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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v průběhu posledních dní jsem si při procházkách Brnem uvědomil, 
že se nečekaně rychle blíží konec roku. Za mé překvapení asi může 
opravdu vydařené babí léto. Konec roku mám vždy spojen s určitou 
rekapitulací toho, co jsem zažil, a se zamyšlením nad budoucností.

Stejně tak s kolegy z redakční rady rekapitulujeme, jak se nám za po-
slední roky dařilo připravovat obsah tohoto časopisu, a diskutujeme 
o jeho dalším rozvoji tak, aby byl pro vás, čtenáře, stále zajímavý.

Nová redakční rada chce stavět na všem dobrém, v čem je náš ča-
sopis přínosný, ale zároveň chce přinést i novou energii, podnětné 
příběhy a zajímavosti, na které byste se mohli těšit.

Mezi obsah, který bychom rádi zachovali, určitě patří vše, co na-
leznete i v aktuálním čísle, tedy rozhovor s významnou osobností 
oboru, důležité informace o aktivitách Společenstva českých optiků 
a optometristů, odborné články z oblasti oční optiky, optometrie, 
ortoptiky a příbuzných oborů či ohlédnutí za naší historií.

Nechceme však, aby časopis zamrzl. Plánujeme proto například 
inovaci kontaktologické části, chceme vás seznamovat se zajímavými 
odbornými knihami či články v zahraničních časopisech a nabídne-
me i určitou grafickou úpravu časopisu.

Více o novinkách vás budeme informovat v dalším čísle.

Za redakční radu vám přeji pěkný podzim  
a úspěšný vstup do roku 2020.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
předseda redakční rady
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Kongres Optometrie-
Optika 2019

V  září zorganizovalo Společenstvo 
společně s  katedrou optiky Univerzity 
Palackého v Olomouci v pořadí 13.  ročník 
národního vzdělávacího kongresu 
Optometrie-Optika 2019. Akce, jejíž 
hlavní odborné téma bylo Díváme se do 
budoucnosti, byla odbornou veřejností 
přijata velmi pozitivně a zúčastnilo se jí 
přes 160 účastníků, což je, v době faktic-
kého zrušení povinnosti celoživotního 
vzdělávání, úspěch. Akce byla jednoden-
ní a jejím odborným programem byly tři 
společné přednášky a  šest praktických 
seminářů, informace o  budoucnosti 
oboru z pohledu SČOO a moderovaná 

diskuze na téma Vize budoucnosti z po-
hledu společností působících v  oboru 
(viz informace níže). V průběhu akce byl 
zajištěn velmi kvalitní catering a  akce 
skončila okolo druhé hodiny ranní již 
tradičním party-rautem. 

Rádi bychom chtěli poděkovat 
především katedře optiky UPOL za 
možnost zorganizování kongresu v pro-
storách její Přírodovědecké fakulty a dále 
všem přednášejícím za poskytnuté 
odborné know-how. Poděkování patří 
i účastníkům, sponzorům a vystavujícím 
společnostem za podporu kongresu. 
Ze sponzorů bychom rádi vyzvedli 
především generálního sponzora, spo-
lečnost Optika Čivice, která po mnoho 
let výrazným způsobem podporuje 

naše vzdělávací akce. V neposlední řadě 
i firmy, které podpořily kongres zajiště-
ním odborného programu, konkrétně 
Alcon Pharmaceuticals, Bausch+Lomb 
a Essilor-Optika.

Děkujeme všem a  těšíme se na 
 setkání při příští akci, kterou pro náš obor 
v příštím roce připravujeme.

Vize budoucnosti 
z pohledu společností 
působících v oboru

Při kongresu Optometrie-Optika 2019 
proběhla Společenstvem moderovaná 
diskuze na téma Vize budoucnosti, které 
se účastnili vedoucí pracovníci předních 

SČOO 
INFORMUJE

 STRÁNKY SČOO autoři: Táňa Olivová, Ing. Pavel Šebek, Ing. Bc. Jiří Žaloudek,
 Mgr. Kateřina Žaloudková a Mgr. Jan Zahálka
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hráčů na odborném trhu brýlových 
a  kontaktních čoček, zástupce výrob-
ců obrub (škoda, že jich nebylo více) 
a  dále zástupci vzdělávacích institucí 
a Společenstva. Posluchači jistě doufali, 
že nás společnosti nechají nakouknout 
pod pokličku plánů do budoucna, což 
částečně, i  když pochopitelně velmi 
opatrně učinily.

 • Od výrobců brýlových čoček 
můžeme očekávat další evoluci ve 
vývoji designů a povrchových úprav 
brýlových čoček, které jsou motivo-
vány především měnícím se životním 
stylem nositelů, tzn. aktivnějším 
životním stylem a významným ná-
růstem využívání mobilních techno-
logií, které jsou vnímány především 
zrakem a určují profil pracovních 
vzdáleností.

 • U kontaktních čoček zazněl plán 
uvést na trh samozabarvovací kon-
taktní čočky a vyšší využití digitálních 
nástrojů i přenosu informací.

 • Dodavatelé budou nabízet po-
kroková technologická řešení pro 
kvalitnější a efektivnější diagnostiku 
zraku, podporu prodeje, vyměřování 
a výrobu korekčních pomůcek/brýlí. 
Stejně tak všichni slibují podílet se 
na vzdělávání očních optiků a opto-
metristů.

 • Odborné vysoké školy promítají do 
svých programů nové technologie 
a prohlubují spolupráci se spříz-
něnými obory (lékařskými i peda-
gogickými). Snaží se pro studenty 

získávat nové akreditace, výzkumné 
projekty, dodat jim znalosti potřebné 
pro úspěch v měnících se tržních 
podmínkách. V kvalitě výuky drží 
krok s rozvinutými zeměmi, stejně 
tak je pro absolventy i společnost 
žádoucí a výhodné udržet krok i ve 
vývoji kompetencí a uplatnění na 
trhu práce.

Globalizace je významnou hybnou silou, 
která formuje tržní prostředí i  podobu 
obchodních praktik, kanálů a  modelů 
nejenom našeho oboru. Jejím důsled-
kem je souboj řetězců a  nezávislých 
malých profesionálů o  zákazníka. Je 
existenční nutností každého oboru 
i jedince si tyto změny uvědomit a při-
způsobit jim vlastní činnost. Týká se to 
i  nezávislých optik. Mají proti velkým 
řetězcům mnohé výhody a  ty je třeba 
podpořit. A mají i nevýhody – ty je po-
třeba rozpoznat a tlumit jejich negativní 
vliv. Naše nezávislé optiky mají vlastní 
značku, charakter, jistě i odbornou úro-
veň a  schopnost pružněji reagovat na 
výkyvy v  lokálním trhu. Tyto kvality je 
třeba posilovat a podporovat.

Co nyní děláme pro 
nápravu nedostatků 
v číselníku zdravotnických 
prostředků?

V srpnu a v září 2019 jsme ve spolupráci 
se Svazem zdravotních pojišťoven, 
VZP a  ČOS pracovali na návrhu změn 

v číselníku zdravotních prostředků pro 
korekci zrakových vad. Cílem prací bylo 
napravení nedostatků stávajícího sys-
tému úhrad, zjednodušení a  přiblížení 
dění současným reáliím v oboru. Snažili 
jsme se prosadit i úpravy výše některých 
příspěvků, a především vrácení příspěv-
ku našim starším spoluobčanům, kteří 
jsou ve věku, kdy se jim příjmy výrazně 
tenčí a naopak výdajů na zdravotní péči 
přibývá, ale tyto změny v  současnosti 
zástupci zdravotních pojišťoven nejsou 
ochotni podpořit.

Dne 18. září 2019 zasedala na Mi-
nisterstvu zdravotnictví  Komise  pro 
kategorizaci a  úhradovou regulaci 
zdravotnických prostředků. Spolu 
s MUDr. Zobanovou, která zastupovala 
Českou oftalmologickou společnost, 
jsme se jí zúčastnili, abychom náš 
společný návrh vysvětlili a hájili. Ohlas 
komise byl pozitivní a byli jsme ujištěni, 
že námi navržený seznam bude zařazen 
do návrhu novely zákona o  veřejném 
zdravotním pojištění. Jsme si vědomi 
toho, že jsme prošli teprve předkolem 
složitého legislativního procesu a  ně-
kolik dalších kol bude následovat ve 
Sněmovně PČR, Senátu PČR i na Hradě. 
Tento legislativní proces trvá obvykle 
jeden až jeden a půl roku.

SILMO Paříž 2019

Letošní 53. ročník mezinárodního ve-
letrhu oční optiky SILMO Paříž proběl 
velmi úspěšně. Společenstvo bylo 

Moderovaná diskuze při kongresu v Olomouci na téma Vize budoucnosti z pohledu společností působících v oboru.
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opět oficiálním partnerem tohoto 
významného světového veletrhu, 
který se konal poslední čtyři zářijové 
dny roku. Společenstvo znovu spo-
lupořádalo komentovanou prohlídku 
pro české návštěvníky. Především 
však prezentovalo náš národní veletrh 
OPTA, informovalo o  jeho podobě 
vystavující společnosti, provádělo 
akvizice a diskutovalo také s vedením 
veletrhu Silmo o možnostech budoucí 
spolupráce. 

Říjnové zasedání ECOO

Prezident Společenstva Václav Antonín 
a tajemník Pavel Šebek se zúčastnili říj-
nového zasedání Evropské rady optiky 

a  optometrie, jejímž je Společenstvo 
aktivním členem a  v  jehož předsta-
venstvu řadu let působí tajemník Spo-
lečenstva. Na programu byly, kromě 
interních jednání představenstva a ří-
dicích a zkušebních orgánů, především 
zasedání profesního a ekonomického 
výboru a valné hromady.

Zástupci SČOO potkali a  podě-
lili se o  profesní informace s  kolegy 
z  celé EU a  dozvěděli se nezbytné 
 informace  – např. o  připravované 
regulaci zdravotnických prostředků, 
která začne platit v  EU od 1. květ-
na  2020, a  s  ní související klasifikaci 
brýlí a  kontaktních čoček i  obecně 
o  jej ím očekávaném vlivu na trh 
s  brýlemi, brýlovými a  kontaktními 
čočkami; o  úspěšně se vyvíjejícím 

směřování k legálnímu využívání flu-
oresceinu v optometrické a kontakto-
logické praxi; o příznivém ovlivňování 
formování nové regulace Evropské 
unie v oblasti vidění & řízení, která je 
pro náš obor; o  vývoji probíhajícího 
př ipomínkování  záměru společ-
nosti Essilor-Luxottica o  zakoupení 
prodejního řetězce Grand Vision ze 
strany Evropské komise; o  nejno-
vějších trendech mezi digitálními 
zařízeními pro slabozraké; o přípravě 
celoevropského profesního přehledu 
(Blue Book), na kterém SČOO aktivně 
spolupracuje; o vytváření evropských 
stanovisek (position paper) o myopii 
a bezpečnosti používání kontaktních 
čoček; o  profesním vývoji v  někte-
rých konkrétních zemích (Německo 
a Řecko); o vývoji zkoušek a akreditaci 
Evropského diplomu z  optometrie 
(dva čeští absolventi z katedry optiky 
v Olomouci jsou ke zkouškám přihlá-
šeni, aby si doplnili vzdělání na úrovni 
evropského diplomu, neboť studium 
na katedře optiky UPOL je už částečné 
akreditováno na úrovni evropského 
diplomu (cca  ze  75  %); o  dění v  Ev-
ropské akademii optiky a optometrie 
a Světové radě optiky a také o dalších 
podstatných tématech.

Z konkrétního praktického pohle-
du byla účast zástupců Společenstva 
možná nejpřínosnější především ve 
smyslu získání podrobných informací 
nezbytných pro vhodné nastavení 
nové regulace o zdravotních prostřed-
cích, jejíž vývoj musí Společenstvo na 
naší národní úrovni dohlížet a připo-
mínkovat, a rovněž o různých možných 
nebezpečích pro obor s  tímto spoje-
ných, konkrétně ukázaných na situaci 
v Německu.

Táňa Olivová, Ing. Pavel Šebek, 
Ing. Bc. Jiří Žaloudek, 
Mgr. Kateřina Žaloudková  
a Mgr. Jan Zahálka (re-medical)
foto: archiv autorů

Tajemník SČOO Pavel Šebek prezentuje veletrh OPTA během Silmo Paříž.

Prezident Společenstva Václav Antonín a tajemník Pavel Šebek se zúčastnili zasedání ECOO.
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Byl to vítaný návrat k tradici. 
Kongres Optometrie-Optika 

po loňské absenci znovu oživil 
víkendově prázdné prostory Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci a  kon-
centroval optiky a optometristy 
na jedno místo, ke společným 
přednáškám, seminářům, vzdě-
lávání a diskuzi. 

V pořadí 13. národní vzdělávací kongres 
se uskutečnil v sobotu 21. září a trval od 
dopoledních až do pozdně odpoledních 
hodin. Celodenní program přednášek 
a  seminářů jemně přerušovaly jen pře-
stávky na občerstvení a oběd, který se 
odehrával na sluncem zalité terase fakulty.

Babí léto ten den vrcholilo a strávníci 
si kromě chutného pokrmu mohli užívat 
i výhled na katedrálu svatého Václava, sto 
metrů vysokou dominantu, která v  této 
podobě dohlíží na historickou metropoli 
od konce devatenáctého století, tedy 
z období, kdy byly astigmatické brýle nebo 
trifokální čočky poměrně novými vynálezy.

Nicméně kongres se nenesl v duchu 
retrospektivního pohledu do minulosti, 
cílem bylo odhadnout, co optiky a op-
tometristy v  blízké době čeká. Nosné 

téma kongresu – Díváme se do budouc-
nosti – otevřel při slavnostním zahájení 
Václav Antonín, prezident Společenstva 
českých optiků a optometristů. Pokládal 
si otázku, kde budeme za deset let. 
Zkoumavé tváře posluchačů naznačo-
valy, že si ani oni sami neumí přesně 
představit vývoj v následujícím desetiletí. 
Se zájmem čekali na osobní vizi Václava 
Antonína. 

„Nedokážu to odhadnout, lidé si 
možná budou měřit zrak přes monitor 
počítače a  brýle si budou objednávat 
v e-shopu,“ začal Antonín poněkud pesi-

mistickým tónem a vzápětí dodal: „Nebo 
budeme stále měřit zrak a  prodávat 
brýle, tak jako doposud.“

„Organizátoři se snažili vyvolat 
v účastnících pocit důležitosti zamyšle-
ní se nad tím, co nás čeká s ohledem na 
současnou situaci, jak z pohledu nesku-
tečně rychlého růstu výpočetní techniky, 
tak z pohledu udržitelnosti kamenných 
obchodů optik nebo také budoucnosti 
optometristy jako odborníka v  porov-
nání s přístrojovými možnostmi oboru,“ 
hodnotila konferenci členka představen-
stva SČOO Mgr. et Bc. Zuzana Stříteská.

Kongres 
OPTOMETRIE- 
OPTIKA 2019

 STRÁNKY SČOO autoři: Mgr. et Bc. Zuzana Stříteská, Aleš Sirný, DiS.

Prezident Společenstva Václav Antonín při zahájení kongresu.
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„Jednalo se o téma dostatečně širo-
ké, nabízející možnost překvapení po-
sluchačů přednášek a seminářů, a také 
vhodně poutavé pro většinu publika, 
protože otázkou: co nás čeká, kudy se 
ubírá a bude optometrie s optikou ubí-
rat, se každý z nás zabývá.

Pozor na stopky

Úvodní přednášky se zhostil Ing. Michal 
Musil z  GrowJOB Institute, který si pro 
posluchače připravil téma Rozvoj vašeho 
podnikání na základě růstového myšlení. 

Brzdí vás přesvědčení o  sobě sa-
mých? Dokáže vás rozhodit vaše selhání? 
Vnést pozitivní myšlení do vlastního 
života je více než efektivní pro naši práci. 
Výzkumy ukazují, že máme tendenci 
podléhat jednomu ze dvou typů myšle-
ní. První vede k depresivním tendencím 
a neúspěchu. Druhý naopak ke spokoje-

nosti a výrazně lepším výsledkům. Tyto 
dva druhy se definují jako fixní myšlení 
a růstové myšlení. Právě tomuto tématu 
se věnoval Musil a snažil se posluchačům 
ukázat cestu, jak ovlivnit život k lepšímu, 
a to v osobní rovině i kariéře.

„Člověk sám sobě vytváří různé 
stopky, přes které nejde. Souvisí to s tím, 
jak má nastavenou mysl,“ uvedl Musil 
a  vysvětlil, že lidé s  fixním nastavením 
mysli se před překážkami snadno vzdá-
vají. Vyhýbají se výzvám a cítí se špatně, 
když u  ostatních vidí úspěch. Naopak 
u růstového nastavení mysli lidé berou 
překážky jako výzvu, kritika je posouvá 
a úspěch ve svém okolí vidí jako inspiraci.

„Pokaždé, když přemýšlíme, zdali 
nějaká věc půjde udělat, nebo ne, tak 
už tím si utváříme vlastní budoucnost,“ 
pokračoval Musil a poznamenal, že určité 
vlohy a talent jsou nám přirozeně dané, 
nicméně pokud je nebudeme rozvíjet, 
nikam nás to neposune. Nejlepším pří-

kladem jsou sportovci, ať už Jaromír Jágr 
v  hokeji, Michael Jordan v  basketbalu 
nebo Michael Schumacher ve formuli 1. 
Kdyby postrádali úsilí v  rozvoji svého 
talentu, nestali by se legendami svého 
oboru. Právě úsilí je klíčovým prvkem 
v progresu člověka. Kreativita, komuni-
kativnost, pečlivost nebo optimizmus 
nejsou ani tak vrozeným nadáním, jako 
především naučitelnými vlastnostmi. 

A jak na to? Člověk by si měl přede-
vším uvědomovat své vlastní vnímání. 
Snažit se sám sebe nachytat, pokud 
má sklon k  fixnímu myšlení. Uvědomit 
si, že sám sebe přesvědčuje o tom, jak 
něco neumí nebo mu něco nejde a tím 
pádem celý svůj přistup otočit. Nutná je 
i zpětná vazba. 

„Nejefektivnější zpětná vazba je 
v  poměru 3 : 1, tedy tři pozitivní myš-
lenky, věci, co se povedly, jež je potřeba 
zachovat. V opozici s jednou negativní, 
na které je potřeba zapracovat. Pouze 
pozitivní nebo nadbytečná negativní 
zpětná vazba vede ke snížení aktivity 
a  výkonnosti člověka, buď na základě 
ztráty smysluplnosti činnosti nebo pře-
chválení a ztráty potřeby se zlepšovat,“ 
vysvětloval Musil.

V neposlední řadě je nutné analyzo-
vat své případné selhání. Vidět v něm to 
pozitivní, poučit se z chyb, najít příčiny 
a jít do toho znovu.

Na závěr své přednášky uvedl Ing. 
Michal Musil statistiku nejpesimističtěj-
ších národů na světě. Nelíbivému grafu 
vévodilo Řecko, ale hned na druhém 
místě byla Česká republika. Čím to? 
Důvodů je celá řada a podstatnou roli 
hrají média, kladoucí důraz na negativ-
ní zprávy, ke kterým je člověk citlivější 
a častěji si jich všímá. Takové zprávy pak 
ovlivňují jeho osobnost.

Optometrista a oftalmolog

Poučnou a zajímavou přednášku si při-
pravily MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D. 
a Ing. Alexandra Petrlíková. Přednášku Co 
může optometrista a co patří již do rukou 
oftalmologa otevřela doktorka Zemano-
vá krátkou anatomií oka a poté se zapojili 
i  samotní posluchači, kteří hlasováním 
určovali druh zobrazovaného očního 

Kongres byl odbornou veřejností přijat velmi pozitivně.

Celodenní program nabídl tři přednášky a šest seminářů.
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onemocnění. Smyslem prezentace 
bylo definování pomyslných hranic, co 
patří do kompetence očního lékaře a co 
mohou provádět optometristé, na které 
v současnosti přechází tíže řešení téměř 
veškeré refrakce, a to z důvodu zrušení 
příspěvků na pomůcky ke korekci zraku 
pro většinu populace. 

„Zodpovědnost za záchyt patologií, 
které klienty viditelně nezatěžují z oftal-
mologů přechází na optometristy a  je 
na nás, abychom je odeslali k  lékaři,“ 
apelovala Ing. Alexandra Petrlíková, Ph.D. 
Podrobněji a individuálně se tématu obě 
věnovaly v odpoledních seminářích.

Poslední přednáška dne byla věno-
vána optimalizaci webových stránek. 
Každá optika už se v  současnosti bez 
příslušné internetové prezentace neobe-
jde, otázkou ovšem je, zdali jsou webové 
stránky v nekonečném oceánu internetu 
a konkurenčních optik dostatečně vidi-
telné. Optimalizace a  efektivnost byla 
nosným tématem přednášky Jak být 
vidět v digitálním světě, vedené Tomá-
šem Smetkou.

Odborné semináře

Po další přestávce na kávu už se účastníci 
rozeběhli po malých skupinkách na jed-
notlivé semináře. Z nabídky šesti seminá-
řů se každý mohl zúčastnit dvou z nich: 
Hranové filtry v  oční optice – Mgr.  Jiří 
Koláčný; Revoluční přístup v  měření 
refrakce – Mgr. Roman Heinz a Milan Terš; 
První pomoc při úrazu oka, první pomoc 
v bezvědomí – Ing. Martin Červený DiS.; 
Přední segment oka, jak na anamnézu, 
co vyšetřit – MUDr. Markéta Zemanová 
a  Ing. Alexandra Petrlíková, Ph.D.; Jak 
předcházet únavě očí pomocí vhodných 
kontaktních čoček – doc. Mgr. Pavel 
Beneš, Ph.D., a Screening binokulárních 
funkcí – RNDr. František Pluháček, Ph.D. 

Na semináři RNDr. Františka Pluháč-
ka, Ph.D., jsme si jasně, přehledně a do-
statečně podrobně zopakovali základy 
vyšetřování binokulárních funkcí a prak-
ticky si ukázali tvorbu prizmatické korek-
ce u  symptomatického klienta. Jedna 
z účastnic nosící prizmatickou korekci se 
uvolila a umožnila tak názornou ukázku 
vyšetření. Z praktické části bylo zřejmé, 

že každý klient je individuální osobností 
a  často se nám dostane nestandardní 
„NE-učebnicové“ odpovědi, se kterou 
je potřeba zkušeně naložit tak, aby naše 
řešení vedlo k vyřešení klientových obtíží 
a  nejlépe vyrovnanému komfortnímu 
binokulárnímu vidění. 

Barevné hranové filtry na semináři 
pod vedením Mgr. Jiřího Koláčného byly 
poutavé nejen z důvodu široké barevné 
škály, ale také díky velmi pozitivnímu 
přednesu autora, jenž praktikuje snad 
všechny poučky z  první přednášky 
o  růstovém myšlení. Srozumitelně 
představil obecný význam filtrů hlavně 
se specifikací právě na hranové filtry, jež 
totálně odstiňují barvu o určité vlnové 
délce pomocí tzn. hrany měřitelné na 
spektrofokometru. 

V  průběhu všech přestávek mezi 
jednotlivými přednáškami a  semináři 
probíhala individuální konzultace k no-
vým úhradám pojišťoven na pomůcky 

ke korekci zraku od největšího odborníka 
na tuto problematiku v České republice 
Ing. Bc. Jiřího Žaloudka. Z  ohlasů od 
jednotlivých účastníků zaznamenala tato 
konzultace značný úspěch.

Závěr konference patřil příjemné 
večeři na střeše Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v  Olomouci při 
západu slunce. Poté se počet aktérů 
snížil a  začalo intenzivní sdílení zkuše-
ností, seznamování, získávání kontaktů, 
hodnocení kongresu atd. 

Znovu se ukázalo, že konference 
SČOO mají velký význam také z důvodu 
těchto večerních neformálních setkání, 
kdy dochází k  setření komunikačních 
bariér, sdílení problémů, ke skupinovým 
diskuzím i k seznamování a navazování 
profesních kontaktů.

Mgr. et Bc. Zuzana Stříteská
Aleš Sirný, DiS.
foto: archiv autorů

Kongres je ideálním místem pro navazování profesních kontaktů.

Ing. Michal Musil během přednášky Rozvoj Vašeho podnikání na základě růstového myšlení.
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L etos v   červnu by lo  na 
volební  valné hromadě 

zvoleno dvanáct osob, které 
budou působit ve vedení SČOO 
v období 2019–2023. Zároveň 
byli zvoleni noví členové před-
stavenstva a  revizní komise. 
Jednot l ivé zástupce obou 
hlavních orgánů společenstva 
vám budeme postupně před-
stavovat na stránkách našeho 
časopisu, a to prostřednictvím 
odpovědí na několik otázek. 
V  tomto čísle přinášíme od-
povědi prvních dvou členů 
představenstva – Simony 
Bramborové a Tomáše Lang-
hammera.

Mgr. Simona  
Bramborová, DiS.

Proč jste se rozhodla kandidovat 
do předsednictva SČOO?
Stručně napsáno: z lásky k oboru.

Jaké hlavní cíle hodláte z pozice 
své funkce prosazovat?
Zcela konkrétní cíle zde vypisovat 
nebudu, teprve se v  představenstvu 
rozkoukávám. Vzhledem k  tomu, že 
jsem stále na rodičovské dovolené 
a  jako žena i  matka jsem se chtěla 
věnovat dětem, tak jsem posledních 
několik let detailně nesledovala dění 
v našich optických a optometrických 
vodách. Ono opravdu nejde (a  já ne-
chtěla) sedět na víc židlích – což jsem 
si ve dvaceti a  před dětmi rozhodně 
nemyslela (smích). A  jak zpívá má 
oblíbená kapela: I cesta může být cíl. 

Další volby se uskuteční za čtyři roky, 
kam se za tu dobu podle Vás obor 
posune? Jakou máte vizi?
Těžko říct, ale byla bych ráda, aby 
dobře fungovala spolupráce zdravot-
nických pracovníků, lékařů i nelékařů, 
v  oblasti péče o  zrak a  dále spolu 
s očními optiky. 

Co je podle Vás největší „bolest“ 
oborů optika a optometrie 
v současné době?
Když nedělá někdo svou práci rád a po-
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 
Samozřejmě by se dalo napsat něco kon-
krétního, více uchopitelného, ale podle 
mě to tato věta vystihuje asi nejlépe.

Co Vás naopak v oboru těší a v čem 
se vyvíjí správným směrem?
Že stále náš obor studují mladí lidé 
a  vypadá to, že ještě studovat budou. 
Také mě těší, že se obor vyvíjí. Kdybych 
trochu přitaženě za vlasy aplikovala 
zákony evoluce i na náš obor, pokud by 
se nevyvíjel, zajisté by zanikl.

Jak důležitou roli podle Vás hraje 
tendence nenahlížet na dioptrické 
brýle jako na zdravotní pomůcku, 
ale i jako na módní doplněk?
Vzhledem k  mým kreativním sklonům 
– důležitou. V tom je krása i jakýsi rozkol 
výroby brýlí. Na straně jedné módní 
trendy, na straně druhé zdravotní as-
pekty (refrakční hodnoty, celkově stav 
zraku), to vše v  souladu s  fyzikálními 
zákonitostmi, aby to dobře fungovalo 
všechno dohromady. 

Proč jste se začala věnovat optice, 
co Vás k této profesi přivedlo? 
Když jsem se v patnácti letech rozhodovala 
(smích), čím se jednou budu živit, optika 
ani optometrie to nebyla. Šla jsem na gym-
názium a tam už mě optika a optometrie 
zaujala, byť figurovala na posledním místě. 
Měla jsem tou dobou spíše umělecké am-
bice. Každopádně mamka je oční optička 
a optometristka, takže jsem v dětství trávila 
dost času v dílně oční optiky, kde jsem si ze 
sklíček a dílů obrub vyráběla různé výtvory, 
čímž jsem si k oboru vybudovala určitý 
vztah. Vzhledem k tomu, že jsem člověkem 
se smyslem pro pevné základy a plánování, 

 STRÁNKY SČOO autor: redakce.

NOVÉ VEDENÍ 
SČOO se představuje
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vedle přihlášek na různé vysoké školy jsem 
si podala přihlášku i na VOŠZ Merhautovu 
do Brna na obor oční technik. Udělala 
jsem dobře a po roce jsem se přihlásila 
i na Masarykovu univerzitu. Během studií 
jsem začala pracovat v optice a oboru 
jsem propadla. 

Máte v profesním životě vytyčený 
nějaký cíl? Podařilo se Vám 
jej dosáhnout?
Dělat svou práci poctivě a podle nejlep-
šího vědomí a svědomí. Dosáhnout se 
mi to ještě nepodařilo, jsem stále ještě 
na cestě. Zhodnocení provedu až teh-
dy, když bych obor opustila. Ale člověk 
by neměl zůstat spokojený na jednom 
místě, pak by mohl začít stagnovat a už 
by se neposouval dál. 

Co Vás ve Vaší práci naposledy překvapilo, 
ať už mile, nebo nepříjemně?
Příjemně mě překvapují lidé, kteří oceňu-
jí mou práci pro ně. To je vždy radostné 
setkání. 

Jaké rady byste dala studentům, kteří 
zahajují studium a chtějí se věnovat 
stejnému oboru jako Vy?
Aby se nebáli, že je nahradí nějaký přístroj. 
Stroj se člověku s rozumem a emocemi 
nikdy nevyrovná, alespoň doufám… 
Aby zůstali v  těch studentských letech 
takoví, jací jsou, a užili si proces dozrávání, 
získávání znalostí a dovedností a formo-
vání osobnosti s kritickým myšlením ve 
společnosti ostatních lidí. 

Tomáš Langhammer

Proč jste se rozhodl znovu kandidovat 
do předsednictva SČOO?
V  představenstvu SČOO jsem již ve 
druhém volebním období. Když jsem 
vstupoval do svého prvního „bytí“, šel 
jsem do toho s  ideálem, že změním 
optický svět a že se do toho musí „bušit“, 
ať to jede. Během těch let člověk dojde 
k vystřízlivění a zjistí, že každá, byť ba-
nální věc má určité schvalovací kolečko 
a jedná se o běh na dlouhou trať. Když 
se vrátím k Vaší otázce, důvod, proč kan-
diduji podruhé, je ten, že chci být u toho, 
až ta milimetrová práce bude dávat své 
výsledky. A druhý důvod je ten, že dobrý 
tým se neopouští.

Jaké hlavní cíle hodláte z pozice 
své funkce prosazovat?
Cíle jsou jasné – aby obor oční optika 
nezmizel v propadlišti dějin. 

Další volby se uskuteční za čtyři roky, 
kam se za tu dobu podle Vás obor 
posune? Jakou máte vizi?
To záleží jen na nás. Na nikom jiném. 
Zatím to máme plně v rukách. Myslím 
si, že za čtyři roky se obor moc ne-
posune – je to krátké období. Spíše 
bych si přál, aby za čtyři roky nemizely 
kamenné oční optiky na úkor interne-
tových e-shopů či čehosi „do domu 
až na náves“.

Co je podle Vás v současné době 
největší „bolestí“ oborů optika 
a optometrie?
Legislativa, která se ve většině případů 
jeví jako tragickokomická. Ale to je asi ve 
všech oborech kolem nás. Je to takové 
české specifikum.

Co Vás naopak v oboru těší 
a co se vyvíjí správným směrem?
Těší mě, že náš obor ve virtuálním světě 
skoro ještě existuje. 

Jak důležitou roli podle Vás hraje 
tendence nenahlížet na dioptrické 
brýle jako na zdravotní pomůcku, 
ale i jako na módní doplněk?
Ta tendence je tu už skoro třicet let, 
což je dobře. Brýle jsou první věcí, kte-
rá je na Vás vidět. Označení „brejloun“ 
pomalu mizí i mezi dětmi, a to je jen 

důkaz toho, že brýle jsou jak zdravotní 
pomůcka, tak i módní doplněk.

Proč jste se začal věnovat optice, 
co Vás přivedlo k této profesi? 
V optice jsem se skoro před padesáti 
lety narodil. Vyrůstal jsem v  optice 
u rodičů, víkendy jsem trávil na chatě, 
kam jezdili strejda s tetou, kteří jsou 
rovněž optici, takže optika byla mým 
každodenním chlebem. V  pubertě 
jsem se zapřísáhl, že optiku NIKDY, 
ale protože mne sametová revoluce 
zastihla ve čtvrtém ročníku gym-
názia, z  přihlášky na Pedagogickou 
Fakultu – první stupeň ZŠ – sešlo 
a  s  výhledem na budoucnost jsem 
odeslal přihlášku na nástavbu do 
Prahy do Dubečské a  poté na do-
školovák v Brně. Inu cesty Páně jsou 
nevyzpytatelné. 

Máte v profesním životě vytyčený 
nějaký cíl? A podařilo se Vám 
jej dosáhnout?
Můj profesní i  životní cíl je: disciplína, 
řád a pokora. 

Co Vás ve Vaší práci naposledy 
překvapilo, ať už mile, nebo 
nepříjemně?
Jsem v  oboru jako oční optik od roku 
1992 a za tu dobu jsem zažil vše možné 
i  nemožné. Takže překvapit mě už asi 
nemá co, ale nikdy neříkej nikdy. Práce 
s lidmi je hravá, veselá, různorodá a ně-
kdy dost vyčerpávající. 

Jaké rady byste dal studentům, kteří 
zahajují studium a chtějí se věnovat 
stejnému oboru jako Vy?
Abyste zůstali v oboru co nejdéle, proto-
že profesionálů není nikdy dost.

Za rozhovor poděkovala redakce
foto: z archivu S. Bramborové  
a T. Langhammera
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 ROZHOVOR autor: redakce

NA SVOU  
PROFESI bychom 
měli být patřičně hrdí 
Být hrdý na svou profesi 

a s pokorou i odpovědností 
přistupovat k  jejímu výkonu 
jsou podle Mgr. Sylvie Petrové 
důležité vlastnosti nejen kaž-
dého absolventa katedry optiky 
a  optometrie Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v  Brně, 
která letos oslavila 25. výročí. 

Díval jsem se do archivu a od 
posledního rozhovoru s Vámi 
uplynulo dlouhých šest let. 
Co se u Vás za tu dobu změnilo?
Směřujete do oblasti bilancování a hod-
nocení uplynulého období, což pro mne 
není pouze konec kalendářního roku, ale 
především vždy červen, tedy konec akade-
mického roku. Je to období, kdy vypouští-
me do života úspěšné absolventy. Nad vý-
sledky státních závěrečných zkoušek, nad 
obhajobami bakalářských a diplomových 
prací zvažují členové komisí, co pro příští 
období zlepšit, jakými metodami zvýšit 
teoretické i praktické znalosti studentů, 
aby jejich přechod do praktického života 
byl co možná nejplynulejší.

O dění na katedře optiky, optometrie 
a ortoptiky LF MU v Brně informujeme 
odbornou veřejnost vždy v prvním čísle 
nového ročníku tohoto časopisu. Vět-
šinou o aktivitách a úspěších studentů 
i pedagogů na domácích univerzitních, 
ale také o  celostátních a  evropských 

akcích. Zájemcům o toto dění jistě ne-
unikly velkolepé oslavy 100 let od založe-
ní Masarykovy univerzity. Trošku ve stínu 
zůstalo 25. výročí výuky oborů optika 
a  optometrie na LF MU, jako nejdéle 
vyučovaného bakalářského zdravotnic-
kého nelékařského studijního programu. 
V příštím akademickém roce ukončí své 
magisterské vzdělávání absolventi již po 
dvacáté. Nejmladší bakalářský nelékařský 
obor LF MU – ortoptika přijal již pátou 
řadu studentů. 

V pravidelných obdobích probíhaly 
změny ve vedoucích funkcích, v  sou-
časné době zastává funkci rektora MU 
prof.  MUDr. Martin Bareš, Ph.D., bývalý 
děkan LF. Tím byl zvolen na konci říj-
na letošního roku doc. MUDr. Martin 
 Repko, Ph.D. Svou koncepci a vizi dalšího 
směřování MU, resp. LF zveřejnili na 
webových stránkách www.med.muni.cz. 

Generační výměna stráží se uskuteč-
nila i na KOO LF MU, od roku 2016 ji vede 
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. Tým vyučují-
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cích byl posílen jak o interní, tak externí 
vyučující, vždy s  paralelním výkonem 
praxe v oboru tak, aby zejména praktická 
výuka studentů korelovala s potřebami 
trhu. Další kolegové ve vzpomínaném 
období ukončili úspěšně doktorské 
studium a získali titul Ph.D., zvýšili svou 
odbornou erudici pro kvalifikované 
předávání zkušeností, také je vytvářen 
základní předpoklad pro vytvoření obo-
rové rady optometrie.

Nemohu také opomenout projekt 
SIMU, kde si studenti v blízké budouc-
nosti budou prakticky procvičovat získa-
né teoretické znalosti, zejména v oblasti 
vyšetřovacích metod a postupů.

Když se na uplynulých šest let 
podíváme z širšího hlediska, 
jak vnímáte posun v oboru, vývoji 
léčebných procesů a podobně?
Každý obor se vyvíjí, každý odborník si 
ve své profesi doplňuje a  rozšiřuje své 
poznatky tak, aby výsledné řešení bylo 
v  souladu s  nejnovějšími technickými 
možnostmi a postupy. Mnohdy lze ale 
až rušivě vnímat přílišný akcent na eko-
nomická kritéria.

V  poslední době se hodně disku-
tuje změna v  úhradách zdravotních 
pojišťoven. Jak dalece byl brán zřetel 
na sociální otázku (nemám peníze na 
brýle, nevidím dobře, nemůžu do práce) 
a zejména otázku prevence a včasného 
záchytu závažných očních onemocnění 
(vždy alespoň při předpisu nových brýlí 
komplexní oční vyšetření)?

Dokážete si představit přínos 
robotizace v optickém oboru, 
nebo jde spíše o doménu 
průmyslové výroby? 
Touto otázkou pěkně navazujete na tu 
předchozí. Současná generace vysoko-
školáků pracuje velmi zručně a provádí 
měření na sofistikovaných přístrojích 
se širokým softwarem, ale někde se 
začíná vytrácet lidský přístup, empatie, 
komunikace, zapomíná se na předávání 
a  interpretaci výsledků šetření. Takže 
robotizaci ano pro zvýšení přesnosti 
a  mnohdy tím i  validity výsledků, ale 
ne ve zdravotnictví při kontaktu s pa-
cientem, klientem, zákazníkem, prostě 
tam, kde i vhodně volené, dobré slovo 
je součástí úspěšné léčby. Ti, kdo již 

mají praxi, mi jistě dají za pravdu, že 
i  při stanovení refrakce, výběru brýlí 
či aplikaci kontaktních čoček vyslechli 
nejeden lidský příběh.

Na univerzitě pracujete 
i na grantových projektech, 
jakým způsobem volíte zaměření? 
Můžete o nich říct něco bližšího?
Práce na katedře, obecně na vysoké 
škole,  neobnáší  pro ak ademické 
pracovníky pouze výukovou činnost. 
Jednou ze součástí je i  vědeckový-
zkumná a publikační činnost. K tomuto 
jsou vedeni již studenti magisterských 
programů, kteří ověřují vědecké postu-
láty v praxi, porovnávají své výsledky 
s  dalšími studiemi. Témata těchto 
„malých výzkumů“ volíme tak, aby 
výsledky byly přínosné pro praxi při 
současném hlubším procvičování 
vyšetřovacích a  měřicích postupů. 
Projekty vyučujících jsou směřovány 
zejména na možnosti inovace, roz-
šíření výukových metod a  postupů. 
Za poslední dobu byla zpracovávána 
například témata: Inovativní meto-
dy řešení korekce nepravidelného 

Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí (CSKO) je každoroční vzdělávací akcí katedry optiky 
a optometrie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
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astigmatizmu, Objektivní vyšetření 
akomodace za pomoci přenosného 
refraktometru, Barevné hranové filtry 
jako pomůcka pro rehabilitaci zraku 
a  jejich využití při výuce, Digitální 
únava očí v populaci mladých jedinců, 
Včasné a pozdní změny barvocitu při 
onemocnění makuly, Posílení praktic-
ké výuky v oblasti péče o slabozraké, 
Lancaster binocular vision test a jeho 
využití při výuce v  oborech optika 
a optometrie, ortoptika a navazujícím 
studiu optometrie, Vliv zrakového tré-
ninku na poruchy binokulárního vidě-
ní, Vyšetření a korekce anizometropie 
a z ní rezultující anizeikonie v klinické 
praxi, Inovace praktické výuky před-
mětu Výroba optických pomůcek, 
Problematika chromagenových filtrů 
a jejich použití v klinické praxi, Využití 
elektrofyziologických metod pro hod-
nocení zrakové ostrosti a mnohé další, 
jejichž výsledky jsme prezentovali na 
odborných akcích, resp. v rámci pub-
likační činnosti.

Jaké projekty a granty plánujete 
do dalších let a které jsou podle 
Vás nejvíc potřebné?
Do budoucna uvažuje KOO o  mezifa-
kultním, mezioborovém projektu. Tak 
jako optometrie nemůže být osamocený 
obor, je třeba úzké spolupráce s optikou, 
ortoptikou, zrakovou terapií, oftalmo-
logií, dalšími lékařskými obory včetně 
např. pedagogických, psychologických 

poraden, tak i  oblast řešení projektů 
může být multifaktoriální a v důsledku 
toho nabídnout komplexnější řešení.

Jste spoluautorkou publikace Digital 
Eyestrain of Young Subjects. Na co má 
populace v digitálním věku dávat, kromě 
běžných rad, opravdu pozor a proč?
Rady jsou pěkné, ale kdo z nás se jimi 
plně řídí? I  se zrakovou pohodou sou-
visí nejen dodržení principů ergonomie 
vidění a  hygieny zraku, ale i  správná 
životospráva, pobyt na čerstvém vzdu-
chu, dostatek spánku, vyvarování se 
dlouhodobým stresům atd. To přeji všem 
i sobě, ne vždy se daří.

V předchozím rozhovoru jste uvedla, 
že vykonávání profese optika není 
zaměstnáním, ale celoživotní poslání. 
Jak se vám daří tuto myšlenku 
vštěpovat studentům? 
Je rozdílné, s  jakými představami při-
chází student do výuky. Jen málokterý 
je cíleně motivován, mnohdy teprve při 
studiu zjišťuje, co studium a  obor ob-
nášejí. Noví optometristé, refrakcionisté 
a kontaktologové se rodí v okamžicích 
prvních úspěšně provedených refrak-
cích, resp. aplikacích kontaktních čoček, 
při zpětných vazbách z praxí, po prvních 
reakcích pacientů typu „jé, já vidím“. 
Klinická praxe pak zvyšuje pocit důleži-
tosti, možnost vidět případná poškození 
i  z  nedodržení odborných doporučení 
pak dává důraz na pocit odpovědnosti.

Máte přehled o svých bývalých 
studentech? Zůstávají u oboru? 
Otevírající si optiky a podobně?
Každý student v  předstátnicovém 
období vyplňuje dotazník, který je 
zaměřen na získání údajů vztahujících 
se k  dalšímu působení absolventů 
nelékařských zdravotnických oborů 
po ukončení vysokoškolského studia. 
Údaje slouží zejména jako podklad pro 
odbornou diskuzi ke vzdělávání v ne-
lékařských zdravotnických povoláních, 
ale je významnou zpětnou vazbou i pro 
nás. Úspěšní absolventi bakalářských 
studijních programů většinou pokra-
čují v navazujícím magisterském studiu, 
rozšiřují si znalosti zejména z optických 
okruhů a klinické, vizuální optometrie, 
dále např. biofotoniky, paralelně pracují, 
většinou jako brigádníci, na optomet-
rických, optických pracovištích, v  oč-
ních ambulancích nebo v  klinických 
zařízeních.

Další profesní život je pestrý, od 
zahraničních stáží přes mateřství, zřízení 
vlastního optometrického nestátního 
zdravotnického zařízení, práce ve fir-
mách souvisejících s problematikou až 
po zaměstnanecký poměr v řetězci.

Dokážete říct, jaký je o studium 
na katedře optometrie a ortoptiky 
zájem, resp. vnímáte rostoucí, nebo 
klesající počet studentů?
Dá se říci, že podle každoročně po-
daných přihlášek je zájem o studium 

Letos v říjnu se uskutečnil jubilejní desátý ročník konference CSKO. Výukové prostory katedry optiky a optometrie.
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programů optika a optometrie, ortop-
tika a  také o  navazující magisterské 
studium optometrie na LF MU stabilní. 
Nedá se ale vyčíslit, jaký zájem ucha-
zeče je cílený – o obor, na který podal 
přihlášku, a prioritou kterého uchazeče 
je získání jakéhokoliv vysokoškolského 
diplomu. Svůj vztah k oboru si buduje 
totiž během studia.

Před časem způsobilo velké 
pozdvižení uzavření dohody mezi 
Univerzitou Karlovou a společností 
Home Credit. Po vlně kritiky z dohody 
nakonec sešlo. Jaký na to máte 
názor? Je pod Vás nutné uzavírat 
partnerství s firmami, resp. sponzory? 
Nakolik důležitý je podle Vás správný 
výběr partnera?
Informace přicházejí pouze z  médií 
a nedomnívám se, že by mi bez přímých, 
validních informací příslušelo rozhodnutí 
vedení Univerzity Karlovy hodnotit.

Nutné uzavírat dohody – nelíbí 
se mi slovo nutné. Ne každá fakulta, 
každý obor má možnost si přivydě-
lávat výzkumnou, resp. vývojovou 
činností. Obecně je otázka financování 
jednotlivých typů škol vzdělávacího 
systému v ČR vhodná pro zkušený tým 
ekonomů.

K  tomuto tématu bych pouze 
dodala, že stojí za úvahu pro podnika-
telské subjekty oboru, zda podporovat 
a  podílet se na výchově budoucích 
odborníků, mnohdy budoucích za-
městnanců. Osobně vítám podporu 
při akcích a jsem za ni vděčna u akcí, 
které rozšiřují a  zpestřují standardní 
výuku, jako jsou exkurze, odborné 
semináře, aktivní účast studentů na 
evropských konferencích a  v  nepo-
slední řadě naše Celostátní studentská 
konference optometrie a  ortoptiky 
s mezinárodní účastí; v říjnu letošního 
roku proběhl již její desátý ročník. Za 
tuto dobu nám pomáhaly zabezpečit 
zázemí firmy Bausch & Lomb, Optika 
Čivice, Essilor či CooperVision. Patří jim 
opětovný dík i  za přínosná odborná 
sdělení a  workshopy při student-
ských prezentacích bez firemních 
a  reklamních vstupů a  tím Vám také 
odpovídám otázku akcentu při výběru 
partnera.

Brno se dlouhodobě potýká s nedosta
tečnými kapacitami nemocnic. 
Jak je na tom klinika nemocí očních 
a optometrie ve Fakultní nemocnici 
u sv. Anny v Brně?
Fakultní nemocnice u  sv. Anny v  Brně 
prochází průběžnými změnami jako 
většina státních nemocnic. Úspěšně 
rozvíjí spolupráci s Mezinárodním cen-
trem klinického výzkumu ICRC. V rámci 
reorganizace jednotlivých pracovišť byla 
její klinika nemocí očních a optometrie 
organizačně přeorientována v roce 2015 
na oddělení nemocí očních a optomet-
rie pod vedením prim. MUDr. Lubomíra 
Hanáka, MBA. Péče zahrnuje veškeré 
oční ambulance, jak všeobecné i specia-
lizované, refrakční centrum i jednodenní 
chirurgii. Pokračuje úzká spolupráce při 
praktické výuce studentů katedry op-
tiky, optometrie a  ortoptiky. Pan prim. 
MUDr.  Hanák je kompetentní osobou 
Vám podat bližší informace o  chodu 
očního oddělení a  problematice, resp. 
strategii FNUSA obecně. 

To mě přivádí k další otázce. 
Na letošním kongresu OPTIKA
OPTOMETRIE v Olomouci zazněla 
přednáška o tom, co ještě může 
provádět optometrista a co už 
patří do rukou oftalmologa. Jaký 
máte pohled na situaci? Mají s tím 
optometristé potíže? Neposílají 
pacienty k oftalmologovi zbytečně, 
nebo naopak? Existuje ještě nějaký 
prostor k tomu, aby se kompetence 
optometristy zvýšily a nebyli 
zatěžováni už tak příliš kapacitně 
vytížení oftalmologové?
Kompetence výkonu povolání optome-
tristy a  s  tím související podmínky pro 
vzdělávání jsou dané i  v  České repub-
lice zákonnými normami. Připomeňme 
pouze základní zákon č. 96/2004  Sb., 
o  podmínkách získávání a  uznávání 
způsobilosti k  výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a  k  výkonu 
činností souvisejících s  poskytováním 
zdravotní péče a  o  změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o  nelé-
kařských zdravotnických povoláních), 
vyhlášku č. 55/2011 Sb. – o činnostech 
zdravotnických pracovníků a  jiných 
odborných pracovníků, přičemž náplň 

studia vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., 
o  vysokých školách, a  vyhlášky Minis-
terstva zdravotnictví č.  39/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a  nařízení 
vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdě-
lávání ve vysokém školství. Výkon vázané 
živnosti v oboru oční optika pak podle 
zákona 455/1991 Sb.

Zbytečné posílání pacientů či za-
nedbání péče je výsledkem a  přímou 
úměrou s  odbornou erudicí každého 
nelékařského zdravotnického povolání. 
Diskuze o  kompetencích probíhala, 
probíhá a  jistě probíhat bude. Osobně 
se v  současnosti přikláním k  posílení 
a dodržování vyšetření v rámci prevence, 
případného záchytu závažných očních 
(mnohdy nejen) onemocnění, provádění 
screeningu refrakčních vad, včetně edu-
kace našich klientů.

Jaké jsou vlastně kompetence opto
metristy a oftalmologa v zahraničí? 
Kde třeba může optometrista zajít 
dál a kde naopak nemá takové 
kompetence? Existuje v tomto směru 
nějaká snaha o sjednocení v rámci 
EU, nebo je situace pouze v režii 
jednotlivých států? 
Naše katedra optiky, optometrie a  or-
toptiky je členem evropských optických, 
optometrických, kontaktologických 
i ortoptických společností, kde pečlivě 
sledujeme vývoj. O  sjednocení kom-
petencí alespoň v zemích EU se vedou 
mnohaleté diskuze, situace se odvíjí od 
zákonných norem té které země, od, řek-
něme to pragmaticky, požadavků trhu, 
tedy poměru oftalmologů, včetně spe-
cializací a optometristů, očních optiků, 
ortoptistů vzhledem k  počtu obyvatel 
v návaznosti na vzdělávací systémy. 

Přeji všem čtenářům příjemné prožití 
vánočních svátků, do roku přicházející-
ho především zdraví, osobní i pracovní 
pohodu a  spokojenost. Ať symetrie 
dvou dvacítek letopočtu 2020 přinese 
i vyváženost do našich životů.

Mgr. Sylvie Petrová
Za korespondenční rozhovor  
poděkovala redakce
foto: archiv KOO LF MU
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OPTIKA  
JE OBCHOD, 
ALE I POSLÁNÍ
V současné době se v  očích 

zákazníka posouvá oční 
optika více do polohy prostého 
prodeje brýlí. Zdá se, že vítězí 
prodej nad odbornou profesí. 
Profesí, která má obsahovat péči 
o zrak. Tento posun není proce-
sem jednoho roku, ale probíhá už 
několik let a je souborem mno-
ha změn. Dokladem může být 
i fakt, že Česká kontaktologická 
společnost uvedla, že by bylo na 
místě začít zvažovat ukončení 
činnosti ČKS.

Když jsem nedávno četla knihu ame-
rického spisovatele Kurta Vonneguta 
Jatka č. 5., narazila jsem na úryvek, 
který mi připadal neuvěřitelně vysti-
hující pro dnešní polohu české oční 
optiky. 

V  tomto románu hlavní hrdina čte 
v úvodníku Optického přehledu tyto věty: 
„Rok 1968 ovlivní osud evropských optiků 
nejméně na padesát příštích let. S tímto 
varováním naléhá Jean Thiriart, tajemník 
Národního svazu belgických optiků. Podle 
jeho slov to znamená volbu mezi nabytím 
profesionálního statutu, anebo, někdy 
kolem roku 1971, neodvratným poklesem 
do role pouhých prodavačů brýlí.“

Co si o  tomto posunu ve vnímání 
zákazníka myslí optička a optometristka 
Bc. Petra Andělová z firmy HORUS OPTIK 
Emotion Studio?

Také cítíte, že zákazníci více zlehčují 
svá rozhodnutí o koupi brýlí?
Určitě vnímáme posun uvažování lidí 
o tom, kde a jak koupit brýle. Rozhod-
ně není týden, kdy by nepřišel zákazník 
s obroučkami z e-shopu a nepřál si do 

nich zasadit jen nějaká obyčejná skla. 
To se dostáváme do zajímavé situace, 
kdy na jednu stranu zákazník potře-
buje optika, aby mu zabrousil skla, 
ale zároveň zastává postoj, abychom 
z toho nedělali takovou vědu a prostě 
mu tam dali, co chce. Když se zeptáte, 
co přesně tedy chce, řekne, no nějaký 
obyčejný skla. 

Napadá vás, co tímto způsobem 
ovlivňuje názory laiků?
Určitě prvním krokem bylo povolení 
prodeje kontaktních čoček na internetu. 
Vždyť i laik chápe, že jde o předmět, který 
musí vložit do oka, a při špatné mani-
pulaci si může ublížit. Ale když zákon 
dovolil prodávat čočky tímto způsobem 
a neříká, že musím chodit pro odbornou 
péči, dává tím lidem signál, že to asi 
takový problém není. 

 OČNÍ OPTIKA autorka: Pavla Lokajová
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Dalším krokem ve snížení důležitosti oboru je příklad 
podomního prodeje. Ten, kdo chodí po domácnostech s kuf-
rem brýlí a vy si u něj můžete konkrétní produkty objednávat, 
nezastupuje profesi, která pečuje o zrak. Jen prodává brýle.

Nově se výrazně zviditelnil prodej brýlí přes internet. Pro 
optiku s e-shopem je důležité odbornou část maximálně zjed-
nodušit a informovat zákazníka natolik, aby si s objednávkou 
brýlí poradil sám. Tímto opět dochází k vytvoření pocitu, že je 
celý proces nenáročný.

Zásadní vliv má i dlouhodobá strategie mnoha obchodů 
zacílit propagaci na akční slevy a ve svých reklamách vlastně 
komunikovat jen prodej brýlí. Zákazníci vidí výlohy se slevami, 
výprodejem, akcemi 1+1 a podobně. Velmi zřídka se objevuje 
podnět v podobě péče o zrak – a pokud se tak skutečně děje, 
jde většinou o  měření zraku zdarma. Určitě ne všichni, ale 
řada optiků a optometristů neúčtuje refrakci v případě, že si 
zákazník koupí brýle. Neoddělíme to, co je důležité, vyžaduje 
odbornost a  je samo o  sobě nákladné. Vše zahrneme pod 
ceny za obruby a skla.

Za mne zásadně ovlivňuje společenské vnímání ještě jedna 
věc. Mnoho lidí si neuvědomuje, že za péči u očního lékaře 
platí. Zákazník, nechci říkat pacient, protože ten, kdo šel jen pro 
poukaz na brýle, není nemocný, cenu služby lékaře vnímá jako 
službu zdarma. V porovnání s účtovanými cenami za refrakci 
je potom jakákoliv částka v optice vysoká.

Jak v Horusu na tento vývoj reagujete? 
Měníme svou propagaci směrem ven. Začínáme zobrazovat 
v reklamě měření zraku; poradenství a nabídka produktu je 
spíše podpůrná a  má být jakousi akcelerací rozhodnutí zá-
kazníka koupit brýle.

Směrem dovnitř se nyní zaměřujeme na posilování vlast-
ního postoje a uvědomění si, že obchod je důležitý, ale naše 
profese je i určitým posláním. Musíme se připravit na dobu, 
kdy ceny zboží půjdou vlivem internetu dolů a my si budeme 
muset umět říct za naši práci více peněz.

Víte, naší základní zodpovědností je a vždy bude vytvořit 
tržbu, tedy brýle prodávat. Pokud ale chceme, aby obchod 
v našem podání byl kvalitní a zákazníci nás stále chápali jako 
odborníky, je důležitá i  péče o  zrak, přemýšlení nejen nad 
vlastnostmi skel a obrub, ale co bude skutečným přínosem 
pro zákazníka. Jsem přesvědčena, že i díky tomu nás práce 
baví a naplňuje. 

Co vás osobně nejvíc na práci baví nebo těší?
Velmi si vážím důvěry zákazníka. To je můj motor. Když je z brýlí, 
které vytvoříme, nadšený, nabíjí to energií.

Získat si důvěru, a přitom současně prodávat. 
Jak se vám tuto náročnou kombinaci daří naplňovat?
Primárně se zaměřujeme na zákazníka. Na jeho potřeby, 
ne na produkt, ať obruby nebo skla. Pro nadšení zákazníka 
musíme vystihnout jeho život s brýlemi tak, aby pro něj byly 
přínosem. Zároveň zákazník kupuje předmět, který nemůže 
předem vyzkoušet, a očekává, že část zodpovědnosti nebo 
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BUĎ OPTIKEM 
A MISTREM 
KOMUNIKACE 
V HORUS OPTIK

www.horusoptik.cz

Mezi námi 
s radostí přivítáme někoho, kdo…

• miluje práci se zákazníky
•  má radost, 

když vymyslí originální řešení korekce
• má nápady
•  umí vyplnit čas mezi zákazníky 

prací pro firmu
• rád vidí za sebou výsledky
•  chce mít vliv na rozvoj a život naší firmy

Jsme tradiční česká firma v Praze, která miluje 
kvalitní a originální práci v oboru oční optiky. 
Jdeme stále kupředu, chceme se vždy odlišovat. 
V odbornosti, ve zboží, v tom, jací jsme lidé.

Jestli se pohybujeme na stejné vlně, napiš nám 
a společně se životopisem zašli popis vlastní 
zkušenosti se zákazníkem, ze kterého jsi měl/a 
opravdu radost. My se ti ozveme 

chcidohorusu@gmail.com
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spíš celou, ponesete vy, odborník. Proto 
se hodně ptáme. Klademe nejrůznější 
otázky týkající se života zákazníka tak, 
abychom ho pochopili.

Představuji si, že jsem zákazník. 
Jsem ochoten si s vámi povídat, 
ale ještě nemáte moji plnou důvěru, 
a vy se vyptáváte na informace 
z mého života. Nestane se vám, že si 
někdo řekne: a co vám je do toho?
Samozřejmě kladu otázky směřující 
k výrobě brýlí, ale máte pravdu. Když 
se učíme prodejním rozhovorům, 
pocit,  že mi do toho nic není,  je 
jeden z  důvodů, proč se optik dost 
neptá. Někdy převládá i přesvědčení, 
že my sami nejlépe víme, co zákazník 
potřebuje. Pokud si ale v sobě vytré-
nuji postoj, že k  odvedení kvalitní 
práce optika potřebuji informace od 
zákazníka, přirozeně se ptám a zákaz-
ník moje otázky přijímá a  vzájemná 
důvěra nabývá. 

Jako člověku, který do oboru jen 
nahlíží, mi připadá, že optik musí 
zákonitě vnímat svou práci i jako 
poslání. Mám pravdu, nebo tuto 
práci může dělat kdokoliv?
V  první řadě si nejdříve musíme říct, 
že optici oboru rozumí, a přesto znám 

situace, kdy zákazník reaguje slovy: Ale 
to mi ještě nikdo neřekl! A  to nosím 
brýle už deset let. 

Věřte mi, nebavíme se o  žhavé 
novince z oblasti nejnovějších trendů 
v oboru nebo skutečnosti vycházející 
z  hlubokých odborných znalostí . 
Naopak jde o informace z oblasti ko-
rekce víceohniskovými skly nebo při 
samozabarvování např. v  autě. Když 
o  tom pak přemýšlím, nemohu najít 
jiný důvod, než že se optik nedosta-
tečně zeptal, měl strach nebo si práci 
zjednodušil. 

Vyrobit brýle může i  člověk, kdo 
nemá ambice přinést zákazníkovi něco 
navíc, ale je obrovský rozdíl, když po-
sloucháte optika, optometristu, který 
o člověku přemýšlí, hledá řešení, vyptává 
se. To je radost pozorovat. 

Jsou zákazníci, kteří na ceně brýlí, 
řekněme, příliš nelpí. Ale jak vypadá 
práce optika s lidmi, co mají hluboko 
do kapsy?
Znám kolegyně z optik v lokalitách s vy-
sokým věkovým průměrem i omezený-
mi finančními možnostmi. Přesto vidím, 
jak zajímavé věci tam pro své zákazníky 
vytvářejí. V současnosti je nabídka širo-
ká, cenově téměř neomezená směrem 
nahoru i dolů – jen si vybrat. 

Víte, podle čeho je dobře vidět, zdali 
pracujete srdcem? Nikoliv podle cen 
skel, ale podle seznamu skel, které optik 
objednává. Srdcař má zastoupené vše. 
Jednoohniskové, bifokální, samozabarvo-
vací, multifokální, degresivní, levné a drahé. 
Měla jsem kolegyni, která prodala zákazní-
kovi obruby tzv. panta na účet pojišťovny 
a do nich vymyslela trifokálními skla. Dalo 
to určitou práci, protože pán přišel do opti-
ky se slovy, že brýle potřebuje jen na čtení. 
Nakonec se stal nadšeným nositelem brýlí.

Moje poslední otázka: Poslání bývá 
součástí filozofie značky. Můžete 
nám prozradit, jak jste si ji popsali 
v Horusu?
Snažíme se vytvářet brýle, ze kterých je 
zákazník nadšený. Nestačí nám jen zákaz-
níkovi vyhovět. Tím, že zákazníka poznáme 
a sledujeme vývoj v oboru, navrhujeme 
neotřelá řešení. Jsme zde proto, abychom 
srozumitelně přeložili problematiku do řeči 
zákazníka a našli pro něj osobní řešení. 
Svoje vědomosti a zkušenosti používáme 
k  tomu, abychom zákazníkům ukázali 
i řešení korekce, se kterým se doposud ne-
setkal. Jsme schopni garantovat zrakovou 
pohodu a za svou práci se zaručit.

Pavla Lokajová
foto: archiv HORUS OPTIK
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AMBLYOPIA 
A VIRTUÁLNA 
REALITA súčasný  
 trend v jej liečbe
Liečba amblyopie prostred-

níctvom virtuálnej reality 
sa považuje za najzábavnejšiu 
existujúcu liečebnú terapiu, 
ktorá je novou nádejou najmä 
pre dospelých. Liečba je oso-
bitá z  toho dôvodu, že skvelé 
výsledky dosiahnu nielen deti, 
ale práve aj dospelí, u ktorých 
sa šanca na vyliečenie am-
blyopie doposiaľ vylučovala. 
Najviac sa však osvedči la 
metóda kombinovanej liečby, 
ktorá spája tréning vo virtu-
álnej realite s  konvenčnými 
cvičeniami.

Patológia vo vývoji zraku

Obdobie prvých osemnácti mesiacov ži-
vota sa pokladá za najrizikovejšie pre zrak, 
pretože neskôr už citlivosť na podnety vý-
razne klesá. Okolo šiesti rokov je zrakový 
systém síce vyvinutý, no ešte aj v tomto 
období môže z dôvodu dlhodobo neod-
povedajúcej stimulácie dôjsť k miernym 
patologickým zmenám. Ak v priebehu 
vývoja jednoduchého binokulárneho 
videnia (JBV) dôjde k nejakej poruche, 
normálny vývoj sa preruší a  pokračuje 
patologicky. Dôsledkom toho je vznik 
nežiaducich javov – diplopia (dvojité 
videnie) a konfúzia (v  rovnakom smere 

sú videné rôzne objekty). Zrakový systém 
dieťaťa je schopný na vznik týchto javov 
reagovať rôznymi adaptačnými mecha-
nizmami, ktorých úlohou je vytvoriť pokiaľ 
možno jednoduchý a ostrý obraz. Medzi 
tieto adaptačné mechanizmy radíme 
excentrickú fixáciu, anomálnu retinálnu 
korešpondenciu, supresiu a amblyopiu. 

Amblyopia – adaptačný 
mechanizmus porúch JBV

Z pomedzi všetkých je amblyopia najdis-
kutovanejším adaptačným mechaniz-
mom porúch JBV. Jej prejavy začínajú už 

 OPTOMETRIE autorka: Bc. Pavlína Krigovská
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v útlom veku dieťaťa. Vyššie riziko vzniku 
tejto vady je u detí s pozitívnou rodinnou 
anamnézou. Výskyt amblyopie sa však 
nevylučuje u detí bez dedičnej predis-
pozície. Najúčinnejšia je liečba dieťaťa 
v  predškolskom veku, po 8. roku je už 
nádej na vyliečenie amblyopie minimál-
na. Predpokladom úspešnej liečby je jej 
skorý záchyt, správny liečebný postup 
a motivácia rodiny. 

Definícia

Amblyopia alebo tiež tupozrakosť je 
definovaná ako funkčná vada zraku 
spojená s poklesom zrakovej ostrosti aj 
pri optimálnej korekcii na anatomicky 
normálnom oku. Primárne ju môžeme 
pozorovať na jednom oku, no nevylu-
čuje sa aj obojstranná amblyopia, ktorá 
vzniká ako následok bilaterálnej zrakovej 
deprivácie napríklad pri kongenitálnej 
katarakte. Najčastejšie je spájaná s jedno-
stranným strabizmom a anizometropiou 
(rozdiel dioptrickej hodnoty pravého 
a ľavého oka).

Konvenčné cvičenia

Po vstupných vyšetreniach pacienta 
u  optometristu a  následne u  očného 
lekára sa zvolí najvhodnejšia metóda 
liečby. V dnešnej dobre existuje mnoho 
foriem cvičení amblyopického oka, no 
medzi klasické konvenčné spôsoby 
patria pleoptické a ortoptické cvičenia, 
okluzor a korekcia okuliarmi. 

Pleoptika má svoj nezastupiteľný 
význam hlavne u  pacientov s  ťažšou 
formou amblyopie. Cieľom tohto cviče-
nia je čo najviac zlepšiť vizus pacienta 
a  následne pridaním ortoptických cvi-
čení obnoviť JBV. Lepšie vidiace oko je 
znevýhodnené okluzorom a v prípade 
obojstrannej amblyopie sa toto cvičenie 
vykonáva striedavo na pravom a ľavom 
oku. Medzi jednoduché cvičenia patrí 
obkresľovanie, vystrihovanie, skladanie 
kociek a  pod. Starkiewiczove cvičenia 
sa zase zakladajú na spolupráci oka 
s končatinou, pričom pacient skáče, hrá 
sa s loptou alebo chodí po rôznych znač-
kách. Každé cvičenie by malo byť pre 

pacienta záživné a čo najviac zábavné. 
Pri aktívnej pleoptickej liečbe sa často 
používa lokalizátor a korektor. Pri cvičení 
s lokalizátorom pacient prstom zakrýva 
otvory v  kovovej podložke, ktoré sú 
postupne rozsvecované. Veľkosť otvorov 
je možné predkladaním ďalších dosiek 
meniť. Pri použití korektora pacient obťa-
huje obrázok vyrytý na kovovej podložke 
pomocou kovovej ceruzky zapojenej do 
prúdového okruhu. Na prekročenie línie 
obrázku upozorňuje zvukový a svetelný 
signál. Cvičenie s korektorom je vhodné 
uskutočniť až po absolvovaní cvičenia 
s lokalizátorom.

Cieľom ortoptiky je obnovenie 
poškodeného JBV. Aby to však bolo 
možné, musia byť splnené určité pred-
poklady – centrálne fixovanie a normál-
ne pohybovanie oboch očí, vyrovnaná 
zraková ostrosť, normálna retinálna 
korešpondencia, oči so žiadnou alebo 
malou úchylkou a  samozrejme spo-
lupráca dieťaťa. Cvičenia prebiehajú 
pomocou ortoptických prístrojov, ktoré 

sú založené na disociácii, tzn. do každé-
ho oka sú premietané trochu odlišné 
obrázky. Priebeh ortoptickej liečby má 
určitú štruktúru, ktorá je charakteristická 
na seba nadväzujúcimi fázami. V  prvej 
fáze liečby prebieha cvičenie pomocou 
troposkopu, synoptoforu, zrkadlového 
stereoskopu a  cheiroskopu. Následne 
sa nacvičuje fúzia a  jej šírka pomocou 
niektorých predošlých prístrojov doplne-
ných aj diploptikou, prizmami a Holme-
sovým stereoskopom. Veľmi podstatnou 
súčasťou liečby je cvičenie stereopsie 
a pohyblivosti oka. Poslednej fáze domi-
nuje cvičenie konvergencie a správneho 
vzťahu akomodácie a konvergencie po-
mocou Rémyho separátora, diploskopu 
a konvergenčného trenažéra.

Ďalšiu z možností liečby tupozrakosti 
predstavuje okluzor na vedúcom oku. 
Cieľom je zlepšiť zrakovú ostrosť a taktiež 
zmenšiť útlm tupozrakého oka, ktoré 
ostáva odkryté.

V  úvode terapeutických možností 
bola spomenutá korekcia okuliarmi ako 

obr. 1  Hra Bubbles.

obr. 2 Hra Hoppie.
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jedna z  metód určených na nápravu 
poruchy amblyopie. U pacientov s ľah-
kým stupňom amblyopie sa lekári snažia 
ostrosť videnia korigovať okuliarmi, no 
u ťažších foriem nie je okuliarová korek-
cia vhodná.

Oculus rift

Najnovšou účinnou liečbou amblyopie 
je tréning metódou dichoptického 
videnia s využitím videnia vo virtuálnej 
realite pomocou okuliarov Oculus Rift 
(obr. 1) a softvéru Vivid Vision. Amblyo-
pickí pacienti nedokážu vnímať okolie 
priestorovo a svet vidia len ako 2D obraz 
z dôvodu používania iba jedného oka. 
Práve preto ide v porovnaní s ostatnými 
metódami liečby tupozrakosti o výrazný 
prelom v  binokulárnom videní, kedy 
sú pacienti schopní používať obe oči 

naraz a vnímajú tak svet trojrozmerne. 
V minulosti vedci vylučovali akúkoľvek 
šancu na vyliečenie dospelého pacienta 
s amblyopiou, ak uňho nezačala terapia 
v  skorom detskom veku. Viacerými 
štúdiami sa však potvrdilo, že elasticita 
ľudského mozgu je dostatočná na to, 
aby zabezpečila správnu adaptáciu na 
trojrozmerné videnie v akomkoľvek veku 
jedinca. Jedným z najznámejších príkla-
dov je profesorka neurobiológie Susan 
R. Barry, ktorá pomocou vhodného tré-
ningu prvýkrát uvidela svet trojrozmerne 
vo svojich 48 rokoch.

Vyšetrenie pred 
zahájením tréningu 
virtuálnou realitou

Pacienti, ktorí sa rozhodnú podstúpiť 
liečbu amblyopie virtuálnou realitou, 

musia vopred absolvovať viacero nevy-
hnutných vyšetrení z dôvodu vylúčenia 
možnej kontraindikácie. V  prvom rade 
sa pomocou štrbinovej lampy vyšetrí 
predný a zadný segment oka, aby sa vy-
lúčili degenerácie, dystrofie, zápalové či 
vrodené ochorenia. Následne sa realizuje 
topografia rohovky, ktorou sa vyhodnotí 
hrúbka vrstiev rohovky, chorobné a pa-
tologické zmeny na rohovke ako napr. 
keratokonus. Pomocou panflundosko-
pie a  optickej koherentnej tomografie 
sa vyšetrí terč zrakového nervu, žltá 
škvrna a periféria sietnice pre vylúčenie 
patologických lézií na sietnici. Ak by sa 
nejaká patológia potvrdila, výrazne by sa 
úspešnosť liečby znížila. Veľmi dôležité je 
tiež vylúčiť očnú hypertenziu a vyšetriť 
stereoskopiu použitím Wirthových kru-
hov. Tým sa zistí stupeň binokulárneho 
a priestorového videnia, ktorý je ovplyv-
nený amblyopiou.

Priebeh tréningu 
s virtuálnou realitou

Na začiatku tréningu si pacient nasadí 
okuliare virtuálnej reality Oculus Rift, 
ktoré sú napojené na počítač a následne 
trénuje pomocou softvéru Vivid Vision. 
Túto inovatívnu liečbu amblyopie ako 
prvá v  Európe predstavila klinika Uvea 
Mediklinik v  Martine na Slovensku. 
Tréning je založený na metóde dichop-
tického videnia – v prístroji sa pacientovi 
zobrazujú dva z časti pozmenené obrazy, 
čo znamená, že jedným okom vidí iný 
obraz ako druhým. Počas hry sa do 
pozerania zapája hlavne oko tupozraké 
a zároveň sa pacient učí používať obe oči 
naraz. V porovnaní s okluzívnou terapiou 
tak ide o významný posun v binokulár-
nom videní, keď pacient používa obe 
oči súčasne. Výsledný vnímaný obraz sa 
teda javí ako trojrozmerný. Jedno tré-
ningové sedenia trvá približne 40 až 60 
minút v závislosti od toho, ktoré vizuálne 
testy pacienti pred sedením vykonávajú. 
Úspešná liečba si vyžaduje aktívny 
prístup pacienta, najmä dodržiavanie 
termínov a dĺžky tréningu. U pacientov 
so strabizmom sa musí postupovať opa-
trne, čo sa týka nastavenia liečby, pretože 
sa u  nich tréningom môže paradoxne 

graf 1  Zmena najlepšie korigovanej zrakovej ostrosti (BCVA) pred a po liečbe každého 
pacienta.
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navodiť diplopia. Pozitívne výsledky lieč-
by sa prejavia najmä v zlepšení centrál-
nej zrakovej ostrosti, tj. vnímanie ostrosti 
textov, periférne a priestorové videnie. 
Pre zaistenie maximálneho zlepšenia je 
u  niektorých pacientov nutné tréning 
opakovať.

Diplopia Game 

Dichoptický zrakový tréning je realizo-
vaný pomocou betaverzie počítačovej 
hry Diplopia Game, ktorá prebieha 
v  okuliaroch Oculus Rift s  displejom 
AMOLED (uhlopriečka 5,7", rozlíšenie 
960 × 1080 pixelov na každé oko, zorné 
pole 100°) určeným pre virtuálnu realitu. 
Displej je montovaný s akcelerometrom, 
magnetometrom a gyroskopickým sen-
zorom pre systém sledovania polohy a je 
pripojený k počítačovému systému. Hru 
Diplopia Game vyvinul James Blaha (San 
Francisco), ktorý sám trpel amblyopiou. 
Prvým úspechom tejto hry bolo vylie-
čenie jeho vlastného tupozrakého oka. 
Keďže dobré výsledky boli zaznamenané 
u viacerých pacientov, rozhodli sa túto 
metódu otestovať aj na vyššie spomína-
nej klinike Uvea Mediklinik. 

Prostredníctvom hry Diplopia sú le-
kári schopní kontrolovať, čo pacient vidí 
na obrazovke a manipuláciou kontrastov 
oboch obrazov navigujú pacienta tak, 
aby koordinoval obe oči. V  momente, 
keď mozog pacienta správne spojí do 
kompletnej scény dva obrazy, pacient 
skóruje. 

Typy hier

Existuje už mnoho hier, ktoré si pacient 
môže v  rámci liečby vyskúšať, a  veľa 
ďalších do softvéru Vivid Vision denne 
pribúda. Ako príklad môžeme uviesť 
zaujímavú hru Bubliny Bubbles (obr. 1) 
a hru Hoppie (obr. 2).

Účel hry Bubliny Bubbles: Táto hra 
je určená predovšetkým pre amblyo-
pických pacientov, ktorí majú ťažkosti 
s vnímaním hĺbky obrazu. Uhol vníma-
nia sa dá nastaviť aj priamo v hre, čo je 
veľkou výhodou najmä pre pacientov 
so strabizmom. 

graf 2  Rozloženie dat BCVA analyzovanej skupiny pacientov pred  
a po vizuálnom tréningu.

graf 3  Zmena stereoskopickej ostrosti pomocou liečby  
u každého pacienta.
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Pravidlá: Hráč vidí pred sebou bub-
linky, medzi ktorými je šípka. Pacient 
dokáže ovládať túto šípku do rôznych 
strán pomocou džojstiku. Keď stlačí 
na džojstiku písmeno A, praskne tak 
bublinu, na ktorú je šípka namierená. 
Úlohou pacienta je praskať bubliny 
v  poradí od najbližšej po najvzdia-
lenejšiu. Správne prasknutá bublina 
praskne do modrej farby a v prípade 
nesprávneho prasknutia bubliny sa 
objaví slovo POW.

Účel hry Hoppie: Hra je určená 
pre tupozrakých pacientov, ktorí majú 
ťažkosti s hĺbkovým vnímaním obrazu. 

Pravidlá: Hráč vidí v pozadí basketba-
lový kôš, z ktorého vyskakujú lopty. Úlo-
hou hráča je chytať jednotlivé loptičky 
do „svojho“ basketbalového koša, ktorý 
je v popredí. Pacient nechytá lopty po-
mocou džojstiku, ako v predošlej hre, ale 
robí tak pohybom hlavy. Vzadu na tabuli 
je SCORE, kde sa hráč môže pozrieť, aký 
počet bodov získal.

Výskum na Slovensku

Na očnej k l inike Uvea Medik linik 
v Martine sa uskutočnil výskum [10], do 
ktorého bolo zaradených sedemnásť 
amblyopických jedincov (desať mužov 
a sedem žien) vo veku 17 až 69 rokov. 
Do výskumu sa zahrnuli iba osoby 
staršie ako 17 rokov s anizometropic-
kou amblyopiou a ochotou zúčastniť 
sa vizuálneho tréningu. Nevhodní boli 
pacienti so strabizmom, s  nepravi-
delnosťou rohovky, nedávnou očnou 
operáciou, opacifikáciou očných médií 
vrátane katarakty a  prebiehajúceho 
očného ochorenia. Ťažiskom výskumu 
bolo meranie najlepšie korigovanej 
zrakovej ostrosti (BCVA) a  stereosko-
pickej ostrosti. Oba typy merania 
boli realizované pred a po programe 
dichoptického  tréningu.  Dichoptický 
zrakový tréning bol vykonaný po-
mocou vyššie spomínanej betaverzie 
počítačovej hry Diplopia Game, ktorá 

prebiehala v okuliaroch Oculus Rift OC 
DK2. K dispozícii boli dve hry: vesmírna 
hra, v ktorej pacienti lietali kozmickou 
loďou cez systém farebných prstencov 
a hra Breaker. Obe hry mali dichoptické 
nastavenie, v  ktorom bola rozdielna 
centrálna časť obrazového zobraze-
nia. Napríklad vo vesmírnej hre bola 
kozmická loď viditeľná len fixujúcim 
okom (dominantným), zatiaľ čo fareb-
né brány a asteroidy boli viditeľné iba 
amblyopickým okom. Ak by boli všetky 
objekty hry viditeľné amblyopickým 
okom, pacienti by mohli zatvoriť do-
minantné oko a „podvádzať“. Mozog 
pacienta je tak nútený používať na 
hranie obe oči spoločne. 

Každý pacient absolvoval osem 
tréningov, ktoré sa uskutočňovali 
dvakrát do týždňa. Každé sedenie po-
zostávalo zo 40minútového tréningu 
s  dvoma rôznymi hrami (20 min. na 
hru). Optometrické testy (očná domi-
nancia a  supresia), dostupné v  beta 

Pacient Zdravé oko
Dsph Dcyl

Amblyopické oko
Dsph Dcyl

BCVA – 
pred DT

BCVA –  
po DT

Stereoskopická 
ostrosť pred DT

Stereoskopická 
ostrosť po DT

1 +0,5 +1 −0,5 +3,50 0,9 0,9 žiadna žiadna 

2 +0,75 +1,5 +2,37 +0,75 1,3 1,3 žiadna 400 

3 +0,25 +0,5 +4,5 +2,5 0,5 0,4 žiadna 140 

4 −2,5 +1 −3,5 +1 0,6 0,5 žiadna 50 

5 +0,50 0 +7,00 +0,5 0,4 0,3 400 400 

6 +2 +0.5 +3,00 +1,0 0,4 0,3 200 200 

7 −0.12 +0,75 +1,5 +1,0 0,1 0,0 70 50 

8 +0.25 +0,5 +3,00 +0,5 0,2 0,1 140 20 

9 +0,75 0 +3,75 +0,5 0,2 0,0 400 160 

10 +0,25 +0,5 +1,00 +1,5 0,3 0,0 200 20 

11 +0,5 +0,5 +4,25 +1,0 0,5 0,4 400 140 

12 +0,50 0 +2,25 +1,5 0.5 0,4 žiadna 400 

13 +0,25 0 +1,75 +3,0 1.0 0,5 žiadna 400 

14 +0,5 +1,0 +2,50 0 0.3 0,3 400 50 

15 +0,5 +0,5 +4,0 +1,0 0.5 0,1 160 20 

16 −8,0 +1,0 −12,0 +2 1.0 0,7 žiadna žiadna 

17 0 0 +1,87 +0,75 1.1 1,1 žiadna 200 

tab. 1  Východiskové charakteristiky a výsledky súboru pacientov, ktorí vykonali tréning pomocou virtuálnej reality.
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verzii softvéru, boli pred každým tré-
ningom realizované priamo v  dispeji, 
ktorý bol nasadený na hlave. BCVA bola 
meraná pred prvým tréningom a  po 
poslednom tréningu. V  období pre-
biehajúceho dichoptického zrakového 
tréningu neabsolvoval pacient žiadny 
iný optický tréning. 

Výsledky

V  tabuľke sú zhrnuté hlavné klinické 
informácie o pacientoch zaradených do 
štúdie. Základom výskumu bolo zisťo-
vanie BCVA amblyopického oka a ste-
reoskopickej ostrosti pred a  po osem 
tréningových sedeniach. Ako je vidieť, 
BCVA sa významne zlepšila zo strednej 
hodnoty logMAR BCVA 0,58  ±  0,35 
(na zdravom a  amblyopickom oku) 
pred tréningom na strednú hodnotu 
0,43 ± 0,38 po tréningu (graf 1). Výsledky 
merania ukazujú, že vačšina pacientov 
získala línie (1,5 logMAR v priemere na 
líniu) BCVA s  výnimkou troch pacien-
tov s najnižšou hodnotou BCVA (1,30; 
1,10 a 0,9 logMAR) a jedného pacienta 
s 0,30  logMAR BCVA (graf 1). V  týchto 
štyroch prípadoch nebola zazname-
naná žiadna zmena BCVA. Snellov test 
BCVA amblyopického oka sa pohyboval 
pred tréningom od 20/400 do 20/25 
a  po ňom už vykazoval hodnoty od 
20/400 do 20/20. Celkovo 29,41  % 
a  47,06  % očí dosiahlo BCVA 20/40 
alebo lepšie pred a po tréningu (graf 2).

Priemerná hodnota stereoskopickej 
ostrosti, meranej použitím Stereo Ran-
dot testu, sa zmenila z hodnoty 263,3 
± 135,1 pred dichoptickým tréningom 
na hodnotu 176,7 ± 152,4 (arcsec) po 
tréningu, čo bola štatisticky významná 
zmena (tab. 1, graf 3). Celkom osem 
pacientov pred dichoptickou liečbou 
nemalo merateľnú hodnotu stereo-
skopickej ostrosti, no s použitím tejto 
metódy sa vyskytla u dvoch pacientov 
po tréningu. Po liečbe nemali pacienti 
na dichoptický tréning žiadne sťažnosti. 

Táto predbežná štúdia poukazuje 
na potenciálnu užitočnosť dichop-
tického tréningu pri použití displeja 
s  virtuálnou realitou umiestneného 
na hlave pri liečbe anizometropickej 

amblyopie u dospelých. Pre potvrdenie 
tohto dôkazu a  celkového prínosu sú 
však potrebné ďalšie štúdie.

Dostupnosť 
virtuálnej reality 

Ďalším krokom vo vývoji virtuálnej reality je 
sprístupnenie terapeutických hier na ďalšie 
zariadenie – Samsung GearVR. Veľkou vý-
hodou je cena, jednoduchá manipulácia, 
skladnosť a pohodlnosť. Samsung GearVR 
funguje aj bez stolového počítača, postačí 
si aj so smartfónom pacienta. 

Bc. Pavlína Krigovská
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
katedra optiky
3pauli23@gmail.com
grafické podklady: archiv autorky  
s láskavým dovolením UVEA Mediklinik
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Přestože cvičení konvergen-
ce je téma, o kterém jsem 

se již zmiňovala,  ráda bych se 
na něj podívala z  pohledu do-
mácího cvičení, nikoliv pouze 
jako na cvičení v  ortoptické 
ambulanci. Dalším důvodem je 
také fakt, že pacienti při cvičení 
dělají chyby a efektivnost tohoto 
cvičení potom výrazně klesá. 

Cvičení konvergence je doporuče-
no provádět pacientům s divergentním 
strabizmem nebo pacientům s insufici-
encí konvergence. Cvičení konvergence 
používám také u některých pacientů ke 

zvětšení šířky fúze (spolu s  motilitou) 
a velmi často ho doporučuji cvičit také 
u  dětí, které mají problémy při čtení 
nebo psaní. V tomto případě samozřej-
mě probíhá v  kombinaci se  cvičením 
např. motility, sakadických pohybů, 
fixace atd. Konvergenci cvičí dospělí 
pacienti i děti. 

Základem cvičení konvergence je 
nehybná hlava. Cvičení konvergence je 
vhodné provádět s  jakýmkoliv malým 
předmětem, který dítě zaujme (tužka, 
klíče, malá hračka atd.). U starších dětí 
a dospělých se používá nejčastěji tužka 
nebo ukazováček. Dítě cvičí konvergen-
ci vždy s  dospělým. Dospělý pacient 
může cvičit sám, ale je vhodné, aby 
mu alespoň na začátku někdo pomohl 
a kontroloval, že směřují obě oči správ-
ným směrem. 

Pacient tedy sleduje vhodný fixační 
bod. Posadíme si dítě (dospělého) proti 
sobě do vzdálenosti natažené paže ve 
výši brady tak, abychom dobře viděli 
jeho oči. Tento fixační bod přibližuje-
me ze vzdálenosti cca 40 cm k pacien-
tovým očím tak dlouho, dokud se fixač-
ní bod nerozdvojí. Fixační bod je nutné 
přibližovat pomalu. Konvergence by 
měla být symetrická. Efekt cvičení se 
dá stupňovat tak, že zpomalujeme 
pohyb prstu k nosu. Tím dosáhneme 
stejnoměrného pohybu očí směrem 
dovnitř se zvlášť vynaloženým úsilím. 

Je nezbytné, aby pacient v  průběhu 
cvičení prst (fixační bod) očima upřeně 
pozoroval během celého pohybu.

Osoba, která s pacientem cvičí, musí 
v  průběhu cvičení stále pozorovat oči 
cvičícího. Obě oči se musí při přibližování 
prstu k nosu pohybovat směrem dovnitř. 
Stane-li se, že během cvičení zabloudí 
jedno oko do divergence, vrátíme se 
s  prstem do výchozí pozice a  začne-
me cvičení znovu. Cvičíme několikrát 
denně, po dobu minimálně pěti minut 
(ideální je patnáct minut denně). Cvičení 
provádíme bez brýlí. Další alternativou 
domácího cvičení konvergence je např. 
nácvik díry v dlani, cviky Brockova šňůra 
nebo Tři kočky. Ještě bych ráda zmínila 
monokulární cvičení konvergence, jež 
provádějí pacienti, kteří nejsou schop-
ni konvergentního souhybu. Jedno 
oko při cvičení konvergence neudrží 
konvergentní souhyb a jde výrazně do 
divergence. V  takovém případě cvičí 
pacient několik dní konvergenci pouze 
monokulárně. Jakmile začne oko lépe 
pracovat, může pokračovat pacient 
v binokulárním cvičení konvergence. 

Mgr. Andrea Jeřábková
Ortoptická ambulance, Brno
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
andrea.jerabkova@email.cz
www.ortoptika.net
foto: archiv autorky

CVIČENÍ 
KONVERGENCE
 pomocí fixačního bodu

 ORTOPTIKA autorka: Mgr. Andrea Jeřábková

Cvičení konvergence.

BRILANTNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY 
NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

Brýle nejsou jen obruba.

3 Style
Freelux®

 brilantní k detailům

 kolem dokola

 do dálky s jistotou

S cílem dosáhnout nejvyššího možného 
komfortu vidění jsme zvolili inovativní přístup, 
který ještě lépe zohledňuje individuální 
potřeby zákazníků.
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Úctyhodná plocha dvou velko-
rysých hal, 970 vystavova-

telů a více než 35 000 návštěv-
níků. To byl letošní 53.  ročník 
optického veletrhu Silmo Paříž. 
Jenže čísla neřeknou celý příběh. 
Kouzlo lesku, prestiže a velikosti 
se vznášelo pavilony, které tento 
světoznámý veletrh naplnil – 
a časopis Česká oční optika byl 
u toho. 

Zorientovat se ve dvou propojených 
halách dalo docela zabrat. Člověk 
téměř nedohlédl z  jednoho konce na 
druhý a skutečně trvalo pár hodin, než 

se v obrovském prostoru vyznal a ne-
musel hledat ukazatele nebo nahlížet 
do mapy. 

Výstaviště Parc des Expositions de 
Villepinte leží v blízkosti letiště Charlese 
de Gaulla, takže venkovní odpočinkovou 
zónu doplňovaly kromě vůní francouz-
ských prodavačů jídla i  nízké přelety 
robustních letadel. Naopak halami se 
nesla hudba a šum hovorů tisíců odbor-
ných návštěvníků, proplétajících se mezi 
expozicemi nejrůznějších tvarů a barev. 
Někde hrála hudba tak hlasitá, že DJ 
měl pro jistotu za zády na zdi napsáno 
„Pokud vám muzika přijde hlasitá, jste 
patrně staří.“ 

Silmo Paříž je sice francouzský 
veletrh a  se svou jedinou slovní zá-
sobou – Je suis tchèque – bych příliš 
nepochodil, ale jazykové bariéry se 
rozhodně obávat nemusíte. Angličtina 
byla dalším efektivním dorozumívacím 
prostředkem, a kdo by snad ani tento 
jazyk neovládal, Společenstvo českých 
optiků a optometristů ve spolupráci se 
zastoupením francouzských veletrhů 
PROMOSALONS CZ c/o Active Commu-
nication pořádá komentované prohlíd-
ky v českém jazyce. Mít při návštěvě tak 
velkého veletrhu znalého průvodce se 
rozhodně vyplatí, mohu mluvit z vlastní 
zkušenosti.

 REPORTÁŽ autor: Aleš Sirný, DiS. 

SILMO  
PAŘÍŽ 2019 
 Decentní impulzivnost
 nových trendů
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Trendy

Co si člověk může odnést z  veletrhu 
Silmo? Kromě celé řady kontaktů, in-
spirací a nových poznatků z odborných 
přednášek i pohled na to, jakým směrem 
se budou odvíjet nové trendy v designu 
brýlových obrub. 

Každou dekádu moderní historie lid-
stva poznamenal určitý designový směr, 
prolínající se všemi obory od stavitelství 
přes módu až po brýle. Každý byl jedineč-
ný a reflektoval kulturní, sociální i politické 
zrcadlo společnosti. Trvalo několik let, než 
určující trend vystřídal nový. V dobách 
před internetem trvalo šíření společných 
designových prvků nějaký čas a nemělo 
tak globální charakter. V  současnosti se 
však rychlost implementace trendů zrych-
lila, šíří se v řádu několika sekund a trendy 
se rozvětvují. Platí to i o brýlových obru-
bách, které se vyznačují například stylem 
retro/vintage a zároveň v nich najdeme 
impulzivní návrhy, jejichž prostřednictvím 
se autoři snaží bořit zažité zvyklosti linií 
a  tvarů. Experimentování charakterizuje 
většinu nových a extravagantních pro-
duktů, které poskytují kreativní svobodu. 
Váha se klade i na ekologický design, což 
otevírá dveře dalším možnostem v použití 
udržitelných a recyklovatelných materiálů. 

Extravagance je ovšem záležitostí 
konkrétních jedinců a k oslovení širšího 
publika zájemců je nutné se držet v urči-
tých mantinelech. Styl pro nadcházející 
roky je proto decentní impulzivnost, bez 
zásadních boření zavedeného designu.

„Když jsem si na veletrhu prohlížel 
kolekce, těšilo mě, že řada značek má cit-
livý přístup k designu. Snaží se decentně 
měnit pojetí designu, barev a materiálů. 
Zároveň jsou designéři, kteří se snaží 
osvobodit od zavedených estetických 
prvků a posunout se blíž ke kreativnosti. 
To vede k určité extravaganci, která ale 
není z  pohledu prodeje tak atraktivní,“ 
uvedl na své přednášce trendový expert 
Dominique Cuvillier. 

Brýlové obruby se napříč dlouhými 
desetiletími geometricky mění a  je-
jich autoři stále nalézají neprobádané 
přímky a tvary, čímž neustále posouvají 
design brýlí dopředu. Například tradici 
zaoblených obrub narušuje v moderním 
pojetí určitá deformovanost a neuspo-

řádanost. Naopak klasické hranaté tvary 
zjemňují lehce zaoblené linie a boří tím 
stylistickou rezervovanost. Všechny tyto 
designérské rysy se následně promí-
tají do různých velikostí a tvarů obrub. 
Vždyť v  padesátých letech populární 
motýlí brýle dostávají v moderním po-
jetí zaoblenější tvary. Neméně klíčovým 
atributem brýlí jsou i barvy. 

„Inspiraci najdeme v duhových kulič-
kách, nabízejících rozmanitost zářivých 
barev. Hra s  materiálem a  odstínem 
dodává brýlím lesklý efekt,“ pokračoval 
Cuvillier.

Cílem návrhářů je přetvořit klasický 
sortiment k  tomu, aby reflektoval sou-
časný vývoj společnosti. Omladit design 
a  zároveň mu ponechat tradiční styly 
není jen doménou obecného retro stylu, 
ale celkové brýlové módy.

„Nacházíme se v  éře sociálních 
médií. Lajky a hashtagy stimulují ego 
mladých lidí, vytvářející si digitální 
identitu prostřednictvím módních 
novinek. Tato generace už nepovažu-
je brýle za pouhý funkční objekt, ale 
důležitý módní doplněk. Brýle ve své 
podstatě můžeme dělit na dvě katego-
rie – abychom viděli a aby brýle byly 
vidět,“ vysvětloval Cuvillier a dodával: 
„V Evropě a ve světě se mění distribuce. 
Velcí hráči mění pravidla trhu a na síle 
získává elektronický obchod, kdy si 
stačí objednat brýle přes internet. Jen-
že zákazníci jsou chytří, znají značky, 
designéry a vědí, co chtějí. To klade na 
optiky zodpovědnost vybírat správné 
brýle pro správný sortiment zákazníků. 
Lepší materiál, design, funkčnost a po-
dobně,“ dodal Cuvillier.
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SILMO d’OR

Tradiční předávání ocenění SILMO d’OR 
pro nejlepší a  inovativní exponáty se 
rozdává už od roku 1994, letos tak šlo 
o  pětadvacáté výročí. Rostoucí počet 
firem, které přihlašují své novinky a vý-
robky, tak podtrhuje význam už čtvrt 
století konané soutěže. Během slav-
nostního večera putovaly letošní ceny 
k následujícím výrobkům:

 • Freisicht za kolekci Avantgarde 
v kategorii technologických inovací

 • Opal za Tartine & Chocolat TCAA 353 
v kategorii děti

 • Marni za ME2632 Marchon v kategorii 
módních brýlí

 • Sonia Rykiel za Endless Summer – 
L’Amy v kategorii módních 
slunečních brýlí

 • Safilo za Attack MTB – Smith 
v kategorii sport

 • Johnson & Johnson Vision za 
ACUVUE®OASYS with transitions 
v kategorii zrak

 • Novacel za Variovid Volterra 
v kategorii čočky

 • BBGR za Lumiz 100 v kategorii 
materiály/zařízení

 • Tarian za Graphic v kategorii 
designér brýlí

 • Caroline Abram za Divine v kategorii 
designér slunečných brýlí

 • Voxiweb za Voxione v kategorii 
slabozrakost

 • Jacques Marie Mage za Loewy 
v kategorii speciální cena poroty

 • Lightbird za Planet v kategorii 
první cenová kategorie

 • Abeye za Lexilens v kategorii 
zdravý zrak

Veletrh SILMO PAŘÍŽ má za sebou 
více než půl století trvající historii a stále 
si drží velmi vysokou a prestižní úroveň. 
Se stovkami vystavovatelů a  úctyhod-
nou návštěvností, která sleduje prezen-
tované novinky v rychle měnícím se trhu, 
je veletrh jedním z  důležitých majáků 
oboru oční optiky a optometrie.

Aleš Sirný, DiS.
foto: SILMO PARIS
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D iabetická retinopatie (DR) je 
jednou z příčin ztráty zraku 

u  lidí v  celosvětovém měřítku. 
Mluvíme o onemocnění sítnice, 
které vzniká v přímé souvislos-
ti s  celkovým onemocněním 
diabetes mellitus (DM), tedy 
cukrovky. Diabetická retinopa-
tie je tedy jednou z komplikací 
cukrovky, která má často velmi 
závažný vliv na kvalitu života 
diabetika. Pacient by měl mít 
pod kontrolou hladinu krevního 
cukru a  pravidelně chodit na 

kontroly očního pozadí u oftal-
mologa nebo zkušeného opto-
metristy.

Obecná patogeneze 
onemocnění

Etiopatogeneticky se DM 1. typu vý-
razně odlišuje od DM 2. typu. Přesto je 
zřejmé, že u obou typů DM je společ-
ným faktorem hladina krevního cukru. 
Zvýšená hladina glykemie vede k nad-
bytku glukózy v  sítnici, což následně 

působí toxicky na cévy i  další tkáně. 
Retinální pigmentový epitel (RPE) hraje 
klíčovou roli v patogenezi vzniku DM 
a  výsledné poškození RPE vysvětluje 
poruchu metabolizmu buněk nervové 
tkáně [1, 2, 3].

Retinopatie postihuje především 
retinální prekapilární arterioly, kapiláry 
a  venuly. Z  tohoto důvodu dochází 
k tvorbě mikrovaskulárních okluzí a prů-
niků komplementu krevní plazmy přes 
poškozené cévní stěny. Zvýšená hladina 
glykemie také způsobuje zvýšení krevní 
viskozity a  současně se zvyšuje shlu-

 OPTOMETRIE autorka: Bc. Anastasia Litvintseva

 Krátký přehled
DIABETICKÉ 
RETINOPATIE
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kování krevních destiček. V  důsledku 
změn erytrocytů výrazně klesá oxyge-
nace a dochází k poruchám transportu 
kyslíku [1, 2].

U  pacientů s  DM 1. typu probíhá 
většina změn ve střední periferii sítnice. 
Pro takového pacienta je typické, že 
převažují kapilární uzávěry s následnou 
ischemií a hypoxií sítnice, což způsobuje 
vznik neovaskularizací. 

Na rozdíl od pacientů s DM. 1 typu 
převažují u pacientů s DM 2. typu změny 
v oblasti zadního pólu. Typické je pro-
sakování z kapilár a tvorba mikroaneu-
ryzmat, dominantním příznakem je pak 
diabetický makulární edém [5].

Klasifikace diabetické 
retinopatie

Na základě dynamiky změn na sítnici 
rozlišujeme několik klinických stadií 
a forem DR. 

Jedná se o:
1. Neproliferativní DR (NPDR)
 • Lehká (mírná, počínající) NPDR
 • Středně těžká (středně pokročilá) NPDR
 • Těžká (pokročilá) NPDR

2. Proliferativní DR (PDR)
 • Počínající PDR
 • Vysoce riziková PDR

3. Diabetický makulární edém 
 (diabetická makulopatie) (ME)
 • Fokální makulární edém
 • Difuzní makulární edém
 • Cystoidní makulární edém 
 • Ischemická makulopatie
 • Smíšený makulární edém [3, 4, 5]

Diagnostické metody 
diabetické retinopatie

V  České republice se diagnostikou 
diabetické retinopatie zabývají oftal-
mologové. První, co lékař provádí, je 
celková a rodinná anamnéza pacienta. 
Tato část je zásadní a nedílnou součástí 
vyšetření. Anamnéza diabetika obsa-
huje následující body: typ DM, průběh 
DM, kompenzace DM a  další konko-
mitující interní onemocnění, kterými 
trpí pacient. Následuje oftalmologická 

část anamnézy, během které sledujeme 
kolísání zrakové ostrosti (závislosti na 
hladině cukru v krvi). Během další části 
vyšetření zjišťujeme četnost předcho-
zích návštěv pacienta a  eventuální 
dosavadní léčbu [3].

Vlastní vyšetření

Vyšetření vždy začínáme kontrolou 
zrakové ostrosti. Dále vyšetříme paci-
entovi přední segment, optická média 
oka a  změříme nitrooční tlak. K  dlou-
hodobému sledovaní můžeme využít 
stereoretinofotografii.

Fluorescenční  
angiografie

Fluorescenční angiografie (FAG) je běžné 
vyšetření pacienta, které je důležité pro 
stanovení prognózy a léčby diabetické 
retinopatie. Pomocí FAG můžeme také 
objevit neovaskularizace na sítnici 
a rovněž odlišit tečkovité hemoragie od 
mikroaneuryzmat (obr. 1) [3, 5].

Optická koherenční 
tomografie

Optická koherenční tomografie (OCT) 
je neinvazivní, nekontaktní a v součas-
nosti už i  nemydriatická vyšetřovací 
technika. Toto vyšetření umožňuje zob-
razovat struktury sítnice (vrstvy sítnice, 

zrakový nerv) s vysokou mírou rozlišení. 
Výhodou OCT vyšetření je možnost 
opakovaného dlouhodobého sledování 
pacienta. Díky takovým záznamům mů-
žeme získat kvantitativní i  kvalitativní 
analýzu stavu a vývoje nemoci [3, 5].

Ultrasonografické  
vyšetření

Ultrasonografie (UZ) se využívá k nein-
vazivnímu zobrazení různých biologic-
kých tkání a  poskytuje vícerozměrné 
zobrazení vyšetřované oblasti oka. Tato 
metoda funguje na principu zachycení 
a zpracovávání odraženého akustické-
ho signálu. Ultrasonografické vyšetření 
se u pacientů provádí při podezření na 
hemoftalmus nebo akutní krvácení do 
sklivce. Tento způsob také napomáhá 
rozlišit trakční a  rhegmatogenní změ-
ny, zákaly sklivce, masivní hemoragie 
a odchlípení sítnice [3, 5].

Léčba diabetické 
retinopatie

V  první řadě se léčba a  prevence dia-
betické retinopatie opírá o  farmako-
logickou léčbu glykemie a  krevního 
tlaku pacienta. Kontrola těchto faktorů 
jednoznačně snižuje vznik i  progresi 
tohoto onemocnění. Další podmínkou 
pro úspěšnou léčbu je pravidelný oftal-
mologický screening [3].

obr. 1 Red free snímek neovaskularizace a hemoragií.
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Laserová terapie

Laserové ošetření se doporučuje pro-
vádět při střední formě NPDR, pokud 
má tendenci mít známky přechodu 
do pokročilé formy. Takové symptomy 
jsou přibývající počet MA, hemoragií, 
vatovitých exsudátů a  jejich změny na 
více než dva kvadranty. Pokročilá forma 
NPDR je provázena příznaky ischemie 
sítnice, a  proto vyžaduje panretinální 
fotokoagulaci.

Pokud mluvíme o  PDR, tak léč-
ba musí korespondovat především 
s  rozsahem neovaskularizace a  jejich 
množstvím, protože při PDR může být 
zvolena jak fokální fotokoagulace, tak 
panretinální fotokoagulace. V  součas-
nosti je vhodné při nálezu perzistujících 
novotvořených cév použít anti-VEGF 
injekce v  kombinaci s  laserem. Přístup 
k  léčbě makulárního edému závisí na 
jeho typu. Pokud mluvíme o  fokálním 

exsudativním edému, používáme fokální 
koagulační léčbu, při difuzním DME vy-
užíváme mřížkovou fotokoagulaci [3, 7].

Pars plana  
vitrektomie

Pars plana vitrektomie (PPV) je zákrok 
ve sklivci s  možností endolaserové 
pan retinální fotokoagulace (obr. 2). 
Tato metoda je určena pro řešení 
pokročilých stadií PDR, okluzivní pro-
liferativní vaskulopatie či retinopatie 
nedonošených. Může být prováděna 
jak v lokální, tak i celkové anestezii. Tato 
operace se provádí pomocí vysokofre-
kvenčního vitrektomatu a  minimální 
invazivní technikou [3, 6, 7].

Závěr

Počet pacientů postižených diabetes 
mellitem neustále roste jak ve vyspělých, 

tak i v rozvojových zemích světa. Je velmi 
důležité včas odhalit symptomy tohoto 
onemocnění a  zahájit léčbu pacienta. 
V tomto nám může pomoci screening 
u optometristy nebo pravidelné kontroly 
u očního lékaře. 
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obr. 2 Pars plana vitrectomie (zdroj: www.ammaneyeclinic.com).
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D Chart
 jednoduchá analýza  
 centra zorného pole
Software D  Chart máme 

k  dispozici na fakultním 
pracovišti u  pacientů pro vy-
šetřování makulárních chorob 
a  sledování průběhu jej ich 
léčby.  Zařízení  používáme 
ke klinickým i  pedagogickým 
účelům. Software D Chart 
je moderní verzí standardní 
Amslerovy mřížky a umožňuje 
přesnější a efektivnější vyšetře-
ní metamorfopsií včetně digita-
lizace záznamu a následného 

sledování stavu pacientova 
zorného pole.

Co je D Chart

Software D Chart byl vyvinut díky 
výzkumu vědeck ých pracovníků 
z Glasgow k hodnocení metamorfo-
psie, distorze a  ztráty centrální části 
zorného pole a je distribuován firmou 
Thomson Software Solution. V  sou-
časné době se k rychlému zhodnocení 

centrálního zorného pole používá 
Amslerova mřížka. Tato metoda však 
není kvantitativní a  výsledek je tedy 
ovlivněn interpretací vyšetřovaného 
a znalostech vyšetřujícího. Další klinic-
ké testy pro vyšetření centrálního zor-
ného pole jsou příliš drahé a ne vždy 
umožňují provést test v určité oblasti 
zorného pole. Pro klinické hodnocení 
progrese makulárního onemocnění 
je důležité, abychom měli k dispozici 
test, který tuto progresi umí zazname-
nat. Díky tomu pak je možné aplikovat 

 OPTOMETRIE autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.,
 doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.



37

u  daných pacientů farmakologické 
nebo chirurgické řešení. D Chart je 
jednoduchá a  efektivní metoda pro 
měření metamorfopsií. 

Jak D Chart funguje

D Chart obsahuje 2D mřížku vytvoře-
nou z  černých čtverců. Každá testo-
vací stránka obsahuje ještě červené 
oktogonální ohraničení. Pacient je ve 
vzdálenosti 40 cm před displejem mo-
nitoru. V  praxi je výhodnou používat 
dotykové obrazovky. V centru testového 
pole se nachází červený bod o velikosti 
0,5 stupně, který je ohraničen testovým 
polem z černých čtverců. Celý test ob-
sahuje celkem čtyři fáze, při kterých se 
mění excentricita prstenců z  černých 
čtverců. Pacient je vyzván, aby fixoval 
červený bod ve středu testového pole. 
Vyšetření probíhá monokulárně.

Pokud pacient zaznamená distorzi 
černých čtverců v určité části testového 
pole, může tu část testu označit přímo 
dotykem ruky na dotykové obrazovce 
nebo u  standardních monitorů po-
sunem počítačové myši. Pacient by 
následně měl reagovat vždy při změně 
velikosti promítaného stimulu. V  prů-
běhu vyšetření se mění hustota a ve-
likost černých čtverců. Tím je možné 
zaznamenat stupeň metamorfopsie. 
Výsledek vyšetření je zaznamenán do 
tabulky MS Excel. 

Systém hodnocení 
výsledků testu

V každém z 32 segmentů testu D Chart 
je vyhodnocena úroveň nebo intenzita 
metamorfopsie. Nejnižší hustota čer-
ných čtverců, u kterých nebyla zazna-
menána žádná distorze, je vypočítána 
pro každý segment. Výsledkem je skóre, 
které v  každém segmentu ukazuje 
míru afekce nebo ztráty zorného pole. 
Takzvané M skóre nebo M hodnota se 
počítá pro každé oko zvlášť. Tato hod-
nota sčítá výsledné skóre z jednotlivých 
vyšetřovaných segmentů v  rozsahu 
zorného pole 23 stupňů. Výsledky jsou 
automaticky uloženy do databáze, 

a  tudíž k  nim můžeme přistupovat 
v  jakémkoliv čase. Data se dají tedy 
hodnotit a  porovnávat s  předchozím 
měřením, a  tak je možné registrovat 
progresi onemocnění nebo efekt léčby. 
Záznam je také možné exportovat jako 
datový soubor. 

Kazuistika –  
porovnání D Chart 
a Amslerovy mřížky

Pacient je po operaci makulární díry na 
pravém oku (obr. 1–2). Pooperační kori-
govaná zraková ostrost je 6/6. Pacient 

přesto uvádí drobné metamorfopsie 
na pravém oku. Oba výše uvedené 
záznamy ukazují, v  jakých místech 
zorného pole se defekt nachází. U  D 
Chart je k vyšetření připojeno i kvantita-
tivní hodnocení defektu. M skóre je 2,8 
a vážené M skóre je 1,612. To umožňuje 
sledování pacientova zorného pole i při 
budoucích návštěvách. 

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
foto: archiv autorů

obr. 1  Záznam z D Chart.

obr. 2 Záznam z Amslerovy mřížky.

0 1 2 3 4 5 6

Levé oko

M skóre: 0
Vážené M skóre: 0

M skóre: 2,8
Vážené M skóre: 1,612

Pravé oko
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LASEROVÁ 
REFRAKČNÍ 
CHIRURGIE
L aserová refrakční chirur-

gie se zabývá chirurgickým 
řešením dioptrických vad lase-
rovou operací. Při laserových 
operacích se fotoablací mění 
zakřivení rohovky pomocí exci-
merového laseru (obr. 1–2). Tím-
to způsobem lze řešit myopii, 
hypermetropii a astigmatizmus. 
Při korekci myopie se fotoablace 
provádí v centrální části rohovky, 
dochází tím k  jejímu oploštění. 
V případě hypermetropie se lase-
ruje periferní část prstencového 
tvaru, čímž dochází k zestrmení 
centrální části rohovky.

Jednotlivé laserové operace jsou: 
fotorefrakční keratektomie (PRK), laser-
-assisted subepithelial keratectomy 
(LASEK, Epi-LASIK) a  laser in situ kera-
tomileusis (LASIK). Operační výkony se 
odlišují hloubkou prováděné ablace. 
Samotným operacím předchází po-
hovor lékaře s pacientem a kompletní 
předoperační vyšetření.

Indikace pacienta k  laserovému 
refrakčnímu výkonu se odvíjí hlavně 
od stabilizace jeho dioptrické vady. 
Pacient by měl být starší osmnácti let 
a  jeho dioptrický stav oka by se mu 
za poslední rok neměl změnit více 
než o 0,25 D. U pacientů nad čtyřicet 

let se musí počítat s  presbyopií, což 
znamená, že brzy budou potřebovat 
brýle na blízko a na střední vzdálenost. 
Je proto důležité pacienta na tento fakt 
upozornit.

Kontraindikace pro refrakční vý-
kon se dají rozdělit do dvou kategorií: 
relativní kontraindikace a  absolutní 
kontraindikace. Dále lze kontraindika-
ce rozdělit na celkový zdravotní stav 
pacienta a  oftalmologický stav. Do 
skupiny oftalmologických relativních 
kontraindikací se řadí Herpex simplex 
virus keratitida, nestabilní dioptrická 
vada, akutní a chronické onemocnění 
na oku, stav po předchozích očních 

 OPTOMETRIE autorka: Bc. Markéta Magerová
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operacích, poúrazové stavy, nepravi-
delný astigmatizmus a  keratokonus. 
Mezi absolutní kontraindikace patří 
herpes zoster keratitida, jakékoli celko-
vé systémové onemocnění, autoimu-
nitní onemocnění (např. revmatoidní 
artritida, lupus erythematodes) či 
jakékoli onemocnění, které může 
zhoršit hojení ran.

LASIK = Laser in situ 
keratomileusis

V současnosti patří LASIK mezi nejpo-
užívanější postup při refrakční laserové 
operaci. Využívá se pro řešení myopie 
(–2 D do –10 D), nižší až střední hy-
permetropie (+1 D do +5 D) a  astig-
matizmu. 

Celý zákrok probíhá při lokální anes-
tezii. Při operaci se nejdříve očistí víčka 
a okolí oka dezinfekčním prostředkem, 
nalepí se incizní fólie, které kryjí řasy 
horního a  dolního víčka, a  nasadí se 
víčkový rozvěrač. Před vytvořením 
lamely se metylenovou modří na po-
vrchu rohovky vyznačí dvě orientační 
značky, aby se po zpětném přiklopení 
lamely mohlo zkontrolovat, že lamela 
sedí na správném místě. Podle umístění 
můstku lamely se operace dělí na dva 
typy: můstek je umístěn superiorně, 
nebo nazálně. Při nazálním umístění 
můstku se značky dělají nahoře a dole 
temporálně, při superiorním umístění 
můstku se značky dělají dole nazálně 
a temporálně. 

Po umístění značek je rohovka 
důkladně opláchnuta a osušena. Prin-
cipem metody je vytvoření rohovkové 
lamely o pravidelné tloušťce pomocí 
mikrokeratomu nebo femtosekundo-
vého laseru. Nejčastější tloušťka lamely 
se pohybuje od 130–180 mikrometrů. 
Po odklopení lamely se stroma rohov-
ky neoplachuje, je snahou jej před 
fotoablací laserem nechat suché. Sa-
motná fotoablace stromatu rohovky 
se provádí excimerovým laserem. 
Po ukončení fotoablace se stroma 
rohovky důkladně očistí a  lamela se 
přiklopí zpět na své původní místo. 
Následně se vyplachuje prostor pod 
lamelou a lamela se fixuje na správné 

místo podle orientačních značek, 
provedených na začátku operace. 
Lamela přilne ke stromatu cca za dvě 
až tři minuty. Nakonec se do očí kapou 
antibiotika a nesteroidní antiflogistika 
(protizánětlivé léky). 

Po operaci  pacient absolvuje 
kontrolu na štěrbinové lampě, kde se 
zjišťuje pozice lamely a  kvalita jejího 
přiložení. Následuje poučení pacienta, 
aby si během prvního týdnu po ope-
raci nesahal do očí a ani je neomýval 
vodou, aby si první den aplikoval každé 
dvě hodiny antibiotika a  umělé slzy, 
od druhého dne stačí kapky aplikovat 
pětkrát denně po dobu cca dvou 
týdnů. Den po operaci je kontrola 
u očního lékaře, který opět prohlédne 
lamelu přes štěrbinovou lampu. Další 
kontroly následují po týdnu, měsíci, po 
šesti měsících a rok po operaci, při ja-
kékoli komplikaci či potížích jsou kon-
troly u lékaře častější. Každé refrakční 
středisko má trošku jiné načasování 
pooperačních kontrol.

Zhojení epitelu po zákroku je velmi 
rychlé, v řádu několika hodin, rehabili-
tace zraku trvá několik dnů a přibližně 
po jednom až dvou měsících je zrak 
stabilizovaný. Hlavními výhodami 
 LASIKu jsou bezbolestnost a dlouho-
dobá stabilita.

PRK = fotorefrakční 
keratektomie

Fotorefrakční keratektomie se řadí do 
povrchové laserové refrakční chirurgie. 
Operuje se při místní anestezii rohovky. 
Fotoablace probíhá na povrchových 
vrstvách stromatu po předchozím od-
stranění epitelu. Možnosti odstranění 
epitelu se dají rozdělit na mechanické 
a  chemické. U  mechanického od-
stranění epitelu se nejčastěji používá 
nástroj „hokejka“. Epitel se odstraňuje 
postupným seškrabáváním, začíná se 
uvnitř optické zóny. U chemické abraze 
se na epitel rohovky přitiskne marker 

obr. 1  Profil rohovky po fotoablaci laserem u myopie.

obr. 2  Profil rohovky po fotoablaci laserem u hypermetropie.
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o  velikosti požadované abraze. Do 
markeru se nalije na patnáct sekund 
20% etylalkohol, jenž dehydratuje 
epitelovou vrstvu rohovky, která se 
následně snadno oddělí.

Po odstranění epitelu následuje 
laserová fotoablace. Je  důležité, aby 
se rohovka před fotoablací neopla-
chovala. Po ukončení fotoablace je 
možné opět rohovku hydratovat. 
Ihned po zákroku se aplikují široko-
spektrální antibiotika, lokální neste-
roidní antiflogistikum-antirevmatikum 
(proti bolesti a zánětu) a mydriatikum. 
Po  laserové ablaci je nutné aplikovat 
měkkou ochrannou kontaktní čočku, 
která zmírňuje bolest během hojení 
epitelu. V  časné pooperační době 
může pacient očekávat fotofobii , 
nadměrné slzení, pocit cizího tělíska 
v oku, zarudnutí až otok v oblasti víčka 
a spojivek. Regenerace epitelu trvá mi-
nimálně 48 hodin. Vidění se stabilizuje 
přibližně za tři měsíce. U  myopie je 
rozsah operovatelných hodnot dioptrií 
od –1  D do –12 D a u hypermetropie 
od +1 D do +3 D. Metoda PRK se více 
používá u atypických rohovek – např. 
když je rohovka příliš strmá či plochá. 
Velkou nevýhodou PRK je pooperační 
bolestivost a  delší doba stabilizace 
vidění oproti LASIKu. 

Laser-assisted 
subepithelial keratectomy 
(LASEK, Epi-LASIK)

Metody LASEK a  Epi-LASIK se zařa-
zují do povrchové laserové chirurgie 
a  využívají epitelový flap (lamelu). 
U metody LASEK se epitelová lamela 
vytváří pomocí alkoholu a následně se 
separuje tupým nástrojem. U metody 
Epi-LASIK se pro vytvoření epitelové 
lamely využívá mikrokeratom s tupým 
břitem. Po odhrnutí celé lamely se po-
kračuje fotoablací podobně jako u me-
tody PRK. Po použití laseru se stroma 
rohovky opláchne a epitelová lamela 
se položí na původní místo. Operace 
je zakončena aplikací krycí kontaktní 
čočky. Rohovkový epitel se zahojí 
během tří až čtyř dnů. Stabilizované 
vidění nastává jeden týden až měsíc 

po operaci. Na rozdíl od operace PRK 
se udává menší bolestivost, a to díky 
epitelové lamele.

ReLEx SMILE

ReLEx SMILE je refrakční laserová metoda 
pro korekci myopie od –3 D do –10 D 
a  myopického astigmatizmu (přibližně 
do –5 D). Při celé operaci se používá pouze 
jeden femtosekundový laser. Ten vytvoří 
uvnitř rohovky tzv. lentikulu a v periferii 
rohovku nařízne pro vstupní řez. Lentikula 
se ručně uvolní a odstraní skrze vstupní 
řez. Celá operace probíhá v místní anes-
tezii rohovky. Při ReLEx SMILE se používá 
o 30 % menší řezná plocha ve stromatu 
rohovky oproti lamelové metodě LASIK. 
Tím se snižuje riziko porušení rohovkových 
nervových zakončení a riziko vzniku infek-
ce. Dalšími výhodami ReLEx SMILE oproti 
metodě LASIK je menší možnost vzniku 
suchého oka po operaci, lepší biomecha-
nická stabilita a menší vznik pooperačních 
aberací. Tato metoda je vhodná pro korekci 
vyšších dioptrií. Její nevýhodou je problé-
mová reoperace a delší doba rehabilitace 
vizu na rozdíl od metody LASIK. 

Závěr

Mezi povrchové metody se řadí PRK, 
LASEK a  Epi-LASIK. Tyto metody se 
používají pro pacienty s tenčí nebo více 
zakřivenou rohovkou či pacienty po 
předchozích očních operacích. Jejich 
nevýhoda je bolestivost a  delší doba 
hojení. Nejvíce používaná laserová 
operace je LASIK. Tato metoda se řadí do 
lamelových očních operací. Nejnovější 
laserová operace pro korekci myopie 
je ReLEx SMILE. Celá operace probíhá 
za použití jednoho laseru, který ve stro-
matu rohovky vylaseruje tzv. lentikulu 
a  zároveň vytvoří vstupní řez, kterým 
se lentikula následně vytáhne. Jedná se 
o nejméně invazivní laserový zákrok, kdy 
dochází k minimálnímu mechanickému 
narušení rohovky. Dalšími výhodami Re-
LEx SMILE oproti metodě LASIK je menší 
možnost vzniku suchého oka po operaci, 
lepší biomechanická stabilita a  menší 
vznik pooperačních aberací.
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V pořadí 26. mezinárodní ve-
letrh oční optiky, optometrie 

a oftalmologie se v Brně usku-
teční od 13. do 15. března 2020. 
Zvýrazněným tématem bude 
kvalita vidění pro všechny ge-
nerace. Návštěvníci s klubovou 
kartou budou mít opět vstup 
zdarma a  pro vystavovatele je 
nejlepší čas se přihlásit, aby je-
jich účast byla co nejefektivnější.

OPTA je každoroční příležitostí pro-
hlédnout si všechny novinky oboru na 
jednom místě. V roce 2020 tímto místem 
bude nově zrekonstruovaný pavilon B, 
který se nachází přímo u vjezdu na br-
něnské výstaviště branou č. 4 a v těsné 
blízkosti parkovacího domu. Toto řešení 
usnadní přístup na veletrh jak vystavo-
vatelům, tak návštěvníkům. A  důvodů, 
proč na veletrh OPTA 2020 přijet, bude 
opravdu hodně. 

„Už pět měsíců před začátkem 
máme obsazeny čtyři desítky stánků,“ 
potvrzuje velký zájem o účast ředitelka 
veletrhu OPTA Gabriela Císařová. 

Mezi přihlášenými firmami jsou tra-
diční účastníci a významní hráči českého 
a slovenského trhu. Na příštím veletrhu 
OPTA znovu nebudou chybět vystavova-
telé, kteří zatím nevynechali jediný ročník 
brněnského veletrhu. Jde o firmy AMBG, 
INTEROPTIC, JOHNSON &  JOHNSON, 

MI.OPTICS, OMEGA OPTIX a  SOVER. Nové 
kolekce obrub a  slunečních brýlí opět 
přivezou také firmy SAFILO, SAGITTA, 
AGLAJA, Mr. GAIN, SILLUSTANI, OPTI-
LAND, NEW LINE OPTICS a další. Z do-
mácích výrobců nechybí OPTIPLAST 
EYEWEAR nebo OPTIKA ČIVICE.

Velkou pozornost chtějí pořadate-
lé věnovat komunikaci s  odbornými 
návštěvníky. Podrobnosti o  přípravách 
veletrhu a chystaných novinkách se bu-
dou dozvídat z pravidelně rozesílaných 
e-letterů. Samotný vstup na veletrh pak 
pro ně bude velmi snadný: opět mohou 
využít klubovou kartu OPTA, se kterou 
mají vstup do pavilonu B zdarma. 

Veletrh se každoročně zaměřuje na 
aktuální téma. To v  roce 2020, kvalita 
vidění pro všechny generace, se napří-
klad promítne i  do soutěže TOP OPTA 
o nejlepší exponáty. 

„O  zvýrazněném tématu příštího 
ročníku jsme intenzivně diskutovali se 
spolupořadatelem veletrhu, Společen-
stvem českých optiků a  optometristů, 
a  zástupci vystavovatelů. Věříme, že 
právě toto téma může po svém ucho-
pit každý z  vystavovatelů a  nabídnout 
návštěvníkům kvalitní informace,“ myslí 
si Gabriela Císařová. Jak dodává, návštěv-
níci se opět mohou těšit také na oblí-
benou výstavu produktů vystavovatelů 
Design & Trend. Tradiční OPTA Forum 
s odbornými přednáškami o novinkách 

v  oboru zájemci najdou přímo mezi 
stánky v pavilonu B.

Konkrétnější představu o  tom, co 
všechno optiky od 13. do 15. března 2020 
čeká, může dát ohlédnutí za veletrhem 
OPTA 2019. Jubilejní 25. ročník veletrhu 
OPTA se opravdu vydařil. Zúčastnilo se 
jej 147 vystavovatelů a zastoupených fi-
rem z osmnácti zemí, podíl zahraničních 
firem dosáhl 58 procent. V  expozicích 
byly k  vidění novinky 167  značek. Za 
tři dny si veletržní nabídku prohlédlo 
5446 návštěvníků ze sedmnácti zemí, 
zahraničních mezi nimi bylo 503 a tito 
odborníci přijeli především ze Sloven-
ska, Německa a Polska. V rámci dopro-
vodného programu OPTA Forum 2019 
vzbudily velkou pozornost přednášky 
francouzské designérky Caroline Abram 
a  nizozemské designérky a  trendové 
specialistky Ellen Haeser. 

„S veletrhem OPTA 2019 jsme spo-
kojeni, jelikož jsme se potkali s  našimi 
zákazníky a  ukázali jim naše novinky, 
které se líbily. Mohli jsme se potkat 
také společensky a pobavit se na Opta 
Party. Budu se těšit na další veletrh 
OPTA v příštím roce,“ zhodnotil minulý 
ročník manažer obchodu firmy SAFILO 
Jiří Mikulecký.

autor: redakce

 VELETRHY autor: redakce
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ONEMOCNĚNÍ 
SÍTNICE a jejich léčba
Onemocnění sítnice postihuje 

každý rok čím dál větší část 
populace, což je způsobeno 
především prodlužující se délkou 
života. Obrovský problém těchto 
onemocnění spočívá v  rychlé 
a nenávratné ztrátě zraku. U sít-
nicových onemocnění je velmi 
důležitá včasná, rychlá a přesná 
diagnostika. 

Jedním z  předpokladů fungování 
včasné diagnostiky je tvorba funkčních 
preventivních programů, zejména 
u  systémových onemocnění. Úspěš-
nost léčby těchto onemocnění se vždy 

odvíjí od toho, kdy bylo onemocnění 
diagnostikováno a  v  jakém stadiu. Pří-
kladem je onemocnění zvané věkem 
podmíněná makulární degenerace, které 
velmi rychle progreduje a  jeho včasná 
diagnostika a  léčba mohou zabránit 
absolutní slepotě. 

Onemocnění sítnice

Mezi závažné onemocnění sítnice 
řadíme odchlípení sítnice (obr. 1), 
sítnicové cévní okluze, diabetickou 
retinopatii a nádory. Odchlípení sítnice 
je onemocnění, při kterém dochází 

k odloučení senzorické části sítnice od 
pigmentového epitelu, který zůstává 
pevně přichycen k cévnatce. Mezi pig-
mentovým epitelem a  neuroretinou 
se potom začne hromadit tekutina ze 
sklivcového prostoru nebo cévnatky. 
Odloučením senzorického epitelu od 
pigmentového dochází k náhlému na-
rušení výživy z choriokapilaris a nejvíce 
citlivá je právě oblast makuly. Funkci 
receptorů je možné obnovit pouze 
v případě, že se v nejbližší době podaří 
odchlípenou sítnici přiložit. Odchlípení 
sítnice se vyskytuje především u  rizi-
kových pacientů a  poukazovat na ni 
mohou zejména tyto příznaky: změna 

 OPTOMETRIE autorka: Bc. Hana Baleková
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nepravidelnosti ve sklivci, výskyt tzv. 
závoje nebo záclony v  zorném poli, 
jakákoliv náhlá a nevysvětlitelná ztráta 
zraku nebo přítomnost krvácení ze 
sklivce, které zakrývá sítnici. Oběhové 
poruchy sítnice patří mezi poměrně 
časté oční choroby. Okluze sítnicové 
arterie či vény je druhé nejčastější cévní 
sítnicové onemocnění, hned po dia-
betické retinopatii. Podle anatomické 
lokalizace místa cévní okluze rozlišu-
jeme kmenovou okluzi sítnicové vény 
a okluzi větve sítnicové vény.

Důsledky tohoto onemocnění jsou 
především vytvářející se neovaskulariza-
ce, nebo makulární edém (obr. 2). Kme-
nová okluze sítnicové vény se nejčastěji 
vyskytuje u  pacientů starších padesáti 
let, kteří trpí zvýšeným krevním tlakem, 
cukrovkou či onemocněním srdce a cév. 
Častý výskyt tohoto onemocnění je po-
psán rovněž u syndromu hyperviskozity, 
leukémie, zánětlivých onemocnění cév, 
systémového lupus erythematodes, 
při užívání hormonální antikoncepce 
a  v  neposlední řadě u  poranění hlavy 
a mnoha dalších. 

Kmenová okluze sítnicové žíly se 
projevuje výskytem drobného intrare-
tinálního krvácení, výrazným otokem 
sítnice, především optického nervu. 
U  této okluze rozlišujeme ischemic-
kou a  neischemickou formu, přičemž 
k  rozlišení formy okluze se využívá 

fluorescenční angiografie. Jak již bylo 
zmíněno, nejčastějším cévním onemoc-
něním sítnice je diabetická retinopatie, 
přičemž tohle onemocnění je obvyklou 
pozdní orgánovou komplikací diabe-
tu. Nejdůležitějším faktorem výskytu 
diabetické retinopatie je kompenzace 
diabetu – čím lépe je cukrovka kom-
penzována, tím později se projevují její 
oční komplikace. U diabetiků dochází 
zpravidla k poklesu zrakové ostrosti, což 
může vést ke vzniku absolutní slepoty 
ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem je krvácení do 
sklivce a  současně trakční odchlípení 
sítnice vznikající v souvislosti s prolife-
rativní diabetickou retinopatií. Druhým 
důvodem je vznik diabetické makulopa-
tie, která se v největším měřítku podílí 
na poklesu zrakové ostrosti u diabetiků. 
U  dětí je nejčastější příčinou vrozené 
slepoty tzv. retinopatie nedonošených. 
Jedná se o vazoproliferativní onemoc-
nění, které se vyskytuje u  předčasně 
narozených dětí s porodní váhou pod 
1500 g a narozených před 32. gestač-
ním týdnem, nebo u  dětí, u  nichž je 
prováděna oxygenoterapie z  důvodu 
respirační a  oběhové insuficience. 
Dalším závažným onemocněním u dětí 
je retinoblastom, což je maligní nádor 
sítnice. Frekvence výskytu retinoblas-
tomu je přibližně jeden na dvacet tisíc 
novorozenců a může být dědičný. Re-

tinoblastom je však ve většině případů 
jednostranný a jeho typickým projevem 
je leukokorie, kdy je v zornici viditelný 
žlutavý reflex vzniklý nádorovou hmo-
tou uvnitř sklivcového prostoru. Může 
se projevit také šilháním (obr. 4). 

Terapie odchlípené  
sítnice

Aby došlo k  opětovnému přiložení 
odchlípené sítnice, volíme nejčastěji 
metodu chirurgické léčby. Principem 
těchto operačních metod je perfektní 
a trvalé uzavření trhliny sítnice, čímž je 
obnoven sací efekt u  pigmentového 
epitelu a díky němu se poměrně rychle 
vstřebává podsítnicová tekutina. Pokud 
nelze uzavřít trhlinu a  mimoooční 
procedurou přiložit sítnici, používá se 
metoda pars plana vitrektomie. Tato 
metoda spočívá v  odstranění veškeré 
tekutiny sklivce, resekcí je následně 
uvolněna veškerá trakce a trhliny jsou 
ošetřeny kryopexí či laserovou foto-
koagulací. Sítnice je přiložena pomocí 
vnitřní tamponády, která může být 
krátkodobá (tekuté perfluorokarbony), 
či dlouhodobá (vzduch, expanzivní 
plyny a silikonové oleje). 

Jinou možností léčby je tzv. epi-
sklerální plombáž, která funguje na 
principu našití silikonové plomby na 

obr. 2 Makulární edém zobrazený na optické koherenční tomografii [8]. obr. 1 Odchlípení sítnice [2].

obr. 4 Leukokorie u retinoblastomu [4].obr. 3 Zmírnění otoku po léčbě Avastinem [8].
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skléru, čímž je potlačen tah sklivce a je 
dosaženo přiblížení cévnatky a  pig-
mentového epitelu k  sítnici. Indukcí 
chorioretinální jizvy je zajištěno trvalé 
uzavření rozšklebení sítnice vyvolané 
kryoretinopexí, při které jsou trhliny 
ošetřeny kryosondou o teplotě –70 °C. 

Dalším terapeutickým, rychlým 
ambulantním výkonem je pneuma-
tická retinopexe. Pokud se tedy trhlina 
sítnice nachází v  horním kvadrantu, 
je tato metoda pro uzavření takové 
trhliny ideální. Trhlina je uzavřena 
prostřednictvím povrchového napětí 
plynu v bublině a plyn je injikován do 
oka i  v  průběhu ambulantního pro-
cesu. Injekci plynu potom předchází 
kryoretinopexe, nebo ji následuje la-
serová retinopexe. 

Terapie okluze sítnicové 
arterie/vény

Důležitým faktorem je, aby byla léč-
ba včasná, všestranná a  zaměřená 
na odstranění všech systémových 
rizikových faktorů, a proto si vyžaduje 
spolupráci s internistou, popřípadě he-
matologem. Léčbu lze zvolit laserovou, 
chirurgickou, medikamentózní, nebo 
kombinaci těchto metod. K  úspěšně 
zavedeným terapeutickým metodám 
patří laserová fotokoagulace, resp. její 
panretinální aplikace, která se využívá 
k léčbě neovaskularizací sítnice, terče 
zrakového nervu a  neovaskulárního 
glaukomu. 

Pars plana vitrektomie s  pee-
lingem membrana limitans interna 
je léčebná metoda aplikovaná na 
makulární edém, který je nejčastější 
příčinou zhoršení zrakové ostrosti 
u pacientů s kmenovou okluzí. Okys-
ličení sítnice docílíme vitrektomií 
s odstraněním zadní sklivcové mem-
brány. Zásadním faktorem ovlivňu-
jícím vznik cystického makulárního 
edému a  přeměnu neischemické 
formy v ischemickou je právě přilnutí 
zadní sklivcové membrány. 

Moderní léčba pacientů s  cévní 
okluzí spočívá v intravitreálně apliko-
vaných léčivech. Nyní se klinicky rutin-
ně používají především steroidy, které 

dokážou výborně snížit cévní pro-
pustnost a  tzv. anti-VEGF.  Anti-VEGF 
působí právě proti růstovým faktorům, 
a blokují tedy novotvorbu cév, působí 
proti edému a  prosakování tekutiny 
sítnicí. Tato farmakologická terapie 
je účinná při léčbě všech podtypů 
choroidální neovaskularizace. Jsou 
jen dva přípravky, které jsou v  ČR 
registrovány k  intravitreální aplikaci 
a  těmi jsou: Pegaptanib (Macugen) 
a  Ranibizumab (Lucentis).  Dalším 
přípravkem v  této skupině je Beva-
cizumab (Avastin) (obr. 3). U  tohoto 
přípravku se předpokládá, že by mohl 
mít podobné léčebné účinky jako Ra-
nibizumab. Bevacizumab byl primárně 
vyvinut a schválen pro léčbu metasta-
zujícího kolorektálního karcinomu 
a metastazujícího nemalobuněčného 
karcinomu plic. Tento přípravek je 
v  ČR používán k  tzv. off-label léčbě, 
protože doposud nebyla provedena 
randomizovaná dvojitě zaslepená 
studie, která by určila indikační kritéria 
pro léčbu bevacizumabem a následně 
prokázala jeho bezpečnost.

Terapie diabetické 
retinopatie

V oblasti léčby diabetické retinopatie 
se nejčastěji využívá taktéž panretinální 
fotokoagulace, jejíž podstatou účinku 
je zničení hypoxické tkáně, anatomic-
kého základu, který má zodpovědnost 
za produkci vazoproliferačního faktoru. 
Tuto metodu je nejvhodnější použít ve 
stadiu neproliferativní diabetické reti-
nopatie, neboť v dané chvíli ještě není 
diabetik ohrožen akutní ztrátou vidění, 
jako je tomu v  případě proliferativní 
formy. Důležité je však zdůraznit, že 
laserová fotokoagulace neřeší primární 
onemocnění (diabetes mellitus), ale 
pouze jeho následky či komplikace 
a  jedná se tedy o  symptomatickou 
léčbu. Nezbytné pro úspěšnou léčbu 
jsou pravidelné kontroly očního po-
zadí a výborná kompenzace diabetu. 
Laserová fotokoagulace však není zcela 
efektivní u diabetiků 1. typu a v těchto 
případech je nutné včas indikovat 
vitrektomii. 

Terapie retinoblastomu

Léčba retinoblastomu se odvíjí od sta-
vu onemocnění a spočívá v kombinaci 
několika metod. U jednostranných reti-
noblastomů je nejčastěji doporučena 
enukleace oka – v  takovém případě 
je nádor zpravidla již v  pokročilém 
stadiu, kdy je oko slepé a  jedná se 
o  úkon zachraňující život. U  malých 
retinoblastomů při oboustranném 
výskytu se snažíme kombinovanými 
léčebnými metodami zachránit méně 
postižené oko. Nádory zadního pólu 
velmi malé velikosti, lokalizované v pe-
riferii sítnice, lze léčit fotokoagulací, 
popř. kryokoagulací. Velmi důležitými 
složkami terapie je chemoterapie 
a radioterapie. U většiny nádorů v po-
čátečních stadiích se podaří zachovat 
zrakovou ostrost.
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Už jen pár měsíců zbývá do 
zahájení v současnosti nej-

většího odborného veletrhu pro 
optiku & design, který se bude 
konat od 10. do 12. ledna 2020 
na výstavišti v Mnichově. Začal 
také předprodej cenově zvýhod-
něných vstupenek na www.opti.de/ 
tickets. Položili jsme několik 
otázek manažerce veletrhu opti 
Bettině Reiter.

Jaký to vypadá ohledně registrací 
vystavovatelů?
Aktuálně je obsazeno více než 90  % 
ploch. To je velmi dobrý stav! Už teď je 
účast na opti 2020 asi o tři procenta vyšší 
než ve stejném období předcházející rok. 
Aktuálně počítáme s přibližně 630 vysta-
vovateli. Firmy se však mohou ještě stále 
přihlásit, protože v některých oblastech 
příležitost vystavovat ještě stále je. 

Kteří noví vystavovatelé se zúčastní?
Máme tady vzrušující premiéry těchto 
firem – Thomas Sabo, Delirious, Kreuz-
berg Kinder, Miga Eyewear a  Accrue. 
Dále v  šestnácti opti-boxech se jako 
vždy prezentují slibní nováčci, někteří 
z nich poprvé na veletrhu vůbec. Také 
v oblasti oční optiky, konkrétně v halách 
C4 až C6, se účastní zajímavé firmy, pro 
které je veletrh premiérou. Návštěvníci 
se ovšem mohou těšit nejen na nové 
vystavovatele, ale i  na ty stávající. Za 
obzvlášť pozoruhodné na opti 2020 
považuji speciální halu s  tématy sklo, 
zařízení a procesy pro výrobu skla.

Jak velký je veletrh tentokrát?
Okolo 60 000 metrů čtverečních. Stejně 
jako v předcházejícím roce proběhne ve-
letrh v šesti halách C1 až C6 mnichovské-
ho výstaviště. A návštěvníci tady hned na 
začátku roku uvidí vše, co tato branže 
nabízí: brýle, kontaktní čočky, brýlové 
obruby, refrakci, diagnostiku, Low Vision, 
zařízení, suroviny, sluchové a akustické 
přístroje, vybavení obchodů, IT řešení 
a příslušenství. K tomu se připojuje další 
oblast – pokračující vzdělávání a transfer 
znalostí díky opti CAMPUS a opti FORUM.

Novinkou je organizace dopravy 
u vchodu NordOst. O co se jedná?
Vchod Nord-Ost nabízí přímý přístup 
do výstavních hal na východní straně 

a  byl poprvé otevřen na opti 2019. 
Klademe na něj opět důraz, abychom 
umožnili rovnoměrné rozložení proudu 
návštěvníků. Proto mimo jiné zastavují 
kyvadlové autobusy před zastávkami 
metra Messestadt West a  Messestadt 
Ost a  také kyvadlová doprava z  letiště 
u  vchodu Nord-Ost. Ti, kteří přijedou 
autem, budou mít nová parkovací mís-
ta, přímo sousedící s halou C6, čímž se 
kapacity více než zdvojnásobí.

Klíčovým slovem je předprodej 
vstupenek. Proč by návštěvníci 
neměli v žádném případě vynechat 
letošní ročník?
Veletrh předestře vše, co je tato branže 
schopna nabídnout, a  to hned na za-
čátku roku. Návštěvou veletrhu získává 
oční optik všechno, co potřebuje pro 
nadcházející obchodní rok. Může si 
porovnat výrobce, prohlédnout novinky 
a  objevit trendy, které jistě nadchnou 
i  jeho zákazníky. Během pouhých tří 
dní mají odborní návštěvníci možnost 
prozkoumat a vyzkoušet si produkty od 
přibližně 630 vystavovatelů a  více než 
1200 značek. To vše rámci jedné a záro-
veň jedinečné akce.

Ubytování pro návštěvníky  
z ČR a SR v Mnichově okolí zajišťuje  
www.expocs.cz/ubytovani. 

VELETRH  
OPTI MNICHOV
 60 000 metrů čtverečních

 VELETRHY autor: redakce
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Na studenty čekají závě-
rečné učňovské zkoušky, 

ale co mají dělat, pokud se 
některým z  nich stále nedaří 
ideálně sletovat obruby nebo 
mají potíže při broušení? Pří-
padně pokud v  zaměstnání 
nemají šéf ani kolegové čas 
na to, aby nové posile pomohli 
a poradili? V Německu, konkrét-
ně v Severním Porýní, existuje 
řešení: vzdělávací centrum pro 
oční optiky (BZAO), poskytující 
individuální intenzivní kurzy. 
Daniela Zumpf, redaktorka 

časopisu DOZ, jeden takový 
rychlokurz v  Dortmundu na-
vštívila a nahlížela účastníkům 
přes rameno.

Frézování, letování, broušení – vyuče-
ní mladí lidé dumají nad seznamem 
úkolů. Někteří pracují na brousicích 
automatech, jiní sedí ve skupinkách 
a  centrují brýlová skla. Obyčejná so-
bota v Dortmundu. Od rána se v pro-
storách BZAO pohybuje 24 mladých 
lidí. Všichni mají něco společného: co 
nevidět na ně čeká první část učňov-
ské zkoušky. V BZAO mají zhruba osm 

hodin na to, aby si všechno vyzkoušeli, 
nacvičili a zeptali se. 

Yvonne Maasdorfer a  Christopher 
Hinrichsen jsou oční optikové, kterým 
studenti kladou otázky. Jsou pro ně 
vlastně kolegové, s  nimiž mohou řešit 
všechny problémy a těžkosti. 

Moderní přístroje, velké pracovní 
plochy, široké uličky. Dvě dílny v Dort-
mundu tonou ve světle, jsou moderně 
vybavené, celkem je v  nich 32 pra-
covních míst a  učebna s  kapacitou 
šestnácti míst. Dále se v nich nachází 
dílna pro výuku letování a  účastníci 
mají k dispozici také multifunkční pros-

FRÉZOVÁNÍ,  
LETOVÁNÍ, 
BROUŠENÍ
 Rychlokurz za pár hodin

 REPORTÁŽ překlad: Věra Menšíková
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tory. Centrum v  Dortmundu, stejně 
jako v Düsseldorfu, jsou vzdělávacími 
centrálami Svazu optiků a  optome-
tristů spolkové země. Přes týden se 
v tamních prostorách schází více než 
1100 studentů a konají se tam učňov-
ské a mistrovské zkoušky.

Klid a čas

Řada účastníků kurzu si chce ještě zkusit 
broušení a letování. Dnes se mohou na 
práci soustředit, nemusí se rozptylovat 
prací v  obchodě, jak mnoho z  nich 
poznamenává. Stres a hektičnost zane-
chali v optikách. To je také důvod, proč 
je Anika (jména účastníků byla záměrně 
upravena) právě tady, vysvětlila mi. 
V obchodě by prostě na cvičení neměla 
prostor a klid. 

„Při cvičení by nás neustále někdo 
rušil. Pracuji v malé provozovně, a když 
se moje dvě kolegyně věnovaly zákaz-
níkům a  přišel třetí, tak jsem se o  něj 
musela postarat já.“ 

Sarah je stejného názoru a  ještě 
k  tomu dodává: „Problém je, že ne 
všichni máme v  prodejně možnost 
takto řemeslně pracovat.“ 

Všichni na tom ale nejsou stejně, 
jak se hned ukazuje: „Já mám štěstí, 
pracuji v obchodě, kde mám opravdu 
možnost a čas učit se dané procedury,“ 
říká Dominik. V centru BZAO je proto, 
aby si ještě jednou před závěrečnou 
zkouškou osvěžil, jak vypadají zkušební 
prostory a jak fungují přístroje.

Individuální denní  
program na míru

„Za 20 minut vám ukážu, jak se letuje,“ 
avizuje Hinrichsen účastníkům nadchá-
zející program. Povinná účast v tomto 
případě ovšem není, protože účastníci 
kurzu si mohou program celého dne 
namodelovat individuálně podle svých 
potřeb. V osm hodin je krátké společné 
zahájení a  potom už se každý věnuje 
tomu, co potřebuje. Přes den si také 
mohou účastníci kdykoliv udělat pře-
stávku a na pracovních místech mohou 
jíst i používat mobilní telefony. 

Vedoucí kurzu, Hinrichsen a Maas-
dorfer, se vždy účastníků ptají na jejich 
slabá místa, kterým se chtějí a budou 
v  průběhu dne věnovat. Žádný útok 
na studium teorie – v  plánu je zcela 
konkrétní individuální pomoc při 
odbourávání řemeslné nezručnosti. 
„Proto je také každý kurz jiný,“ vysvětluje 
Hinrichsen. 

Ačkoliv směřuje doba k  digitalizaci 
a externím zakázkám, takový kurz je stále 
nutností, protože v minulých letech se 
v optikách na řemeslnou výuku zapomí-
nalo, nebo stála hodně stranou. 

„Jakousi samozřejmou tendencí je, 
že šéfové nevidí nutnost své podřízené 
v  tomto směru vzdělávat, například 

Optik Christopher Hinrichsen vyučuje ve vzdělávacím centru pro oční optiky (BZAO) 
v Dortmundu již desátým rokem.

Na velké obrazovce účastníci kurzu sledují práci Christophera Hinrichse, zejména jeho 
zručnost při letování.

Oční optici si v klidu zkoušejí letování u 
šestnácti pracovních stolů.
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proto, že sami nemají příslušné tech-
nické vybavení, natož brousicí automat. 
Mluvíme tady o ceně 30 000 až 70 000 
eur, a  to si prostě nemůže každý ve 
své provozovně dovolit,“ vysvětluje 
Hinrichsen. 

Pokud v provozovně nejsou žádné 
nebo jen zastaralé přístroje, nemají 
možnost lidé naučit se práci v dílně nebo 
zlepšovat svoje znalosti. Tím se jejich 
výkon snižuje. Ani proto nepřekvapí, že 
poptávka po kurzech je vysoká a jejich 
kapacita je stále vyprodaná. 

„Někdy to dokonce vypadá, že naše 
kurzy nahrazují vlastní firemní vzdělává-
ní,“ říká Hinrichsen.

Skoro celá skupina se mezitím 
shromáždila u  jednoho pracovního 
stolu a  velké obrazovky s  kamerou. 
Christopher Hinrichsen zapnul televizor 
a na obrazovce se ukázal jeho pracovní 

stůl se všemi potřebami k  letování. 
Kamera přenášela jeho práci a všichni 
účastníci ho mohli nepřetržitě sledovat. 
Normálně trvá letování asi 30 sekund. 
Vedoucí kurzu si ale bere hodně času, 
aby popsal materiály a pracovní postu-
py, vše vysvětlil a odpovídal na dotazy. 
Například popsal výhody a  nevýhody 
BraceTecu a fluoronu. 

„Tyto kapaliny brání tomu, aby kovy 
při letování oxidovaly. Bez kapalin by 
letované místo zčernalo a materiály by 
se rovnoměrně nespojily,“ vysvětluje 
Hinrichsen.

Jedna účastnice si vše nahrává na 
mobil a  jiná se jí okamžitě ptá, jestli 
by jí poskytla záznam, ve kterém Hin-
richsen vysvětluje, proč a  jak je lepší 
fluoron uchovávat v  dózách a  umís-
ťovat tak, aby byl permanentně pod 
kontrolou. Vedoucí kurzu příjemným 

hlasem popisuje jednotlivé pracovní 
kroky. Jeho dobrá nálada se prolíná do 
způsobu výkladu a účastníci kurzu se 
k  pokusům v  letování staví mnohem 
pozitivněji.

Tento kurz se mi  
opravdu líbil

Nadešel čas uzavřít první část kurzu, 
studenti musí absolvovat mistrovské 
zkoušky. Mají rozdílné pocity a  názory, 
jak se s touto překážkou vyrovnají. 

„Jsem velice napjatá, protože mate-
maticky mi stačí čtyřka nebo pětka. Šest-
ka už by byla špatná“, vysvětluje Dominik. 
Pro Julii je velmi důležitý celkový postoj: 
„Když jde ke zkoušce člověk pesimisticky 
naladěný, je to k ničemu“.

Na konci kurzu je atmosféra přátel-
ská a pohodová. Účastníci si vzájemně 
pomáhají a obracejí se i na své školitele. 
„Kurz se mi opravdu moc líbil,“ říká Sarah. 
„Krásně mi to vysvětlili a teď velmi dobře 
vím, kde je co rozmístěno a jak to bude 
při zkoušce fungovat.“ 

Studentům kurzu se dostaly pra-
covní úkony pod kůži, jsou dobře na-
laděni a mají daleko větší sebevědomí. 
Claudia říká: „Chtěla jsem studium na 
učilišti přerušit, možná i ukončit, cítila 
jsem se v  zaměstnání nepříjemně, 
hlavně u  ruční řemeslné práce. Ale 
první návštěva kurzu v Dortmundu mi 
dodala hodně odvahy a naděje.“ 

Z německého originálu přeložila
Věra Menšíková
grafické podklady: DOZ 04/2019

Literatura:

ZUMPF, D.: Es hat mir einfach Hoffnung gegeben! 

DOZ Deutsche Optikerzeitung. Heidelberg:  

DOZ-Verlag, 2019, 4, 94–97.

Yvonne Maasdorfer (vlevo) je optičkou, ale přála si pracovat i jako pedagožka. 
Od července roku 2018 si plní svůj sen v dortmundském centru BZAO.

Účastníci kurzu využívající příležitosti vyzkoušet si broušení brýlových skel.



Stejně jako v uplynulých letech tak i letos se optici a optometristé celé České 
republiky dočkali. S nástupem října zavítala expedice SAGITTY Brno do většiny 
regionálních center na své tradiční Tour de Sun, aby předvedla netrpělivě 
očekávané žhavé novinky světové výstavy SILMO pro rok 2020. Rekordní účast 
na letošní Tour de Sun potvrdila, že si tato prezentace SAGITTY Brno našla pevné 
místo v kalendáři významných optických událostí České republiky. 

SAGITTA 
TOUR DE SUN 2020

c0 m0 y0 k50

c100 m0 y30 k0

Ing. Jaroslav Majerčík, SAGITTA Brno

V tomto případě zdání klame. Kvůli novinkám 
v kolekcích SAGITTY na letošní Tour de Sun 
nebylo nutné vycestovat do uvedených světových 
metropolí. Stačilo navštívit některý z takto 
pojmenovaných salonků hotelu HILTON Praha, 
ve kterém umístila SAGITTA podobně jako loni 
a předloni kolekce svých novinek pro rok 2020. 

Také v letošním roce se přišel podělit o své 
zajímavé a inspirativní postřehy s návštěvníky 
Tour de Sun erudovaný znalec v oboru 
oční optika Ing. Ivan Vymyslický. Námětem 
přednášky byl neuvadající evergreen všech 
očních optiků a optometristů pod názvem 
Námitky zákazníka v oční optice a postupy 
při jejich řešení.

Jedním z hitů letošní Tour de Sun se stala 
nová značka v portfoliu SAGITTY Brno CHLOÉ. 
Jemné elegantní provedení brýlových obrub 
nejrůznějších tvarů zvýrazňuje půvab a něhu 
nositelek. Obruby jsou vyráběny především 
v kovovém provedení a vycházejí vstříc 
nejnovějším módním trendům pro rok 2020. 

To, co je pro Tour de Sun v Praze hotel Hilton, 
to je pro Brno hotel Holiday Inn. Ačkoli zájem 
o novinky SAGITTY celorepublikově stoupá, 
HILTON a HOLIDAY INN jsou optickými baštami 
s největší koncentrací očních optiků celé ČR 
v průběhu TdS. Optimální podmínky vytvořené 
v obou hotelech jsou dobrými předpoklady 
pro pořádání prezentací i v příštích létech. 

Inzerce
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15. odborný kongres 
očných optikov 
a optometristov Slovenska

Máme za sebou mimoriadne úspešný 
15. odborný kongres očných optikov 
a  optometristov Slovenska, ktorý sa 
konal v dňoch 18.–20. októbra v nád-
hernom prostredí Nízkych Tatier v Jas-
nej v hoteli Ski & Wellness Družba****. 
Náš kongres bol do posledného miesta 
vypredaný, prednášky a  workshopy 
boli na vynikajúcej odbornej úrovni, 
počasie bolo nádherné a  zábava ne-
mala chybu. V nemalej miere k úspeš-

nosti kongresu prispeli aj veľmi kvalitné 
služby hotela Družba.

V tomto roku našu najvýznamnejšiu 
akciu podporili firmy Zeiss a Alcon, ako 
hlavní sponzori a  firmy Eschenbach, 
Sagitta, MIOPTICS, OS Optical Slovakia, 
Optiprojekt, DANAE VISION, Finest 
group, Optiram, Kavita, Rodenstock 
a  Essilor ako sponzori kongresu. Firma 
ALCON bola sponzorom výhradne od-
borného programu. Vďaka sponzorom 
a OÚS sme si mohli vypočuť mimoriadne 
kvalitné odborné prednášky. 

Počas sobotňajšieho spoločenského 
večera zástupcovia predstavenstva OÚS 

odovzdali ocenenia významným osob-
nostiam oboru očná optika a optometria 
na Slovensku. V  tomto roku boli ceny 
udelené pani Jozefe Šutarovej a pánovi 
Václavovi Sulekovi. 

Mimoriadnej obľube sa počas 
sobotňajšieho večera už tradične teší 
bohatá tombola. Sobotný večer navyše 
oživil úžasný nápad nášho kreatívneho 
prezidenta Pavla Moravca. Dal priviesť 
na spoločenský večer „foto búdku“ , 
čím spôsobil v sále hromadnú davovú 
psychózu. Všetci do radu, či mladí 
alebo starší, sme sa ovešaní tými naj-
bláznivejšími rekvizitami celý večer 

OPTICKÁ ÚNIA 
SLOVENSKA 
INFORMUJE

 STRÁNKY OÚS autorka: Ing. Alexandra Kováčiková
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fotografovali. Milou udalosťou bola aj 
oslava narodenín člena predstaven-
stva OÚS Andreja Slaninky, ktorého 
sme počas sobotného večera potešili 
tortou priliehavou k jeho menu, ktorá 
bola vyrobená zo slaninky.

Hlavnou náplňou nedeľného snemu 
Optickej únie Slovenska boli voľby do 
predstavenstva. 

Členmi predstavenstva OÚS sa stali:
 • Pavel Moravec – prezident OÚS
 • Alexandra Kováčiková –  
viceprezidentka OÚS

 • Richard Šebeň
 • Ľubomír Ondrejka
 • Tatiana Hošková
 • Radovan Petrík
 • Martin Morvay

Členmi dozornej rady OÚS sú:
 • Andrej Slaninka
 • Miroslav Kvapil
 • Miroslava Fitzová

Peter Urbánek a Andrej Slaninka požia-
dali po voľbách o uvoľnenie z predsta-
venstva OÚS, z dôvodu výkonu funkcie 
člena rady Ministerstva zdravotníctva 
pre tvorbu štátneho vzdelávacieho 
programu pre očného optika a  op-
tometristu (pán Slaninka) a  funkcie 
hlavného odborníka pre očnú optiku 
a  optometriu na MZ (pán Urbánek). 
Budú sa podieľať na práci OÚS ako 
poradný orgán.

Predstavenstvo OÚS je volené na 
päť rokov na základe uznesenia snemu.

Veľmi nás teší, že náš kongres sa 
stal takou významnou príležitosťou na 
stretnutie kolegov optikov, optometris-
tov a firiem, ktoré s nami spolupracujú. 
Počas týchto troch dní je dostatok času 
prebrať nielen pracovné záležitosti, ale 
sa aj zabaviť , bližšie sa spoznať a nad-
viazať nové kontakty, čo je prínosné pre 
všetkých účastníkov kongresu.

Už teraz sa tešíme na stretnutie na 
16. odbornom kongrese Optickej únie 
Slovenska v roku 2020!

Ing. Alexandra Kováčiková
členka představenstva OÚS
foto: archiv OÚS

Ocenení optici Václav Sulek (druhý zľava) a Jozefa Šutarová (tretí zľava) na spoločné 
fotografii s členmi predstavenstva OÚS Pavlom Moravcom a Peterom Urbánkom.

Odovzdávanie hlavnej ceny v tombole od firmy Zeiss, hlavného sponzora kongresu.

Predstavenstvo OÚS na sneme v nedeľu.

Odborná prednáška Ivana Vymyslického.
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J eště před třemi lety usedal 
automobilový závodník Mi-

chal Makeš do malé motokáry. 
Když v roce 2018 přestoupil do 
světa velkých plechových aut, 
okamžitě nasadil vítězné tempo. 
Dvojnásobný šampion meziná-
rodní série Renault Clio Cupu 
dosáhl na všechny cíle, které si 
sám stanovil, a  v  současnosti 
dál směřuje k  vyšším příčkám 
motoristické pyramidy. 

Jakou úlohu ve Vašem 
životě hraje zrak? 
Pro mě je zrak vším. U závodění je sice 
cit důležitější než perfektní zrak, ale ne-
dokážu si představit, že bych jezdil s roz-
mazaným viděním. Při jízdě na okruhu je 
potřeba sledovat několik věcí současně, 
nejen optimální stopu a brzdné body, ale 
i situaci kolem sebe – zdali ujíždím sou-
peřům, nebo naopak. Sledovat musím 
i palubní desku, která ukazuje mé časy 
na kolo. Je toho opravdu hodně, takže 
zrak pro mne hraje velmi podstatnou roli.

Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Určitě tragická nehoda Anthoina Huber-
ta v závodě formule 2 ve Spa-Franchor-
champs. Velmi nešťastná událost, která 
otřásla celým motorsportem.

Jaká kniha, obraz, fotografie 
či jiné umělec ké dílo Vás v poslední 
době oslovily? 
V  poslední době mě oslovuje pouze 
literatura vysoké školy, která mi zabírá 
velkou část mého času.

Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením?
Teď nedávno, když padlo rozhodnutí 
přesunout se z  šampionátu Renault 
Clio Cup do prestižnějšího šampionátu 
rychlejších vozů, než jakým je Renault 
Clio. Jedná se o sérii TCR, která byla vždy 
jedním z mých snů, a pořád nedokážu 
uvěřit, že se to stane skutečností. 

Kdy je podle Vás potřeba mít 
oči na stopkách? 
Oči na stopkách je třeba mít pořád, 
protože v jakoukoliv chvíli může nastat 

nečekaná situace a je třeba umět zarea-
govat. Člověk nikdy neví, co může přijít.

Nad čím přivíráte oko 
a nad čím naopak ne?
Dokážu přivřít oko nad tím, co dělají 
ostatní, ale nedokážu přivřít oko nad 
čímkoliv, co dělám já. Snažím se být 
svým největším kritikem a zatím mě ten-
to přístup pomáhá splňovat dané cíle.

Otevřel Vám někdy někdo oči? 
Nemohu říct, že mi někdo někdy otevřel 
oči. Vždy jsem byl velice tvrdohlavý, ale 
motorsport mě v  tomto směru hodně 
změnil.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Každý, kdo dokáže respektovat druhé 
a také s nimi tak jednat.

Krása je v oku toho, kdo ji vnímá. 
Na co se nejraději díváte?
Nejraději se dívám na startovní světla, 
když stojím na startovním roštu. Nikdy 
jindy nemám tak čisté a ostré vidění. Je 

Jak to vidí
MICHAL 
MAKEŠ

 JAK TO VIDÍM JÁ autor: redakce
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to pět sekund absolutní soustředěnosti 
pouze na jedinou věc.

Co vás obvykle upoutá na 
první pohled?
První mě vždy upoutají oči. Podle očí jde 
na člověku poznat spoustu věcí.

Jaké místo na světě podle Vás 
stojí za vidění?
Rozhodně to musí být legendární okruh 
Nürburgring v Německu. Už jenom at-
mosféra tohoto více než dvacet kilome-
trů dlouhého okruhu stojí za návštěvu.

Které místo v české krajině je 
pro Vás nejmalebnější? 
Znovu musím zmínit závodní okruh, 
tentokrát ten v Brně. Průjezd zatáčkami 
u  takzvaného stadionu je při jarním 
slunci dechberoucí.

Má podle Vás strach velké oči?
Určitě ano. Pokaždé je jednodušší se 
postavit strachu čelem. Nakonec se 
vždy ukáže, že se nebylo čeho bát. Já se 
jako malý bál čehokoliv hlasitého a teď 
se pohybuji v  hlučném světě závodů, 
takže z vlastní zkušenosti vím, že strach 
má velké oči.

Co je pro Vás největší zloděj času? 
A co rád děláte, když máte moře času?
Mezi největší zloděje času patří samozřej-
mě škola a poté posilovna, ta ovšem patří 
k  zábavě. Většinu volného času trávím 
také na simulátoru nebo venku s přáteli.

Dokáže Vás něco dojmout až k slzám?
K  slzám mě dokáže dohnat zbytečná 
chyba, co mě stojí celý závod.

Máte někdy chuť vidět do 
budoucnosti?
Ani ne, život mi zatím dal spoustu pře-
kvapení. Kdybych věděl, co bude za pět 
let, nebyl by to takový adrenalin.

V kom vidíte hrdinu?
Ve všech, co si jdou za svými sny.

Co byste podnikl jako neviditelný?
Nenapadá mě větší klukovina, než jet 
autem po Praze a dívat se na reakce lidí, 
když vidí jet prázdné auto.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Černé obroučky a  zlatá zrcadlová skla, 
vyrobená ze stejného materiálu jako vizír 
závodní helmy.

Jaký vhled a poučení Vám dává 
Vaše práce?
Závodění mi kompletně změnilo pohled 
na sebe samotného. Nikdy jsem si nemy-
slel, že bych na sobě někdy pracoval tak 
tvrdě jako teď. Z každého neúspěchu se 
snažím maximálně poučit a na každém 
úspěchu najít cokoliv, co by šlo v  bu-
doucnu dělat lépe. Musím říci, že si už 
nedokážu představit život bez závodění.

Co je podle Vás očividné?
Rozhodně to musí být velmi malá pub-
licita motorsportu nejen v České repub-
lice, ale i celkově ve světě. Lidé znají jen 

formuli 1, ale tím to končí. Stačí otevřít 
oči a člověk najednou uvidí, že existuje 
velké množství závodních disciplín, na 
které je lepší podívaná.

Kdy jste naposledy  
přišel – viděl – zvítězil?
Naposledy to bylo na posledním víken-
du sezony na Hungaroringu v Maďarsku, 
kde se mi podařilo vyhrát všechny kva-
lifikace a  závody. Dokonalé ukončení 
sezony.

Za rozhovor poděkovala redakce
Foto: archiv Michala Makeše
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Kolik brýlových obrub bylo na 
veletrhu SILMO? Otázka, na 

kterou neexistuje přesná odpo-
vědět. Statisíce? Miliony? Kdo ví. 
Každopádně jedná se o obzvlášť 
vysoké číslo a  upoutat pozor-
nost návštěvníka, pohybujícího 
se v  této nekonečné a  rozma-
nité směsici brýlí, bylo klíčovým 
úkolem každého vystavovatele. 
A jak toho docílit? Výraznou a ne-
přehlédnutelnou expozicí.

Rozmístit brýlové obruby na pult 
nebo boxů, ať už symetricky, či nikoliv, 
je nejsnazší formou prezentace, ale záro-
veň se tím ztrácí exkluzivita konkrétního 
výrobku, jenž může bez většího zvýraz-
nění odplynout v závalu ostatních brýlí 
k nežádoucí anonymitě.

Jakou metodu zvolit, aby vámi zvo-
lené brýlové obruby vystoupily z řady? 
Připravit pro ně speciální expozici, která 
sice zabere místo a čas na přípravu, na 
druhou stranu si k sobě dokáže připoutat 
větší množství kolemjdoucích – během 
veletrhu nebo i na ulici za výlohou. 

Heslem zaujmout se řídila většina 
vystavovatelů na veletrhu SILMO Paříž. 

Na rozsáhlé ploše dvou propojených 
hal bylo zkrátka nezbytné nějakým 
způsobem vyniknout a  vystavovatelé 
tuto nutnost řešili po svém. Stěna ex-
pozice jednoho z  vystavovatelů byla 
doslova posetá kytarami a  rockovými 
artefakty, v podstatě se jednalo o jednu 
z dominant mezi 1650 vystavovateli na 
pařížském výstavišti Parc des Expositions 
Paris Nord Villepinte. Daný vystavovatel 
pojal prezentační plochu v  moderním 
stylu s nádechem art deca. Několik brýlí 
si pak našlo místo na podstavci sádro-
vých sošek, které byly už z dálky stejně 
výrazné jako samotná kytarová stěna 
expozice (obr. 1). 

Efektivní minimalizmus v  podobě 
prostého trojúhelníku ze dřeva nebo 
jakéhokoliv jiného materiálu vzbudí 
pozornost, pokud kolem sebe bude 
mít dostatek volného prostoru (obr. 2). 
Samozřejmě výroba nebo nákup prezen-
tačních podstavců nemusí být každému 
po srsti, naštěstí existuje celá řada před-
mětů, které už nemají praktické využití 
a skvěle by posloužily pro optické účely.

Obyčejná gramofonová deska, 
zastrčená do papírového podstavce, 
zaujme svou velikostí a  je prvotním 

krokem k tomu, aby zrak procházející-
ho člověka spočinul na brýlích. Nezá-
leží na tom, zdali použijete neuprave-
nou desku, pravděpodobně s  logem 
Supraphon, nebo její střed polepíte 
vlastním návrhem, korespondujícím se 
značkou brýlí či korporátními barvami 
firmy (obr. 3).

Co je doma, se skutečně počítá. 
Může to být cokoliv. Třeba starý vo-
jenský dalekohled. Hodí se k brýlovým 
obrubám ve stylu retro a  vintage. Jen 
je zapotřebí dalekohled a  brýle citlivě 
nakombinovat tak, aby vyzařovaly 
prezentační harmonií a  nevypadaly 
jako do sebe zaklesnutá spleť něčeho, 
co bylo zrovna vytaženo z  krabice na 
půdě (obr. 4).

I další historické kousky v kombinaci 
s brýlovou obrubou by mohly zaujmout. 
Konev, vědro na mléko, štoudev, smalto-
vaná nádoba na sádlo – zkrátka nezbytní 
pomocníci každého hospodářství mo-
hou najít nové využití v  nablýskaném 
světě exhibičních reflektorů (obr. 5).

A co teprve legendární těžítko, které 
zdobilo snad každý obývací pokoj nebo 
ložnici našich babiček a proslavil jej také 
Hřebejkův film Pelíšky. V současnosti jej 

 ZAJÍMAVOSTI autor: Aleš Sirný, DiS.

JAK ZAUJMOUT  
NA VELETRHU
 i za výlohou?
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stále české sklárny vyrábějí, byť v menší 
míře, ale existují adekvátní náhrady ze 
známé švédské nábytkářské firmy  – 
a  v  různých barvách. Jednoduchost 
a hravost této expozice byla opravdu uni-
kátní, a pokud takový předmět vlastníte, 
nebojte se to jej využít (obr. 7). Jen pozor, 
jedná se o čiré průhledné těžítko, natřené 
barvou, která si příliš nerozumí s vodou. 

Kdo by neznal přes třicet let sta-
rou legendární hru Tetris, jejíž dávní 
hráči jsou nyní skutečnými experty při 
skládání zavazadel do kufrů svých aut. 
Tetris se dotkl několika generací a  na-
stupující presbyopové se s ním dokáží 
ztotožnit. Stačí vystřihnout z lepenky pár 
klasických tvarů a umístit je jako pozadí 
k vystavovaným brýlím (obr. 8).

Auta a brýle – to je propojení čím dál 
tím silnější. Řada automobilek má svou 
kolekcí brýlí a není nic jednoduššího než 
koupit patřičný model a vystavit jej vedle 
daných brýlí. A co teprve závodní týmy, 
spolupracující s  výrobci brýlových ob-
rub. Výběr je skutečně široký a správnou 
kombinací značky a modelu auta máte 
o pozornost vystaráno (obr. 9).

Další zajímavé, ale poněkud ná-
kladné řešení bylo možné vidět u brýlí 
edice Davida Bowieho (obr. 6). V zásadě 
přepůlené disco koule, točící se kolem 
své osy, dostatečně nasvícené – a na nich 
brýle. Paprsky odlesků vytvářely zajímavý 
efekt a vzbuzovaly zájem procházejících 
návštěvníků.

obr. 1  Sádrová soška jako podstavec  
pro obruby.

obr. 2 Prostý trojúhelník s dostatkem volného prostoru vzbudí pozornost.

obr. 3 Gramofonová deska na papírovém podstavci zaujme.

obr. 4  Často viděná byla i kombinace brýlových obrub a starožitností.
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Možná jste díky ukázkám z veletrhu 
SILMO načerpali inspiraci na nadcháze-
jící ročník veletrhu OPTA na brněnském 
výstavišti nebo se vám už v hlavě rodí 
plán, jak decentně upravit výlohu 
ve vlastní optice. Získat si pozornost 
kolemjdoucího je totiž stejně důležité 
jako dostatečná digitální prezentace. 
Takzvaná reklamní slepota „postihuje“ 
čím dál větší podíl populace a vyniknout 
ve vizuálním reklamním smogu ulice je 
rok od roku náročnější.

Aleš Sirný, DiS.
foto: autor

obr. 5 Nezbytní pomocníci každého hospodářství mohou najít nové využití.

obr. 7 Expozice ve stylu Tetrisu.

obr. 9 Úzká vazba mezi automobilkami a brýlemi vybízí k použití modelů.

obr. 6  Kolekce Davida Bowieho a třpyt 
disco koulí.

obr. 8  Využití na veletrhu nebo za 
výlohou najdou i skleněná těžítka.
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Kongres EAOO a ECOO 
v Římě s účastí LF MU

Ve dnech 18.–20. května 2019 se v  řím-
ském hotelu Ergife Palace uskutečnil další 
ročník výroční konference Evropské aka-
demie optometrie a optiky (EAOO) a Ev-
ropské rady optometrie a optiky (ECOO). 
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně (KOO) každoročně na konferenci 
EAOO prezentuje výsledky své vědecko-
výzkumné činnosti. V letošním roce jsme 
se na konferenci aktivně podíleli jedním 
workshopem a čtyřmi postery. 

Před samotným začátkem kongresu 
proběhla řada jednání v  rámci ECCO. 
Vlastní konference EAOO začala v sobotu 
18. května registrací účastníků, poté ná-
sledovala sekce workshopů. Jednalo se 
například o workshop Holgera Dietzeho 
na téma Interpretation and Documen-
tation of Fundus Camera Images nebo 
o workshop Billa Harveye s názvem Not 
just the Eyes  – a  Unified Strategy to 
Develop a Management Plan for a Visual 
Impaired Patient. 

Odpoledne se uskutečnila první 
hlavní přednáška konference, kterou 

přednesl prof. Ian Flitcroft s  názvem 
Managing Myopia: Why? Who? And 
When? Během odpoledne se konaly 
další přednášky a  workshopy celkem 
v  sedmi samostatných místnostech. 
Náš workshop (autoři Petr Veselý, Pavel 
Beneš, Svatopluk Synek) byl zaměřen na 
trénink fúze různými metodami – Trai-
ning of Fusion with  Different Methods. 
Semináře s  praktickými ukázkami se 
zúčastnilo 24 zájemců ze zemí jako Itálie, 
Finsko, Izrael či Bulharsko. Posluchači 
praktické části workshopu si mohli na-
vzájem vyzkoušet free-space techniky 

KATEDRA  
OPTOMETRIE 
A ORTOPTIKY
 v Římě a Athénách 

 ZE ŽIVOTA ŠKOL autoři: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.,
 doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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tréninku fúze a  vergence (variabilni 
vektogram, variabilni a nevariabilni tra-
naglyf, excentrické kružnice). 

V  posterové sekci jsme prezen-
tovali příspěvky: Lucie Patočková  – 
The   Perception of Color Testing in 
Early Detection of the Macular Diseases, 
 Pavel Beneš – Special Olympics  – 
 Opening Eyes in the Czech Republic. 
Poster autorů Petr Veselý, Pavel Beneš, 
Sylvie Petrová – Digital Eye strain in 
Population of Young Subjects se objevil 
v nedělním programu, v němž s hlavní 
přednáškou vystoupil prof. David Elliott 
s názvem Vision and Falls. 

Z  dalších zajímavých přednášek 
můžeme zmínit například Matjaže 
Mihelčiče na téma Implementation of 
New Digital Devices for Low Vision nebo 
přednášku místního optometristy Fabria 
Zeriho s názvem An Italian Translation 
and  Validation of the Rate of Reading 
Test (RRT). 

Během neděle se také uskutečnila 
zasedání Special Interest Groups: Op-
tics and Digital, Contact Lenses a Low 
Vision. O posterovou sekci se postarali 
například Marcela Domnik – Optomet-
ry Education and Preventive Eye Care 
for Drivers nebo Amelia Gonzales – 
 Influence of Lens Manufacturing Errors 
in Wearer Satisfaction. 

Poslední den konference proběhla 
třetí hlavní přednáška. Autorem byl 
 Jean-Philippe Sayag s názvem Uberisa-
tion of the Eyecare Profession. Ve sděle-
ní byl nastíněn koncept on-line výběru 
brýlové obruby a brýlových čoček, při 
jehož zakončení je vygenerován QR 
kód. Následně zákazník přijde na pra-
coviště oční optiky, kde se po načtení 
kódu objeví všechny důležité informace 
a celá zakázka může být dokončena. 

Dále následovala jednání spe-
ciálních zájmových skupin Myopia 
Control a  Education. Konference byla 
zakončena slavnostním poděková-
ním účastníkům a  sponzorům. Za 
KOO se jí zúčastnili: doc. Mgr. Pavel 
Beneš,  Ph.D., doc.  MUDr.   Svatopluk 
Synek, CSc., Mgr.  Petr Veselý, Ph.D. 
a  studentky Mgr.  Bc. Lucie Patočková 
a Bc. et Bc.  Nicol Dostálová.

Příští ročník konference se uskuteč-
ní ve finských Helsinkách.

Návštěva univerzity  
West Attica v Athénách

Ve dnech 18.–22. června navštívili zá-
stupci katedry optometrie a  ortoptiky 
LF MU v  Brně řeckou univerzitu Tech-
nological Educational Institute (TEI)  – 
University of West Attica v  Athénách. 
Jedná se o  partnerskou univerzitu, se 
kterou spolupracujeme v  rámci pro-
gramu ERASMUS plus. Už v  minulých 
letech na naší katedře studovali studenti 
z této univerzity (Alexander Theocharidis 
a Zacharenia Brokou). Hlavním důvodem 
návštěvy bylo prohloubit vzájemnou 
spolupráci mezi oběma univerzitami 
a  podpořit výjezd našich studentů na 
toto zahraniční pracoviště.

Po vzájemné a  vstřícné komuni-
kaci jsme byli přijati vedoucím kated-
ry profesorem Aristeidem Chandrinem. 
 Následovalo setkání s učitelským týmem, 
představení pracoviště s  možností 
prohlédnout si také výukové prostory 
kampusu a  odborné laboratoře zdejší 
katedry optometrie. Z  vybavení pro 
výuku studentů mají také laboratoř pro 
ruční i automatické broušení brýlových 
čoček a  laboratoř pro aplikaci kontakt-
ních čoček, která je vybavena mimo 
jiné topografem, štěrbinovou lampou 
a  oftalmoskopy. V  refrakční místnosti 
se nachází foropter a  zkušební skříň 
s  brýlovými čočkami. Pro praktickou 
výuku je v  rámci kampusu k  dispozici 
klinické pracoviště s moderně vybave-
nou ambulancí. 

Na základě dohodnutého harmo-
nogramu jsme měli možnost studen-
tům a dalším pracovníkům univerzity 
představit naše pracoviště a  LF MU. 
Naše sdělení se věnovala optometrii 
v České republice a v Evropě. V úvodní 
přednášce Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. 
porovnal optometrii v  obou zemích, 
po níž následovala bohatá diskuze. 
Podkladem byla data prezentovaná 
z  mezinárodních statistických dat 
jednotlivých regionů, kdy se ukázalo, 
že primární data z dokumentu ECOO 
Blue Book (2017) nejsou zcela přesná 
a je třeba je aktualizovat. Následovala 
přednáška doc. Mgr. Pavla Beneše, 
Ph.D., který představil naše brněnské 
pracoviště i celou LF MU a pozval po-

tenciální zájemce o studium do Brna 
v rámci programu ERASMUS plus. 

V  dalších dnech jsme pořádali 
workshopy na téma Soft contact lens 
fitting, Corneal topography a Training 
of fusion with free space techniques. 
Workshopů se zúčastnili místí studenti 
optiky a  optometrie. Celou naši stáž 
jsme zakončili osobním setkáním 
s  pracovníky katedry optiky a  opto-
metrie s  následným získáním zpětné 
vazby.

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
foto: archiv autorů

obr. 2  Fakulta zdraví a ošetřovatelství, 
kde se nachází také katedra  
optometrie v Athénách.

obr. 3  Po diskuzi ve školních lavicích 
s profesorem Aristeidem  
Chandrinem.

obr. 1  Úvod workshopu Training of 
fusion with different methods 
na kongresu v Římě.
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Masarykova univerzita, 
Lékařská fakulta
Univerzitní kampus,  
Studijní oddělení, pavilon A17, 
Kamenice 5, 625 00 Brno
tel.: 54949 1305, 5342, 5415, 6767
e-mail: studijni@med.muni.cz; 
prihlaska@med.muni.cz
www.med.muni.cz
Informace o přijímacím řízení:  
www.med.muni.cz/uchazeci/
Typ studia:
 • Bakalářské prezenční studium,  
studijní program Optika  
a optometrie, doba studia 3 roky.

 • Bakalářské prezenční studium,  
studijní program Ortoptika,  
doba studia 3 roky.

 • Navazující magisterské prezenční 
studium pro absolventy bakalářského 
studia, studijní program Optometrie, 
doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání  
přihlášek ke studiu:
 • Pro bakalářské studium  
od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020.

 • Pro navazující magisterské studium 
od 1. 1. do 30. 4. 2020.

 • Přihlášky se podávají elektronicky  
na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/, 
administrativní poplatek 700 Kč/ 
přihláška.

Podmínky pro přijetí  
do bakalářského programu:
 • Středoškolské studium ukončené 
státní maturitní zkouškou v květnu až 
červnu 2019 (nejpozději do 8. 7. 2020),

 • Úspěšné vykonání přijímací zkoušky 
na fakultě (písemný test z fyziky 
a biologie).

Podmínky pro přijetí do navazujícího 
magisterského programu:
 • Ukončené bakalářské studium 
oboru optometrie anebo optika 
a optometrie ukončené státní 
závěrečnou zkouškou do 18. 6. 2020 
(nejpozději do zápisu ke studiu, 
tj. do 9. 7. 2020).

 • Úspěšné vykonání přijímací zkoušky 
na fakultě (test z úrovně vědomostí 
z bakalářského studia).

Termíny přijímací zkoušky: 
18. 6. 2020 pro bakalářské i navazující 
magisterské studium.
Den otevřených dveří: 
18. 1. 2020 v 9.00 a 11.00 hodin, 
22. 1. 2020 v 15.00 hodin.

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 253
e-mail: frantisek.pluhacek@upol.cz
www.optometry.cz, www.upol.cz
Typ studia:
 • Prezenční bakalářské studium  
optometrie, doba studia 3 roky.

 • Prezenční navazující magisterské 
studium optometrie, doba  
studia 2 roky.

Termín pro zaslání  
přihlášek ke studiu:
Do 15. 3. 2020 formou elektronické 
přihlášky; více na www.prf.upol.cz.
Přijímací řízení: přijímací zkoušky  
se budou konat v první polovině 
června 2020
 • bakalářské studium: písemný test 
z fyziky a biologie,

 • magisterské studium: písemný test 
a přijímací pohovor s ověřením 
praktických odborných profesních 
dovedností, vše v rozsahu bakalářské 
zkoušky oboru optometrie na UP.

Den otevřených dveří: 
6. 12. 2019 a 18. 1. 2020. Předpokládaná  
doba trvání: od 9.00 do 14.00 hodin 
v budově Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci.

České vysoké učení 
technické v Praze, 
Fakulta biomedicínského 
inženýrství
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: 224 358 497
e-mail: Veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz
www.fbmi.cvut.cz
Typ studia:
Prezenční bakalářské studium optika 
a optometrie, doba studia 3 roky.
Termín pro zaslání přihlášek ke studiu: 
Do 31. 3. 2020. Přihlášky se podávají 
elektronicky prostřednictvím  
http://prihlaska.cvut.cz, administrativní 
poplatek činí 800 Kč.
Podmínky pro přijetí  
do bakalářského oboru:
Dosažení úplného středního nebo 
úplného středního odborného vzdělání. 
Přijímací řízení: 15. 6. 2020 – 19. 6. 2020. 
Přijímací zkouška bude upřesněna 
schválenými podmínkami přijímacího 
řízení na webových stránkách:  
https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/
prijimaci-rizeni
Den otevřených dveří: 
22. 11. 2019 a 7. 2. 2020  
od 11.00 do 15.00 hodin.

Vzdělávání očních optiků  
a optometristů 2020/21

 ZE ŽIVOTA ŠKOL autor: redakce
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Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Brno, 
Merhautova, příspěvková 
organizace
Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263
e-mail: skola@szsmerh.cz
www.szsmerh.cz
Typ studia: 
 • Diplomovaný oční optik (DOP) – 
denní forma – tříleté vyšší odborné 
studium absolventů SŠ ukončené 
absolutoriem.

 • Oční optik (OCO) – čtyřleté denní 
studium po ZŠ ukončené státní 
maturitní zkouškou.

Termín podání přihlášek:
 • Obor OCO – do 1. 3. 2020,  
přijímáme 30 žáků.

 • Obor DOP – do 31. 5. 2020,  
přijímáme 30 studentů.

Termíny přijímacích zkoušek: 
 • Obor OCO – 14. 4. a 15. 4. 2020.
 • Obor DOP – 23. 6. a 24. 6. 2020.

Požadavky na přijímací zkoušky:
 • Obor OCO – jednotný test z českého 
jazyka a matematiky, dále se hodnotí 
průměrný prospěch ze 2. pololetí 
8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

 • Obor DOP – bez přijímací zkoušky, 
kritériem pro přijetí je průměrný 
prospěch za 2. pololetí 3. ročníku 
a 1. pololetí 4. ročníku střední školy.

Den otevřených dveří: 
26. 11. 2019, 23. 1. 2020 a 9. 4. 2020, 
vždy od 11.00 do 17.00 hodin.
Individuální termín návštěvy mimo dny 
otevřených dveří je možné domluvit 
na e-mailu dockalova@szsmerh.cz
Více informací na www.szsmerh.cz

Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola
Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 221 771 111
voszaszs@szspraha1.cz 
www.szspraha1.cz
A. Typ studia – střední škola:
Oční optik – čtyřleté denní vzdělání 
po ZŠ zakončené státní maturitní 
zkouškou.
Termín podání přihlášek:
do 1. 3. 2020

Kritéria přijímacího řízení: 
 • Přijímací zkoušky se budou konat 
dle příslušné legislativy MŠMT ČR. 

 • Kritéria přijímacího řízení budou 
zveřejněna na webových stránkách 
a úřední desce školy nejpozději 
do konce ledna 2020.

Dny otevřených dveří:
 • 4. 12. 2019, 7. 1. 2020, 3. 2. 2020 vždy 
od 16.00 do 17.30 hodin, možnost 
zkusit práci očního optika v optické 
laboratoři. 

 • Další akce pro veřejnost proběhne na 
veletrhu vzdělávání Schola pragensis 
v Kongresovém centru Praha 4, 
28.–30. 11. 2019.

 • Ve dnech 28.–29. 11. otevřeno na 
Schole od 9.00 do 18.00 hodin, 30. 11. 
otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin. 
Zde je možno získat podrobné 
informace o studiu, přítomni budou 
odborní učitelé oboru.

B. Typ studia – vyšší škola:
Diplomovaný oční optik – tříleté 
kombinované vzdělání po SŠ 
s maturitou ukončené absolutoriem
Termín podání přihlášek:
do 31. 5. 2020
Kritéria přijímacího řízení:
Kritéria přijímacího řízení budou 
zveřejněna na webových stránkách 
a úřední desce školy nejpozději do 
konce března 2020.
Dny otevřených dveří:
 • 7. 4. 2020 od 16.00 do 17.30 hodin, 
možnost zkusit práci očního optika 
v optické laboratoři.

 • Další akce pro veřejnost proběhne na 
veletrhu pomaturitního vzdělávání 
Gaudeamus PVA Expo Praha – Letňany 
21.–23. 1. 2020.

 • Zde je možné získat podrobné 
informace o studiu, opět přítomni 
budou odborní učitelé oboru.

Individuální termín návštěvy:
Mimo dny otevřených dveří je možné 
domluvit na e-mailu mares@szspraha1.cz

Vyšší odborná škola 
zdravotnická, managementu 
a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Ledecká 35, 323 21 Plzeň
tel.: 377 534 450
e-mail: info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz 

Typ studia:
 • Diplomovaný oční optik – tříleté 
vyšší odborné studium ukončené 
absolutoriem. 

 • Vzdělávání je možné v denní  
a kombinované formě studia.

Termín podání přihlášek 
k přijímacímu řízení: 
31. 5. 2020 – I. kolo
21. 8. 2020 – II. kolo
25. 9. 2020 – III. kolo
Přijímací řízení: ústní pohovor
Podmínky přijetí ke studiu: 
Podmínkou k přijetí uchazeče  
ke studiu je ukončené střední vzdělání 
maturitní zkouškou a zdravotní  
způsobilost pro tento obor.
Roční školné: 3 000 Kč – denní studium, 
21 000 Kč – kombinované studium.
Den otevřených dveří: 16. 1. 2020  
a 12. 3. 2020 od 11.00 do 17.00 hodin.

Vyšší odborná škola – 
Diplomovaný oční  
technik, s.r.o.
17. listopadu 278, 530 02 Pardubice
tel.: 466 261 082, 603 588 331
e-mail: vos-pce@inekooptik.cz
vos.inekooptik.cz
Typ studia:
 • Diplomovaný oční optik – tříleté  
studium v oboru 39-43-N/02  
zakončené absolutoriem.

Podmínky pro přijetí:
 • Ukončené SŠ vzdělání s maturitou 
(doložit ověřenou kopií maturitního  
vysvědčení, popř. předloženým 
originálem).

 • Doložený strukturovaný životopis.
 • Vyhovující zdravotní stav (doložený 
potvrzením od lékaře na přihlášce).

 • Řádně podaná podepsaná přihláška 
ke studiu. 

Termín podání přihlášek: 
31. 5. 2020
Termín přijímacího řízení: 
Červen 2020, bude upřesněno 
na webových stránkách školy.
Školné: 27 000 Kč

Redakce
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PŮL STOLETÍ 
S ČASOPISEM 
ČESKÁ OČNÍ 
OPTIKA 1967
REKLAMA  
V OČNEJ OPTIKE

Treba zdôrazniť, že v očnej optike 
zďaleka nie je možné reklamu chá-
pať len v úzkom zmysle tak, že sa 
upravia výklady a vitríny, vyvesia 
sa pútače a podobne. Rozhodujú-

cou súčasťou propagácie v očnej 
optike musí byť odborná rada. 
Nestačí pred zákazníka položiť 
niekoľko druhov obrúb s  tým, 
aby si vybral, ale tomuto výberu 
je potrebné aktívne napomáhať. 
Zákazník musí odchádzať z očnej 
optiky s vedomím, že sa mu veno-

vali, že mu poskytli odbornú radu 
a že dostal najvhodnejšiu optickú 
pomôcku. 

Často sa stáva, že zákazníci 
v malých očných optikách si ne-
vedia vybrať obrubu a odchádzajú 
s tým, že si okuliare nechajú zho-
toviť v  niektorom väčšom meste 

 HISTORIE autor: redakce
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s  odôvodnením, že tam bude 
väčší výber. Ako je však známe, 
očné optiky sú zásobované v pod-
state rovnako. Nazdávam sa, že 
i v takýchto prípadoch je niekedy 
možné vhodnou reklamou — radou 
pacienta presvedčiť. 

Pri reklame v  očnej optike 
treba vychádzať z  toho, že naši 
zákazníci — pacienti nemajú do-
statočné vedomosti o  užitkovej 
hodnote, najmä nových výrobkov. 
Napríklad veľa ľudí požaduje sklá 
Zeissove len preto, že sú Zeissove. 
Náš národný podnik vyvíja veľké 
úsilie v snahe soznámiť verejnosť 
s  optickými pomôckami, ktoré 
sú k dispozícii. Je známe, že boli 
zadané objednávky u  aranžér-
skych podnikov, ktoré majú za 
úlohu upravovať a udržovať naše 
výklady.

Vojtech Mušitz
Očná optika n. p., oblastný závod 

pre Slovensko, Bratislava

 

NOVÉ SMĚRY VE VÝVOJI  
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

Málokdy vzniknou sluneční brýle 
originálního tvaru bez vlivu z oděv-
ního a  spotřebního průmyslu. Je 
samozřejmé, že však fantazie vý-
tvarníka nemůže překročit určitou 

mez, která je dána anatomickou 
stavbou hlavy a současným stavem 
výtvarného projevu. Na základě 
těchto poznatků se v  národním 
podniku Okula vypracovává vlastní 
tvarová cesta, jejíž perspektivou 
je dosáhnout stejného efektu ve 
výrobě slunečních brýlí, jakého do-
sahují státy s vyspělým optickým 
průmyslem.

Jaroslav Trubač
Okula n. p., Nýrsko

 

ITALSKÉ ZKUŠENOSTI

Dověděli jsme se, že v Itálii je 
asi 3 000 optiků, z nichž většina 
má kvalifikaci a  může provádět 
refrakci (v rámci omezení stano-
veného italským zákonem). Itálie 
má 51  miliónů obyvatel, a  tudíž 
připadá na každého optika asi 
17 000  pacientů. Jsou zde dvě 
hlavní sdružení optiků: Federot-
tica se sídlem v Římě, kde mohou 
být členy majitelé obchodů a op-
tici vykonávající praxi. Dále AOI 
(Associazione Ottica Italiana) se 
sídlem v  Miláně, jejíž členství je 
vyhrazeno pouze optikům včetně 
zaměstnanců.

Učební obor v  oční optice 
v Itálii neznají. Buď je přijímán za-
městnanec okamžitě po skončení 

základního osmiletého vzdělání 
a vykonává pomocné práce, hlav-
ně pak zhotovuje brýle, a  jeho 
plat se pohybuje do 100 000  lir 
měsíčně. Dále jsou přijímání op-
tici, kteří absolvovali jednu ze 
šesti italských tříletých škol stře-
doškolského typu. Absolvent 
má po absolvování školy právo 
okamžitě provádět refrakci. Pro-
vádí převážně obsluhu a refrakci 
a  jenom s  takovouto kvalifikací 
se může osamostatnit. Jeho plat 
se pohybuje okolo 150 000  litr, 
přičemž refrakcionisté mohou mít 
plat až 200 000 lir. Za refrakci se 
vybírá přibližně asi 5 000 lir, je-li 
však prováděna v ordinaci některé 
z různých zdravotnických institu-
cí, je zdarma.

Josef Navrátil
podnikový ředitel  

n. p. Oční optika

Práce s fokometrem.Jedna z výloh milánských očních optiků.

Nové směry ve vývoji slunečních brýlí.
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N a chvílí se zastavte a zamys-
lete se nad odpovědí na tuto 

otázku. Opravdu sedíte pohodlně? 
Jak se vaše tělo právě teď cítí? 
Kam byste sami sebe umístili na 
škále s rozsahem od absolutního 
pohodlí po velké nepohodlí, nebo 
dokonce po pocit bolesti? Pohodlí 
je složitá a multifaktoriální zále-
žitost. Pokud se budeme bavit 
o pohodlí u vidění, je odpověď na 
tuto otázku ještě složitější. Zvláště 
pak, pokud řešíme pohodlí nosite-
lů kontaktních čoček. Tento článek 
prozkoumává vlivy ovlivňující po-
hodlné nošení kontaktních čoček. 
Řeší jak fyzickou, tak i zrakovou 
stránku, která se podílí na celkové 
zkušenosti s pohodlím.

Definice pohodlí 
a nepohodlí

Definovat pohodlí a  nepohodlí přímo 
nejde. Nelze ani uplatnit binární koncept, 
kdy absence nepohodlí znamená přítom-
nost pohodlí, a naopak. Výzkumy na poli 
ergonomie definují pohodlí jako příjemný 
stav nebo uvolněný stav lidského bytí ve 
vztahu ke svému okolí, a nepohodlí jako 
nepříjemný stav lidského těla jako  re-
akce na fyzické vlivy okolí. Zajímavé 
je, že absence nepohodlí neznamená 
automaticky přítomnost pohodlí. Spíše 
lze říct, že nezažíváte žádný výjimečný 
stav. K dosažení stavu pohodlí je potřeba 
něco navíc. V  ergonomických studiích 
je to něco navíc spojováno s  luxusem, 
uvolněním nebo pocitem svěžesti.

Fyzické nepohodlí 
v kontaktních čočkách

S ohledem na fyzické zkušenosti s kon-
taktními čočkami je nepohodlí velmi čas-
to pociťováno na konci dne a je to jeden 
ze známých důvodů, který zkracuje čas 
nošení kontaktních čoček. Pro někoho 
to jednoduše znamená, že nemůže 
nosit kontaktní čočky tak dlouho, jak by 
potřeboval. Někdo se zase snaží svou ne-
gativní zkušenost vyjádřit slovy. Suchost 
nebo nepohodlí jsou nejčastěji citované 
důvody, které stojí za ukončením nošení 
kontaktních čoček u zkušených nositelů. 
Kontaktolog by měl při určitých slovech 
a jejích dalších alternativách zpozornět. 
Jedná se o slova, jako je píchání, pocit 
písku v očích, škrábání nebo dráždění. 
Počáteční problémy začínajícího nositele 
s  manipulací nebo se změnou vidění 
společně s pocitem nepohodlí mohou 
přispět k předčasnému ukončení nošení 
kontaktních čoček.

The Tear Film and Ocular Surface 
Society (TFOS; sdružení zabývající se 
slzným filmem a povrchem oka) v roce 
2013 organizovalo workshop, který 
shrnoval dostupné důkazy o  nepo-
hodlí kontaktních čoček v  souvislosti 
s  jejich původem vzniku, zkoumáním 
a  způsoby řešení s  cílem nepohodlí 
snížit. Nepohodlí v kontaktních čočkách 
(v angličtině je používána zkratka CLD – 
Contact Lens Discomfort) je relativně 
běžné a  má s  ním zkušenost skoro 
polovina nositelů kontaktních čoček. 
Není žádným překvapením, že původ 
vzniku nepohodlí je složitý a má mnoho 
možných příčin, které souhrnně ovliv-

ňují pohodlí nositele kontaktních čoček. 
Zpráva TFOS navrhuje dělit činitele 
nepohodlí kontaktních čoček na sku-
pinu týkající se kontaktních čoček a na 
skupinu týkající se okolního prostředí. 
Faktory u  kontaktních čoček zahrnují 
vlastnosti materiálu, optického designu, 
usazení a péči o kontaktní čočky. Stále 
zůstává výzvou studovat tyto jednotlivé 
faktory odděleně od sebe navzájem. 
Například změna materiálů čoček a její 
vliv na pohodlí, bez ovlivnění dalších 
vlastností kontaktních čoček.

Určení nepohodlí 
u kontaktních čoček

K efektivnímu zvládnutí tohoto multifak-
toriálního problému musíme zohlednit 
dvě záležitosti. První je důsledné do-
tazování nositele na jeho zkušenost 
s pohodlím. Určitě by měla být položena 
otázka na délku pohodlného nošení 
kontaktních čoček. Pokud máme více 
než dvouhodinový interval mezi celko-
vou a pohodlnou dobou nošení, může 
to znamenat méně než spokojené noše-
ní a kontaktolog by se měl vzniklou situ-
ací urychleně zabývat a nějak ji řešit. Je 
doporučeno použít ověřené dotazníky 
k určení míry obtíží a ke sledování změ-
ny symptomů v průběhu doby nošení 
kontaktních čoček. Dotazník na suché 
oko nositelů (CLDEQ-8) pokládá určité 
otázky o frekvenci a  intenzitě suchého 
oka a symptomech nepohodlí.

Druhé důležité hledisko je urče-
ní nepohodlí u  kontaktních čoček 
s  metodickým přístupem (tab. 1) . 

 Co je to vlastně
POHODLÍ?

 KONTAKTNÍ ČOČKY autoři: John Buch, Greg Hofmann a David Ruston
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Zpráva TFOS o nepohodlí kontaktních 
čoček navrhuje strategické řešení, 
které zahrnuje určení koexistujících 
faktorů před změnou kontaktních 
čoček a  jiných vlivů okolí, týkajících 
se oka. Například výskyt blefaritidy 
znamená, že se musí nejdříve vyřešit 
tato komplikace, a poté dát následné 
doporučení, které zahrnuje nošení 
častěji měněných jednodenních kon-

taktních čoček a  doporučení kapání 
lubrikačních kapek. Přijatá opatření, 
která zahrnují další přítomné faktory, 
jsou shrnuty v tabulce 2.

S ohledem na fyzické pohodlí si mu-
síme uvědomit, že studiemi naznačený 
pokles pohodlí v  průběhu celého dne 
je spíše spojen s únavou očí samotných 
a  se změnami v  očním prostředí než 
se samotnou kontaktní čočkou.

Zrakové nepohodlí

Samotné fyzické vnímání nepohodlí 
nepopisuje plně zkušenost s  nošením 
kontaktních čoček. Do celkového po-
pisu musí být zahrnuty i složky vnímání 
zrakového pohodlí. Zrakové pohodlí 
se týká všech klientů, nejen nositelů 
kontaktních čoček. Nositelé kontaktních 
čoček představují pro kontaktology 
výzvu, protože jak fyzické, tak i zrakové 
elementy vnímání pohodlí musí být plně 
pochopeny a musí být řešeny.

Ačkoliv neexistuje jednoduchá de-
finice zrakového pohodlí, nacházíme 
mezi různými popisy podobnosti. Zra-
kový komfort je definován jako pocit 
lehkosti, pohody nebo spokojenosti 
s vizuálním prostředím. Pohodlí může 
být také definováno jako subjektivní 
dojem pohodlí způsobený zrakovými 
podněty. Dobrým příkladem dopadu 
zrakového nepohodlí je fakt, že je 
v  USA vedeno na seznamu jako stav 
s jasnými znaky a symptomy pro dia-
gnózu podle mezinárodní klasifikace 
nemoci (ICD-10), kde má nepohodlí 
přiděleno kód umožňující čerpat fi-
nance z lékařského pojištění.

Klienti ve svém vidění zažívají ne-
pohodlí a únavu zraku, což se projevuje 
pocitem bolesti nebo únavy okolo očí. 
Rozmazané nebo dvojité vidění, bolesti 
hlavy a únava očí jsou pak dalšími pro-
jevy, které nositelé popisují. Rozmazané 
vidění je dlouhodobě spojováno se 
zrakovým nepohodlím a  nedokorigo-
vaný astigmatizmus byl shledán jako 
jedna z  hlavních příčin únavy zraku, 
bolesti hlavy a unavených očí. Akomo-
dativní a vergenční poruchy jsou taktéž 
zdrojem nepohodlí. Zrakové obtíže 
mohou také vznikat kvůli nevyvážené 
okulomotorice, kdy jsou nedostatečně 
kompenzované forie.

Mžourání je jedna z možných reakcí 
na rozmazané vidění nebo na velmi 
silný zdroj světla, a  zahrnuje stažení 
svalů orbicularis oculi. Byla prokázána 
jednoznačná souvislost mezi nepohod-
lím a  krevním průtokem svalů a  před-
pokládá se, že bolest okolo očí může 
být způsobena z přetěžování kruhových 
očních svalů při mžourání. Dlouhodobé 
stažení jemných svalů v okolí řas a obočí 

obr. 1 Stavy nepohodlí, které zažívá nositel kontaktních čoček.

Vlastnost KČ Vliv na nepohodlí kontaktních čoček

Materiál Mezi hydrogelem a silikon-hydrogelem není v úrovní pohodlí žádný rozdíl.

Vlastnosti 
materiálu

Nízký koeficient smykového tření je důležitým faktorem ovlivňujícím pohodlí.
Nejsou nalezena spojení mezi smáčivostí oka (in vivo) a pohodlím.

Vlastnosti 
velikosti/ 
designu 

Není dostatek kontrolních studií spojujících pohodlí a modul pružnosti.
Tvar okraje je faktorem ovlivňujícím pohodlí, kdy tenký zešikmený okraj 
jednoznačně zvyšuje pohodlí více než zakulacený okraj nebo okraj 
ve tvaru dláta.
Strmější poloměr křivosti vnitřní plochy je spojován s větším pohodlím.

Režim nošení Jednodenní jednorázové čočky jsou pohodlnější než stejná čočka nošená 
v režimu pravidelné výměny.

Kombinace 
s roztokem  
na péči

Některé důkazy sníženého komfortu u nositelů jsou spojovány s výskytem 
syndromu SICS (Solution Induced Corneal Staining) – obarvení rohovky 
vlivem použitého roztoku.

tab. 1 Faktory spojované s nepohodlím u kontaktních čoček.

Změna roztoku

Změna na jednodenní typ kontaktních čoček (snižuje použití roztoku)

Kratší doba výměny

Změna typu čoček a/nebo materiálu

Náhrada slz: lubrikační/zvlhčující kapky, slzné vložky, okluze slzných bodů

Výživové doplňky (petrklíčový olej na noc)

Místní léčba (Azithromycin)

Zlepšení prostředí: vlhkost/proudění vzduchu

tab. 2  Možné kroky vedoucí ke snížení nepohodlí u kontaktních čoček; převzato z TFOS 
International Workshop (z reportu komise o správě a léčbě nepohodlí).

Kontaktní čočky nenahrazují sluneční brýle. Kontaktní čočky ACUVUE® jsou určeny ke korekci zraku. Jako u všech kontaktních čoček se mohou 
objevit problémy s očima, včetně rohovkového vředu. Někteří nositelé mohou pocítit lehké podráždění, svědění či nepohodlí. Kontaktní čočky by 
neměly být předepisovány, pokud má klient oční infekci nebo pokud zažívá oční diskomfort, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí nebo jiné 
problémy s očima. Pro více informací si prosím přečtěte příbalovou informaci. Logo Transitions™ a Light Intelligent Technology™ jsou ochranné 
známky společnosti Transitions Optical Limited. ACUVUE® OASYS je ochrannou známkou společnosti Johnson & Johnson Medical Limited. © 
Johnson & Johnson, s.r.o., 2019.
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může být  spojováno s migrénami díky 
kompresi vyšších orbitálních a trochle-
árních nervů, které tam probíhají.

Kontrast, velikost textu, a požadav-
ky na rozpoznání různých zrakových 
úloh také ovlivňují zrakovou pohodu. 
Frekvence mrkání se při práci do blíz-
ka snižuje a  nekompletní mrkání je 
spojováno s nepohodlím. Důkazy pro 
změnu velikosti zornice, coby zdroje 
bolesti se ukázaly jako nejednoznačné. 
Velký počet studií prokázal, že stažení 
zornice nemá přímý vliv na nepohodlí, 
a nedávná studie prokázala více příčin-
ných souvislostí. Bez ohledu na přímé 
vazby je stažení zornic samozřejmě 
spojeno s  akomodací a  konvergencí 
a trvalá práce do blízka umisťuje tlak 
této triády do blízkosti fokusačního 
systému.

Digitální zařízení

Mnoho přídatných faktorů spojených se 
zrakovým nepohodlím vyvstane z růz-
ných typů úkonů do blízka. I  několik 
stovek let zpátky můžeme nalézt první 
zmínky popisu zrakových obtíží, které 
jsou podobné těm v  dnešní moderní 
společnosti, která pracuje na digitál-
ních zařízeních. Bylo shledáno, že míra 
očních symptomů je jednoznačně vyšší 
u digitálních zařízení než při práci s pa-
pírovými podklady. Zrakové symptomy 
se zvyšují při použití digitálních zařízení 
a projevují se únavou očí, rozmazaným 
viděním, suchým okem, bolestí hlavy 
a nepohodlím.

Použití digitálních zařízení je velmi 
rozšířené. V roce 2017 byl v USA předložil 
dotazník cílený na dospělou populaci, 
který odhalil, že celé tři čtvrtiny Ameri-
čanů vlastní chytrý telefon, s největším 
výskytem mezi 18–29 lety, kde jej má 
92  % dospělých. Termín počítačový 
zrakový syndrom (CVS – Computer 
 Vision Syndrom) je charakterizován jako 
skupina nejen očních symptomů (s vý-
skytem téměř v  90  % případů). Výskyt 
obtíží při práci na digitálních displejích 
se postupně mění v  nové označení – 
digitální únava zraku. Studie provedená 
mezi kancelářskými profesemi v  New 
Yorku našla 40% výskyt unavených očí 
přinejmenším v polovině pracovní doby 
a téměř jedna třetina (31 %) hlásila oční 
nepohodlí se stejnou frekvencí.

Existují různé typy počítačových 
zařízení od stolních počítačů přes note-
booky až po zařízení, která držíme v ruce. 
Každý z nich se používá v různých vzdá-
lenostech a pozorovacích úhlech, v růz-
ných částech dne, za různých světelných 
podmínek a  v  různých prostředích. To 
představuje složité spektrum požadavků 
na zrakový systém.

Světloplachost

Zrakové nepohodlí může být také spo-
jováno s několika očními a systémovými 
onemocněními a  léky. Světloplachost 
(fotofobie) způsobuje zrakové nepohodlí 
a  je definována jako stav vnímání, kdy 
nám světlo působí nepohodlí očí nebo 
hlavy; může způsobit odmítavou reakci 

bez projevu zjevné bolesti. Světlopla-
chost je spojována se suchým okem, mi-
grénami, depresemi, blefarospazmem, 
progresivní supranukleární paralýzou 
a  je také spojena s užíváním léků, jako 
jsou barbituráty a  benzodiazepiny. 
Světloplachost je spojená s  vnímáním 
bolesti, kdy funkční magnetická rezo-
nance (MRI) odhalila vzorek odezvy, který 
prokázal, že světloplachost je vnímána 
jako skutečný stimul bolesti.

Oslnění

Všichni jsme vnímaví k určité nepříjemné 
hladině světla. Jen si vzpomeňte, jak 
usilovně cloníte svůj zrak před sluncem 
v  jasné dny, nebo jak nepohodlně 
vnímáte noční oslnění od protijedou-
cích aut. Vnímání ostrého světla může 
způsobit v  naších očích reakci mžou-
rání a stažení zornice, což může vést ke 
zrakové únavě a  nepohodlí. V  případě 
nadměrného oslnění očí je také velmi 
běžná reakce odvracení očí.

Americké národní normy pro osvět-
lení v kanceláři (ANSI) uvádějí, že oslnění 
nastává, když je svítivost nebo poměry 
jasu vyšší, než je stav přizpůsobení 
(ANSI/IES RP 1–12). Poměr jasu je dán 
svítivostí oslňujícího zdroje ku svítivosti 
pozorovaného objektu. Standard ANSI 
uvádí, že by poměr neměl být větší 
než 10 : 1 pro vzdálená světla, nebo 
větší než 3 : 1 v případě pozorovaného 
objektu v  bezprostředním okolí zraku. 
Použití slunečních brýlí nemění poměr 
svítivosti, přesto je ale vnímání přes 
sluneční brýle pohodlnější, protože je 
sníženo celkové oslnění sítnice. Toto 
snížení jasu posouvá intenzitu na hranici 
oslnění mezi vnímání jako pohodlné, 
nebo nepohodlné, a zaujímá pouze tyto 
dva stavy. Kritérium těchto dvou stavů je 
pak běžně používáno architekty a tech-
niky zabývajícími se osvětlením, kteří 
navrhují optimální, to jest pohodlnou 
úroveň osvětlení v místnosti.

Oslnění snižuje kontrastní citlivost, 
a to stejně při vnímání vyšších i nižších 
kontrastů. Nežádoucí oslnění je obecně 
děleno na dva typy. První typ je postižení 
oslněním, jedná se o dočasné negativní 
ovlivnění vidění světlem a jde o způso-

Faktor Důsledky obtěžujícího oslnění

Úhel Oslnění se zhoršuje s menšími úhly, které zaujímá zdroj oslnění a osa vidění

Kontrast Oslnění se zhoršuje s vyššími kontrasty, které nastává mezi zdrojem oslnění 
a osvětlením pozadí

Adaptace 
na světlo

Stav adaptace jedince; příkladem jsou pocity nepohodlí osoby plně 
adaptované na tmu, když někdo rozsvítí pokojové světlo

Vlnová délka 
světelného 
zdroje

Oslnění se mění se skladbou vlnové délky; lidé jsou více senzitivní 
k centrálním vlnovým délkám viditelného spektra, což je 510 až 550 nm, 
a jsou typicky více obtěžující vlnové délky kratší povahy (např. 400 nm) 
než světlo o delší vlnové délce (např. 700 nm) 

Denní doba Nižší úhel postavení slunce je více obtěžující v brzkém dopoledni 
a odpoledni

Přirozené 
přenašeče

Běloši s lehkou pigmentací jsou více obtěžováni jasným světlem 
ve srovnání s lidmi s vyšší pigmentací 56 
Menší zrakové nepohodlí je spojováno s vyšší makulární hustotou pigmentu

tab. 3 Faktory, které přispívají k obtěžujícímu oslnění.
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benou ztrátu sítnicového kontrastu kvůli 
rozptylu světla uvnitř oka. Druhý typ je 
obtěžující oslnění, což je přechodné 
podráždění světlem a  může se jednat 
o odpověď na přesycení zrakových neu-
ronů. Tento typ oslnění zahrnuje ještě 
další charakteristiky zdroje světla, jako je 
poměr osvětlení a velikost a vzdálenost 
světelného zdroje. Tyto faktory jsou 
shrnuty v  tabulce 3 a  umožňují lepší 
možnosti poradenství našim klientům, 
kteří zažívají zrakové nepohodlí způso-
bené nežádoucím oslněním.

Kompenzační chování

Ke snížení zrakového nepohodlí existuje 
několik kompenzačních prvků chování. 
Mžourání nastává jako důsledek nekori-
gované refrakční vady, binokulární ne-
rovnováhy a oslnění. Nadměrné světlo je 
často blokováno cloněním rukou nebo 
použitím slunečních brýlí. Kompenzační 
chování, zvláště spojené s oslněním, je 
znakem obrany. Jako příklad uveďme 
pohled stranou při oslnění protijedoucí-
ho vozidla v noci nebo sklopení sluneční 
clony v  autě, když jedeme směrem ke 
slunci, které je nízko nad horizontem.

Překrývání se fyzického 
a zrakového nepohodlí

Obrázek 1 je výčtem fyzických a zrako-
vých faktorů, které přispívají k celkovému 
pohodlí nositelů kontaktních čoček. 
Ve skutečnosti se všechny tyto faktory 
překrývají. V  dotaznících na zvyky no-
sitelů kontaktních čoček s opakovanou 
výměnou jich 59  % uvádí snížení po-
hodlí, celkovou spokojenost s  čočkou 
a kvalitou vidění v průběhu dne. V této 
nespokojené skupině je nejmarkantnější 
syndromem unavené oko a suché oko. 
Dřívější odkazy na faktory ovlivňující 
vidění jsou nyní spojovány s  fyzickým 
vnímáním. Změny v slzném filmu mo-
hou částečné poskytnout vysvětlení 
tohoto překrývání nepohodlí: u nositelů 
kontaktních čoček tyto vlivy podporují 
vznik nestabilního slzného filmu, který 
může vést k nepohodlí, suchosti a změ-
nám ve vidění.

Spojitost mezi pohodlím a  vidě-
ním byla zkoumána ve studii, která se 
zaměřila na hodnocení vlivu vidění na 
pohodlí oka. Za určitých okolností byl 
komfort snížen s navozeným zrakovým 
rozostřením a autoři předpokládají slo-
žité psychologické vlivy a vyšší smyslové 
integrace vidění v procesech týkajících 
se bolesti.

Závěr

V hledání, co je pro naše klienty nejlepší, 
je nejdůležitější být na pozoru před 
oběma typy účinku nepohodlí, a to jak 
v oblasti fyzické, tak i v oblasti zrakového 
vnímání. V  hodnocení celkového po-
hodlí zahrnujeme oba zmíněné faktory, 
což nám umožní lépe zjistit potřebné 
informace od našich klientů. Lépe tak 
zacílíme naše doporučení směřující 
k potlačení pocitu nepohodlí. Zatímco 
se svých klientů pravidelně ptáme, jak 
jsou vám kontaktní čočky pohodlné, při 
dotazu jak pohodlné je vaše vidění se 
nám otevírají další důležité skutečnosti.

Pohodlí a  nepohodlí u  nositelů 
kontaktních čoček je směsicí několika 
faktorů, které se vzájemně překrývají 
a ovlivňují. Je důležité, abychom při je-
jich řešení zachovali metodický přístup. 
Sledováním nejlepších praktických do-
poručení cílených na fyzické nepohodlí 
nositelů kontaktních čoček, společně 
s  poskytnutím vhodné korekce zraku, 
poradenstvím při dívání se do blízka 
a  vhodným nastavením osvětlení, po-
máháme optimalizovat zrakové pohodlí. 
Tímto způsobem může kontaktolog 
ovlivnit klientovu zkušenost s  kontakt-
ními čočkami, zvýšit jeho spokojenost, 
mít adresnější doporučení a  případně 
snížit i počet nositelů přestávajících nosit 
kontaktní čočky.

Budoucí technologie kontaktních 
čoček mohou být vyvinuty tak, aby po-
tlačovaly tyto nežádoucí vlivy. Například 
kromě UV filtru může kontaktní čočka 
obsahovat selektivní filtry zvyšující po-
hodlí vidění. Je dobré si pamatovat, že 
v ergonomii je pohodlí dosaženo pouze 
tehdy, když se objeví něco dodatečného. 
Možná se dočkáme i toho, že budoucí 
technologie kontaktních čoček nebu-

dou pouze zbavovat pocitu nepohodlí, 
ale poskytnou nějaké lepší podmínky 
našemu vidění společně s  fyzickým 
pohodlím nositele.

Všechny kontaktní čočky ACUVUE® 
obsahují UV filtr 1. nebo 2. třídy, který 
pomáhá chránit před pronikáním škod-
livého UV záření k rohovce a dovnitř oka. 
Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují 
plně další ochranné pomůcky jako napří-
klad sluneční brýle nebo ochranné brýle 
s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko 
a jeho okolí. Měli byste nadále používat 
brýle s UV filtrem podle pokynů svého 
očního specialisty.

Klíčové body

1. Celková zkušenost s  kontaktními 
čočkami je ovlivněna jak fyzickým, 
tak zrakovým pohodlím.

2. Neptejte se jen, jak se cítíte s kon-
taktními čočkami, ale také jak je vaše 
vidění pohodlné?

3. Ke zlepšení fyzického pohodlí uplat-
něte metodický přístup k přesnému 
určení problémů.

4. Zrakové pohodlí je často spojováno 
s určitými úkony nebo s vlivem okolí.

5. Chcete-li dosáhnout vysokého zra-
kového pohodlí při práci do blízka 
a  s  digitálními zařízeními, dávejte 
tipy na konkrétní úlevové techniky, 
vykorigujte jakékoliv binokulární 
nesrovnalosti a  věnujte pozornost 
zdrojům oslnění v prostředí klienta.

6. V budoucnu bude možné zvýšit úro-
veň zrakového a fyzického pohodlí 
u nositelů kontaktních čoček.

John Buch, OD, MS, FAAO, je hlav-
ním výzkumným optometristou, Greg 
 Hofmann je hlavním inženýrem nových 
produktů a David Ruston, BSc FCOptom 
DipCL, FAAO, je ředitelem celkového pro-
fesního vzdělávání a rozvoje v Johnson & 
Johnson Vision. 

Na vyžádání poskytneme použité 
zdroje. Kontakt: khrebik1@its.jnj.com. 
© Johnson & Johnson, s.r.o., 2019

John Buch, OD, MS, FAAO
Greg Hofmann
David Ruston BSc FCOptom DipCL, FAAO
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M ít tak vždy po ruce někoho, 
kdo mi pomůže a poradí, 

když si nevím rady. Mít možnost 
rychle přepočítat dioptrickou 
korekci, poradit se s  výběrem 
vhodné kontaktní čočky. Nebo 
mít nějaké nástroje, které mi po-
mohou vysvětlit nález a možné 
řešení mým zákazníkům. To vše 
pro nás bylo motivací připravit ví-
ceúčelového pomocníka, kterého 
díky moderním mobilním techno-
logiím můžete mít u sebe a využít 
kdykoliv jej nejvíce potřebujete.

Výsledkem je aplikace OptiExpert™, 
kterou pro vás postupně budujeme 
ve společnosti CooperVision. Aplikace 
je určená pro operační systémy iOS 
(iPhone, iPad) nebo Android a  je volně 
dostupná v  obchodech s  aplikacemi 
AppStore a GooglePlay. K jejímu oživení 
budete potřebovat jen heslo, které získáte 
u zástupců společnosti. Software je také 
dostupný mimo aplikaci a to on-line na 
stránkách www.coopervision.cz v části 
určené očním specialistům. Aplikace je ví-
cejazyčná – včetně češtiny a slovenštiny.

Aplikace obsahuje aktuálně pět růz-
ných funkčních částí pro pomoc očním 
specialistům, především při poskytování 
služeb spojených s kontaktními čočkami.

Kalkulátor k torickým čočkám

Aktuálně nejvíce využívaná část, která 
pomůže s přepočtem hodnot pro zku-

šební torické kontaktní čočky s ohledem 
na vrcholovou vzdálenost. Povede vás 
při případné úpravě osy cilindru s ohle-
dem na vyhodnocení polohy záměrné 
značky nebo při změně dioptrické hod-
noty. Navede Vás také při výběru vhodné 
kontaktní čočky z portfolia společnosti 
CooperVision. 

Kalkulátor k multifokálním 
čočkám

Podobnou funkcí je druhá součást 
aplikace OptiExpert – kalkulátor k mul-
tifokálním kontaktním čočkám. Přesný 
výběr parametrů je zde velmi důležitý 
pro spokojenost uživatele a  kalkulátor 
v  sobě zahrnuje základní aplikační 
návody a  postupy, které vlastní výběr 
usnadní a urychlí. Výsledný návrh řešení 
opět vychází z  celého portfolia mož-
ností multifokální korekce z  portfolia 
CooperVision. 

Kalkulátor k porovnání cen

Tento pomocník Vám pomůže jedno-
duše ukázat uživateli porovnání ná-
kladů na používání kontaktních čoček 
s  ohledem na doporučenou změnu 
typu nebo režimu nošení. Jednoduše 
vyberete podmínky používání součas-
ných a nově doporučených kontaktních 
čoček, vložíte prodejní ceny a  kalku-
látor vyhodnotí rozdíly v  nákladech 
na jedno použití, týden nebo měsíc 
nošení. Současně si můžete zobrazit 

výhody doporučených kontaktních 
čoček pro snadnější komunikaci s jejich 
uživatelem.

Kyslíkové mapy

Funkce kyslíkové mapy ukazuje propust-
nost pro kyslík přes celý profil vybraných 
kontaktních čoček. Jednoduše jen vybe-
rete design a přibližné dioptrické hod-
noty zvolené kontaktní čočky a aplikace 
zobrazí srovnání vybraných produktů 
včetně průměrné hodnoty Dk/t.

Efronovy stupnice

Digitální verze hodnocení stavu oka 
podle Efrona byla vůbec první vytvo-
řenou funkcí v  aplikaci. Umožňuje 
snadné posouzení změn na oku a jejich 
klasifikaci. Díky propojení s  fotoapará-
tem mobilních zařízení máte možnost 
porovnávat  reálný obraz oka s hodno-
tícím obrázkem v zobrazení na jediném 
monitoru. Součástí je i  informační část 
obsahující stručný popis stavu, jeho 
příznaků, etiologie, základní léčby a di-
ferenciální diagnostiky. 

Aplikace OptiExpert je zkrátka určená 
k tomu, aby šetřila váš čas a nervy. Staňte 
se i vy jejím pravidelným uživatelem.

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

OPTIEXPERT ™
 pomocník pro vaši 
 každodenní praxi

 KONTAKTNÍ ČOČKY překlad: Bc. Tomáš Dobřenský Ostré vidění  
na všechny vzdálenosti…

… začíná zde!
OptiExpert™. Rychlá, jednoduchá a hlavně

v 96 % úspěšná cesta k aplikaci  
multifokálních kontaktních čoček.1,2

1. OptiExpert™ umožňuje až u 96 % uživatelů úspěšnou aplikaci kontaktních čoček clariti® 1day multifocal 
při použití maximálně dvou zkušebních párů. Data na základě retrospektivní analýzy 26 uživatelů (52 očí) 
se subjektivní refrakcí mezi +5,00 a -6,00 D sféry a s cylindrem ≤ 1,00 D. 2. CooperVision data ze souboru 
2019. Retrospektivní analýza; N = 55 uživatelů (110 očí); hodnoty korekce na dálku mezi +1,25 D a -3,25 D 
a adicí mezi +1,25 až +2,50 D. 3. CooperVision data ze souboru 2011. Clinická evaluace Biofinity® multifo-
cal. 4. CooperVision data ze souboru. 92 % uživatelů souhlasilo s tvrzením, že vidění s kontaktními čočkami 
clariti® 1day multifocal naplnilo nebo překonalo jejich očekávání. Na základě dat z retrospektivní analýzy na 
26 uživatelích (52 očí) se subjektivní refrakcí mezi +5,00 a -6,00 D sféry a s cylindrem ≤ 1,00 D.
Biofinity® a clariti® jsou registrované obchodní značky společnosti The Cooper Companies, Inc. a jejích 
dceřiných společností. © CooperVision 2019.

Kalkulátor k multifokálním čočkám je součástí aplikace OptiExpert™.  
Pomůže vám snadno a efektivně s aplikací vhodných multifokálních kontaktních čoček. 

Umožní vašim klientům jasné vidění na všechny vzdálenosti3,4.

Stáhněte si aplikaci OptiExpert™ zdarma do vašeho počítače nebo mobilu.
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M oderní svět a denní použí-
vání digitálních zařízení po 

nás vyžadují dokonalé a  ostré 
vidění během celého dne. To 
však mnohdy není možné kvůli 
refrakčním vadám oka, k  nimž 
patří krátkozrakost (myopie), 
dalekozrakost (hypermetropie) 
a astigmatizmus. 

Astigmatizmus je refrakční vada, kdy se 
paprsky vstupující do oka lomí v různých 
meridiánech odlišně a vytvářejí dvě růz-
ná ohniska. Ohniskové linie pak mohou 
ležet v různých vzdálenostech od sebe 
(před sítnicí, na ní nebo za ní). Pokud 
není vada korigovaná, jeví se klientovi 
obraz zdeformovaně – je protáhlý různě 
do stran, písmena mívají „duchy“. Tuto 
refrakční vadu lze korigovat brýlemi s to-
rickými brýlovými skly nebo kontaktními 
čočkami ke korekci astigmatizmu.

Kontaktní čočky nabízejí nositelům 
výhody neomezeného zorného pole, 
to je u brýlí mnohdy limitováno tvarem 
obruby. V případě aktivních a sportovně 
orientovaných klientů mají kontaktní 
čočky své nezastupitelné místo. Jsou 
pohodlnější, zajišťují stabilní vidění a jsou 
bezpečnější, než je tomu při aktivitách 
s brýlemi. I v tomto případě je k dispozici 
poměrně široká nabídka v materiálech 
a provedeních.

Pro korekci astigmatizmu se používají 
torické kontaktní čočky a jsou aplikovány 

u astigmatizmu, kdy hodnota cylindru je 
minimálně 0,75 D a vyšší. Pro svou správ-
nou optickou funkci využívají výrobci 
těchto čoček různé stabilizační metody, 
nejčastěji založené na modifikaci prizma-
tického balastu (např. peribalast). 

Snahou výrobců jsou stálé inovace 
v  provedeních čoček, k  posledním 
pak patří např. indikátor osy cylindru 
u  měsíčních kontaktních čoček ULTRA 
for Astigmatism. Kontaktologům tak 
napomáhá při výsledném posouzení 
aplikace tohoto typu.

Nový materiál nabízí nositelům řadu 
výhod. Jedná se o materiál, který má ve 
své skupině nejvyšší propustnost pro 
kyslík, což je důležité pro zdraví očí. Dále 
jsou to design a  konstrukční provede-
ní čoček, včetně zakomponovaného 
smáčedla (PVP), které zajišťuje povrchu 
oka dostatečnou hydrataci a  příjemný 
pocit s nasazenými čočkami. Velký úspěch 
v tomto směru představuje technologie 
MoistureSeal, která je součástí materiálu 
pro kontaktní čočky ULTRA (samfilcon A) 
od společnosti Bausch + Lomb. Chemicky 
vytvořený materiál a způsob výroby čoček 
pomocí přesně definovaného postupu 
(dvoufázová polymerace) umožňuje 
vytvořit jedinečné silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky. Cílem výrobců je snížit 
dlouhodobě přetrvávající nepohodlí 
u mnoha nositelů čoček a celkově zvýšit 
vlastnosti čoček, které nabídnou klien-
tům dobré zkušenosti s  čočkami i  po 

jejich celodenním nošení. Technologie 
 MoistureSeal také napomáhá uchovávat 
u čoček ULTRA tento vysoký obsah v prů-
běhu celého dne a zajišťuje zvlhčení po 
dobu až šestnáct hodin.

Pro kvalitnější zobrazení – a tím i vi-
dění – jsou čočky ULTRA for Astigmatism 
vyráběny v asférickém provedení, čímž 
zvyšují zrakový výkon (snižují halo a glare 
efekty). Tenký okraj čoček pak zajišťuje 
příjemné nošení v průběhu celého dne, 
snižuje interakci s víčky a se spojivkou.

Během nošení čoček je potřeba 
také správná a důkladná péče o čočky. 
Pro čištění, dezinfekci a  uchovávání 
čoček se  doporučují víceúčelové čis-
tící roztoky (např. roztok Biotrue firmy 
Bausch + Lomb) nebo peroxidové sys-
témy, např. roztok EasySept. Při čištění 
čoček dochází k odstranění prachových 
částeček, bílkovinných a tukových usa-
zenin, které se do čoček dostávají ze slz.

Nositelé kontaktních čoček, kteří po-
užívají tyto čočky pro korekci astigmatiz-
mu, stále rozšiřují své řady. Vyžadují lepší 
a ostré vidění. To i při práci s digitálními 
zařízeními. Podle studií tráví lidé denně 
více než devět hodin s různými tablety, 
počítači a mobilními telefony. Zrak je tak 
velmi namáhán, povrch oka má tendenci 
osychat kvůli snížené frekvenci mrkání.

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně

 KONTAKTNÍ ČOČKY autor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
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