí brýlovou 
čočkou ve zkušební obrubě. Aplikace tohoto typu korekce v hodnotě sférického ekvivalentu se v praxi 
běžně využívá často z důvodu nižší ceny sférických kontaktních čoček oproti torickým, snadnější 
aplikace kontaktní čočky a odstranění problémů se stabilizací torické kontaktní čočky na rohovce [15]. 
Důvod využití sférického ekvivalentu pro korekci astigmatizmu je v různých publikacích odlišný. 
Někteří autoři uvádí, že využitím sférické kontaktní čočky s větší tloušťkou nebo využitím materiálu, 
který má vyšší modul pružnosti, bude rohovkový astigmatizmus neutralizován z důvodu nesouladu s 
tvarem rohovky. Studie však neprokazují významnou neutralizaci astigmatizmu při aplikaci silikon-
hydrogelových kontaktních čoček s vyšším modulem pružnosti oproti hydrogelovým kontaktním 
čočkám s nízkým modulem pružnosti [16]. Proto výrobci vyrábějí torické čočky až od hodnoty 
cylindru 0,75 dpt, i když studie, jež se zabývají významem možnosti zlepšení vidění u osob pomocí 
torických kontaktních čoček u nízkého astigmatizmu [17–21], podporují fakt, že i korekce nižších 
hodnot astigmatizmu torickou čočkou je lepší nežli korekce hodnotou sférického ekvivalentu. 
Nejnovější publikované studie poskytují informace o zlepšení zrakové ostrosti u nositelů torických 
kontaktních čoček s nízkou hodnotou astigmatizmu v porovnání s aplikovanou dioptrickou hodnotou 
sférického ekvivalentu a zraková ostrost změřená s torickými kontaktními čočkami je přibližně shodná 
jako u brýlové korekce [21]. 
Experimentální studie vlivu korekce nízkého stupně astigmatizmu pomocí kontaktní čočky s rotačně
symetrickým designem ve srovnání s optimální korekcí pomocí brýlové zkušební obruby se celkem 
zúčastnilo 50 studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ve věku 20 až 25 let, z 
toho největší zastoupení měli jedinci ve věku 22 let, kteří tvořili 36 % z celkového počtu zúčastněných 
studentů.  

Metodika měření 
Analýza korekce sférické ametropie a nízkého stupně astigmatizmu byla prováděna experimentálně v 
průběhu listopadu 2015 až dubna 2016. Pro vyšetření zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti a dalších 

tab. 1  Hodnoty predikované zrakové 
ostrosti pro zbytkový astigmatiz-
mus |C∆|.
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mocí Snellenova optotypu. Po zjištění 
naturálního vizu byl proveden stan-
dardní postup subjektivního vyšetření 
refrakčních vad pro zjištění plné korekce 
refrakční vady klienta s využitím zkušební 
brýlové obruby a brýlové skříně. Nejlepší 
sférické čočky, korigující danou refrakč-
ní vadu, bylo dosaženo předsazením 
spojné čočky s nejvyšší dioptrickou 
hodnotou u hypermetropie a rozptylné 
čočky s nejnižší dioptrickou hodnotou 
u myopie, s cílem dosažení co nejlepší 
zrakové ostrosti. Astigmatizmus byl 
zjišťován promítnutím bodového testu 
na optotypu a za použití Jacksonova zkří-
ženého cylindru. Při vyšetření refrakční 
rovnováhy bylo využito polarizačního 
Osternbergova testu, Schoberova testu 
k identifikaci heteroforií a Worthova 
světla z důvodu fúze a tím binokulárních 
podmínek. Do analýzy nebyli zařazeni 
respondenti s poruchou binokulárního 
vidění. Kontrastní citlivost byla na op-
totypu zjištěna pomocí sinusoidálních 
mřížek s proměnným kontrastem, 
u nichž respondent identifikoval směr 
mřížek pootočených o 15° vlevo, ve 
vertikálním směru a pootočených o 15° 
vpravo. V průběhu vyšetření bylo zajiš-
těno stálé osvětlení ve vyšetřovací míst-
nosti. Funkce kontrastní citlivosti (CSF) 
byla určována na čtyřech prostorových  
frekvencích 3, 6, 12 a 18 čar/stupeň. 

Po fáz i  z j i š tění  p lné korekce 
refrakční vady vyšetřovaných jedin-
ců následovala aplikace kontaktních 
čoček. Vyšetřovaným jedincům byly 
aplikovány jednodenní asférické kon-
taktní čočky Biotrue ONEday od firmy 
Bausch + Lomb [22]. Adaptační doba 
od nasazení kontaktních čoček až po 
vyšetření zrakové ostrosti a kontrastní 
citlivosti byla stanovena na 20 minut. 
Kontaktní čočky byly respondentům 
aplikovány s dioptrickou hodnotou 
sférického ekvivalentu odpovídající 
refrakčnímu stavu subjektů. Při výpo-
čtu hodnoty sférického ekvivalentu 
bylo použito metody volby kontaktní 
čočky o nižší dioptrické hodnotě sfé-
ry u myopů i hypermetropů, byla-li 
hodnota cylindru –0,75 dpt z důvodu 
nutnosti eliminace překorigování, 
popřípadě podkorigování u výše 
zmíněných refrakčních vad. 

Analýza korekce nízkého 
stupně astigmatizmu 
asférickou kontaktní 
čočkou

Pro experimentální analýzu po-
rovnání kvality korekce astigmati-
zmu kontaktní čočkou a brýlovou 
obrubou byl vybrán soubor vyšetřo-
vaných jedinců, kteří byli myopové, 
respektive myopové s astigmatiz-
mem, vzhledem k tomu, že tato 
výběrová skupina byla nejčetněji 
zastoupena (83 %) ve vyšetřovaném 
souboru (100 očí)  a bylo možno 
provést relevantní statistickou ana-
lýzu. Refrakční stav výše zmíněného 
souboru jedinců byl od –0,25 dpt 
až do –7,00 dpt sférické korekce. 
Cylindrická korekce se u skupiny 
pohybovala v rozmezí od –0,25 dpt 
až do –1,00 dpt. Kategorie respon-
dentů byla dále rozdělena podle 
dioptrické hodnoty astigmatizmu. 
V případě jedinců s astigmatizmem 
se vyskytovalo celkem 28 jedinců 
s hodnotou astigmatizmu 0,25 dpt, 
což  byla  nejpočetnějš í  skupina . 

Dioptrickou hodnotu astigmatizmu 
vyšší než 0,25 dpt mělo 23 subjektů. 

Pro statistickou analýzu byl vy-
braný vzorek rozdělen na skupiny 
jedinců s čistou myopií, dioptrickou 
hodnotou astigmatizmu do 0,25 dpt, 
hodnotou astigmatizmu 0,5 dpt, hod-
notou astigmatizmu do 0,5 dpt včetně 
a hodnotou astigmatizmu větší nebo 
rovno 0,5 dpt. Pro testování statistic-
kých hypotéz byl použit párový t-test 
př i  z volené hladině významnosti 
α = 5 %. Nejprve byla testována obou-
stranná hypotéza, při níž v případě 
tzv. nulové hypotézy H

0
: nedochází 

ke změně ve vyšetřovaném vzorku 
a v případě alternativní hypotézy H

A
: 

dochází ke změně ve vyšetřovaném 
vzorku. Z důvodu nutnosti zjištění 
změny zrakové ostrosti a kontrastní 
citlivosti u jednotlivých skupin bylo 
pomocí jednostranných hypotéz 
určeno zlepšení, popřípadě zhoršení 
hodnot u zkoumaných testů. V jed-
notlivých skupinách, do nichž byli re-
spondenti rozčleněni, byla zkoumána 
změna zrakové ostrosti a kontrastní 
citlivosti po aplikaci asférické kon-

obr. 1 Změna zrakové ostrosti u myopických jedinců.
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taktní čočky vůči hodnotám získaným 
při optimální sférocylindrické korekci 
zkušebními brýlovými čočkami ve 
zkušební obrubě. 

U skupiny myopů byla předpo-
kládána nulová hypotéza taková, že 
zraková ostrost se u těchto jedinců 
bez astigmatizmu zlepší při aplikaci 
kontaktních čoček, popřípadě bude 
stejná jako př i  vyšetření pomocí 
brýlové obruby. Tato hypotéza, jak 

je viditelné z obr. 1, byla následně 
potvrzena. Zraková ostrost se po apli-
kaci asférické kontaktní čočky zlepšila 
v celém souboru z vizu 1,41 ± 0,21 
(st řední  hodnota ± směrodatná 
odchylka), kterého bylo dosaženo 
v brýlové obrubě, na hodnotu vizu 
1,51 ± 0,09 (střední hodnota ± směro-
datná odchylka) s použitím kontaktní 
čočky. Kontrastní citlivost se u vzorku 
myopických respondentů významně 

statisticky nezměnila, respektive hod-
nota na jednotlivých prostorových 
frekvencích byla prakticky shodná 
jak při testování jedinců, kteří měli 
nasazenou brýlovou obrubu a byli 
korigováni plnou sférickou korekcí 
v brýlové obrubě, tak po následné 
aplikaci asférické kontaktní čočky. 
Statistický výsledek odpovídá hypo-
téze, která byla stanovena v případě 
myopické skupiny subjektů. Na obr. 1 
je znázorněn krabicový graf, kde je vy-
značena průměrná hodnota zrakové 
ostrosti, barevným sloupcem potom 
interval odpovídající hodnotě směro-
datné odchylky od průměru a interval 
spolehlivosti odpovídající hodnotě 
95% pravděpodobnosti. 

Druhá nejpočetnější skupina z ce-
lého souboru byla charakterizována 
hodnotou velikosti astigmatizmu 
0,25 dpt. Výsledky testování statis-
tických hypotéz neprokázaly žádné 
významné změny u zrakové ostrosti 
ani u hodnot kontrastní citl ivosti 
s asférickou kontaktní čočkou oproti 
korekci brýlovou obrubou. Subjektiv-
ně nebyl významný rozdíl ve vnímání 
jednotlivých testů s nasazenou brýlo-
vou obrubou a následně s kontaktní 
čočkou.

Skupina vyšetřovaných jedin-
ců, do níž byly zařazeny subjekty 
s astigmatizmem větším nebo rovno 
0,5 dpt, představovala 23 očí, tedy 
bezmála čtvrtinu celého zkouma-
ného vzorku. Jedná se o početnou 
skupinu subjektů, tedy i výsledky 
hypotéz je možné považovat za sta-
tisticky významné. Zraková ostrost 
se po aplikaci asférických kontakt-
ních čoček snížila z vizu 1,37 ± 0,21 
(s t řední  hodnota ± směrodatná 
odchylka), kterého bylo dosaženo 
v brýlové obrubě, na hodnotu vizu 
1,12 ± 0,27 (střední hodnota ± smě-
rodatná odchylka), což se projevilo 
i na subjektivním hodnocení vizu-
álního vnímání respondentů. Tento 
pokles byl potvrzen i  na zák ladě 
testování statistických hypotéz. Na 
obr. 2 je znázorněn krabicový graf, 
který ukazuje změnu zrakové ostrosti 
u jedinců s hodnotou astigmatizmu 
větší nebo rovno 0,5 dpt.

obr. 2  Změna zrakové ostrosti u jedinců s hodnotou astigmatizmu větší nebo rovno 
0,5 dpt.

obr. 3  Kontrastní citlivost u vybraných jedinců s hodnotou astigmatizmu větší nebo 
rovno 0,5 dpt.
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Stat i s t ick y  v ýznamná změna 
u výše zmíněné skupiny byla zjištěna 
i u kontrastní citlivosti na nejvyšší tes-
tované prostorové frekvenci 18 čar/
stupeň. Na zák ladě jednostranné 
hypotéz y byla prok ázána změna 
(snížení) funkce kontrastní citlivosti 
na prostorové frekvenci 18 čar/stupeň 
po aplikaci asférické kontaktní čočky. 
Obr. 3 zobrazuje pokles kontrastní 
citlivosti u vybraných jedinců z dané-
ho souboru. Na prostorové frekvenci 
12 čar/stupeň došlo ke změně pouze 
u dvou jedinců v daném výběrovém 
souboru.  Z toho důvodu nebyla 
změna zhodnocena jako statisticky 
významná. Nicméně u některých 
jedinců může dojít k poklesu CSF 
i na frekvenci 12 čar/stupeň již pro 
zbytkový astigmatizmus 0,5 dpt.

Výsledky testování hypotéz u jed-
notl ivých vybraných skupin jsou 
přehledně zobrazeny v tab. 2, z níž 
je na první pohled patrné, že k po-
klesu kontrastní citlivosti na pro-
storové f rekvenci  18 čar/stupeň 
došlo u nositelů kontaktních čoček, 
jejichž hodnota astigmatizmu byla 
vyšší nebo rovna 0,5 dpt. Statisticky 
významné změny byly zjišťovány na 
hladině významnosti α = 0,05, na 
základě položených oboustranných 
hypotéz, kdy znění nulové hypotézy 
H

0
: zraková ostrost (resp. kontrastní 

citlivost na jednotlivých frekvencích) 
se významně statisticky nezmění, jako 
alternativní hypotéza byla vyřčena 
hypotéza H

A
: po aplikaci jedinců kon-

taktními čočkami bude patrná změna 
zrakové ostrosti  (resp. kontrastní 
citlivosti na jednotlivých prostoro-

vých frekvencích). Na základě jedno-
stranné hypotézy bylo dále zjištěno 
případné zlepšení zrakové ostrosti, 
k němuž došlo např. u myopických 
subjektů, popřípadě zhoršení zrakové 
ostrosti, jako tomu bylo u skupiny 
jedinců s hodnotou astigmatizmu 
vyšší nebo rovno 0,5 dpt. Pokud je 
v tab. 2 u daného testu kvality vidění 
uvedena hypotéza H

0
, znamená to, že 

porovnávané hodnoty mezi korekcí 
brýlovou obrubou a kontaktní čočkou 
se významně statisticky neodlišují. 
Pokud je v tab. 2 u daného testu 
kvality vidění uvedena hypotéza H

A
, 

znamená to, že porovnávané hod-
noty mezi korekcí brýlovou obrubou 
a kontaktní čočkou jsou významně 
statisticky odlišné.

Z experimentální analýzy, do níž 
byla zařazena skupina myopických 
jedinců a jedinců s nízkou hodnotou 
astigmatizmu, můžeme konstatovat 
skutečnost, že u čistě myopických 
jedinců bylo zaznamenáno zlepšení 
zrakové ostrosti po aplikaci jednoden-
ní kontaktní čočky z vizu 1,41 ± 0,21 
naměřeného s brýlovou obrubou 
na střední hodnotu vizu 1,51 ± 0,09 
v  kontaktních čočk ách.  Apl ik ací 
asférické kontaktní čočky v dioptric-
ké hodnotě sférického ekvivalentu 
u jedinců s hodnotou astigmatizmu 
0,25 dpt nebyla objevena významná 
změna zrakové ostrosti ani kontrastní 
citlivosti, která by způsobovala zú-
častněným respondentům snížené 
vizuální vnímání. Stejně tak nebyla 
zaznamenána statisticky významná 
změna kvality vidění ani u skupiny 
jedinců s hodnotou astigmatizmu 

menší nebo rovno 0,5 dpt. Nicméně 
u souboru jedinců s astigmatizmem 
0,5 dpt byly j iž zaznamenány vý-
znamnější poklesy hodnoty zrakové 
ostrosti při aplikaci kontaktní čočky. 
U subjektů s hodnotou astigmatizmu 
větší nebo rovno 0,5 dpt byl potvrzen 
významný pokles jak hodnot zrakové 
ostrosti, tak funkce kontrastní citli-
vosti na prostorové frekvenci 18 čar/
stupeň. Z předchozího tedy plyne, že 
již pro jedince s velikostí astigmatiz-
mu 0,5 dpt dochází ke znatelnému 
zhoršení zrakové ostrosti při aplika-
ci kontaktní čočky se sférickým či 
asférickým designem vůči optimální 
sférocylindrické korekci zkušební 
brýlovou čočkou.

Závěr 

V článku byla provedena analýza 
a porovnání případu korekce oka 
s astigmatizmem pomocí optimální 
sférocylindrické čočky ve zkušební 
brýlové obrubě a měkké asférické 
kontaktní čočky s dioptrickou hod-
notou sférického ekvivalentu. U obou 
případů byl experimentálně zkoumán 
vl iv na hodnoty zrakové ostrosti 
a kontrastní citlivosti. Experimentálně 
byla hledána velikost astigmatizmu, 
kdy již bude docházet v důsledku 
neoptimální korekce asférickou kon-
taktní čočkou ke snižování zrakové 
ostrosti a kontrastní citlivosti. Výrobci 
kontaktních čoček nabízejí na trhu 
torické čočky od dioptrické hodnoty 
cylindru –0,75 dpt. Na základě prove-
dené experimentální analýzy je mož-

Refrakční vada Zraková ostrost
Kontrastní citlivost 

prostorová frekvence 
12 čar/stupeň

Kontrastní citlivost 
prostorová frekvence 

18 čar/stupeň

Myopie H
A

H
0

H
0

Astigmatizmus 0,25 dpt H
0

H
0

H
0

Astigmatizmus ≤ 0,5 dpt H
0

H
0

H
0

Astigmatizmus 0,5 dpt H
A

H
0

H
0

Astigmatizmus ≥ 0,5 dpt H
A

H
0

H
A

tab. 2 Výsledek testování hypotéz u jedinců s nízkou hodnotou astigmatizmu.
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no konstatovat, že k významnějšímu 
poklesu hodnoty zrakové ostrosti po 
aplikaci sférického ekvivalentu došlo 
již od velikosti astigmatizmu 0,50 dpt. 
Na základě těchto výsledků je možné 
konstatovat, že z hlediska optimálněj-
ší korekce refrakčních vad kontaktní-
mi čočkami by bylo zřejmě vhodné 
korigovat i nižší hodnoty astigmati-
zmu pomocí torických kontaktních  
čoček. 

Bc. Michaela Davidová
České vysoké učení technické v  Praze,  
Fakulta biomedicínského inženýrství
davidovamiska@seznam.cz

prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
České vysoké učení technické v  Praze, 
Fakulta stavební, katedra fyziky
Grafické podklady: archiv autorky
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KONTAKTNÍ ČOČKY  překlad: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Díky moderním materiálům 
a  procesům výroby kon-

taktních čoček můžeme našim 
klientům nabídnout výjimečné 
pohodlí při nošení kontaktních 
čoček.

Každý člověk mrkne během dne 
více než desettisíckrát. U nositelů kon-
taktních čoček stírají při mrkání oční 
víčka povrch kontaktní čočky. Tímto 
pravidelným pohybem je po povrchu 
oka a kontaktní čočky rovnoměrně roz-
prostírán slzný film, což je důležité pro 
zajištění hladkého a kluzkého povrchu, 
který tak snižuje tření. Je tím zachována 
integrita povrchového epitelu rohovky 
a zajištěna kvalita optického zobrazení. 
Jakákoliv změna v slzném filmu vede 
k očním obtížím. Může být způsobena 

různými faktory, jako jsou například 
vlivy okolního prostředí včetně kolísání 
vlhkosti vzduchu a jeho teploty. Jedná 
se o příčiny, které snižují frekvenci mr-
kání, případně jiné anomálie. Povrch 
oka je pak vystaven působení vnějších 
vlivů a má tendenci osychat. 

Nošení kontaktních čoček mění 
určitým způsobem integritu slzného 
filmu a má vliv na jeho odpařování. 
Mezi jednotlivými sekvencemi mrká-
ní dochází k rozpadu slzného filmu 
a jeho odpařování, což vede ke zvýšení 
osmolarity slzného filmu. Zvýšený os-
motický tlak je uváděn jako následek 
ztenčení slzného filmu (odpařováním, 
osycháním). V souvislosti s kontaktní-
mi čočkami bývá uváděn u příznaků 
syndromu suchého oka, což je často 
pozorováno u dnešních nositelů kon-

taktních čoček. Ti tráví většinu svého 
času používáním digitálních zařízení. 
Nabízí se tak možnost zaplnit prázdné 
místo na trhu kontaktními čočkami, 
které by umožnily klientům přizpů-
sobit se změnám prostředí a častější 
práci s monitory a digitálními přístroji. 
Je též zapotřebí implementovat nové 
přístupy v rozvoji materiálů.

Hydrogelové kontaktní čočky mají 
polymerní sítě s různými vlastnostmi 
a schopnostmi vázat vodu. Důležitá je 
účinná bariéra, která zpomaluje odpa-
řování a ztenčování slzného filmu. Zá-
měrem výrobců silikon-hydrogelového 
materiálu byla určitá spojitost s hyd-
rofobní povahou silikonu. Začlenění 
silikonu do materiálu kontaktní čočky 
se volí z důvodu vyšší propustnosti pro 
kyslík daného materiálu. Jako určitá ne-

PROLOMTE 
STÁLÉ 
NEPOHODLÍ
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výhoda se jeví zvýšený obsah silikonu 
vzhledem k nárůstu jeho hydrofobních 
vlastností a chemické povaze povrchu 
materiálu čočky. Metody a složení 
materiálů však již pokročily ve svém 
vývoji. Smáčivost povrchu čoček byla 
nejdříve ošetřena pomocí plazmatické 
úpravy, poté byly provedeny změny 
v chemickém složení materiálu čo-
ček a přidána smáčedla. Současně je 
potřeba také držet krok s výrobními 
kapacitami a upřednostnit nové ma-
teriály, které zaručují biokompatibilitu 
čoček a stabilní optické vlastnosti pro 
doporučenou dobu nošení čoček, 
a také doporučit odpovídající systémy 
péče o čočky.

Jedinečné chemické 
složení a polymerace

Pro zefektivnění materiálu a jeho 
povrchu je nutné využít složitější 
strategie. Tento krok vyžaduje vývoj 
takových materiálů, které zahrnují řadu 
uživatelských potřeb, zapracovávají de-
signy a konstrukce, napomáhají snížit 
tření a opotřebení daného materiálu. 
Velký úspěch v tomto směru předsta-
vuje technologie MoistureSeal, která je 
součástí materiálu pro kontaktní čočky 
ULTRA (samfilcon A) od společnosti 
Bausch + Lomb. Chemicky vytvořený 
materiál a způsob výroby čoček pomo-
cí dvoufázové polymerace umožňuje 
vyrobit jedinečné silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky. Cílem výrobců je snížit 
dlouhodobě přetrvávající nepohodlí 
u mnoha nositelů čoček a celkově 
zvýšit vlastnosti čoček, které nabídnou 
klientům dobré zkušenosti s čočkami 
i po celodenním nošení.

Technologie MoistureSeal využívá 
unikátní reakční čas, na jehož začátku 
je tvorba silikonové matrice (s vysokým 
Dk/t a nízkým modulem), následuje 
časově zpožděné přidání vnitřních 
a stálých smáčedel, která hospodaří 
s obsahem vody a smáčivostí povr-
chu. V první fázi polymerace dochází 
kombinací dlouhých a krátkých siloxa-
nových řetězců polymerů k vytvoření 
pružné silikonové matrice s kanálky 
pro přenos kyslíku. Siloxan s dlouhým 

řetězcem umožňuje nízký modul 
pružnosti, zatímco siloxany s krátkými 
řetězci zajišťují přenos většiny kyslíku 
a konstrukční celistvost (pro lepší ma-
nipulační vlastnosti).

Ve druhé fázi je do sil ikonové 
matrice zakomponován polyvinylpy-
rrolidon (PVP), což je zvlhčující složka, 
která je vysoce rozpustná ve vodě. Je 
fyziologicky kompatibilní, netoxická, 
v podstatě chemicky inertní, tepelně 
odolná, pH stabilní,  neionogenní 
a bezbarvá. PVP je vysoce hydrofilní 
sloučenina, často využívaná i v dalších 
lékařských oborech, farmaceutických 
technologiích a v kosmetice. PVP je 
také součástí dalších silikon-hydroge-
lových kontaktních čoček, vyrobených 
z materiálu senofilcon A. 

Většina ostatních výrobců kontakt-
ních čoček začíná výrobní proces s plně 
formovanými, velkými molekulami PVP 
a až posléze přidají silikon (obr. 1A). 
U technologie MoistureSeal se začíná 
tvorbou silikonové matrice a polyme-
rací PVP v daném místě, následně skrz 
celou strukturu silikonové matrice 
(obr. 1B). Tento proces „zvýšeného“ 
obsahu PVP výrazně ovlivňuje stavební 
konstrukci materiálu (obsahuje 4× více 
smáčedla než je tomu u již zmíněného 
silikon-hydrogelového materiálu seno-
filcon A). Je tedy důležité zmínit fakt, 
že výrobní metoda, která začíná s plně 
formovanými molekulami PVP, nemůže 
dosáhnout stejné koncentrace PVP, 
jaká je zastoupena v případě použití 
technologie MoistureSeal. Vzhledem 
k fázovým rozdílům PVP a silikonových 
složek by to vedlo ke změnám v op-
tické kvalitě a stabilitě. Technologie 
MoistureSeal tedy u kontaktních čoček 

ULTRA nabízí 4× více PVP a zachovává 
optickou stabilitu.

Polymer PVP přitahující vodu je 
trvale rozprostřený okolo silikonové 
matrice tak, aby „skryl“ hydrofobní si-
likon, zadržoval vodu v celém objemu 
a také na povrchu samotné kontaktní 
čočky. V kontaktních čočkách od 
společnosti Bausch + Lomb zajišťuje 
PVP poměrně vysoký obsah vody 
a smáčivost ve všech místech čočky, 
nejen na jejím povrchu. Technologie 
MoistureSeal použitá u čoček ULTRA 
napomáhá uchovávat tento vysoký 
obsah v průběhu celého dne.

Smáčivost povrchu 
a tření

Dobrá smáčivost povrchu kontaktní 
čočky je nezbytná pro omezení tření 
a snížení ukládání depozit, což výrazně 
ovlivňuje optickou kvalitu a pohodlí 
při nošení. Pro hodnocení těchto 
ukazatelů projevujících se na povrchu 
čočky jsou využívány dvě metody, a to 
měření kontaktního úhlu u smáčivosti 
a stanovení koeficientu tření. Výsledná 
zjištění pak poskytují během nošení čo-
ček poznatky o vzájemném působení 
očních víček, kontaktní čočky a slzného 
filmu. Pokud silikon vykazuje na svém 
povrchu více hydrofobních vlastností, 
jsou také vyšší hodnoty kontaktního 
úhlu a vyšší koeficient tření. Výrobní 
procesy a polymerní chemie tak hrají 
u technologie MoistureSeal důležitou 
roli v případě překrývání silikonových 
struktur a zvýšení smáčivosti.

Pro srovnání kontaktních úhlů 
pomocí metody zachycené bubli-
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chain silicone provides low modulus while the short 
chain silicones provide the majority of oxygen trans-
port capability and structural integrity (for great han-
dling characteristics).

In Phase 2 of MoistureSeal technology, polyvinyl-
pyrrolidone (PVP), a humectant that is highly solu-
ble in water, physiologically compatible, non-toxic, 
essentially chemically inert, temperature-resistant, 
pH-stable, non-ionic, and colorless is permanently 
entangled throughout the silicone matrix. PVP is a 
very hydrophilic compound that is frequently used in 
medicine, pharmaceutical technology, and cosmetics.
(Folttmann et al, 2008). In fact, PVP has been used in 
another silicone hydrogel contact lens (senofilcon A) 
successfully. 

While other lens manufacturers start with fully 
formed, large PVP molecules and then add silicone 
(Figure 1 A), MoistureSeal technology starts with 
the silicone backbone and polymerizes PVP in-situ 
around and throughout the silicone matrix (Figure 
1 B). This process of “growing” the PVP from its 
molecular building blocks maximizes the utilization 
of PVP and results in significantly more PVP (4x as 
much of the wetting agent) than the silicone hydrogel 
lens material, senofilcon A. Importantly, the manu-
facturing method that starts with fully formed PVP 
molecules cannot achieve the same concentration of 
PVP capable through MoistureSeal technology with-
out sacrificing optical clarity of a lens due to phase 
separation of the PVP and silicone components. Only 
MoistureSeal technology allows for 4x more PVP in 
Bausch + Lomb Ultra contact lenses while maintain-
ing optical clarity (Hoteling et al, 2014).

The water-loving polymer PVP is grown perma-
nently around the silicone matrix in order to “hide” 
the hydrophobic silicone and to hold water through-
out the bulk and at the surface of the lens. The PVP 

silicone hydrogels more wettable progressed from 
modification of the surface with plasma treatments 
to adjusting the bulk chemistry of the material by 
adding wetting agents. In parallel, advancements in 
manufacturing capability were needed to compliment 
new materials to help ensure the lens is biocompat-
ible and stable over a designated period of lens wear 
and lens care.  

Unique Chemistry & Polymerization Process
To dramatically improve the effects of material and 
surface interaction, more complex strategies must be 
applied. This includes development of materials that 
withstand a range of user conditions and refinement 
of designs and geometries that minimize the impact 
of friction and wear. MoistureSeal technology, as part 
of the Bausch + Lomb Ultra contact lens material 
(samfilcon A), represents a significant achievement in 
integrating novel material chemistry and a two-phase 
manufacturing process to produce a unique silicone 
hydrogel lens designed to address the cycle of dis-
comfort many wearers encounter each day and en-
hance the overall lens wearing experience particularly 
at the end of the day.

MoistureSeal technology uses a unique reaction 
sequence that starts with the formation of a silicone 
matrix (with high Dk/t and low bulk modulus) fol-
lowed by the time-delayed addition of internal, per-
manent wetting agents to drive water content and 
surface wettability. In Phase 1 of the polymerization 
process, a unique combination of long and short 
chain silicone polymers creates a flexible silicone ma-
trix with channels for oxygen transmission. The long 

Figure 1. Different approaches for PVP entanglement: (A) 
Fully formed PVP integration with silicone (B) PVP grown 
around a silicone backbone via MoistureSeal Technology 
resulting in 4x more PVP.

A

PVP
Si

B

PVP
Si

obr. 1  Jednotlivé možnosti zakomponování PVP do silikonové matrice:  
A) plně formované PVP do silikonu, B) PVP obklopující silikonové řetězce  
pomocí technologie MoistureSeal; výsledkem je 4× více PVP.
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ny a smáčivosti daného materiálu 
byly ve studii testovány současné 
silikon-hydrogelové materiály, které 
jsou určené pro výrobu kontaktních 
čoček. Před samotným testováním 
byly jednotlivé čočky vyjmuty z blis-
trů a opláchnuty od uchovávacího 
roztoku. Poté se čočky umístily na 
zahnutý držák pro vzorky materiálů 
a ponořily do skleněné kyvety s de-
stilovanou vodou. U každého typu 
silikon-hydrogelového materiálu pak 
byly změřeny kontaktní úhly u zachy-
cených bublinek.

Nízký úhel představuje schopnost 
například slzného filmu zaplnit suchá 
místa, která vznikají v případě rozpadu 
slzného filmu, kdežto vyšší úhel po-
ukazuje na celistvost interakce mezi 
povrchem a slzami. Kontaktní úhel 0° 
znamená úplnou smáčivost, hodnoty 
mezi 0°až 90° označují smáčivý povrch 
v různé míře a hodnoty kontaktního 
úhlu nad 90° označují obecně nesmá-
čivý povrch. U všech měřených vzorků 
byly hodnoty kontaktních úhlů srovna-
telné (obr. 2A). 

Pro udržení zdravého povrchu oka 
a ostré vidění je důležité pravidelné 
mrkání. Cyklus mrkání zahrnuje fázi 
rychlou – během zavření víček – a po-
malou fázi, kdy se oko otevírá. Během 
svého pohybu se víčka třou o protější 
plochu. U čoček ULTRA a dalších zkou-
maných silikon-hydrogelových čoček 
bylo proto pomocí nové měřicí tech-
nologie sledováno rozložení třecích 
sil. Napodobily se přítlak a posuvná 
rychlost, s nimiž se setkávají kontaktní 
čočky během nošení na očích, a sledo-
valy se i další proměnné jako teplota, 
povrchový rozměr plochy čočky a jejich 
vzájemné interakce.

Měření koeficientu tření se prová-
dělo pomocí reometru, což je speciálně 
navržený přístroj k uchycení a mnutí 
kontaktní čočky, která je ponořená 
do fyziologického roztoku při teplotě 
25 °C. 

Statické tření bylo definováno 
mírou tření na začátku mrkání. Rychlé 
a pomalé kinetické tření bylo dáno mě-
řením během testování stálé rychlosti 
otáčení k modelu tření, k jakému do-

chází během otevírání a zavírání víček. 
Měření byla provedena opět u všech 
testovaných vzorků silikon-hydrogelo-
vých čoček, které byly vyndány přímo 
z blistru, nebo po čtyřech hodinách 
nošení na oku. Síly působící na čočky 
napodobovaly tlak víček tak, aby se 
co nejvíce přiblížil reálnému prostředí 
(ve srovnání s dřívějšími studiemi). 
Tato metoda je vysoce opakovatelná 
a kontrolovatelná. Jiné metody, jako 
je využití skleněné destičky, postrádají 
standardizaci při porovnávání různých 
materiálů pro kontaktní čočky. U takové 
metody nelze například kontrolo-
vat rychlost čočky během sledování 
vlastností jejího povrchu, dále nelze 
kvantifikovat vzdálenost, jakou čočka 
potřebuje ke sjetí z destičky, při dosa-
žení konstantní rychlosti. Konstantní 
rychlost je tedy rozhodující proměnná, 
využívaná pro přesné měření tření mezi 
dvěma povrchy. Navíc testování pomo-
cí skleněné destičky nekontroluje sílu 
(případně tíhu), které je čočka vystave-
na, protože plocha povrchu materiálu 
čočky je závislá na daných vlastnostech 
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Mean static and kinetic friction results measured 
on a rheometer are presented for unworn (out of 
pack) and worn lenses (Figure 2 B-D). Friction at the 
initiation of movement was similar for all materials 
out of the package, except Dailies Total1, which was 
significantly higher than the other lenses (Figure 
2B). After wear, the static friction measure indicated 
the Air Optix lens and Dailies Total1 had greater  
resistance. For fast kinetic measures of friction  
(Figure 2C), the Air Optix lens also demonstrated 
greater resistance out of package and after wear, 
while the Bausch + Lomb Ultra, Oasys, Biofinity, 
and Dailies Total1 lenses showed low friction. The 
slow kinetic friction measurements demonstrated 
that all materials have low friction during this phase 
of the blink cycle (Figure 2D).

Bausch + Lomb Ultra lenses demonstrated low co-
efficient of friction regardless of the simulated blink 
speed and performed very consistently even after  
4 hours of wear. The high level of wettability and low 
friction that MoistureSeal technology provides may 
improve the overall wearing experience of patients.

Surface Smoothness & Integrity
During contact lens wear, friction and wearing down 
of the surface are undesirable characteristics that 
can impact the patient experience. A smooth, du-
rable surface is essential for spreading the tear film, 
reducing friction, and providing precision optics.  
MoistureSeal technology delivers a lens that with-
stands the rigors of a planned replacement lens wear 
schedule. To demonstrate the smoothness and dura-
bility of the Bausch + Lomb Ultra lens surface, Atom-
ic Force Microscopy (AFM) and X-ray Photoelec-
tron Spectroscopy (XPS) were used to evaluate the 
morphology, roughness, and elemental composition 
of new (unworn) Bausch + Lomb Ultra, Oasys, Bio-
finity, and Air Optix Aqua contact lenses (Wygladacz 
et al, 2014). The impact of a lens care regimen on 
surface characteristics was simulated by performing 
rub/rinse cycles using renu fresh multi-purpose so-
lution (30 cycles for Bausch + Lomb Ultra, Biofinity, 
and Air Optix Aqua; 15 cycles for Oasys). The AFM 
assessment provided morphology and surface rough-
ness information and the XPS evaluations provided 
insights regarding elemental changes at the sur-
face. Mean surface roughness was compared using a  
t-test between new lenses directly out of the blister 
to lenses of the same brand/type after simulated wear 
cycling (p-value <0.05 was considered significant).

Figures 3 A and B illustrate the surface smooth-
ness of an unworn Bausch + Lomb Ultra lens,  

Figure 2.  Surface wettability characteristics. (A) Contact 
Angle (B) Static Coefficient of Friction (C) Fast Kinetic  
Coefficient of Friction (D) Slow Kinetic Coefficient of Friction. 
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obr. 2  Smáčecí vlastnosti povrchů: 
 A) kontaktní úhel, 
B) statický koeficient tření, 
C) rychlý kinetický koeficient tření,  
D) pomalý kinetický koeficient tření.

po vyjmutí z blistru

po čtyřech hodinách nošení



  75

materiálu. Nelze tak zjistit rozdíly mezi 
rychlým a pomalým kinetickým třením, 
což je zásadní, pokud uvažujeme fáze 
mrkání. Jedná se o faktory, které mohou 
vést k potenciálně zkresleným výsled-
kům v případech, kdy srovnáváme 

jednotlivé zástupce kontaktních čoček 
a když měříme koeficient tření pomocí 
testování skleněnou destičkou.

Průměrné výsledky hodnot sta-
tického a kinetického tření zjištěné 
pomocí reometru jsou uvedeny pro 

nenošené a nošené čočky (obr. 2B–D). 
Pro všechny materiály nenošených 
čoček bylo při zahájení pohybu zazna-
menáno obdobné tření, kromě čočky 
Dailies Total 1, která vykazovala výrazně 
vyšší pohyb (obr. 2B). Vyšší statické 
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A) Bausch + Lomb Ultra
     - new

RMSANT (fresh) = 2.6 ± 0.3 

B) Bausch + Lomb Ultra
    - cycled

RMSANT (cycled) = 3.0 ± 1.0 nm 

C) Oasys - new 

RMSANT (fresh) = 2.3 ± 0.4 nm 

D) Oasys - cycled

RMSANT (cycled) = 4.1 ± 1.4 nm 

E) Biofinity - new 

RMSANT (fresh) = 9.0 ± 6.7 nm

F) Biofinity - cycled

RMSANT (cycled) = 2.6 ± 0.5 nm 

H) Air Optix Aqua - cycled

RMSANT (cycled) = 10.3 ± 7.0 nm 

G) Air Optix Aqua - new

RMSANT (fresh) = 4.6 ± 2.8 nm 

Figure 3. AFM surface topography images (40 x 40 μm) of new (A) and cycled (B) Bausch + Lomb Ultra 
lens surfaces, new (C) and cycled (D) Oasys lens surfaces, new (E) and cycled (F) Biofinity surfaces, and 
new (G) and cycled (H) Air Optix Aqua lens surfaces.

obr. 3  Mikroskopie atomárních sil: topografie povrchů čoček (40 × 40 μm) u nové (A) a nošené (B) čočky ULTRA, nové (C) a nošené 
(D) čočky Acuvue Oasys, nové (E) a nošené (F) čočky Biofinity a nové (G) a nošené (H) čočky Air Optix Aqua.
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tření bylo změřeno pro nošené čočky 
Air Optix Aqua a Dailies Total 1. Rychlé 
kinetické tření (obr. 2C) vykazovaly 
nenošené čočky Air Optix Aqua vyšších 
hodnot, zatímco čočky ULTRA, Acuvue 
Oasys, Biofinity a Dailies Total 1 vyka-
zovaly tření nízké. Měření pomalého 
kinetického tření prokázalo, že všechny 
testované materiály vykazují v této fázi 
během mrkacího cyklu nízké hodnoty 
tření (obr. 2D).

Kontaktní čočky ULTRA tedy vyka-
zují nízký koeficient tření, bez ohledu 
na rychlost simulovaného mrkání, a to 
i po čtyřech hodinách nošení čoček 
během testování. Vysoká smáčecí 
schopnost a nízká úroveň tření, kterou 
poskytuje technologie MoistureSeal, 
nabízí klientům zajímavé výzvy.

Hladkost povrchu 
a integrita

Mezi nežádoucí vlastnosti, které 
mohou mít vliv na úspěšné noše-
ní čoček, patří opotřebení povrchu 
čoček během jejich nošení a faktor 
tření. Hladký a odolný povrch čoček 
je nezbytný pro dokonalé rozprostření 
slzného filmu, snížení tření a zajištění 
optimálních optických funkcí. Techno-
logie MoistureSeal je použita u čoček, 
které jsou odolnější proti poškození 
a jsou určeny k plánované frekvenci 
výměny. K prokázání hladkosti a odol-
nosti povrchu kontaktních čoček ULTRA 
bylo využito několik technik, jako jsou 
mikroskopie atomárních sil a rentge-
nová fotoelektronová spektroskopie. 
Ty vyhodnocovaly morfologii, drsnost 
a elementární složení u nových (neno-
šených) čoček ULTRA, Acuvue Oasys, 
Biofinity a Air Optix Aqua.

Vliv režimu péče o kontaktní čočky 
na jejich povrchové vlastnosti byl simu-
lován pomocí cyklů mnutí/opláchnutí, 
a to použitím víceúčelového roztoku 
ReNU fresh (30 cyklů pro čočky ULTRA, 
Biofinity, Air Optix Aqua a 15 cyklů 
pro čočky Acuvue Oasys). Pomocí 
výše uvedených metod a zařízení byly 
posuzovány základní změny povrchů 
u jednotlivých materiálů. Průměrná 
drsnost povrchu byla srovnávána 

pomocí t-testu u nenošených čoček 
s čočkami se simulovaným nošením 
(statisticky významná hodnota byla 
stanovena na p < 0,05). Obrázky 3A, B 
znázorňují hladkost povrchu u neno-
šených čoček ULTRA a odolnost povr-
chu po 30 cyklech mnutí/opláchnutí 
(p = 0,145). Potvrdila se také skutečnost, 
že materiál samfilcon A je více odolný 
proti usazeninám, což prokázala me-
toda srovnání odlišností atomárních 
elementů mezi novými a nošenými 
čočkami ULTRA. Čočky Acuvue Oasys, 
které byly podrobeny 15 cyklům mnu-
tí/opláchnutí (p < 0,05), vykazují zřejmé 
změny v drsnosti povrchu (obr. 3C, D). 
Pomocí topografického zobrazení lze 
dále srovnat změny u nových a noše-
ných kontaktních čoček Biofinity, které 
vykazovaly změny v drsnosti povrchu 
(p < 0,05), viz obr. 3E, F. Totéž se ukázalo 
i u čoček Air Optix Aqua, u nichž jsou 
patrné změny v plazmaticky ošetře-
ném povrchu po 30 cyklech mnutí/
opláchnutí (p < 0,05), viz obr. 3G, H. 
Četné trhlinky na povrchu cyklicky 
exponovaných čoček Air Optix Aqua 
jsou následkem vyšší koncentrace si-
likonu, která byla detekována pomocí 
analýzy rentgenové fotoelektronové 
spektroskopie.

Analýza povrchu ukazuje, že i jem-
ný systém péče o čočky ovlivňuje 
morfologii jejich povrchu, je-li vystaven 
atomárním strukturám spojeným s ne-
smáčivými chemickými vlastnostmi. 
Statisticky významné změny v drsnosti 
povrchu byly ve studii prokázány 
u čoček Acuvue Oasys, Air Optix Aqua 
a Biofinity. Neprokázaly se žádné stati-
sticky významné změny v morfologii 
povrchu, drsnosti nebo elementárním 
složení u čoček ULTRA, a to ani po 
simulování měsíčního nošení čoček.

Závěr

Nové poznatky získané na základě 
pokroku v chemii materiálů a výrob-
ních procesů umožňují v současné 
době výrobcům kontaktních čoček 
dosáhnout výrazných zlepšení ve vlast-
nostech při uvádění nových materiálů 
na trh. Je důležité zajistit, aby s každým 

mrknutím došlo k rovnoměrnému 
rozprostření slzného filmu po povrchu 
oka. Aby byly zajištěny lepší vlastnosti 
při nošení, musí mít kontaktní čočky 
hladký a kluzký povrch pro snížení 
tření, zachovávat integritu buněk epi-
telu rohovky a optickou stabilitu, a to 
za nejrůznějších podmínek okolního 
prostředí a při jednotlivých aktivitách, 
při kterých uživatel čočky používá. 
Kombinované testování smáčivosti, 
tření, odolnosti povrchu, osychání 
a zajištění optimální zrakové ostrosti 
potvrzuje, že kontaktní čočky ULTRA 
s technologií MoistureSeal nabídnou 
svému nositeli to, co očekává od svých 
kontaktních čoček.

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