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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
při své poslední návštěvě Moravské zemské knihovny jsem si
mimo jiné odnesl i malou brožuru Masarykův okruh: jeho vznik
z roku 1933. Mezi šestnácti stranami textu o zatěžkávací zkoušce
českého stavitelství se nacházelo i několik inzercí včetně reklamy ve
znění: Na Masarykův okruh jen s dobrým kukátkem! Optik Arnold
Klíčník, Brno, Česká 23.
Nad propojením sportovní události s nabídkou služeb oční
optiky jsem chvíli přemýšlel. Existuje vůbec v současnosti? Inzerují
optiky v tisku v souvislosti s akcí pořádanou v jejich blízkosti? Dospěl
jsem k závěru, že už se tak neděje, alespoň ne ve velkém měřítku.
Doba se vyvíjí a s ní i forma propagace, která cílí především na
vizuální dojem než na obsahovou stránku.
Na vizuální dojem (samozřejmě při zachování stávajícího obsahu) jsme se zaměřili i v redakci časopisu Česká oční optika. Vytvořit
nový design a přitom zachovat původní tvář byl úkol, kterému jsme
se průběžně věnovali v minulém roce, a nyní můžete na počátku
nových dvacátých let vidět výsledek.
Kruh je hlavní dominantou loga časopisu, a proto jsme se tímto
symbolem jednoty, dokonalosti a věčnosti inspirovali i na dalších
stranách než jen v logu. Všimnout si můžete i rozdělení článků do
dvou nebo tří textových sloupců, čímž chceme vizuálně oddělit
odbornou a neodbornou část. Z obsahových novinek mohu zmínit
rubriky kalendář akcí a doporučená literatura. Nově vychází časopis
s dětskou přílohou, která si klade za cíl zpestřit čas strávený v čekárně a být inspirací i pomůckou pro zaujetí dětských klientů v optice,
u optometristy nebo u oftalmologa.
Věříme, že změna designu i drobných detailů vám zpříjemní
čas nad čtením nadcházejících čísel časopisu a třeba si najdete
čas dát nám zpětnou vazbu. Například na tradičním veletrhu
OPTA, kde bude časopis Česká oční optika opět součástí expozice
Společenstva českých očních optiků a optometristů.

Příjemné čtení
Aleš Sirný, DiS.
šéfredaktor
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„JAKO FAKT?!“
7 LIDÍ Z 10 SE VYJÁDŘÍ NEVYBÍRAVĚ,
KDYŽ SE JIM POŠKRÁBOU
BRÝLOVÉ ČOČKY.1
Jen klid. Povrchová úprava Hoya Hi-Vision LongLife
poskytuje až o 30 % větší odolnost proti poškrábání oproti
podobným konkurenčním výrobkům2

PRÉMIOVÁ KVALITA

ŠPIČKOVÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

N EZÁV I S LÁ STU D I E
Březen 2019

¹ Nezávislá výzkumná studie mezi očními specialisty a spotřebiteli ze sedmi zemí.
Nepublikované údaje společnosti Hoya Vision Care 2019.
² Test provedla nezávislá externí laboratoř. Nepublikované údaje společnosti Hoya Vision Care 2019.
Výsledky získané na základě omezeného testování indexu 1.60 ve srovnání s různými předními
konkurenčními výrobky

Stránky SČOO

autor: Ing. Pavel Šebek

SČOO ZÓNA aneb
Červený koberec
SČOO na veletrhu
OPTA 2020
Pozvání prezidenta

Co pro vás připravujeme?

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové
optici a optometristé, pro blížící se veletrh OPTA (13.–15. března), jehož motto
je Kvalitní vidění pro všechny generace,
pro vás připravujeme mnoho zajímavého. Zastavte se proto prosím na našem
stánku na kus řeči a pohoštění v příjemném prostředí, podkresleném hudbou.
Získáte informace o naší práci i o dění
v oboru, o novém formátu kongresu,
který připravujme letos trochu jinak.
Seznámit se můžete také s prezentacemi mezinárodního veletrhu SILMO
Paříž, časopisu Česká oční optika
a NCO-NZO. V blízkosti našeho stánku
pak navštivte ojedinělou expozici historických brýlových obrub a dvoudenní
program přednášek a prezentací. To vše
vám letos nabídneme v SČOO Zóně na
veletrhu OPTA – propojené červeným
kobercem!
Nezbývá mi než popřát všem návštěvníkům jménem představenstva
SČOO příjemný pobyt, mnoho přátelských setkání, profesní spokojenost
a firmám dobré obchodní výsledky.
Těšíme se na setkání se členy i nečleny.

Partner Veletrhy Brno, a. s. se na vlastní
přání zhostil organizace letošní OPTA
Party a pořádání akce jsme mu s důvěrou přenechali. Díky tomu jsme se
více zaměřili na vytvoření prezentace
a předávání informací během veletrhu:

Václav Antonín
prezident SČOO
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Stánek SČOO
V průběhu veletrhu OPTA zde můžete
posedět v příjemném prostředí, s pohoštěním a ochutnávkou kvalitních
řemeslných piv a za doprovodu hudby
velmi empatického DJ (k večeru se
zábava může transformovat i do menší
party). Na stěnách stánku si můžete
přečíst zajímavé informace. V prostoru
stánku naleznete:
• Informační pult SČOO:
Zde můžete řešit členské záležitosti,
získat informace o legislativě
a dění v oboru, a to jak v přímé
komunikaci, tak z informačních
cedulí na stěnách stánku. Dozvíte
se o připravované valné hromadě
SČOO a vzdělávacím kongresu
s koktejl párty, kterou budeme
pořádat během akce SILMO
Showroom Praha ve dnech
25.–26. dubna v Praze (podrobnější

informace viz. dále a během
prezentace v OPTA FORUM
v sobotu od 18:00 hod.).
• Informační pult pařížského
veletrhu SILMO:
Zde máte možnost získat informace
o mezinárodním veletrhu SILMO
Paříž 2020, propagovaném letos
pod názvem FUTURISSILMO.
Můžete se zúčastnit soutěže
o dvě letenky, ubytování na
jednu noc a dva V.I.P. vstupy na
tento významný zářijový veletrh;
zaregistrovat se na komentované
prohlídky veletrhu SILMO 2020;
získat informace o SILMO
Showroom Praha.
• Informační pult časopisu
Česká oční optika
a NCO-NZO:
Zde můžete získat informace
o časopisu a jeho obsahu,
o jednotlivých vydáních
i o inzertních možnostech
a samozřejmě si časopis předplatit
(naši členové mají předplatné
v rámci členství v SČOO zdarma).
Zástupci NCO-NZO Vám zde
nabídnou odborné publikace
k zakoupení.

Spectaculum historia
Od pátku do neděle bude probíhat
unikátní výstava sbírky historických brýlí
z období od 14. do konce 19. století,
kterou ze svého archivu zapůjčil a vystavuje člen dřívějšího představenstva
SČOO pan Vilém Rudolf.
K vidění budou brýle, brýlová
pouzdra, zvětšovací skla a divadelní
kukátka z celého světa včetně unikátů,
které žádná jiná podobná kolekce neobsahuje a v České republice nebyly
nikdy vystaveny.
Pátek, 13.března
17:00 hod.
– oficiální zahájení výstavy,
komentovaná prohlídka
Sobota, 14. března
10:00, 13:00, 16:00 hod.
– komentovaná prohlídka
výstavou
11:00 hod.
– přednáška v OPTA FORUM:
Historie zrakové korekce
OPTA FORUM
Připravili jsme pro vás velmi bohatý
program přednášek a prezentací v prostoru OPTA FORUM nedaleko našeho
stánku.
Odborný program
26. ročníku veletrhu OPTA 2020
Pátek, 13. března
13.30–13.50
– Hygiena vidění
Ivana Kratochvílová (3. ročník SZŠ,
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova)
14.00–14.20
– Fyziologické a patologické nálezy
v praxi optometristy
Bc. Leona Bačáková (katedra
optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně)
14.30–14.50
– Nežádoucí účinky vysoce
ředěného atropinu
Mgr. Barbora Čáslavská (katedra
optometrie a ortoptiky LF MU v Brně)
15.00–15.20
– Přenosné refraktometry Welsh Allyn
a Plusoptix – naše zkušenosti
Bc. Kateřina Malá (katedra
optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně)

V roce 2019 přivítal veletrh OPTA 5446 návštěvníků ze sedmnácti zemí.

15.30–15.50
– Využití eye trackingu
při výzkumu dyslexie
Mgr. Nicol Dostálová
(katedra pedagogiky
FF MU v Brně)
16.00–16.40
– Hranové filtry v oční optice
Mgr. Jiří Koláčný
(Společenstvo českých
optiků a optometristů)

17.00
– Zahájení výstavy historických brýlí,
komentovaná prohlídka
Vilém Rudolf (zahájení proběhne
u expozice historických brýlí)
Sobota, 14. března
10.00–10.50
– Jak využít sociální sítě pro efektivní
propagaci oční optiky?
Jana Kovářová Msc. (Havas Prague, Spole
čenstvo českých optiků a optometristů)
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OPTA 2019 nabídla prezentaci 147 vystavovatelů a 167 značek.

Kromě bohatého zastoupení vystavovatelů se mohou návštěvníci veletrhu OPTA 2020
těšit i na nabitý doprovodný program.

Na stánku Společenstva najdete informační pult SČOO, Silmo Paříž,
časopisu Česká oční optika a NCO-NZO.
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11.00–11.50
– Historie zrakové korekce – přednáška
navazuje na výstavu historických brýlí
Tomas Haberland (Společenstvo
českých optiků a optometristů)
12.00–12.20
– Vliv Nd:YAG kapsulotomie
na polohu nitrooční čočky
Ing. Martin Fůs (katedra přírodo
vědných oborů FBMI ČVUT v Praze)
12.30–13.00
– Nový produkt SYSTANE COMPLETE
Michal Vymyslický MSc.
(Alcon Pharmaceuticals)
13.00–13.40
– Časy se mění – Times are changing
Ellen Haeser, nizozemská designérka
a trendová specialistka. Přednáška
je simultánně tlumočena do češtiny.
14.00 – 14.50
– Jak využít sociální sítě pro efektivní
propagaci oční optiky?
Jana Kovářová Msc. (Havas Prague, Spole
čenstvo českých optiků a optometristů)
15.00– 15.20
– Vyšetření fúzních rezerv dospělých osob
Magdalena Chvalová (katedra přírodo
vědných oborů FBMI ČVUT v Praze)
15.30–15.50
– Vergenčně-akomodační systém
a jeho změny s věkem
Bc. Ivo Dubil (katedra optiky
PřF UP v Olomouci)
16:00–16:50
– Aktuální situace na trhu oční optiky
a možná budoucnost tradiční optiky
Ing. Bc. Ivan Vymyslický (První
poradenská optická, SČOO)
17:00–18:00
– Legislativní aktuality z našeho oboru
Mgr. Jan Zahálka (re-medical,
Společenstvo českých optiků
a optometristů)
18:00
– Kongres SČOO a SILMO
Showroom v Praze – představení
nového konceptu
Václav Antonín, prezident
Společenstva českých optiků
a optometristů, Tereza Slížková,
Active Communication (SILMO)
OPTA Party
Party letos proběhne na přání společnosti Veletrhy Brno, a. s. zcela v jejich
režii. Těšíme se na příjemnou zábavu.
Kde budete moci získat nebo koupit
vstupenky, se přijďte informovat.

Společenstvo se rozhodlo nabídnout velmi unikátní multi-úrovňovou
vzdělávací-obchodní-informační akci
v exkluzivním a uvolněném prostředí
Galerie Mánes v Praze, a sice ve dnech
25.–26. dubna.
Známý mezinárodní veletrh oční
optiky SILMO Paříž organizuje letos
v dubnu pro české optiky a optometristy
v Praze tzv. SILMO Showroom, tedy
představení toho nejlepšího z pařížského veletrhu v Praze.
Společenstvo využije prostředí této
atraktivního show a dlouholetého přátelství se SILMO k zorganizování vlastní
akce pro své členy – každoroční valné
hromady i vzdělávacího kongresu, při
kterém budou přednášet světoví odborníci SILMO. Aktivity SILMO a SČOO
propojí společná večerní koktejl párty
s velmi kvalitním cateringem a hudební
produkcí.
Akce SČOO proběhnou během soboty, SILMO Showroom pak v neděli
a koktejl párty všechny účastníky uvolní
a stmelí uprostřed – tedy v sobotu
večer.
Naším záměrem je umožnit našim
členům během jednoho víkendu
v elegantním prostředí a na krásném místě v Praze účast na valné
hromadě a řešení členských a oborových záležitostí a získání unikátních
odborných znalostí a informací od
mezinárodních přednášejících, všem
optikům a optometristům pak získání přehledu o výrobcích předních
světových firem působících v oboru,
a to vše ve velmi hezkém příjemném
a neformálním prostředí, s prvotřídním pohoštěním a za doprovodu DJ
po celý den.
Rezervujte si poslední dubnový
víkend a přijeďte do Prahy na valnou
hromadu, vzdělat se a seznámit se
s prezentacemi a produkty světových
optických firem a poznat a propojit se
s kolegy ze zahraničí!
Více informací naleznete na stánku
SČOO při veletrhu OPTA a při prezentaci akce v sobotu v 18:00 hod. v OPTA
FORUM.
Ing. Pavel Šebek

OÚS informuje

inzerce

VALNÁ HROMADA,
KONGRES SČOO A SILMO
SHOWROOM PRAHA

Pozvánka na OPTU
Optická únia Slovenska, partner100
veľtrhu
OPTA, pozýva všetkých svojich členov na
26. medzinárodný veľtrh očnej95optiky,
optometrie a oftalmológie. Aj v tomto
75
roku bude organizovaná autobusová
doprava zdarma zo Slovenska. Bližšie
informácie o doprave na BVV vám poskytne tajomníčka OÚS, pani Lacková,
25
na mailovej adrese: kancelaria@ous.sk.
5
V sobotu 14. marca sa v popoludňajších hodinách v rámci veľtrhu OPTA
0
uskutoční aj pracovné stretnutie predstavenstva OÚS.
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Darujte 2 % z vašich daní OÚS
Keďže sa blíži termín podávania daňových priznaní, prosíme vás o podporu
našej stavovskej organizácie darovaním
2 % z vašich daní. Naše údaje sú:
Optická Únia Slovenska
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Kuzmányho 734/28,
911 01 Trenčín
IČO: 31791514
DIČ: 2021427188
Za OÚS Alexandra Kováčiková
Viceprezidentka OÚS

Oprava 
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75
V čísle 4/2019 časopisu Česká oční
optika došlo u článku OPTA 2020 a kvalita
vidění pro všechny generace na straně
42 k chybě. Mezi sedmi vystavovateli,
25
kteří nevynechali jediný ročník veletrhu,
5
nebyla uvedena SAGITTA Brno. Tímto
se
čtenářům a společnosti SAGITTA Brno
0
omlouváme.
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Stránky SČOO

autor: redakce

Nové vedení SČOO
se představuje
Loni v červnu bylo na volební valné hromadě zvoleno dvanáct osob, které
budou působit ve vedení SČOO v období 2019–2023. Zároveň byli zvoleni
noví členové představenstva a revizní komise. Jednotlivé zástupce obou hlavních orgánů společenstva vám budeme postupně představovat na stránkách
našeho časopisu, a to prostřednictvím odpovědí na několik otázek. V tomto
čísle přinášíme odpovědi dalších dvou členů představenstva – Taťány Olivové
a Petra Klingra.
Taťána Olivová, DiS.
Proč jste se rozhodla znovu kandidovat
do předsednictva SČOO?
Nejsem zvyklá nechat práci nedodělanou. Budu
se snažit svým přístupem, názory a osmnácti lety
zkušeností v oboru přispět ke stabilizaci našeho
společenstva nejen uvnitř, ale i navenek.
Jaké hlavní cíle hodláte z pozice
své funkce prosazovat?
Propojit erudovanou teorii s praxí. Když zákazník
navštíví optiku, aby měl jistotu, že dostane péči
od odborníka. Od člověka, který na sobě celý život
pracuje a ve svém oboru se vzdělává.
Další volby se uskuteční za čtyři roky.
Kam se za tu dobu podle Vás obor posune?
Jakou máte vizi?
Nenechat volnou ruku e-shopům. Nelze poskytovat kvalitní a odborné služby přes internet –
zákazník má dostat plnohodnotné informace
přímo – máme mu nabídnout příjemné prostředí
a odbornou péči. Rovněž se snažit přizpůsobit
naše služby high-technologiím.
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Co je podle Vás největší „bolestí“
oborů optika a optometrie
v současné době?
Měli bychom spolupracovat napříč celým oborem oftalmologie, tedy lékař, optometrista,
oční optik a další specializace, např. zrakový
terapeut, ortoptická sestra, tyfloped. Chceme
přeci „vidoucí“ klienty a bezpečné prostředí
pro nás všechny; viz velmi diskutovaná otázka bezpečnosti na silnicích, která je neustále
aktuální.
Co Vás naopak v oboru těší a v čem
se vyvíjí správným směrem?
Chtěla bych říci má práce, ale jsme tak zavaleni
nadbytečnou administrativou, že sil je někdy
pomálu.
Jak důležitou roli podle Vás hraje
tendence nenahlížet na dioptrické brýle
jako na zdravotní pomůcku, ale i jako
na módní doplněk?
Jsem pro – brýle jako módní doplněk zcela jistě.
Sama jsem toho zářným příkladem, nemám
dioptrie, a přeci se snažím svými brýlemi ukázat

zákazníkům zajímavé novinky v oboru. Ale pokud člověk brýle potřebuje, jednoznačně by je
měl nosit.
Proč jste se začala věnovat optice,
co Vás k této profesi přivedlo?
Pokračuji v rodinné tradici, rodiče i sestra pracují
v oboru.
Máte v profesním životě vytyčený nějaký cíl?
Jaký? Podařilo se Vám jej dosáhnout?
Mým cílem je, aby generační výměna proběhla
ku spokojenosti všech – rodiny, zaměstnanců
i zákazníků...
Co Vás ve Vaší práci naposledy překvapilo,
ať už mile, nebo nepříjemně?
Milé je, když jsou spokojeni zaměstnanci a když
se klienti vracejí spokojeni pro další brýle.
Naopak rozčarování způsobuje devalvace
a nekorektnost některých poskytovatelů služeb
v našem oboru.
Jaké rady byste dala studentům,
kteří zahajují studium a chtějí se věnovat
stejnému oboru jako Vy?
Jde v prvé řadě o zdravotní problematiku. Měli
by si uvědomit, zda chtějí „sloužit“, a měli by se
snažit celoživotně vzdělávat. Oko zprostředkovává cca 80 % informací, je tedy důležitým zdrojem
a cenným nástrojem.

Petr Klingr, DiS.
Proč jste se rozhodl znovu kandidovat
do předsednictva SČOO?
Byl jsem opětovně zvolen a důvody, proč jsem
kandidoval, z velké části přetrvávají. Krátce řečeno, už jsem jen nechtěl nadávat na poměry
v oboru, ale zkusit s tím něco udělat.
Jaké hlavní cíle hodláte z pozice
své funkce prosazovat?
Přestože se podařilo některých cílů dosáhnout,
stále před námi zůstává mnoho problémů, kterých,
alespoň mně to tak připadá, vzhledem k dalším
a dalším zákonům i nařízením jen přibývá. Bylo by
krásné, kdyby se nám s těmi problémy podařilo alespoň remízovat – pokud nad nimi nepůjde zvítězit.
Další volby se uskuteční za čtyři roky.
Kam se za tu dobu podle Vás obor posune?
Jakou máte vizi?
Celkový vývoj techniky se projeví i v našem oboru,
a to je dobře. Má vize je, aby byla optika vnímána jako odborné řemeslo a abychom se mohli
věnovat více samotné práci než administrativě.

Co je podle Vás v současné době největší
„bolestí“ oborů optika a optometrie?
Největší bolestí je asi ztráta řemeslnosti a směřování k předávání hotových výrobků, které vytvořil
někdo jiný, a to ještě ve velkých sériích.
Co Vás naopak v oboru těší
a co se vyvíjí správným směrem?
Že je v oboru stále dost kolegů a kolegyň, kteří
k němu přistupují s láskou a pokorou. Svou práci
vidí hlavně jako poslání. Druhou věcí je, že si nás
konečně všimla i státní správa a zjišťuje, že jsme
i my důležitou součástí zdravotnictví.
Jak důležitou roli podle Vás hraje tendence
nenahlížet na dioptrické brýle jako na zdravotní
pomůcku, ale i jako na módní doplněk?
Vždyť brýle jsou módním doplňkem. Lidé samozřejmě předpokládají, že s nimi bezchybně uvidí, a ještě
s nimi budou dobře vypadat. Prostě kdo nenosí brýle,
je buď emetrop, nebo by se nad sebou měl zamyslet… Ale základem toho všeho je zdravotní pomůcka.
Proč jste se začal věnovat optice,
co Vás k této profesi přivedlo?
Jelikož pocházím z rodiny, kde brýle dělali a dělají
prakticky všichni, byla volba jasná. I moje dcera
po dostudování pracuje v oboru.
Máte v profesním životě vytyčený nějaký cíl?
Jaký? Podařilo se Vám jej dosáhnout?
Když pracujete v rodinné optice, máte cíl jasný –
aby firma fungovala, prosperovala, aby zákazníci
byli spokojení a rádi se k vám vraceli a samozřejmě aby vás práce bavila a uspokojovala.
Co Vás ve Vaší práci naposledy překvapilo,
ať už mile, nebo nepříjemně?
Příjemná překvapení jsou setkání s kolegy. Hlavně
mladšími, kteří jsou pro optiku nadšeni a stále
úspěšně jdou s grácií dál. To nepříjemné, i když
nelze hovořit o překvapení, je způsob, jak nejen
s námi optiky zachází stát a jak se k nám chová.
Jaké rady byste dal studentům,
kteří zahajují studium a chtějí se věnovat
stejnému oboru jako Vy?
Ať jsou hrdí na to, že jsou optici. V současnosti
je studium optiky prestižní záležitostí. Ne jako
v době mých rodičů, kdy se neměli šanci dostat
na jinou střední školu než na optiku – jako děti
kapitalistických vykořisťovatelů pracovních sil.
Zároveň ať k optice přistupují jako k řemeslu, protože v tom tkví její kouzlo. Jak se říká, řemeslo má
zlaté dno, a když se dělá poctivě, tak nejen dno.
Za rozhovor poděkovala redakce
foto: z archivu T. Olivové a P. Klingra
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12. března 

24.–26. dubna 

Den otevřených dveří
VOŠ, Plzeň

Hoya univerzita
Hotel Jezerka, Seč

Den otevřených dveří Vyšší odborné školy
zdravotnické, managementu a veřejno
správních studií. Od 11.00 do 17.00 hod.

Společnost Hoya pořádá další ročník
vzdělávacího sympozia pro oční optiky
a optometristy.

13.–15. března 

25.–26. dubna 

OPTA 2020
Výstaviště, Brno

Valná hromada, kongres SČOO
a SILMO Showroom Praha
Galerie Mánes, Praha

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie
a oftalmologie je jedinou možností zhlédnout
novinky z oboru. Veletrh OPTA však není pouze
přehlídkou novinek, slouží i jako centrum vzdělá
vání s řadou odborných přednášek a seminářů.

20. března 
Ples VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží
Sál Lucerna, Praha
Na ples Vyšší odborné školy zdravotnické
a Střední zdravotnické školy na Alšově nábřeží
jsou zváni současní i bývalí studenti. Začátek
plesu bude v 19.00 hod.

7. dubna 
Den otevřených dveří
VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží, Praha
Den otevřených dveří pro uchazeče
VOŠ – obor diplomovaný oční optik –
kombinované studium.

Mezinárodní veletrh SILMO Paříž
organizuje pro české optiky a optometristy
SILMO Showroom. V rámci celé akce
se uskuteční i každoroční valná hromada
SČOO a vzdělávací kongres, na němž
budou přednášet světoví odborníci.

19. května 
64. studentská vědecká konference
LF MU Brno
Masarykova univerzita, Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
v Brně významně podporuje vědecko
výzkumnou činnost svých teoretických
ústavů, laboratoří i klinik. Jednou z mnoha
významných aktivit v tomto směru je
i tradiční Studentská vědecká konference,
která umožňuje studentům a mladým
vědeckým pracovníkům prezentaci jejich
výzkumné práce a je pro ně dalším krokem
v jejich kariéře.

17. dubna 

Oznámení 

Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny
Hotel Santon, Brno

Ve věku 65 let nás opustil kolega
a kamarád Jiří Tesař, který jako oční optik
a optometrista působil v oboru více než
40 let. Poslední životní dekádu vzdělával
budoucí oční optiky jako odborný pedagog
v západočeské metropoli.

V pořadí patnáctý ročník konference je opět
určen zejména pro oční lékaře, oční sestry
a optometristy z Brna a okolních okresů.
Odborné setkání pořádá oddělení nemocí
očních a optometrie Fakultní nemocnice
u sv. Anny a katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně.
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 tichou vzpomínkou se loučíme.
S
Rodina, kamarádi a kolegové.

Doporučená literatura

autor: redakce

Petr Veselý, Pavel Beneš

Vyšetřovací metody
v optometrii
a interpretace jejich výsledků v praxi

Vyšetřovací metody
v optometrii a interpretace
jejich výsledků v praxi

The Lighthouse Handbook
on Vision Impairment
and Vision Rehabilitation

Autoři Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. a Mgr. Pavel
Beneš, Ph.D. jsou pracovníky katedry optometrie
a ortoptiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Učební text, jeden z prvních tohoto druhu, je určen především studentům a zájemcům
o oblast optometrie. Publikace má logický sled,
autoři postupují od jednoduchých metod ke
složitějším a sofistikovanějším metodám a přístrojům. Jejich výběr odpovídá optometrické praxi
u optometristů v optikách i na klinických pracovištích. Nedílnou součástí rukopisu jsou obrázky,
které zobrazují jednotlivé přístroje a dokumentují
výsledky vyšetření.

Dvoudílná kniha cílí na poskytovatele zdravotní
péče a studenty optometrie nebo oftalmologie.
Podle předmluvy se jedná o komplexní a interdisciplinární zdroj, který se zaměřuje na zdravotní
stav osob s postižením zraku i na interdisciplinární oblast rehabilitace zraku. Editoři knihy jsou
přidruženi k newyorské společnosti Lighthouse
International, poskytující rehabilitační služby pro
osoby s poškozením zraku a podporující jejich
rehabilitaci, nezávislost a návrat do společnosti.
Autoři knihy o více než sto kapitolách jsou kvalifikováni v oboru medicíny, optometrie, pedagogiky
a sociální práce. Příručka je rozdělena na dvanáct
částí. Nastiňuje lékařské, funkční a psychosociální
perspektivy týkající se poruch zraku a popisuje
interakce mezi poruchou zraku a jinými poruchami a rovněž architektonické bariéry a environmentální problémy pro osoby se zrakovým
postižením. Uvádí historii rehabilitace zraku, dále
tzv. asistivní zařízení a technologie a zmiňuje
i psychologické a sociální faktory nebo sociální
služby pro zrakově postižené dítě a pracovní
rehabilitaci osob se zrakovým postižením. Každá
kapitola má podobnou strukturu a většina z nich
má rozsáhlé bibliografické odkazy. Toto rozsáhlé
dílo se doporučuje všem fakultám vzdělávajícím
optometristy, dále nemocnicím, optometristům
v praxi atd.

VESELÝ, Petr; BENEŠ, Pavel.
Vyšetřovací metody v optometrii
a interpretace jejich výsledků v praxi.
Praha: Grada, 2019. 128 s. 19059.
ISBN 978-80-271-2071-0.

SILVERSTONE, Barbara, ed.
The Lighthouse Handbook on Vision
Impairment and Vision Rehabilitation.
Volume 1, Vision impairment.
Oxford: Oxford University Press, 2000.
ISBN 978-0-19-509516-6.
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Těšíme na vás na veletrhu
Opta 2020
ve dnech 13.–15. 3. 2020.
Číslo našeho stánku je 032,
pavilon B.

Tel.: +420 326 920 011 | fax: +420 326 920 001 | e-mail: info@omega-optix.cz | www.omega-optix.cz

Rozhovor

autor:
Aleš Sirný, DiS.

Budoucnost
digitalizace
v očních optikách
„Digitalizace pronikne do prodejních nástrojů směrem ke klientele, ale
i do zákulisí optiky, například se přesunou zábrusy z provozovny do zábrusných center,“ míní Mgr. Radek Anderle, Ph.D., produktový manažer firmy
Carl Zeiss spol. s r.o. Ta přichází na český a slovenský trh s novým centračním
přístrojem VisuFit 1000, který lze považovat za další díl skládačky k postupné
digitalizaci v očních optikách.
Začněme nejprve od úplného začátku,
proč jste se začal věnovat oboru oční optiky,
co Vás na něm zaujalo?
Vždy mě zajímala biologie a fyzika a v rámci biologie především člověk. Není mnoho oborů, kde
byste mohl tyto oblasti skloubit. Na gymnáziu
jsem byl jediný, kdo ten rok v této kombinaci maturoval a výběru oboru optometrie – oční optika
zcela určitě nelituji. I když jsem měl z počátku
o tomto odvětví trochu zkreslené představy, jde
přesně o spojení biologie a fyziky. Podle mého
názoru je pro oční optiky i optometristy určitá míra
fyzikálního myšlení nezbytná. V každém oboru
můžete fungovat na základě zažitých vzorců, ale
složitější případy bez improvizace nevyřešíte.
Jaké největší změny pozorujete
od počátku své praxe po současnost?
Těší mě fakt, že se setkávám stále více s otevřenými lidmi, kteří mají chuť se posouvat dále. Jsou
ochotni naslouchat a měnit svoje stereotypy.
Pevně doufám, že to není jen tím, že se setkávám
s určitým vzorkem lidí.
A v oboru oční optiky a optometrie?
Tam vidím zásadní posun ve spolupráci s očními
lékaři. Když jsem začínal, tak jsem měl pocit, že
oftalmologové považují obor optometrie za ne-
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potřebný paskvil a oční optik pro ně partnerem
nebyl. V tomto ohledu vidím neustálý vývoj, a nejen klinické pracoviště, ale i ambulantní oční lékaři
začínají zaměstnávat optometristu. Obor oční
optik se za posledních pár desítek let zcela změnil, z řemesla na službu. Nyní musí optik daleko
více než v minulosti vstřebat mnoho informací
a znalostí o produktech a službách, aby mohl
navrhnout optimální řešení. Z mého pohledu je
to správná cesta, ale mnozí kolegové se mnou
nemusí souhlasit. Co je ale nejdůležitější – oční
optik, optometrista a oční lékař jsou partneři se
společným cílem, kterým je kvalitní vidění pro své
klienty. Pojďme se takto chovat.
Nemění se v souvislosti s nabídkou
optometrických služeb v oční optice i přístup
klientů? Nepřicházejí do optiky s očekáváním
„nemožného“?
Potřeby klientů s refrakční vadou jsou vlastně
stejné, chtějí vidění bez kompromisů. Bohužel
všichni víme, že to není možné. Ať z pohledu
brýlí, kontaktních čoček nebo refrakční chirurgie.
Díky rostoucí kvalitě produktů a technologií se
komfort vidění neustále zlepšuje, ale stále platí –
jestliže kdokoli bude presbyopovi tvrdit, že s jeho
korekční pomůckou/zásahem bude vidět jako za
mlada, tak jednoduše lže.

V zásadě přetrvává obecný názor, že růst
myopie souvisí s upřeným sledováním
monitorů a displejů, byť žádný vědecký
výzkum tuto teorii zatím zcela neprokázal.
Co si o tom myslíte?
Každý, kdo se vyjadřuje o příčinách růstu myopie
v populaci vstupuje na tenký led. Důvod, proč
současným generacím nadměrně roste oko není
jednoduché odhalit. Četl jsem různé studie,
které ve výsledku nebyly statisticky signifikantní,
nebo se navzájem popíraly. Podobně jsou na

„Obor oční optik se za
posledních pár desítek let
zcela změnil, z řemesla na
službu,“ říká Mgr. Radek
Anderle, Ph.D.

tom studie prostředků a opatření, které mají
tento vývoj zvrátit. Podle mého názoru je příčina
multifaktoriální. Ale určitě se shodneme na tom,
že méně času u digitálních zařízení a více času
v přírodě celkově jedině prospěje.
Jakým způsobem na tento fakt reagují výrobci?
Investuje například společnost Carl Zeiss do
nových technologií k zmírnění růstu myopie?
Co se týče zaměření na produkty ke zmírnění růstu myopie, tak možné cesty hledáme.
Platí ovšem, že pokud nebude efekt potvrzen

externí studií na akademické půdě, tak produkt na trh neuvedeme. Pro snížení intenzity
nebezpečného modrého světla, které vychází
z moderních LED zdrojů, jsme již v minulosti
představili povrchovou úpravu a na veletrhu
OPTA představíme portfolio brýlových čoček,
které reagují na potřebu lidí být neustále
on-line a v pohybu.
Na letošní veletrh OPTA přivezete
i centrační přístroj, s nímž jste odbornou
veřejnost seznámili na loňském OPTOfestu
v Olomouci. Můžete čtenáře s tímto
přístrojem seznámit?
Předpokládáme, že centrační přístroj V
 isuFit 1000
bude společně s novým portfoliem brýlových
čoček SmartLife jedno z našich hlavních lákadel
na veletrhu. Přístroj jsme nazvali centračně-poradenskou platformou. Její hlavní funkcí
je v současnosti přesná, bezklipová centrace
brýlových čoček do obrub. Centrační klip
u předešlých generací v některých případech
způsobuje oddálení brýlí od obličeje nebo
pokles obruby na nose kvůli váze. Unikátní je
také patentovaná hardwarová kontrola konvergence, která zajišťuje měření reálného PD do
nekonečna. Další silnou stránkou přístroje je
možnost vytvoření avatara – 3D modelu hlavy
klienta. To otevírá nové možnosti jak v centraci,
tak v poradenství při prodeji brýlí. Nyní díky
tomu můžeme měřit BVD u silných stranic,
které by za normálních okolností překrývaly
rohovku – a to pro každou stranu zvlášť. Jde
o systém napojený na aktualizační server, takže
jakmile je uvolněna aktualizace, přístroj jí automaticky nabídne k instalaci. Účelem je nejen
odstraňovat nedostatky vyplývající ze zkušenosti stovek uživatelů, ale také přinášet nové
funkce. Například v současnosti připravovaná
aktualizace přinese možnost virtuálního zkoušení brýlových obrub a pokročilou prezentaci
brýlových čoček.
Jaké jsou technické specifikace přístroje?
Jak měření probíhá?
Základem je devět kamer umístněných do
prstence o perimetru 180 stupňů s centrálním
laserovým fixačním křížem. Pomocí jednoho
snímku tak získáme všechny potřebné informace o té části obličeje, jež je pro brýlovou
korekci podstatná. Součástí přístroje je výkonný
počítač pro analýzu pořízených snímků. Vše je
uloženo v kompaktním těle, které umožňuje
výškově nastavit prstenec s kamerami. Klient
je přístrojem intuitivně naveden do potřebné
polohy. Obsluhující přístroje navíc vše kontroluje
a ovládá přes rozhraní nainstalované v běžném
iPadu. Po dosažení vhodné polohy stačí jedno
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stisknutí ikony v aplikaci a během dvou sekund
jsou sejmuty všechny parametry. Po analýze
jsou všechna data trvale uložena na serveru
VisuConsult 500, který je součástí dodávky a je
fyzicky umístěn v optice.
Znamená to, že data ze snímání jsou
uložena v dané optice, nikam se neodesílají?
Přesně tak, vytvořený avatar je majetkem optika
a ten ho má uložený na serveru VisuConsult 500,
který má fyzicky nainstalovaný v optice. Na naše
servery se nic neodesílá. Server je chráněn proti
napadení zvenčí. Je to podobné jako ochrana
osobních údajů. Je jen na vlastníkovi těchto
citlivých dat, jak s nimi naloží, a pravidla pro
nakládání s nimi určuje nařízení GDPR.
Nařízení GDPR, lépe řečeno legislativa,
na jednu stranu pomáhá, na druhou stranu
i zatěžuje. Jak to vnímáte v oční optice?
Zatížení legislativou roste v každém oboru a čím
větší je globalizace, tím vyšší je potřeba zavádět
mezinárodní standardy. Nastává problém řízení
velkého množství lidí, který trápí i velké nadnárodní společnosti. Najednou pravá ruka neví, co
dělá levá, nedostatečně se předávají informace
a není jasné, co po vás instituce vlastně chce.
Z tohoto pohledu bude pro výrobce zdravotnických prostředků podle MDR rok 2020 zásadní
a náročný. Přijde v platnost nový zákon vydaný
Evropskou unií o regulaci zdravotnických prostředků. Mimochodem jedním z hlavních důvodů
tohoto procesu byl skandál s prsními implantáty
společnosti PIP v roce 2011. A asi tušíte, že legislativa nebude benevolentnější.
Ještě něco Vás v oboru trápí?
Osobně mě trápí fakt, že optometrii vykonávají
lidé bez patřičného vzdělání. Mít živnostenský list
na živnost vázanou, oční optika, opravdu není dokladem o vzdělaní v oboru optometrie. Také není
možné prohlásit za optometristu osobu, která
absolvovala víkendové školení. Ať už toto školení
organizoval / vyučoval kdokoli. To se striktně řídí
zákonem o nelékařských oborech a podléhá pod
jurisdikci ministerstva zdravotnictví. Nelíbí se mi
jeho „ohýbání“, čehož jsme byli v posledních
letech svědky.
Vraťme se ještě k centračnímu přístroji.
Co bylo podnětem jeho vývoje?
Když jsme uvažovali, čím podpořit prodej brýlí
pro naše zákazníky a jaký přístroj posunout
dále, dospěli jsem k tomuto řešení. Nejedná se
pouze o zkvalitnění měření, ale také o posunutí
poradenství a prodeje na novou úroveň. Ať se
nám to líbí, nebo ne, lidstvo část svých aktivit
přesouvá do virtuálního světa. Tito klienti, pře-
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devším mladších generací, začínají chtít a budou
stále více vyžadovat interaktivní služby ve všech
odvětvích lidské činnosti. Je potřeba se na to
připravit.
Dokáži si představit, že vznik přístroje
doprovázel komplikovaný proces.
Co bylo pro vývojáře největší výzvou?
Je potřeba si uvědomit, že jde o bezklipovou
centraci, tudíž systém nemá k dispozici referenční měřítko v podobě centračního klipu.
To je extrémně náročné na hardware i na
software. V nedávné minulosti by takový systém nešlo vyrobit. Jsou v něm léta dolaďování
a posečkání na vypuštění určitých funkcí až do
doby, než budou 100 % funkční. Jak jsem zmiňoval, k přístroji jsou a budou vydávány nové
aktualizace, které v budoucnu přinesou i další
funkce a vylepšení.
Proč je důležité, že snímá nejen pravé
a levé oko, ale i náklon hlavy člověka?
V minulosti docházelo k měření Wrap úhlu (prohnutí brýlového středu) a BVD jen z jedné strany
obličeje klienta. Naměřená data se poté automaticky zkopírovala i na stranu opačnou. Ne každý je
symetrický, a tak je jasné, že měření každé strany
zvlášť posouvá přesnost měření zase o kus dál.
Náklon hlavy / pantoskopický úhel se vždy
měřil i v minulosti. Je to mimochodem jediná
proměnná veličina, která závisí na přirozeném
postoji klienta. Zaujetí přirozené polohy klienta
je zcela závislé na zkušenostech optika. My nově
přinášíme možnost měnit sklon hlavy na již vyfoceném snímku. Pokud během rozhovoru s klientem optik usoudí, že sklon hlavy na vyfoceném
snímku není přirozený, má možnost, bez nutnosti
opakování centrace náklon hlavy upravit. Všechny
měřené parametry budou v takovém případě
přepočítány na novou situaci.

Rozsah měření výšky očí
je od 110 do 195 cm,
což přibližně odpovídá
tělesné výšce od 120
do 208 cm.

Centrace čoček, která se jindy dělá až
na závěr, se u měření s VisuFitem dělá
souběžně. Považujete to z technického
hlediska jako podstatné?
Většina optiků provádí centraci až na závěr
návštěvy. To znamená, že vybírají brýlovou
čočku, aniž by věděli, zda bude pro konkrétní
situaci vhodná. Například optik vybere skladovou, asférickou čočku o vysokém indexu lomu
pro vyšší hodnoty korekce a centraci udělá jen
kvůli potřebné hodnotě PD a výšky centrace.
Z centrace ale může vyplynout, že zákazník má
extrémně velkou hodnotu BVD, třeba 22 mm.
Všechny skladové čočky jsou vyrobeny podle
standardních normoparametrů. V našem případě BVD = 12 mm. V tomto případě použitá
brýlová čočka nebude zobrazovat dobře. Pokud ovšem uděláme centraci hned po výběru
anatomicky upravených brýlí, tak okamžitě
vidíme, že v uvedeném případě musíme sáhnout po výrobní čočce, která nestandardní
parametr dokáže zohlednit. To samozřejmě
platí pro všechny centrační platformy, nejen
pro VisuFit 1000.

Mám pocit, že k podobným přístrojům oční
optici příliš neinklinují. Možná je to i kvůli
klientům, kteří mohou být ke skenování
obličejů velmi opatrní. Jakým způsobem
docílit, aby tyto moderní technologie
pronikaly do optik?
VisuFit 1000 na našem trhu začíná a my podle
zkušeností z jiných trhů nemáme pocit, že by
byla tato technologie optiky odmítána – právě
naopak. Mimochodem k nám se VisuFit 1000
dostal se zpožděním právě proto, že na trzích, kde
byl uveden, byl o něj tak velký zájem, že nestačily
výrobní kapacity.
Vytvoření avatara není nezbytný krok pro
provedení standardní centrace, ale samozřejmě
pokud již takové zařízení vlastním, budu chtít plně
využít i ostatní funkce, kde je už avatar nutný. Jde
o důvěru mezi optikem a zákazníkem. Dovedu
si představit, že klient pořízení avatara odmítne,
ale podle mého názoru pokud optik vysvětlí účel,
pro který model pořizuje, tak to bude zlomek
případů.

VisuFit provádí centraci na střed zornice,
někde se využívá centrace na rohovkový
reflex. V čem jsou rozdíly? Nevznikají pak
odlišné údaje?
Naše společnost požaduje odeslání hodnot PD
pro středy zornic, některé firmy používají centraci na rohovkový reflex a skutečná osa vidění
je ve většině případů někde mezi. Podstatné je,
že algoritmus pro výpočet designu čočky o této
informaci ví a při výpočtu ji zohlední. Podle našeho názoru je jako referenční bod střed zornice
vhodnější než rohovkový reflex, protože tento
parametr není závislý na okolním osvětlení.

Nabízíte možnost si přístroj na pár
měsíců pronajmout, aby oční optik zjistil,
jak klienti na tuto technologii reagují,
a pak by si jej zakoupil?
Jak už jsem naznačil, podstatnou roli hraje samozřejmě cena. Chápeme, že si náš zákazník
potřebuje přístroj vyzkoušet a vše si dobře promyslet. V současné době dokončujeme výstavbu
školicího centra v Praze, kde budeme pořádat
pravidelná školení na různá témata. V něm
bude také instalován VisuFit 1000 s možností
si ho vyzkoušet. Protože logistika tohoto přístroje už není tak jednoduchá jako u předešlé
generace, v současné době zápůjčky do optik
neplánujeme.

Lze konstatovat, že přístroj patří do hightech technologie a patrně si nenajde místo
v každé optice. Vypracovali jste analýzu,
do jakých typů očních optik by se hodil?
Do měst, do nových moderních optik se
zaměřením na mladší generaci atd.?
Jsme si vědomi, že VisuFit 1000 není pro každou optiku. Proto také neukončujeme výrobu
předešlé standardní centrace iTerminal2. Roviny
jsou tu dvě – prostor a cena. VisuFit 1000, díky
prstenci s kamerami, je prostorově náročnější
než předešlé generace, a tak se nemusí do každé
optiky vejít. Dalším aspektem je pořizovací cena,
která je přibližně trojnásobná oproti centraci
iTerminal2. Majitel oční optiky si musí dobře
promyslet, zda dokáže plnohodnotně využít potenciál, který VisuFit 1000 přináší. Jen konkrétní
majitel zná dobře svou lokalitu, skladbu klientů
a jejich potřeby.

Na OPTOFESTu jste hovořil o tom, že se
ne příliš často v optikách používají centrační
věže, a pokud ano, tak u tzv. multifokálů.
Čím je to podle Vašich zkušeností dáno?
Máte srovnání např. s námi nejbližším
trhem, Německem a Polskem?
Je tomu skutečně tak a je to škoda. Česká republika, Slovensko a Polsko jsou na tom velmi podobně. Německý trh, který je digitálními centracemi
nasycen daleko více, je na tom lépe. Hlavním
důvodem bude názor optiků, že si skladová
čočka přesnou centraci nezaslouží ( je zbytečná)
a že je to tím pádem ztráta času. Podle mého
názoru pokud digitální centraci mám, snažím se
takto centrovat všechny zakázky. Přesností zcela
určitě i u skladové čočky nic nezkazím, a navíc to
vypadá z hlediska klienta profesionálněji. Je zde
mnohem větší pravděpodobnost důvěry v práci
optika a tím pádem i loajality.
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Vytvoření snímku
nezabere déle jak minutu,
následné zpracování
optikem je už závislé na
množství požadovaných
parametrů a trvá v řádu
minut.

Když se vrátím k VisuFitu – mám pocit,
že s takovým přístrojem není po pořízení
avatara nezbytně nutná další návštěva
klienta. S nadsázkou řečeno, stačí se jednou
nafotit a další nákupy mohu uskutečnit
přes internet. Co vlastně bylo cílem při
vývoji přístroje?
Cílem naší společnosti je a bude podpora
kamenné optiky a tento nástroj je podporou
pro budoucí existenci kamenných optik. Není
v možnostech optika mít fyzicky na skladě
všechny kolekce všech značek. Ale díky této
platformě bude moci v blízké budoucnosti
nabídnout klientovi službu virtuální zkoušky.
Bude dostupný i algoritmus, který na konkrétního klienta nabídne vhodné typy obrub.
Poté může optik klientovi objednat brýlovou
obrubu fyzicky a prodej na kamenné optice
dokončit. Dnešní oční optika je o službě,
o poradenství. Jen zkušený oční optik dokáže
nabídnout nejvhodnější brýlovou korekci na
míru. Naším cílem je spolupráce s optiky,
kteří se chtějí vydat cestou individuálního,
osobního přístupu a jim také veškeré produkty
přizpůsobujeme.

Nicméně současná digitální éra a nepřetržitý
vývoj nových technologií spěje k tomu, že
budeme vše ovládat a zařizovat z telefonů
a počítačů. Nakolik podle Vás budou digitální
technologie měnit svět optiky?
Částečně jste si odpověděl už v otázce. Zcela
určitě všechna odvětví lidské činnosti půjdou
cestou menší či větší digitalizace. Jednoduše
proto, že to bude nová generace zákazníků
a uživatelů vyžadovat. Oboru oční optiky se to
samozřejmě nevyhne. Digitalizace pronikne
především do prodejních nástrojů, například
prezentací produktů ve virtuální realitě. Cílem
těchto technologií vyvíjených naší společností
je a bude učinit pro podstatnou část klientely
prodej brýlí atraktivním.
V blízké budoucnosti také vidím přesun
většiny zábrusů z provozovny oční optiky do zábrusných center. Oční optika už nebude mít brus,
ale tracer pro sejmutí tvaru a na provozovnu už
dojde zabroušená čočka, kterou optik jen zasadí
do obruby. Nyní je ještě velkým argumentem, že
zákazník vyžaduje zábrus na počkání. Zákazník
však musí pochopit, že kvalitní brýlová korekce
na počkání vyrobit nejde.
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V blízké době nás také čeká díky digitálním
technologiím propojování optometrie s oftalmologií. Optika bude určitou primární prevencí,
screeningovým pracovištěm. Přístrojová měření,
jejichž vyhodnocování není v kompetenci optometristy, budou posílána oftalmologovi, nebo
budou vyhodnocována „umělou inteligencí“.
Ještě se vraťme k obecné obavě každého
optika – soužití kamenných obchodů s on-line
světem, respektive e-shopy. Jaký model prolínání
těchto dvou stran považujete za funkční?
Osobně bych rád viděl cestu, kdy všechny on-line
nástroje budou směřovat k návštěvě zákazníka
v kamenné optice. Osobní, individuální přístup je
a v blízké budoucnosti bude nejlepší volbou. Samozřejmě část prodejního procesu se bude, a to i díky
přístroji VisuFit 1000, dát přesouvat do virtuálního
světa. Například právě výběr brýlové obruby. I tady
bude ale vhodné, aby si zákazník fyzicky obrubu
před zadáním zakázky vyzkoušel. Ovšem správný
výběr brýlové čočky je už jiný šálek kávy. Zde je nutný
pohovor se zákazníkem a uplatnění znalostí a zkušeností očního optika. Nemluvě o kontrole zraku,
pokud je na provozovně optometrista.
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Nemyslíte, že v této souvislosti existují
i nějaké hrozby? Ať už pro optiky
nebo výrobce?
Takřka každý výrobek nebo technologie se dají
zneužít na činnost, pro kterou nebyly vyvinuty.
I kuchyňský nůž se dá fatálně zneužít, ale asi
nikdo nevolá po regulaci jejich prodeje. V případě digitalizace vidím dvě hrozby. Přesun
kompletního prodeje do on-line světa a zneužití citlivých dat, kterých s použitím digitálních
technologií přibude. Jak už jsem předeslal,
naše společnost vyvíjí výrobky a technologie
za účelem podpory standardních kamenných
očních optik. Je naším závazkem a výzvou pro
naše zákazníky, aby tato cesta zůstala zachována. V žádném případě neplánujeme zacílit
na koncového zákazníka – nositele brýlové
korekce. Naším jediným zákazníkem je a bude
oční optik / optometrista. Naše přístroje jsou
klasifikovány jako medical device a jsou vyvíjeny pod přísnými pravidly z tohoto zařazení
vyplývajících, včetně ochrany dat.
Aleš Sirný, DiS.
foto: Carl Zeiss spol. s r.o.

On-line nástroje by stále
měly směřovat k návštěvě
zákazníka v kamenné
optice, míní Mgr. Radek
Anderle, Ph.D.

Reportáž

autorka:
Eva Klapalová

OPTOFEST 2019
a korekce zraku
v budoucnosti
Na 12. ročníku konference OPTOFEST si účastníci mohli uvědomit, jakým
způsobem se proměňuje zjišťování korekce zraku díky čím dál tím více
sofistikovaným technologiím. Zároveň se ukazuje, že velmi sofistikované
technologie mají své hranice – vždy jimi bude lidský faktor.
Ať už zastupujete odborníka na korekci, či klienta, jenž korekci potřebuje, jste zvyklí z optiky či
od očního lékaře na určitý postup. U předpisu
dioptrických skel jako klient vždy již víte, jaká
vyšetření podstoupíte. S novými technologiemi
by však návštěva optometristy, optika či očního
lékaře mohla vypadat v budoucnu zcela jinak.
Na 12. ročníku konference OPTOFEST, pořádané katedrou optiky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, zazněly na
téma refrakce podněty, jimiž je třeba věnovat
pozornost – předznamenávají sofistikované postupy, které pozvolna pro jejich intuitivní ovládání
a větší přesnost v pracovnách optik v budoucnu
při určování korekce zraku pozvolna převáží.

Chytré přístroje a vyšetření oka
Na to, jak bude vypadat v budoucnu vyšetření
zraku, se zaměřili Mgr. Roman Heinz a Mgr. Radek
Anderle, Ph.D.
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Mgr. Roman Heinz z firmy ESSILOR – OPTIKA
spol. s r.o. ve své úvodní přednášce Revoluční
přístup k měření refrakce účastníkům představil
foropter Vision-RTM 800. Tento automatický optický modul umožňuje měnit sférickou a cylindrickou
mohutnost a osu cylindru od –20 do +20 D. Při
vyšetření se již nevyměňují skla v modulu obruby
mechanicky, ale vyšetřující pracuje s jedním výrobkem slučujícím všechna skla s algoritmy oka.
(Laicky by se modul dal tedy přirovnat k principu
dalekohledu a jeho ladění.) Klient podstoupí
rychlý sled testů a modul snímající oči propojený
s počítačem zaznamená jejich průběh. Refrakce je
hotova do šesti minut. Mgr. Heinz zmínil i výrobek
Visioffice, kdy si klient v optice stoupne na jedno
místo a snímkují jej kamery, čímž se měří přesná
centrace (což by znamenalo oproti dřívějším metodám větší přesnost).
Dotazy publika se týkaly složení modulu –
použitými materiály jsou silikon a plast a čočka
se vyvíjela ve Francii sedm let. Byla rovněž zodpovězena otázka týkající se eliminace chybovosti

Na konferenci
OPTOFEST 2019
přijelo 120 účastníků.

u tak rychlého testu – jde o sloučení rychlosti
a přesnosti, neboť to, že klient postoupí testy
delší, neznamená, že budou přesnější. Klíčový
dotaz zněl, zdali tak sofistikovaný systém může
teoreticky ovládat kdokoliv. Odborníka však přístroj, který je sice přesný, ale jeho funkce je i přes
IT finesy mechanická, nikdy nahradit nemůže –
ač lze v počítači všechny parametry přednastavit
a měřit, jejich čtení, posouzení a vyhodnocení
záleží vždy na něm.
Mgr. Radek Anderle, Ph.D., z firmy Carl Zeiss
spol. s r.o. ve svém příspěvku o centraci v 21. století zobecnil jako zástupce prodejce přístrojů
své zkušenosti s používáním těchto optických
přístrojů v praxích optiků a optometristů. Přestože je nové přístroje vždy zajímají, stává se, že
např. nakoupené centrační věže nejsou z 82 %
využívány (výjimkou je předpis tzv. multifokálů).
Důležité je, aby optik vyhodnotil, které přístroje
jsou pro něj opravdu relevantní. Anderle definoval optiku jako službu, nejen jako řemeslo,
a upozornil na to, že svět kamenných optik
a on-line optických služeb se již natolik promísil,
že ten druhý nelze ignorovat, naopak je třeba
jeho prvky využít ideálně přímo v optice. Anderle
nastínil proto koncept virtuálního zkoušení brýlí,
který pracuje s pojmem avatar a představuje,
zjednodušeně řečeno, virtuální obraz konkrétního člověka, nasnímaného přístrojem. Postup
je následující: bezklipový přístroj VisuFit 1000
(zatím je v testovací fázi) sloupovitého tvaru
s půlkruhovým prstencem v horní části obepí-

nající hlavu z cca 30 cm změří devíti kamerami
u stojícího člověka zároveň zvlášť pravé a levé
oko i náklon hlavy. S přístrojem se pracuje
přes i-pad, proto je možné brýle „zkoušet“
i virtuálně. Centrace probíhající na anatomicky
upravené brýlové obrubě se nedělá až na závěr,
jak je běžné, ale souběžně. Klienti, kteří nedůvěřují elektronickému ukládání dat a nechtějí
s konceptem svého virtuálního obrazu-avataru
pracovat, nemusejí.

Zkušenosti z praxe
a ze zahraničí
Na praktické zkušenosti z optické praxe se zaměřila Mgr. Gabriela Horáková s prezentací o vlivu
semipermanentních umělých řas na rohovku
a Beno Blachut s Bc. Danielem Mrvou s přednáškou nazvanou Stačí jedna čočka?
Mgr. Horáková nastínila téma, které má nezanedbatelný vliv na vyšetřování zraku. Při něm
je totiž v jednom okamžiku třeba převrátit víčko,
což s nalepenými očními řasami není možné.
Lepidlo, kterými jsou řasy uchyceny, ovlivňuje
slzný film, jenž se při vyšetření také zkoumá. Před
vyšetřením zraku je tedy třeba klientky dopředu
upozornit, že mají přijít bez umělých řas; ty je
nutné sejmout i v případě zákroků laserem. Při
vyšetření očí je třeba počítat také s následujícími faktory. Při nalepování řas hrozí poškození
očí a karcinogenita. Bezprostředně po aplikaci
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umělých řas rovněž zčervená oční bělmo, tento
příznak však do 15 minut odezní. Statisticky
významný, a to individuálně, je také nárůst vertikálního poloměru křivosti i horizontální poloměr
zakřivení – ten narůstá během 24 hod. po aplikaci, následně pak klesá.
Informací o klesajícím počtu nositelů kontaktních čoček začali svou přednášku Beno
Blachut a Bc. Daniel Mrva. Příčina tkví v univerzálnosti zakřivení a průměru kontaktních
čoček – ty nemusí z tohoto důvodu vyhovovat
všem, neboť každý má jinou velikost oka, existují tři korneosklerální typy. Znamená to mimo
jiné, že v místech, kde kontaktní čočka svými
okraji přiléhá k oku, mohou vznikat otlaky
a v nich se pak usazuje buněčný odpad. Problém se projevuje navenek pálením očí a nepohodlím, oční roztoky však v takovém případě
nepomáhají a situace může vést až k zánětu
oka. Pro případy na okraji spektra uvedl jako
nejvhodnější řešení Bc. Mrva individuální
kontaktní čočky a krok po kroku popsal proces
jejich aplikace. Tyto čočky jsou vhodné např.
pro profesionální sportovce, obecně pro oči
s atypickými parametry či pro starší generaci,
která byla zvyklá nosit kontaktní čočky a má
problémy se slzným filmem.
Velmi potřebné téma biokompaktibility kontaktních čoček nastínil na podrobném schématu
RNDr. Josef Čihák. Uvedl, že testy kontaktních
čoček jsou finančně náročné, ale nutné, neboť se
musí vyzkoušet jejich různé vlastnosti, počínaje
karcinogenitou. V této souvislosti je třeba dávat
pozor na produkty zakoupené on-line, neboť
všechny kontaktní čočky musí projít testem oční
dráždivosti a mít prohlášení o shodě.
Zkušenosti z programu Erasmus v Aalenu,
magisterského studia oboru v Berlíně a z práce
v zahraničí přiblížila posluchačům Bc. Iva Klimešová, která v současnosti pracuje v Německu
na pozici optometristky. Porovnávala především
český a německý systém vzdělávání, diplomových prací či vyšetřování zraku. Připomněla,
že společenství ECOO sjednocující optometrii
a vzdělávací systémy v Evropě každý rok vydává
tzv. modrou knihu, jež je dostupná na stránkách této organizace. Z posledního porovnání
vyplývá, že např. ve Francii a v Turecku nejsou
de facto optometristé, naopak ve Spojeném
království a v severských zemích jsou kompetence optometristů na vysoké úrovni. Situace
v ČR a Německu je podobná, liší se však systém
vzdělávání. V Německu je optik vyučen a má
tříleté vzdělání s tím, že se učí v praxi a dvakrát
týdně dochází do školy. Měřit zrak a aplikovat
kontaktní čočky lze po mistrovské zkoušce, jež se
skládá po roce až 2,5 letech výuky. Kompetence
má pak dotyčný stejné jako optometrista, proto
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se bakalářské i magisterské studium v Německu
potýkalo s nedostatkem studentů. Existuje také
rozdíl ve vyšetřování dětí – v Německu se vyšetřuje oproti ČR neomezeně.

Systém oka
Lateralitě oční dominance se věnovala Bc. Vero
nika Konečná, která mj. zkoumala, jak lze
dominanci využít při korekci zraku. Lateralita
(z latinského latus, tj. strana či bok) je upřednostňování jednoho z párových orgánů, dané
vývojově. Týká se nejen očí, ale i rukou, nohou či
uší. Existuje lateralita tvarová (např. srdce bývá
obvykle umístěno nalevo) a lateralita funkční,
kdy se užívá jeden z párových orgánů přednostně. Nejčastěji se zkoumá lateralita u rukou – již
od tří let věku je jasné, kterou ruku člověk bude
preferovat. Většina populace má dominantní
pravé ucho, tedy levou mozkovou hemisféru.
U zraku je důležité to, aby jedno z oční nebylo
dominantní příliš. Neplatí přitom, že vedoucí
oko má vyšší zrakovou ostrost. Na dominanci
oka existují testy a dělí se na senzorickou,
směrovou a okulomotorickou. Projevuje se
např. v případech, kdy se díváme do hledáčku fotoaparátu či do mikroskopu. V 67 % je
shodná lateralita horní i dolní končetiny a oka,
ve 26 % je shodná lateralita horní končetiny
a dolní končetiny a odlišná je lateralita oka,
méně často se vyskytují ostatní případy (např.
shodná lateralita oka a ruky a odlišná u nohy).
S dominancí se pracuje v praxi např. při korekci
presbyopie u metody monovision. Zajímavou
roli hraje dominance u střelců, kdy je pro dobrý
výsledek podstatná shoda role dominantní ruky
a dominantního oka.

Mgr. Gabriela
Horáková popsala vliv
semipermanentních
umělých řas na rohovku.

Bc. Ivo Dubil se zabýval vergenčně-akomodačním systémem a jeho změnách s věkem,
zajímala jej konkrétně změna vergenčního
systému v závislosti na amplitudě akomodace.
Vysvětlil, že u exoforie dochází po dvacátém
roce života k fyziologické heteroforii a pokud
má dvacetiletý člověk ortoforii do blízka,
v šedesáti letech může mít exoforii až šest
prizmatických dioptrií. Upozornil na ojedinělý
jev esoforie do blízka, jenž může nastat během
nástupu presbyopie kolem čtyřicátého roku
života, způsobený tím, že člověk nemá korekci
do blízka, ale snaží se stále akomodovat, vidí
však rozmazaně a může se u něj tím pádem
objevit diplopie a astenopické potíže. Pomocí
je adice do blízka. Další část své přednášky
se zaměřil na změnu polohy blízkého bodu
konvergence.

Léčba zraku
Dvěma lékařským tématům – laserům v oftalmologii a ektatickým degeneracím oka – se
věnovali Mgr. Petr Langer z Oční kliniky Lexum
a Mgr. David Chytil z Centra mikrochirurgie oka
v Bratislavě.

Mgr. Langer popsal typy laserů, jejich
fyzikální vlastnosti a funkci rezonátoru. Pro
připomenutí, zkratka laser znamená light amplification by stimulated emission of radiation,
což se do češtiny překládá jako světlo zesílené
stimulovanou emisí záření. Pro laserové záření
jsou typické fotony; světlo je koherentní a monochromatické. Laser by nemohl fungovat bez
aktivního prostředí a rezonátoru sestávajícího
z polopropustného a plně odrazného zrcadla.
Při procesu jde o to, že atom na nižší energetické hladině se vybudí do hladiny vyšší a interaguje s fotonem. Z jednoho fotonu se následně
stávají fotony dva, což je smyslem stimulované
emise. Fotony tímto způsobem kmitají neustále mezi dvěma zrcadly a jejich počet nabývá.
Poté, kdy vznikne jejich požadované množství,
rezonátor opouštějí. Lasery se dělí podle typu
aktivního prostředí, dále podle velikosti energie,
vlnové délky a způsobu využití. Mgr. Langer se
podrobněji zabýval lasery používanými v očním
lékařství – v minulosti to byl velmi využívaný
argonový laser, sloužící k léčbě sítnice, dále
excimerový laser a v současnosti pak nejvíce
používaný Nd:YAG laser. Nejpokročilejší je femtosekundový laser, jenž má uplatnění v refrakční
i rohovkové chirurgii.
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Mgr. Chytil po stručném rozdělení ektatických degenerací oka (keratoglobus, keratokonus
a pelucidní marginální degenerace) rozvedl jako
nejčastější poslední dvě jmenované. Připomněl,
že keratokonus vzniká v pubertě, kdy je progrese
rychlejší, a ve druhé dekádě života. Vyjmenoval
faktory vedoucí ke keratokonu – patří mezi ně
vyšší koncentrace enzymu proteázy, mikrotraumata očí způsobená jejich mnutím, genetické
predispozice a jsou součástí jiných onemocnění.
Pelucidní marginální degenerace je bilaterální
asymetrické onemocnění spodní poloviny rohovky a jeho etiologie není zcela známa. Vzniká ve
druhé dekádě života a jeho projevem je astigmatizmus a protenčení stromatu. Chirurgická léčba
má stabilizovat rohovku, nikoliv zlepšit zrakovou
ostrost, k jejímu vylepšení však dojít může. Kromě corneal cross linkingu lze řešit onemocnění
aplikací intrastromálních rohovkových segmentů nebo MyoRingem. Korekce je nesnadná,
na autokeratorefraktometru lze s přesností na
dva cylindry určit sílu cylindru. Podle poznatků
Mgr. Chytila se posouvá sférická složka korekce
do plusu, což je jev opačný oproti poznatkům
v literatuře. Vysvětlení zní, že protenčení rohovky
přebíjí její sestrmění. Přednášející doporučil začít
korekci cylindrem, pak dorovnat sféru. K dalším
možnostem korekce patří měkké kontaktní čočky
či tvarově stálé kontaktní čočky (u vyšších stadií),
u nichž je třeba dávat pozor na vznik bublin a na
zakřivení (nesmí být příliš ploché). Na závěr své
přednášky popsal Mgr. Chytil onemocnění na
konkrétních třech kazuistikách.
Bc Ľudmila Kleinová ve své přednášce Corneal
cross linking jako riešenie keratokonusu uvedla,
že v České republice má keratokonus aktuálně
53 000 lidí, na Slovensku je to 27 000, takže se
s těmito případy lze setkat v běžné praxi. Čtenáři
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si tímto mohou připomenout, že keratokonus je
degenerativní onemocnění, při němž rohovka
nabývá kónického tvaru a ztenčuje se její stroma.
Dříve se řešil tvrdými kontaktními čočkami, od roku
1999 byla v Drážďanech použita nová metoda corneal cross linking zpevňující rohovku, proto také
nazývaná Drážďanský protokol. V ČR se objevila
roku 2007, na Slovensku o rok později. Léčba spočívá v tom, že na rohovku se dává riboflavin, poté
je aplikováno UV světlo. Rohovka riboflavin vstřebá
a kolagenní fibrily vytvoří díky fotopolymerizaci
v rohovce kovalentní vazby. Jinými slovy se jedná
o chemické lepení neboli cross link.

Sto dvacet účastníků
Konference OPTOFEST 2019 se konala 9. listopadu
minulého roku a jejím pořadatelem byla již tradičně katedra optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přijelo na ni 120 účastníků. Aktuální počty posluchačů bakalářského
programu na této katedře jsou: 25 (1. ročník),
19 (2. ročník) a 22 (3. ročník). Na magisterském
stupni studuje po sedmi studentech v obou ročnících. Součástí konference byla odborná edukační
sekce studentů magisterského studia optometrie,
kdy studenti zpracovávali kazuistiky a dosud nezpracovaná témata, např. tzv. myšlenkové mapy
pro pacienta, aby dokázal pochopit svou vadu
a pracovat s ní. Jako každý rok se mohli účastníci
rovněž zapojit do oblíbené soutěže o nejlepší
poster, při níž se hodnotila odborná stránka,
grafická úprava, přehlednost, srozumitelnost,
komunikační schopnosti a celkový dojem.
Eva Klapalová
foto: Markéta Martínková

|^ Mgr. David Chytil
z Centra mikrochirurgie
oka v Bratislavě se
zaměřil na ektatické
degenerace oka.
f Beno Blachut
uvádí přednášku
Stačí jedna čočka?

Veletrhy

autor: redakce

OPTA ukáže
historii i budoucnost
oční optiky
V pořadí 26. ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA už za několik týdnů otevře své brány. Profesionálové pečující
o zrak se v Brně setkají o víkendu 13. až 15. března. Čeká je tu třeba výstava
historických brýlí, přednáška o roli sociálních sítí v propagaci oční optiky nebo
prezentace světových trendů v designu. A samozřejmě i nové kolekce obrub
a slunečních brýlí i novinky v přístrojové technice od předních dodavatelů.
Špičkové exponáty od lídrů trhu
V Brně návštěvníci uvidí jako první všechny novinky, jejichž premiéru si firmy schovávají právě
na veletrh. Firma Carl Zeiss přiveze mj. revoluční
bezklipový centrační přístroj ZEISS VisuFit 1000.
Společnost Omega Optix se pochlubí mj. individuální progresivní čočkou Exact DS Fusion, která
je vytvořena na míru zákazníkovi díky špičkové
digitální podpoře. Z novinek firmy Safilo můžeme
jmenovat novou kolekci značky Carrera, kterou si
oblíbili i jezdci formule 1. V expozici firmy Aglaja
si prohlédnete novou kolekci návrhářky Caroline
Abram, která byla hostem loňského veletrhu
OPTA a za tuto kolekci získala cenu Silmo d'Or
na loňském veletrhu Silmo Paříž. A společnost
Rodenstock slibuje velké překvapení, ze kterého
zatím prozradila jen název – její revoluční novinka
má jméno B.I.G.
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Novinky samozřejmě čekají na každém
stánku. Vedle již jmenovaných vystavují na
veletrhu firmy jako Alcon Pharmaceuticals,
AMBG, CooperVision, DUOS, Gafas, Johnson &
Johnson, Mi.optics, Mr. Gain, New Line Optics,
Optika Č
 ivice, Optiland, Optiplast Eyewear,
Opti – p
 roject, ProdesignSK, Pronap, Sagitta,
Sover, UVEX Safety CZ a mnohé další. Nejlepší
exponáty se opět budou ucházet o ceny v soutěži
TOP OPTA. Jedna soutěžní kategorie se zaměří
na zvýrazněné téma letošního ročníku, kterým je
kvalita vidění pro všechny generace.

Unikátní výstava historických brýlí
Veletrhy ukazují hlavně pohled do budoucna –
kam směřuje vývoj techniky a co se bude nosit
v příští sezoně. Není však na škodu ohlédnout se

pro změnu do minulosti a ukázat tradici, ze které
obor vyšel. Na veletrhu OPTA 2020 bude poprvé
vystaven výběr z privátní kolekce Viléma Rudolfa –
optika a optometristy, který se historií brýlí zabývá
již dlouhou dobu. Výstava mapuje světový vývoj
pomůcek pro lepší vidění a ukáže historické brýle,
brýlová pouzdra, zvětšovací skla i divadelní kukátka
z období od 14. do 19. století. Návštěvníci si prohlédnou také unikáty, které žádná jiná podobná
kolekce neobsahuje: historické brýle z Číny, brýle
z ryzího zlata a stříbra, starodávná pouzdra ze
žraločí kůže nebo brýle ze 17. století nalezené při
vykopávkách v Amsterodamu. Podobné artefakty,
stejně jako výstava tohoto rozsahu, nebyly dosud
nikdy v České republice k vidění. Výstavou provede
formou komentovaných prohlídek sám autor a majitel kolekce Vilém Rudolf, a to v pátek 13. března
v 17.00 hod. a v sobotu 14. března v 10.00, 13.00
a 16.00 hod. Nenechte si prohlídky ujít!

Jak na sociální sítě a další zajímavosti
Informace o trendech a aktuálních tématech
z oboru oční optiky a oftalmologie opět přinese
odborný program. Do přednáškového sálu OPTA
FORUM jsou v pátek a v sobotu zváni všichni zá-

jemci z řad návštěvníků i vystavovatelů. Dozvědí
se třeba o možnostech, jak efektivně využít sociální sítě k propagaci v oční optice. Které sítě zvolit?
Jaké publikum na nich najdeme? Jaký obsah pro
ně vytvářet? Na tyto a další otázky poskytnou
odpovědi dvě veletržní přednášky Jany Kovářové z mezinárodní agentury Havas Prague, které
proběhnou v sobotu od 10.00 a od 14.00 hod.
Optik Tomáš Haberland bude přednášet
o historii zrakové korekce před vynálezem brýlí
(v sobotu od 11.00 hod.) a chybět nebude ani
oblíbená přednáška nizozemské designérky
a trendové specialistky Ellen Haeser, tentokrát
v sobotu od 13.00 hod. a s názvem Časy se mění.
Kompletní program přednáškového centra OPTA
FORUM je k dispozici na webu www.bvv.cz/opta.
Veletrh OPTA 2020 se koná v pavilonu B brněn
ského výstaviště, v těsné blízkosti parkovacího
domu Expo Parking. V pátek a v sobotu zůstává
veletrh otevřen od 9.00 až do 19.00 hod., v neděli
končí ve 12.00 hod. S klubovou kartou OPTA mají
návštěvníci vstup zdarma.
autor: redakce
foto: Jiří Zach
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překlad:
prof. MUDr. Blanka
Brůnová, DrSc.

Úrazy ve sportu:
S brýlemi by se
to nestalo
Oční lékaři, oční optici, ortoptisté a optometristé stejně jako vědečtí pracovníci z oblasti sportu jsou důležitými spolupracovníky
v nejlepší péči u očních úrazů a ochraně očí. Německý magazín
DOZ Deutsche Optikerzeitung osvětluje toto téma z různých
úhlů pohledu a doporučuje přiměřená omezení sportovních
aktivit po očním poranění.
Sportovní aktivity přispívají k pozitivnímu životní naladění, mají kladný vliv na
imunitní systém, prokrvení a tím rovněž
na hojení a regeneraci organizmu.
V současné době je sedmdesátiletý
člověk stejně agilní, jako byl před desetiletími člověk šedesátiletý. Zároveň se
rozšiřují možnosti očních chirurgických
výkonů; řadu z nich je možno absolvovat
ambulantně, což samozřejmě zahrnuje
i čas potřebný na vysvětlování úkonů,
který je třeba vnímat velmi citlivě. Týká
se to i sportovců, u nichž je po úrazu
potřebné chirurgické řešení.
V literatuře existuje sice řada publikací o jednotlivých očních změnách
při sportech, chybí však statistické
údaje o větších skupinách. Prospektivní
či obsáhlejší studie, které by mohly
vyjevit potřebné korelace, zcela chybějí a pravděpodobně je nemůžeme
očekávat ani v budoucnosti. Důvodem
jsou nejen etické základy a zásady,
ale též nepatrné počty publikovaných
případů, které zůstávají ve fázi pilotní
studie a nejsou reprezentativní. Tato
situace je v řadě medicinských oblastí
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známá a lze ji vyložit tak, že mnohé
rady mohou být vnímány pouze jako
doporučení. Uvádíme tedy na základě
příčinných souvislostí a zkušeností –
především u sportů zrakově postižených a nevidomých jedinců – tato
navrhovaná doporučení.
Navzdory lepší osvětě je v předloženém vzorku patrný počet očních
zranění, nezávisle na tom, zda se stala
ve škole, ve sportovních klubech či ve
volném čase. Všechny úrazy, ať už se
přihodily jakkoliv, musí být adekvátně
ošetřeny. Brýle, kterými je refrakční vada
korigována, představují ochranu, ale
často není doceňován efekt přesného
vidění. Platí to od dětí a mládeže při
školní výuce až po elitní sportovce.

Jak neskoncovat
se sportem
Pozitivní vliv sportu je zdokumentován
díky četným sdělením od ortopedů, internistů (při onemocněních látkové výměny), i z péče o pacienty s rakovinou.

Po očních operacích nebo onemocněních vyžadujících delší dobu léčení
je výrazná snaha vyhnout se ukončení
sportovní aktivity, naopak je důležité
umožnit, aby bylo možné pokračovat
ve sportovních činnostech. Je proto
podstatné jednoznačně vyjmenovat
sportovní aktivity, které představují
riziko při hojení nebo mají vliv na další
průběh onemocnění.
V tab. 1 jsou uvedena doporučení,
vzešlá ze spolupráce několika různých
autorů (z Univerzitní oční kliniky v Heidelbergu, univerzity PH Heidelberg,
z centra Blista Marburg soustřeďujícího
sportovní oftalmology). Podklady pro
uvedené závěry byly získány na základě
sportovních aktivit zrakově postižených
a nevidomých jedinců při sportech ve
škole i ve volném čase ve speciálních
školách s důrazem na zrak. Pokud se
lehce modifikují, lze tyto závěry použít
jako doporučení. Zásadní zodpovědnost spočívá však vždy na očním lékaři.
Znalost těchto doporučení je důležitá
i pro očního optika, aby pacient či klient
získával co nejméně odlišných informací, což by jej znejisťovalo.
Tato doporučení byla zavedena od
roku 2016 do vyučování tělesné výchovy
dětí s očními vadami v odpovídajících
zařízeních a mají pozitivní dopad. Podle závěrů těchto doporučení dostává
pacient po nekomplikované implantaci
nitrooční čočky (IOL) tyto rady.

Nejvyšší podíl očních úrazů ve sportu má squash a raketbal. Naopak lukostřelba je pro zdraví oka bezpečná.

Pokud dostává léky k utlumení
infekce, je nutno vyvarovat se rizika
infekce (žádné plavání nebo sauna,
jen mírná sprcha). Již brzy po operaci
mohou být prováděny cviky koordinace
a síly, nesmí však být takové, aby vyvolaly otřesy těla. Od čtvrtého týdne již cviky
není třeba omezovat.
V oblasti refraktivní chirurgie je třeba upozornit na to, že po výměně nitrooční čočky se ve vyšším počtu vyskytuje
především u mladých mužů odchlípení
sítnice (blesky, zamlžené vidění).
Všechna sportovní cvičení, spojená s otřesy, jsou proto nejméně čtyři
týdny zakázána. Řadí se k nim sporty
jako jóga, jízda na koni, trampolína,
kopaná, házená apod. Neexistuje žádná
studie, která by potvrzovala vyšší počet
odchlípení sítnice u vyšších myopů.
V takových případech by se samozřejmě měly používat sportovní ochranné
brýle. Sporty se zvýšeným nebezpečím
kontuze bulbu (box a bojové sporty)
nejsou rovněž doporučovány.
Shrneme-li podstatné, pooperační fáze může být pro pacienta velice důležitá. Aby mohl pokračovat ve
sportovních aktivitách, je třeba vždy

Doporučení

Význam pro postoperativní stav
(příklady)

Žádné omezení
Sportovní činnost neovlivňuje vidění.

Všechny sportovní disciplíny povoleny.

Nošení sportovních (ochranných) brýlí

Důrazně doporučeno u všech kontaktních
sportů po opakovaných nebo čerstvých
operacích (fistulujících pro glaukom
nebo odchlípení sítnice).

Lze provádět všechna cvičení bez
přímého nebezpečí oka

Nesmí se provozovat box, karate a všechny
plně kontaktní sporty s nebezpečím
pohmoždění či kontuze.

Umožněny všechny sporty bez otřesů
a rychlých pohybů

Toto omezení platí po implantaci IOL
a operaci odchlípení sítnice v prvých
čtyřech týdnech po operaci. Lze provádět
opatrně cvičení rovnováhy i koordinace
a chodit na procházky; běh a jízda na
koni jsou zakázány.

Ochrana před infekcí
V prvních týdnech po operaci nebo
při zánětech.

Ochrana před podrážděním očí při
plavání, v sauně a před cizími tělísky.
Vyvarovat se intenzivního cvičení, které
může vést k oslabení imunity. Je možné
provádět cviky koordinace, rovnováhy,
mírně posilovat a chodit na procházky.

tab. 1

Doporučení pro sportovní aktivity.

důsledně vysvětlit mu všechny okolnosti
a zdůraznit i důležitost nošení sportovních ochranných brýlí pro určitý sport.
Osvědčilo se, když se předpis finálních

pooperačních brýlí realizuje nejdříve až
šest týdnů po operaci. Pokud je nutná
korekce dříve, předepisují se tzv. přechodné brýle.
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Podíl očních úrazů na všech úrazech
při sportu v letech 2010 až 2015
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Podíl očních úrazů na všech úrazech při sportu v letech 2010 až 2015. Míra očních poranění je 2 327, což představuje 1,07 % z celkem
216 719 sportovních úrazů.

Pravidla jako ve Švýcarsku?
Oční úrazy tvoří kolem jednoho procenta všech nehod ve sportu (viz graf).
Vedle vodního póla jsou to především
úrazy ve sportech, pro něž jsou typické údery (squash, badminton, tenis)
a minimální možnost ochrany. Z toho
důvodu jsou nyní ve Švýcarsku i v Německu zavedena pravidla o používání
ochranných brýlí při squashi, aby se
snížilo nebezpečí při úderech.
I když počet úrazů, předložených
pojišťovnou VBG, pro čtyři sledované
sporty (kopaná, házená, hokej a košíková) nepřesahuje jedno procento
očních úrazů, měli by oční lékaři a optici doporučovat užívání ochranných
brýlí. Nevztahuje se to jen na období
po operaci, kdy brýle představují
ochranu před kontuzí (především po
protiglaukomových fistulujících operacích, operacích sítnice a transplantacích rohovek), ale zároveň na běžně
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používanou korekci vidění (ačkoliv
to nepatří do běžných požadavků na
užívání ochranných brýlí).
Rúrská univerzita v Bochumi
(RUB) uveřejnila brožuru (Schulsportbrillentest 2013–2017 – Test
školních sportovních brýlí), v níž je
vypracován jednoduchý model, který
je možné doporučit pacientům či klientům. Jsou to brýle, které spojují oba
požadavky – korekci vidění i ochranu
očí. Díky snaze Dr. Gernota Jendrusche
a jeho spolupracovníků z RUB byl sestaven katalog organizace ASiS, která se
zabývá bezpečností. Katalog slouží jako
podklad pro odpovídající modely brýlí.
Pravidla nošení odpovídajících
brýlí hrají při závodech malou, ale
velice důležitou roli. Ve všech bojových
sportech je používání brýlí zakázáno.
Při sportech s plným kontaktem jako
box lze doporučit kontaktní čočky,
stejně jako při plavání, z hygienických
důvodů.

Drobná poranění
nebo urgentní stav
v očním lékařství
Existuje řada různě závažných očních
poranění – od urgentních stavů s viditelnými či skrytými projevy, záněty a s poruchou vidění nebo bez poruchy vidění.
V každém případě je třeba zachovat klid
a dodržet jasný plán postupu.
Při očních poraněních často nebývá
bolest úměrná závažnosti poškození.
K posouzení závažnosti úrazu a k určení
přesné diagnózy je často třeba dalších
vyšetření (vyšetření nitroočního tlaku,
rozsahu zorného pole, šíře a reakce zornice, stavu cév na očním pozadí a dalších).
V zásadě platí, že je třeba důkladná
konzultace u oftalmologa. U onemocnění jako odchlípení sítnice či glaukomový záchvat rozhoduje o šancích na
příznivý výsledek včasné zahájení léčby.
V Německu existuje velice dobrý a užitečný systém organizace péče v případě

úrazů (veřejné zdravotnictví i oční kliniky). Speciální znalosti z oblasti sportovní
oftalmologie hrají významnou roli především v postoperativních fázích.

Viditelná či skrytá poranění
Při poskytnutí první pomoci po očních
úrazech je třeba viditelná zevní poranění oka a orbity překrýt sterilním tamponem a pacienta (s doprovodem) dopravit do nejbližší oční kliniky – pokud
je to nutné, tak pohotovostní službou.
Při poraněních bez zevně viditelných známek, jako jsou např. drobná
cizí tělíska nebo kontuze bulbu, která
nejsou vždy spojena s poškozením rohovky, chybí pocity cizího tělíska v oku.
Intenzivní bolest je vyvolána vzhledem
k vysoké citlivosti rohovky poškozením
její nejpovrchnější vrstvy – to může způsobit až neschopnost rozevření víčkové
štěrbiny (blefarospazmus).
U všech popsaných stavů je doporučena nejpozději druhý den kontrola
u očního lékaře. Pokud je v anamnéze
úrazu bodnutí, úder nebo podobná příhoda, je nutné u očního lékaře rovněž
okamžité vyšetření.

Závěr
Předložený návod je po zkušenostech
autorů praktičtější, vědecky přijatelnější
a použitelný v mnoha sportovních odvětvích po výkonech očních lékařů nebo
při chronických očních onemocněních.
Tento návrh nevylučuje odlišný přístup
v individuálních odlišných případech,
popisuje totiž obecně vhodný postup
v popsaných situacích. Význam nošení sportovních ochranných brýlí pro
ochranu zraku není ještě navzdory intenzivním snahám dostatečně doceněn
a v dostatečném povědomí a měl by být
dále aktivně doporučován.
Z německého originálu přeložila
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
grafické podklady: DOZ 06/2019
Literatura:

Dokud jsou aplikovány léky tlumící zánět, je třeba se vyvarovat po implantaci nitrooční čočky
potencionálním zdrojům nákazy (plavání, sauna).

Vhodné brýle i pro
celodenní nošení

Vhodné brýle zaručující
navíc ochranu očí

Obruba musí být stabilní, odolávat
nárazům a nesmí mít ostré hrany.

Obruba musí být stabilní, odolná proti
zlomení a nesmí mít ostré hrany. Na nose
a spáncích je nutné polstrování, stranice
musí být překryty.

Obruba musí být pevně usazena
a být dostatečně velká, aby se při
předklonu opírala o kosti, upevněna
by měla být nejlépe suchým
zipem a mohla by být odnímací
od normálních brýlí.

Odpovídající obruba, která přesně sedí,
připevněná individuálními koncovkami.

Obruba musí pevně sedět na
nose, měkké polstrování musí být
z hygienických důvodů odnímatelné.

Na kořeni nosu a rovněž po stranách je
nutné pokud možno měkké podložení,
jež má být vyměnitelné z důvodu hygieny.

Zasazení brýlových čoček musí zaručovat,
že při úderu míčem bude zasaženo pouze
okolí oka.

Zasazení brýlových čoček musí být takové,
aby zaručovalo pouze styk s okolím oka.

Brýlové čočky musí být z umělé hmoty
(polykarbonát, Trivex, PNX 1.53).

Brýlové čočky musí být z umělé hmoty
(polykarbonát, Trivex, PNX 1.53).

Brýle by měly jen minimálně
omezovat zorné pole.

Brýle by měly jen minimálně
omezovat zorné pole.

Dětské brýle vhodné pro školní tělocvik
by neměly představovat riziko úrazů.

Brýle musí splnit nejvyšší požadavky
(ANSI/ISEA) při zkouškách dopadů míče.

KATLUN, Thomas. Nicht nur beim
Squash gilt: Mit Brille wär' das nicht
passiert, DOZ Deutsche Optikerzeitung.
Heidelberg: DOZ-Verlag, 2019, 6, 84–89.

tab. 2

Požadavky na vhodné sportovní brýle. Kontaktní čočky mohou
představovat alternativu u sportů, kde není povolena žádná brýlová
korekce (bojové sporty, vodní sporty).
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Diagnostika
chorob vyšetřením
barvocitu
Barevné vidění je neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života a bereme jej jako samozřejmost. Zrak samotný je
nejdůležitějším smyslem. Umožňuje nám orientaci v prostoru
a rozlišování předmětů díky kontrastu a barvám.
Barevné vidění je iluze vytvořená interakcí milionů neuronů v našem mozku
a dochází k němu za fotopických podmínek, tedy za světla. Oko jako orgán
je však velice citlivé na změny v organizmu. Slouží tedy velice dobře jako prvotní ukazatel toho, pokud v organizmu
probíhá něco patologického.

Barevné vidění
Zrakový vjem vzniká interakcí mezi třemi
typy fotoreceptorů na sítnici, které se
nazývají čípky. Tyto světločivné buňky reagují na vlnové délky v rozmezí přibližně
od 400 nm do 600 nm. Při dopadu světla
je každý typ aktivován jinou intenzitou
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a dalším zpracováním v hlubších částech zrakové dráhy dochází k vytvoření
konečného zrakového vjemu [1].

Poruchy barvocitu
Poruchy barevného vidění nebo také
barvocitu můžeme rozdělit na vrozené nebo získané. Dále se dělí podle
stupně postižení barevného vidění
a posledním možným dělicím kritériem
je barva, kterou pacient vnímá chybně
(obr. 1). Jelikož se jedná o vady vázané
na chromozom X, jsou častěji postiženými muži. Nejčastěji se vyskytující poruchou barvocitu je anomální trichromacie, kdy jsou sice na sítnici obsaženy

tři typy čípků, ale jeden má posunutou
spektrální citlivost. Rozlišujeme potom
protanomálii (snížena citlivost pro
vnímání červené), deuteranomálii
(snížená citlivost pro vnímání zelené)
a tritanomálii (snížená citlivost pro vnímání modrofialové). Druhou možnou
vadou je absence jednoho typu čípků
na sítnici. V takovém případě mluvíme o dichromacii. V tomto případě
rozlišujeme protanopii, deuteranopii
a tritanopii. Získané poruchy barvocitu
můžeme najít u lidí s neuropatií optiku,
při nejrůznějších onemocněních sítnice
a také u chronických chorob, ve stáří
nebo jako nežádoucí vedlejší účinek
při užívání některých léků [1, 2, 3, 4].

Tetrachromacie
Jedná se o zvláštní anomálii, u níž je
otázkou, zda se opravdu jedná o poruchu barevného vidění. Normální lidské

inzerce

Trichromacie
Deuteranomálie
100

1

95
Protanomálie

9

75

7

Protanopie

Deuteranopie
Tritanopie

25

2

5

5

0

0

Tritanomálie

Achromatopsie

obr. 1

Jednotlivé poruchy barvocitu s viděním barevného spektra seřazené podle
frekvence výskytu.

barevné vidění zprostředkovávají tři
typy čípků na sítnici. Přibližně 12 % žen
je nositelkami deficience barevného
vidění, vázané na chromozom X, zvané
anomální trichromacie. Často se jedná o matku nebo dceru anomálního
trichromata, jež mohou být tetrachromatky. Takovéto ženy jsou totiž přenašečky defektního dědičného genu,
kdy jeden chromozom X obsahuje
genetické informace pro normální čípky, zatímco druhý nese informace pro
ty spektrálně posunuté. Díky náhodné
inaktivaci X chromozomu obsahuje
jejich sítnice místo tří typů čípků čtyři
typy. Výzkum provedený anglickými
a americkými vědci v roce 2010, kdy
zkoumali a porovnávali výsledky čtyř
různých testů provedených u skupiny
lidí s protanomálií a deuteranomálií,
odhalil, že z 53 zkoumaných subjektů
vykazovala znaky tetrachromacie pouze
jedna žena [2, 5].

Vyšetření barvocitu
Mezi nejznámější a nejběžněji používané
vyšetření barvocitu patří pseudoizochromatické testy, konkrétně Ishiharovy testy
(obr. 2), které se řadí do určovací kategorie. Jedná se o znaky nebo obrazce
vytvořené barevnými kolečky o stejné
barvě, ale s různým jasem, případně
odstínem. Další možností vyšetření je
zástupce ze skupiny seřazovacích testů,

konkrétně se jedná o 100 Hue test, který
obsahuje barevné terčíky – pacient má
za úkol seřadit je podle odstínů, když
jeden z nich odebereme. Poslední kategorii testů tvoří testy míchací. Do nich
náleží vyšetření na anomaloskopu, kdy
se pacient snaží namíchat stejnou barvu,
jaká je na předloze [6].

Možnosti diagnostiky
vyšetřením barvocitu
V této oblasti jsou stále ještě získávány
nové poznatky a informace, nicméně
v současné době se diskutuje o možnosti diagnostiky různých chronických
onemocnění neurologického původu
pomocí vyšetření barvocitu. Díky tomuto by mohl například optometrista
pomoci při včasném odhalení počínajícího glaukomu pouze s pomocí
izochromatických tabulek a odkázat
100
pacienta k dalšímu vyšetření v oftalmologické ordinaci. V případě95glau
komu totiž dochází vlivem vysokého
nitroočního tlaku k poškození 75sítnice
a v souvislosti s tím k degeneraci sítnicových fotoreceptorů [7].
Podle studie z roku 2017 25
prováděné na Oxfordské univerzitě by taky
5
bylo možné podle vyšetření barvocitu
rozlišit typ demence u starších lidí. Byl
0
totiž zaznamenán rozdíl ve výsledcích
u pacientů s Alzheimerovou chorobou
a pacientů s vaskulární demencí [8].
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obr. 2

Ukázka Ishiharova testu.

Na Radboud University Medical
Centre v Nizozemsku prováděli studii,
kdy vyšetřením barvocitu u lidí s Parkinsonovou chorobou lze vedle včasné
diagnostiky této choroby na základě
provedeného testu uzpůsobit a zvolit
vhodnou léčbu, aby dále nedocházelo
ke zhoršení barevného vidění [9].
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Brýle nejsou jen obruba.

Ortoptika

autorka:
Mgr. Andrea Jeřábková

Sakadické
pohyby
V jednom ze svých minulých článků jsem zmiňovala sakadické
pohyby jako jedny z nejdůležitějších očních pohybů pro čtení
a psaní. Ráda bych se tedy na tuto problematiku podrobněji
zaměřila. S nesprávnými sakadickými pohyby se setkávám velmi často u dětí, které mají ve škole problémy se čtením nebo
přicházejí na základě doporučení z pedagogicko-psychologické
poradny či od oftalmologa.
Sakadické pohyby jsou velmi rychlé
reflexní pohyby, jejichž rychlost však
nelze ovládat vůlí. Zobrazují rychle se
pohybující objekt do fovey. Sakády
rozlišujeme dopředné (orientované ve
směru čtení, tedy zleva doprava) a regrese (orientované opačně, tedy zprava
doleva). Velikost sakád dopředných
je při čtení odvozena od percepčního
rozpětí. Obecně lze říci, že velikost percepčního rozpětí odpovídá cca patnácti
písmenům napravo od fixačního bodu.
Velikost dopředné sakády odpovídá cca
šesti až osmi písmenům.
Velikost dopředné sakády velice
úzce souvisí s výskytem regrese. Čím
větší je dopředná sakáda, tím stoupá
pravděpodobnost výskytu regrese.
Tento stav se objevuje až od větších
sakadických velikostí, zhruba od šesti
a více písmen. U kratších sakád není
viditelný.
Sakadický pohyb má tvar vektoru,
přičemž začátkem tohoto pomyslného
vektoru je myšlen fixační bod, kde do-
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předná sakáda začíná (počátek slova)
a koncem vektoru je přistávací pozice
fixačního bodu, kam jsou přeneseny
naše oči (konec slova). Zjednodušeně
lze říci, že přistávací pozicí při čtení textu
bývá nejčastěji místo mezi středem
slova a jeho začátkem. Toto umístění
vychází z odhadu čtenáře podle délky
slova. V tomto případě se uplatňuje
také parafoveolární vidění. Rozložení
přistávacích sakád se u dětí neliší od dospělých. S narůstajícím věkem se rychlost sakád zvyšuje a dále u vyspělých
čtenářů nacházíme již zautomatizovaný
oční pohyb, který určuje velikost sakád.
Se zvýšením čtenářské schopnosti je
vyšší i počet slov, která jsou přeskakována. Rozšiřuje se také percepční
rozpětí, jež umožňuje při čtení fixací
jednoho slova dekódovat současně
také další slovo, a tím ho v následující
akci přeskočit. Regrese jsou tedy zpětně
orientované sakády, které způsobují, že
se oči vracejí při čtení v rámci jednoho
slova zpět nebo k předchozí části textu.

Regrese mohou logicky způsobovat problémy s jazykovým nebo
s percepčním zpracováním textu.
U dítěte s častými regresemi nacházíme neschopnost pochopit čtený text,
špatně se v něm orientuje. Takové
dítě potřebuje na přečtení více času
a většinou potom nestihne v daném
časovém úseku splnit požadovaný
úkol. Frekvence regresí je mimo jiné
také ovlivněna obtížností textu. Často
pozorujeme tzv. neúčelnou regresi,
při které je patrná chaotická fixace
očí. Čtenář se ztrácí v textu. R
 egrese
pozorujeme nejčastěji v rámci jednoho řádku. Pravděpodobnost vzniku
regrese ovlivňují např. vizuální faktory (délka slova), okulomotorické
faktory (počáteční a přistávací pozice
sakády), charakteristika slova (zda jej
čtenář zná) či frekvence slova. U dětí,
které mají problémy se čtením, a tedy
zpravidla nemají v pořádku dopředné
sakády, nacházíme regresi. Dále kromě
jiného pozorujeme velmi často nedostatečnou šířku fúze, která ovlivňuje
percepční rozpětí. Jestliže se k těmto
patologickým očním pohybům přidá ještě insuficience konvergence,
snížený kontrast citlivosti nebo malá
exoforie do blízka, je jasné, že dítě
nemůže dobře číst. A to nebereme
v potaz výskyt oční vady nebo poruchu
binokulárních funkcí, např. strabizmus.

při kontrolním vyšetření, ale hlavně ve
škole. Je samozřejmě vhodné, pokud to
vyžaduje situace, provádět cvičení komplexně. Nejenom tedy oční, ale např. dále
ve spolupráci se speciálním pedagogem,
fyzioterapeutem, logopedem. Na nápravu není pozdě v žádném věku. Jestliže jde
o dítě, u kterého byla prokázaná dyslexie,
oční pohyby nenapravíme zcela, ale
můžeme cvičením oční pohyby výrazně
zlepšit. Jakékoliv zlepšení ve škole se projeví samozřejmě na sebevědomí dítěte.
Mgr. Andrea Jeřábková
Ortoptická ambulance, Brno
katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně
andrea.jerabkova@email.cz
www.ortoptika.net
foto: archiv Adobe Stock

Rodiče velice často říkají, že čtou
s dětmi každý den, někdy i několik hodin, a výsledek je téměř nulový. Je to
logické. Pokud nejsou oční pohyby
v pořádku, nemůže se dítě posunout ve
čtení dále. Tyto děti často vynechávají
písmena, zaměňují je (zejména b, d),

starší děti také někdy popisují, že se
písmena při čtení hýbou. Všechny výše
uvedené oční problémy se dají zlepšit
očním cvičením. Jestliže děti každý den
cvičí, jejich problémy se většinou již po
třech měsících zlepší a po šesti měsících
je zlepšení markantně viditelné nejen
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Komparace
stanovení
dominance oka
3D metodou
V současné době se do popředí pro stanovení monokulární
refrakce oka postupně dostávají metody 3D refrakce speciálními
optotypy. Na českém trhu se setkáváme například s přístroji NIKA
PolaFit®3D od firmy Essilor, PolaSkop 3D od firmy Augenoptik
Domažlice s.r.o. a Pascal 3D od společnosti IPRO GmbH.
Při prezentaci zákazníkům bývají tyto
vyšetřovací postupy často označovány
jako tzv. zážitková refrakce. Obecným
principem uvedených optotypů je stanovení refrakce s využitím cirkulárních
polarizačních filtrů předřazených před
obě oči po celou dobu měření, díky čemuž lze vyšetřovat monokulárně. Jako
každá metoda i tato má své výhody
a nevýhody.
Využití 3D metod je velmi přesné,
rychlé, uživatelsky jednoduché a nabízí
velkou variabilitu různých testů. Mezi
nimi je i stanovení dominance oka. Jeho
použití je vhodné pro většinu klientů
s výjimkou osob s poruchou binokulárního vidění, při anizometropii či při
přílišné dominanci jednoho oka.
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Dominance oka je z hlediska optometristy důležitá především při aplikaci
multifokálních kontaktních čoček nebo
při vyměřování parametrů pro moderní
brýlové multifokální čočky. Vzhledem
k vzrůstající oblibě těchto korekčních
pomůcek v běžném životě klienta se
klade velký důraz na přesné určení
dominantního oka. Standardní metody
určení stranové dominance, mezi které
řadíme i Hole-In-Card test, mohou
být zatíženy chybou nepochopení ze
strany vyšetřovaného. 3D metody proto
nabízejí možnost měření senzorické
dominance oka, a to velmi rychlým
a přesným způsobem. Metodu nelze
použít u klientů s poruchami prostorového vidění.

Z tohoto důvodu byl proveden výzkum srovnání standardní metody stanovení dominance oka Hole-In-Card
testem (obr. 1) a využitím stanovení
dominance oka systémem Pascal 3D.
Kritéria pro zařazení testovaných osob
byla stanovena následovně: přítomná
ortoforie ověřena zakrývací zkouškou,
optimální brýlová korekce do dálky, se
kterou byl klient schopen číst optotypové znaky s vizem 6/6 (nebo lépe),
vyloučení amblyopie a akutních očních
onemocnění.

Princip stanovení
dominance oka
Hole-In-Card testem
Vyšetřovaný drží oběma rukama kartičku s vyříznutým kruhovým otvorem o průměru tři cm v jejím středu.
Prostřednictvím tohoto otvoru sleduje jedno malé, ale dobře viditelné
písmeno či jiný znak optotypu ve

Princip stanovení
dominance oka
systémem Pascal 3D
Pro testování 3D metodou se využívá
optotyp s cirkulární polarizací; předkládané testy jsou tak pozorovány s předřazenými polarizačními filtry, kdy dojde
k disociaci vjemů obou očí. Oči jsou tak
v přirozené pozici a minimalizuje se tím
možný vznik nežádoucích rotací, které
by mohly navodit zbytkový astigmatizmus. Systém Pascal 3D je pro měření
dominance oka vybaven testem, založeným na dvou identických obrázcích
balonů umístěných nad sebou, v jednom z těchto balonů je vyobrazen pes
(obr. 2), na druhém kočka. Vyšetřovaný
má za úkol říci, které ze dvou zvířat vidí.
Pokud se mu zvířata střídají, můžeme
předpokládat alternující typ vidění. Pokud vidí zároveň obě, nemá vyšetřovaný
vyhraněnou oční dominanci.

Výsledky studie
Výzkum probíhal retrospektivně, byli
do něj vybráni respondenti, kteří měli
jednoznačně určenou dominanci jednoho oka. Stanovená hypotéza určuje,
že by se dominance oka stanovená
stranovým testem Hole-In-Card a systémem Pascal 3D neměla statisticky
významně lišit.
Celkem bylo pro výzkum vybráno
292 osob, 176 žen a 116 mužů, s věkovým průměrem 40,5 roku.
Metodou Hole-In-Card bylo u 150
osob stanoveno jako dominantní pravé
oko a u 142 osob levé oko. Při použití
vyšetřovací tabule systému Pascal 3D

obr. 1

Hole-In-Card Test [1].

obr. 2

bylo jako dominantní určeno pravé oko
u 182 osob a u 110 osob levé. Výsledky
jsou shrnuty v grafu.
Stejnou dominanci oka při vyšetření
oběma metodami vykazovalo 72 %
osob, 28 % osob mělo dominanci oka
při různých testech odlišnou.

Test pro určení oční dominance
u systému Pascal 3D [2].

zamezilo chybnému stanovení dominance oka. Díky přesnějšímu testování
se snižuje riziko problémů vzniklých
při aplikaci multifokálních kontaktních
čoček a multifokálních brýlových čoček, zvýší se však i přesnost stanovení
korekce obecně.
Mgr. Dana Trávníková

Závěr

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky

Pro testování oční dominance existuje
mnoho průkazních metod. Rozdíl v dominanci oka při použití dvou metod
vykazovalo 28 % osob – tato neshoda
může být daná nepochopením zadání
především při použití vyšetření testem
Hole-In-Card. Naopak použití metod
3D refrakce při stanovení dominance
oka vede k přesnějšímu určení dominance oka, a to díky snadnosti určení
a malé míře chyb zatížených subjektivní
vadou. Výsledky ukazují, že při využití
standardních metod pro stanovení dominance oka by měly být tedy použity
alespoň dvě metody vyšetření, aby se

LF MU v Brně
foto: archiv autorů
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Porovnání stanovené dominance oka
Hole-In-Card testem a systémem Pascal 3D

Pravé oko
Levé oko

182

190

143
Počet osob

standardní vyšetřovací vzdálenosti
do dálky. Vyšetřovaný následně zavře
jedno a druhé oko. Za dominantní
oko je považováno to, které skrz otvor
vidí stanovený optotypový znak bez
uskočení sledovaného obrazu. Během
testování nesmí klient posunovat hlavu
nebo hýbat s kartou. Tato metoda má
spoustu obměn, dá se provést i pouze
pomocí rukou vyšetřovaného, které
má dotyčný natažen před sebou tak,
aby dlaněmi vytvářel průzor, kterým
sleduje daný optotypový znak či jiný
předmět v dostatečné vzdálenosti.
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Srovnání stanovení dominance oka Hole-In-Card testem a systémem Pascal 3D.
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Počtvrté se Speciální
olympiádou
Během loňského léta se ve dnech 16.–18. srpna uskutečnil
v pořadí čtvrtý ročník Speciální olympiády, tentokrát pořádaný
v Olomouci na stadionu Atletického klubu. Spolupořadatelem
bylo tradičně České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) pod
taktovkou prof. PhDr. Hany Válkové, CSc.
Na olympiádě se soutěžilo v atletických disciplínách běh na 50 m, chůze
na 50 m, skok do dálky z místa, hod
150gramovým míčkem, běh na 100 m,
200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 4 × 100 m,
hod koulí a minioštěpem. Soutěže se
účastnili také sportovci ze zahraničí,
např. z Chorvatska, Polska, Slovenska,
Německa, Spojených arabských emirátů, Irska a dalších.
Katedra optometrie a ortoptiky
LF MU v Brně (KOO) mohla díky zájemcům a svým studentům-dobrovolníkům participovat na screeningu
zraku sportovců s mentálním postižením, v současnosti také u jedinců se
sluchovým postižením a vozíčkářů. Vše
probíhalo v rámci programu Special
Olympics – Healthy Athletes – Opening Eyes. Během akce měli sportovci
možnost seznámit se se svým zdravotním stavem. Na atraktivnosti akce
vždy přispívá poskytnutí slunečních či
dioptrických brýlí, které je celosvětově
zajištěno generálními partnery, firmami Essilor a Safilo. Tato akce proběhla
tradičně pod záštitou nadace Golisano
Foundation. Je tedy na místě poděkovat
všem za jejich podporu.
Celkově jsme provedli screening u 61 jedinců (32 mužů a 29 žen,
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n = 122 očí). Z tohoto počtu se jednalo
o 35 sportovců (22 mužů a 13 žen)
a 26 trenérů/doprovodů (10 mužů
a 16 žen), s průměrným věkem celého
souboru 40,2 roku ± 17,8 roku (min. 7 let,
max. 90 let, medián 40 let).
Po příchodu do místnosti byl každému sportovci předán formulář, kam se
po vypsání základních anamnestických
údajů doplňovala data z jednotlivých
měření. Po dotazování na dosavadní
zkušenosti s očním vyšetřením byly
jedincům na digitálním fokometru
změřeny dioptrie ve vlastních brýlích
a stanovena hodnota pupilární distance
digitálním PD metrem.
• PD změřeno digitálním PD metrem:
62,7 mm ± 4,3 mm (min. 51,0 mm,
max. 72,0 mm, medián 63,0 mm)
• Zakrývací test: ortoforie 75 %
(46 osob), forie 8 % (5 osob – 4 × exo
a 1 × eso), tropie 17 % (10 osob –
6 × exo, 3 × eso a 1 × hyper + exo)
• Vizus do dálky zjišťován pomocí
optotypů s LEA symboly: 0,64 ± 0,4
(min. 0,1; max. 2,0; medián 0,63),
3 oči nebylo možné testovat
• Vizus na blízko zjišťován pomocí
optotypů s LEA symboly: 0,7 ± 0,3
(min. 0,08; max. 1,25; medián 0,63)

• ARM:
– Sph: +0,0 D ± 2,9 D (min. –10,0 D,
max. +5,75 D, medián +0,25 D)
– Cyl: –1,2 D ± 1,6 D (min. –13,5 D,
max. –0,25 D, medián –0,75 D)
– Ax: 109° ± 55,6° (min. 5°, max.
180°, medián 105°)
• Keratometrie:
– K1 (min.): 7,62 mm ± 0,4 mm
(min. 5,60 mm, max. 8,64 mm)
– K2 (max.): 7,83 mm ± 0,4 mm
(min. 5,87 mm, max. 8,81 mm)
• Nitrooční tlak měřený
bezkontaktním tonometrem:
16,5 mmHg ± 3,3 mmHg
(min. 10,0 mmHg, max. 25,5 mmHg),
u 10 jedinců (zpravidla s Downovým
syndromem) nebylo možné
měření provést
• Barvocit: neporušený u 92 %
(56 osob), porušený u 8 % (5 osob)
• Stereopse: prokázána u 46 % (28 osob),
neprokázána u 52 %, u jednoho
jedince (2 %) nebylo testování možné
Pomocí štěrbinové lampy byl hodnocen
stav předního segmentu oka a pro testování zornicových reakcí byla použita
světelná tužka. Po absolvování všech
stanovišť bylo u každého probanda
možné provést závěrečné vyhodnocení.
Pokud bylo potřeba sportovcům upravit
brýle tak, aby správně seděly na obličeji
a plnily svoji funkci, byl k dispozici základní „optický“ servis, tj. dotažení šroubků,
anatomická úprava a vyčištění brýlí
ultrazvukem. V případě, že brýle byly už
nevyhovující, nabízí tento preventivní

případné změny ve vidění. V některých
případech lze mnohdy odhalit i snížení
zrakových funkcí, které mají v tomto
případě vliv na kvalitní výkon sportovce
s mentálním či kombinovaným postižením. Díky možnosti nabídnout atletům
nové dioptrické brýle se posílí jejich
sebevědomí a odhodlání do dalších
sportovních soutěží.
Rád bych ještě jednou poděkoval
všem, kteří se na této důležité, preventivní a humanitární akci podíleli.
Organizátorům, trenérům, pomocníkům,
sponzorům – firmám ESSILOR a Safilo,
našim dobrovolníkům a zejména pak
samotným sportovcům.
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Tým dobrovolníků.

Lucie Benešová
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
katedra optometrie a ortoptiky

program výběr a dodání nových brýlí pro
daného atleta. Kdo nepoužívá dioptrické
brýle, měl na výběr brýle sluneční. Na této
akci jsme nechali pro atlety zhotovit osm
dioptrických brýlí (pro 6 mužů a 2 ženy)
a poskytli jsme 27 slunečních brýlí.

Z uvedených výsledků je zřejmé,
jak důležité je klást důraz na prevenci
a potřebu provádět u těchto jedinců
screening zrakových funkcí. Je-li takto
zrak testován pravidelně, je možné
sledovat, jaký je jeho stav a jaké jsou

LF MU v Brně
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
katedra společenských věd
a managementu sportu
FSpS MU v Brně
foto: archiv autorů
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doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.,
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Mgr. Sylvie Petrová

Katedra optometrie
a ortoptiky LF MU
v Brně v roce 2019
Rok 2019 byl na katedře optometrie a ortoptiky LF MU Brno (dále
jen KOO) plný významných událostí a jubileí. Uplynulo sto let od
založení Masarykovy univerzity v Brně a 25 let od založení katedry
optometrie a ortoptiky. V říjnu jsme také uspořádali 10. ročník
celostátní studentské konference optometrie a ortoptiky. Významnou událostí, a to nejen pro KOO, bylo úspěšně zakončené
habilitační řízení vedoucího KOO doc. Mgr. Pavla Beneše, Ph.D.
Členové KOO a studenti se zúčastnili mnoha významných mezinárodních i národních konferencí a seminářů. Výčet a popis těch
nejdůležitějších akci si můžete přečíst na následujících řádkách.
Speciální olympiáda
Horní Malá Úpa
Ve dnech 5.–11. ledna 2019 se v areálu
SkiMu konaly 28. zimní hry Speciálních
olympiád. KOO v čele s doc. Mgr. Pavlem
Benešem, Ph.D., a Mgr. Petrem Veselým, DiS., Ph.D., zajišťovala v rámci programu Zdravý sportovec screening zrakových
funkcí speciálních sportovců. S pomocí
studentek z oboru optika a optometrie
a ortoptika jsme během tří dnů vyšetřili
celkem 213 speciálních sportovců a jejich
doprovody. Doporučili jsme 158 slunečních ochranných brýlí a osmnáct dioptrických brýlí. Her se zúčastnilo celkem
297 sportovců a jejich doprovodů.

Den otevřených dveří
na LF MU Brno
Den otevřených dveří se v loňském roce
konal v sobotu 12. ledna 2019. Každo-
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ročně je připravena podrobná prezentace ve velké aule LF MU. Následně
mají uchazeči možnost si prohlédnout
zázemí Univerzitního kampusu Bohunice (UKB). Na závěr každé ze tří prohlídek
odjížděly autobusy na Komenského
náměstí do prostor KOO, kde byly
k nahlédnutí výukové prostory včetně
přístrojového vybavení.

OPTA 2020
Ve dnech 8.–10. března 2019 se na brněnském výstavišti konal jubilejní 25. ročník
veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie. Celé akce se podle pořadatelů
zúčastnilo přes pět tisíc návštěvníků
z tuzemska i zahraničí. KOO byla na této
akci velmi aktivní. Doc. Mgr. Pavel Beneš,
Ph.D., byl členem komise TOP OPTA,
která vyhlásila pět nejlepších exponátů
veletrhu. V rámci odborných přednášek
OPTA FORUM vystoupil Bc. Petr Buček

s přednáškou Objektivní refrakce versus
subjektivní 3D refrakce, Bc. Nicol Dostálová s přednáškou Syndrom počítačového
vidění – výsledky studie a Bc. Kateřina
Malá s přednáškou nazvanou Využití přenosného autorefraktometru v optometrii
a ortoptice.

Slavíkovy dny již po čtrnácté
Již 14. ročník konference s názvem Brněnské Slavíkovy oftalmologické dny se konal
26. dubna v hotelu Santon. Akce je určena zejména pro oční lékaře, oční sestry
a optometristy z Brna a okolních okresů.
Odborné setkání pořádá oddělení nemocí
očních a optometrie Fakultní nemocnice
u sv. Anny a KOO. Při této příležitosti se
obvykle představují nové i etablované
přístroje a metody vyšetření. Cílem konference je prezentovat a nabídnout tyto
technologie především spolupracujícím
očním lékařům, očním sestrám a optometristům. Konference je spolupořádána
s OSL ČLK Brno-město a je zařazena do
kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů a optometristů.

Mezinárodní studentská
soutěž FORCE Budapešť
Ve dnech 10.–11. května 2019 se v Budapešti uskutečnil další ročník studentské soutěže s názvem Future Ocular
Research Creativity Event (FORCE),

kterou pořádá firma CooperVision. Letošního ročníku se zúčastnila studentka
navazujícího studia optometrie z LF MU
v Brně Bc. et Bc. Beáta Kovačovicová.

Konference EAOO
a ECOO v Římě
V římském hotelu Ergife Palace Hotel
byl pořádán ve dnech 18.–20. května
2019 další ročník výroční konference
Evropské akademie optometrie a optiky
(EAOO) a Evropské rady optometrie
a optiky (ECOO). KOO tam každoročně
prezentuje výsledky své vědeckovýzkumné činnosti. V loňském roce jsme
se na konferenci aktivně podíleli jedním
workshopem (Petr Veselý: Training of
Fusion with Different Methods) a třemi
postery: Lucie Patočková – The Perception of Color Testing in Early Detection
of the Macular Diseases; Pavel Beneš –
Special Olympics – Opening Eyes in
the Czech Republic; Petr Veselý, Pavel
Beneš, Sylvie Petrová – Digital Eyestrain
in Population of Young Subjects.

63. studentská vědecká
konference LF MU Brno
Dne 21. května 2019 se konal 63. ročník
studentské vědecké konference na
LF MU v Brně. Nelékařské sekce se
zúčastnil Bc. Petr Buček s přednáškou
Dodržování základních zásad při měření
objektivní a subjektivní refrakce. Se
svou prezentací kolega Buček obsadil
pěkné druhé místo.

Školení zaměstnanců
v rámci programu
ERASMUS+ v Athénách
Ve dnech 18.–22. června 2019 proběhla
návštěva zástupců katedry optometrie
a ortoptiky na řecké univerzitě Technological Educational Institute (TEI) – University of West Attica v Athénách. Hlavním
důvodem naší návštěvy bylo prohloubit
vzájemnou spolupráci v rámci programu
ERASMUS+ a podpořit výjezd našich
studentů na toto zahraniční pracoviště.
Měli jsme možnost studentům a dalším
pracovníkům univerzity představit naše
pracoviště a LF MU. Naše sdělení se vě-

Zahájení konference Slavíkovy dny.

novala problematice optometrie v České
republice a v Evropě. V první přednášce
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., porovnal
optometrii v obou zemích, následovala
bohatá diskuse. Poté zazněla přednáška doc. Mgr. Pavla Beneše, Ph.D., který
představil naše pracoviště a pozval potenciální zájemce o studium do Brna.

Setkání na partnerské
univerzitě v Granadě
Na KOO v posledních letech pravidelně
studují díky programu ERASMUS+ také
studenti z University of Science ve španělské Granadě. Pro rozšíření a upevnění stávající spolupráce mezi oběma
univerzitami jsme využili možnosti
osobního setkání a diskuze ohledně
studia optometrie u nás a ve Španělsku.
Toto setkání proběhlo v červenci a za
KOO se ho zúčastnili doc. Mgr. Pavel
Beneš, Ph.D., a doc. MUDr. Svatopluk
Synek, CSc.

Atletika Speciálních
olympiád – Open
I v horkých letních dnech jsme měli
opět možnost vyšetřovat sportovce
s mentálním postižením na další speciální olympiádě: Atletika Speciálních
olympiád – OPEN. O sportovním klání
a výsledcích screeningu zraku se můžete dočíst v samostatném článku.

Kongres Optometrie –
optika Olomouc
Na půdě Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci se 21. září
2019 uskutečnil 13. ročník národního
vzdělávacího kongresu SČOO. Hlavním tématem kongresu bylo motto:
Díváme se do budoucnosti. Kongres
byl zorganizován v novém jednodenním konceptu. V odborném semináři
vystoupil doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.,
s workshopem Jak předcházet únavě očí
pomocí vhodných kontaktních čoček,
zabývajícím se měkkými kontaktními
čočkami a digitálními zařízeními.

XXVII. výroční sjezd
České oftalmologické
společnosti ČLS JEP
V termínu 26.–28. září se v Hradci Králové konal výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Program byl
jako každoročně velmi bohatý a pestrý.
Ve čtvrtečním programu přednesl svou
přednášku Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D.
V další sekci věnované glaukomu
vystoupila doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D., s přednáškou nazvanou
Glaukom jako rizikový faktor venózní
okluze sítnice. V sobotním progra
mu na konferenci přednesl svou přednášku i doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.,
nazvanou Měkké kontaktní čočky
v digitální době.
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Pohled do publika
10. celostátní studentské
konference optometrie
a ortoptiky.

XVII. setkání zájemců
o zobrazovací techniky
a Glaukomový klub
Ve dnech 4. a 5. října 2019 byl pořádán v Českém Krumlově každoroční
oftalmologický kongres pod odbornou
záštitou oční kliniky 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední
vojenské nemocnice – Vojenské fakultní
nemocnice Praha. Odborným garantem
této akce je MUDr. Petr Výborný, CSc.,
FEBO. První blok programu moderoval
MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO, který
také vystoupil s přednáškou nazvanou
Aktuality z oftalmologického světa.
V druhém bloku hovořil Mgr. Petr
Veselý, DiS., Ph.D. – jeho přednáška
nesla název Digitální únava očí v populaci mladých jedinců. V přednášce
byly prezentovány výsledky projektu
MUNI/A/0749/2017, který jsme zpracovávali na KOO v roce 2018. Z výsledků
vyplynulo, že kontaktní čočky s ulevujícím přídavkem do blízka jsou vhodnou
korekční pomůckou pro práci s digitálními přístroji.

FOR OPTIK
a kongres ČKS
Na veletrhu FOR OPTIK, který se konal
4.–5. října 2019, se uskutečnilo zasedání České kontaktologické společnosti,
která v rámci svého zasedání pořádá
i soutěž odborných příspěvků pro stu-
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denty. Naše pracoviště nominovalo tyto
studenty: Bc. Petra B
 učka, Bc. Kateřinu
Malou a Bc. Leonu B
 ačákovou. Ta vystoupila s přednáškou nazvanou
Obrazová databáze nejčastějších
fyziologických a patologických očních
nálezů a obsadila s ní ve studentské
soutěži první místo. V letošním roce
se zúčastní mezinárodní studentské
soutěže FORCE 2020, která se bude
konat v Budapešti.

10. celostátní
studentská konference
optometrie a ortoptiky
s mezinárodní účastí
Konference se konala 17. října na
Fakultě sociálních studií MU v Brně.
Na konferenci se dostavila i skupina
studentů z chorvatské Univerzity aplikovaných věd Velika Gorica. Vedoucí
skupiny chorvatských studentů byla
Mgr. Sonja Drugović. Celkově se konference zúčastnilo 243 aktivních a pasivních účastníků včetně zahraničních
návštěvníků.

zúčastnili Bc. Petr Buček s příspěvkem
Změna objektivní a subjektivní refrakce
při změně polohy hlavy a Bc. Kateřina
Malá s příspěvkem Fotoscreening amblyogenních faktorů v dětské populaci.
Kolegyně Bc. Kateřina Malá se umístila
mezi třemi nejlepšími studenty.

Závěr
Z výše uvedeného výčtu událostí je
patrné, že i rok 2019 byl pro KOO z hlediska prezentace vědeckovýzkumných
aktivit velmi úspěšný. Zúčastnili jsme
se zahraničních i tuzemských konferencí. Prohloubili jsme spolupráci se
zahraničními partnery. Radost máme
také z úspěšných aktivit našich studentů na významných konferencích.
Touto cestou děkujeme reprezentujícím studentům, spolupracujícím
kolegům i sponzorům a přejeme všem
v roce 2020 to nejlepší.
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Mgr. Sylvie Petrová
katedra optometrie ortoptiky

VI. studentská vědecká
konference v Českých
Budějovicích
Již šestý ročník studentské vědecké
konference v Českých Budějovicích
proběhl 4. prosince 2019. Konference se

LF MU v Brně
foto: archiv autorů
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Brýle
s vůní dřeva
Od dřevěných hudebních nástrojů až k dřevěným obrubám. Tak lze charakterizovat cestu dvojice Sebastian Wittmann a Linus Frank, která s pomocí
crowdfundingového financování založila značku freisicht. Měli jasnou vizi,
chtěli posunout technologii výroby dřevěných obrub na vyšší úroveň. To se
jim povedlo a za svou kolekci obdrželi v září roku 2019 prestižní ocenění
Silmo d'Or v Paříži.
Mladá firma, sídlící ve Freisingu severně od Mnichova, má velký potenciál. V době, kdy se plasty
plíživě vtírají do skupiny ostře sledovaných materiálů, zvolili pro své obruby přírodní materiál – d
 řevo.
„Používáme regionální druhy dřeva, například
javor a ořešák,“ vysvětlil výkonný ředitel Sebastian
Wittmann pro časopis Česká oční optika.
Se svými dřevěnými obrubami jste
získali ocenění na veletrhu Silmo
a rovněž jste se prosadili v designérské
soutěži European Product Design Award.
Co pro Vás tato ocenění znamenají?
Mají pro nás obrovskou váhu. Prakticky to
pro nás byly jedny z nejdůležitějších událostí
posledních let. Ocenění od poroty, složené ze
zkušených expertů, má pro nás velký význam
i z toho důvodu, že obor optiky se neustále vyvíjí,
přičemž výrobci dřevěných brýlí toho mnoho
naslibovali, ale nic moc se nestalo. Proto ocenění
Silmo d'Or v kategorii Technologická inovace
obrub jen potvrzuje naši konkurenceschopnost
v oblasti dřevěných obrub.
Dřevěné obruby nejsou na trhu žádnou
novinkou. V čem se skrývá Vaše know-how?
Na rozdíl od jiných výrobců vycházíme z oboru
výroby dřevěných hudebních nástrojů, čímž
jsme k problematice přistoupili odlišným způsobem. Využili jsme řadu tradičních dřevařských
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postupů a zároveň jsme do nich integrovali na
mikroúrovni moderní technologie. To dodalo
dřevu určité vlastnosti, potřebné k výrobě brýlí.
O jaké postupy se jedná?
Rozemeleme masiv dřeva a pak optimalizujeme
jeho vlastnosti několika procesy. Rádi tento způsob přirovnáváme k Thonetovým židlím (Thonet
byl průkopník světového designu nábytku,
jenž využíval proces ohýbání dřeva, pozn. red.).
Dřevo ohneme pomocí páry a vysokých teplot,
ale systém už jsme zdokonalili natolik, že nám
v současnosti stačí jen vysoké teploty.
Jaké dřevo používáte?
Používáme regionální druhy dřeva, například
javor a ořešák. Pro naši produkci potřebujeme
jen to nekvalitnější dřevo. Lokální dodavatele
máme kolem sebe a materiály tak dostaneme
vždy, když jsou potřeba. Není nutné vyrábět
umělé materiály a náhražky.
Jak pevné jsou obruby v porovnání
s klasickými materiály z plastů nebo kovů?
Naším cílem bylo vytvořit skutečnou alternativu
k plastovým obrubám. Nikoliv jen další kopii
předchozích dřevěných obrub, které svůj tvar
získávají díky tloušťce materiálu nebo flexibilitě
pantů. Chtěli jsme vylepšit dřevo jako takové
a zvolit odlišný přístup.

Unikátní zpracování
dřevěných obrub
vyneslo značce freisicht
mezinárodní úspěch.

Thomas Winter,
Sebastian Wittmann
a Alen Schiffner přebírají
cenu Silmo d'Or v Paříži.

Jak dlouho trvalo, než jste se od první
myšlenky dostali k finálnímu produktu?
O dřevěných brýlích jsme uvažovali už při studiu
na univerzitě někdy před pěti lety. Šlo o dlouhou
a náročnou cestu, protože jsme byli neustále
konfrontováni s realitou a také vlastnostmi dřeva.
Zároveň jsme dlouhým výzkumem a spoluprací
s optiky analyzovali všechny nevýhody dřevěných
brýlí od jiných výrobců, abychom tyto neduhy
napravili. Mohu s radostí konstatovat, že se nám
to povedlo.
Dřevo je v podstatě starobylý materiál,
využívaný už od pravěku. Vaše kolekce
Avantgarde má podle mě prvky vintage
i moderního designu. Jak obtížné je vnést
prvky moderny do tohoto, řekněme,
historického materiálu?
Ano, dřevo je historický materiál, patrně nejstarší v dějinách lidstva. Nicméně není staro-

módní, protože jej lze aplikovat i v současné
době do aktuálních trendů a umění. Díky
technologiím jsme schopni dát dřevu charakter
moderního materiálu a zároveň mu ponechat
tradiční půvab.
V nabídce máte v současnosti
dvanáct obrub. Plánujete jejich rozšíření?
Určitě. Máme řadu nápadů a rádi bychom
je realizovali. Hrajeme si s tvary, detaily, barvami a nová kolekce na sebe nenechá dlouho
čekat. Jsme motivovaní a Silmo d'Or nám dalo
vítr do plachet.
autor: Aleš Sirný, DiS.
foto: freisicht GmbH
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Veletrhy

autor: redakce

SILMO je
nevyčerpatelným
zdrojem inspirace
Veletrh SILMO Paříž je nejdůležitější událostí oboru optiky a optometrie.
Je odrazovým můstkem pro prezentaci nových kolekcí a značek, které chtějí
vstoupit na trh. Přináší mezinárodní trendy na pomezí inovací v designu,
technologiích, a dokonce i maloobchodu.
Zatímco primární funkcí veletrhu je a bude poskytnout místo pro nabídku k uspokojení poptávky
v daném okamžiku, SILMO Paříž se vyznačuje velmi
bohatou nabídkou obsahu, jehož součástí jsou
i animace, které inspirují profesionály a vyvolávají
zvědavost návštěvníků i vystavovatelů.
Veletrh SILMO Paříž nabízí 80 000 m2 výstavní
plochy, více než 1 000 vystavovatelů z celého světa
a 1 548 prezentujících se značek. Je profesním
panoramatem mezinárodního optického průmyslu. Každoročně na něj zavítá na 36 000 odborných návštěvníků, a proto je pro optický obor
klíčovou akcí roku – loňský ročník tuto jeho pozici
opět potvrdil.
SILMO Paříž otevírá nové desetiletí s identitou, která hledí do budoucnosti – F UTURISSILMO!
Potvrzuje tím svou odezvu a smysl předvídat
nejen trendy. Ukazuje zaujetí pro věc, touhu
oslovovat všechny zainteresované a evokuje, že
SILMO Paříž zkoumá budoucnost profese v době
velkých změn.
Zejména v rámci výstavní části SILMO Next
mají odborníci možnost objevovat know-how,
dovednosti a talenty v oboru, které prezentují vizi
budoucnosti optiky. SILMO Next je podnětným
prezentačním a interaktivním prostorem v rámci
veletrhu. Tato část veletrhu propojuje vše, co
znamená budoucnost profese: inovace, nové
materiály, nástroje, trendy, formy distribuce nebo
také spotřební vzorce.
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SILMO Paříž nabízí jako každý rok skvělé
příležitosti, ať už se jedná o animace, interakce
nebo obsah, čímž přispívá k hlubším zážitkům
a nabízí profesionálům na veletrhu nové zkušenosti. Návštěvníci se seznámí se SILMO d'Or,
kde jsou oceňovány inovace a tvořivost, se SILMO
Academy, která klade důraz na zdravotní aspekty
profese, anebo se zmiňovaným SILMO Next.
Pařížský veletrh je nejen velmi důležitou podzimní událostí, ale také součástí mezinárodní rodiny SILMO Family. Tato celosvětová vize se snaží
lépe vyhovět požadavkům místního prostředí
a dané situaci v oboru. SILMO tak zastřešuje
rodinu jedinečných profesionálů s cílem získávat
zkušenosti a know-how z celého světa prostřednictvím veletrhů SILMO Paříž, SILMO Bangkok,
SILMO Istanbul nebo také Copenhagen Specs
(Berlín a Barcelona) a SILMO Showroom (Praha
a Lisabon). SILMO Paříž je srdcem systému a organizuje tyto své zástupce, nabízející prezentaci
odvětví v souladu s aktuálním hospodářským
vývojem. S více než 53 000 návštěvníky, 1 650 vystavovateli a 110 000 m2 výstavní plochy se značka
SILMO FAMILY stává největší optickou komunitou
na světě.
SILMO Paříž vás zve k setkání v Paříži ve dnech
2.–5. října 2020 na FUTURISSILMO!
autor: redakce
foto: SILMO Paris

Nejuniverzálnější polarizační
dioptrické čočky do slunečních brýlí
60% absorpce
nízká intenzita světla během dne

68% absorpce
soumrak

72% absorpce
stín

75%
absorpce
zataženo

80% absorpce
částečně zataženo

85% absorpce
polojasno

88% absorpce
přímé slunce

91% absorpce
maximální ochrana před intenzivním slunečním světlem

Čočky Nupolar Inﬁnite Grey spojují nejvyspělejší polarizační a fotochromatickou
technologii a nabízejí v dnešní době nejširší rozsah absorpce světla.
Mohou být nejsvětlejší i nejtmavší polarizační čočky v jedněch brýlích v závislosti na
daných světelných podmínkách, přičemž je stále zachována 99% účinnost polarizace a
blokováno prakticky všechno oslepující oslnění.

Rozhovor

autor: Aleš Sirný, DiS.

Brýle vás mají
dělat ještě hezčí,
než jste
Známý módní návrhář Osmany L affita není v brýlové módě žádným nováčkem. Jeho jméno zdobily stranice obrub poprvé zhruba před deseti lety.
Na své současné kolekci spolupracoval s Optikou Slavíková, která v oboru
působí 27 let.
Majitelé optiky Jana Slavíková a Roman Karička
nosili v hlavě myšlenku vyrábět vlastní brýle, které
budou noblesní, výjimečné a dokážou nadchnout
při prvním pohledu. Když se setkali s Osmanym
Laffitou, slovo dalo slovo a své sny začali společně realizovat. Pod Laffitovým autorským perem
představili v říjnu 2019 kolekci třinácti modelů ve
dvou až třech barvách.
Kolik času uběhlo od prvního setkání s majiteli
Optika Slavíková až po finální prezentaci a prodej?
Šlo to poměrně rychle, když si představíte, kolik
práce to vyžaduje. Myslím, že od prvního návrhu do
doby, kdy byly brýle připraveny v nabídce, uběhl rok.
Co vás jako módního návrháře tak
přitahuje k navrhování obrub?
Brýle nejsou jen pomůckou, aby člověk viděl, ale
také aby byl člověk vidět. Je to módní doplněk.
Já se při návrzích většinou řídím instinktem, ale
samozřejmě vždy někdo kontroluje, jestli je po
technické stránce vše v pořádku.
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Kdo má poslední slovo? Vy, nebo
paní Slavíková s manželem?
Kdybychom pracovali podle toho, kdo má poslední slovo, nikam bychom se nedopracovali.
Fungujeme v součinnosti. Dobrá spolupráce
není o tom, kdo má poslední slovo, ale jak
docílit krásného výsledku. Navrhnu prototyp,
který se vytiskne na 3D tiskárně. Eventuálně
se u prototypu udělají nějaké změny a poté
vybíráme materiál, až se model nakonec přesune do výroby.
Necháváte se při navrhování brýlí inspirovat
i svou autorskou tvorbou oděvů?
Nedokážu přesně určit, kde nabírám inspiraci.
Na tuto otázku se mě lidé často ptají, ale já prostě
vezmu tužku a papír a začnu malovat.
Co je obtížnější – navrhování
oděvů, nebo brýlí?
Mám rád navrhování a je jedno, čeho. Šaty, brýle,
obuv, šperky.

Módní návrhář Osmany Laffita
nezahálí a představil
novou brýlovou kolekci.

„Brýle zdůrazňují tvar obličeje
a člověka dělají ještě hezčím,“
říká Laffita.

Předpokládám, že jako návrhář,
byť třeba jen pro sebe, hodnotíte
módní styl lidí, s nimiž se setkáváte.
Máte to i u brýlí?
To ne, nejsem kritik. Ať si lidi nosí, co chtějí. Když
chtějí vypadat blbě, je to jejich věc, mně to nevadí
(smích, pozn. red.) Podle mě je to u brýlí stejné
jako v módě – věci, co nosíte do společnosti,
nejsou stejné jako věci, co nosíte na sport nebo
do práce.
Jak důležitou roli hrají brýle
v celkovém outfitu člověka?
Je to módní doplněk. Jsou stejně důležité jako
výběr bot a kabelky k outfitu. Samozřejmě ne
každý člověk si může dovolit vlastnit několik
druhů dioptrických brýlí, ale podle mě je důležité mít na paměti, že brýle vám zdůrazňují
tvar obličeje. Ovšem každý na to má jiný názor,
ten můj je, že brýle vás mají dělat ještě hezčí,
než jste.
A máte v hlavě už další návrhy obrub,
které se chystáte zrealizovat?
Mám, pokud bych neměl, bylo by to smutné.
Aleš Sirný, DiS.
foto: archiv Optika Slavíková
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Oční optika

překlad:
Věra Menšíková

Zákazník už není
králem, zákazník
je ředitelem
zeměkoule
Vyhledávání na internetu a e-shopy ovlivňují naše nákupní chování a samozřejmě i oční optiku. Přeměna maloobchodní sítě je díky digitalizaci v plném
proudu a otvírá netušené možnosti a šance, které se naplno projevují i ve
vybavení a aranžmá prodejních prostor. Interiérová architektka a odborná
novinářka Henriette Sofia Steuer odhaluje jejich aktuální vývoj, koncepty
jejich využití a představuje možnosti úspěšné aplikace.
Je jasné, že internet změnil náš život a naše
nákupní zvyklosti. Veškeré zboží spotřebního
charakteru, které potřebujeme nebo chceme,
si můžeme objednat jedním kliknutím – rychle,
cenově co nejvýhodněji a anonymně. Od vzniku
e-shopů se předpovídá ústup klasickému maloobchodu, ale neděje se tak. Právě naopak – kamenné obchody tepou svým vlastním životem.
Greg Buzek, zakladatel IHL Group (vydává mj.
maloobchodní studie), uvádí: „Takzvaná apokalypsa kamenných obchodů je jen dobrým
titulkem, ale ne skutečností.“
Německý Svaz optiků a optometristů (ZVA)
ve své oborové studii z roku 2018 potvrdil ka-
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menným obchodům nárůst obratu o 1,7 % na
celkových 5,96 miliardy eur. To je dobrá zpráva –
přestože i forma prodeje po internetu dosáhla
v roce 2018 rekordního nárůstu 9,6 %.
Kamenné obchody tak nevyjdou z módy,
ale jejich vybavení a vzhled se bude neustále
měnit podle toho, jak bude digitalizace čím dál
tím více ovlivňovat prodej. Průmyslové podniky
se už nějakou dobu zabývají tématem Průmysl
4.0, což je zavedení digitalizace do výrobního
procesu, obdobná otázka a téma Maloobchod
4.0 vyvolává velké diskuse tržních analytiků,
odborníků na výzkum trhu i marketingových
expertů. Všichni se shodují na jednom: kdo chce

Díky LED osvětlení
může být prostor
podle potřeby a roční
doby různobarevně
nasvícen.

digitalizaci přežít a překonat bez klopýtnutí,
udělá dobře, když bude mít přehled a když bude
mít toto téma pod kontrolou. Ian McGarrigle,
předseda a zakladatel Světového retailového
kongresu, k tomuto tématu řekl zcela jasně:
„Aby prodávající přežili, musí se tomuto trendu
přizpůsobit.“

Upřednostňování zážitků
Nadměrná nabídka, přetlak informací, nových
technologií, rychlé změny trendů a s tím související změna našeho chování ve volném čase nebo
změna spotřebního chování – to je jen několik
bodů, které je nutno v obchodě orientovaném
na budoucnost sledovat a vyhodnocovat.
Obchod jako místo pouze ryzího prodeje dosloužil a jako prostor pro prezentaci již nestačí.
Zákazník upřednostňuje při nakupování vlastní
uspokojení a seberealizaci. Před prodejcem stojí
úkol odprezentovat zboží pomocí věrohodných,
autentických ideálů, příběhů a emocí. Mají pomoci značce nebo firmě vybudovat hodnotnou
image, se kterou by se kupující mohl identifikovat. Zboží přitom není izolovaným objektem,
ale je vnímáno ve všech spojitostech. Kde, kdy,
proč a k čemu slouží brýle? Při sportu, práci, při

korekci zraku nebo ke slavnostním příležitostem? Následně vytanou na mysli další otázky:
jaké požadavky, zájmy a životní styl má vlastně
potenciální zákazník?
Odpovědi, které jsou s ohledem na různé
cílové skupiny dotazovaných velmi různorodé,
vytvářejí portrét ekosystému, ve kterém se zákazník a produkt pohybují. Obraz ekosystému
nabízí odpovědi, lišící se jednotlivými cílovými
skupinami a prostředím, ve kterém se zákazník a produkt pohybují. Pokud má obchodník
zájem na tom, aby svého zákazníka překvapil,
musí být součástí tohoto ekosystému, musí své
produkty odpovídajícím způsobem prezentovat
a nabídku dodatečně rozšiřovat o potřebný
servis tak, aby svému zákazníkovi ulehčoval život a současně mu s bravurou a obratně nabízel
různé možnosti tak, aby se sám něčemu přiučil.
Katharina Michalski, která je zakladatelkou
platformy Culture Dots a zároveň se zabývá
průzkumem trhu, používá následující příměr:
„Je nutné, aby byl pro zákazníka zážitek z nakupování autentický a hrál pro něj důležitější roli
než kdykoli předtím, ať už se jedná o produkt,
který slouží k naplnění jeho potřeb, jež možná
ani neznal, nebo o cenu za značkový produkt,
může se také ale jednat jen o obyčejný nákup
běžného zboží.“
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Budování maloobchodního
systému

Vstupní prostor nabízí
díky svému sestavení
optimální prostor pro
neotřelé rozhovory
a poradenství.

Co má a může majitel obchodu udělat, aby se
v ekosystému správně usadil? Jaká opatření
a témata musí zvládnout, aby výsledkem jeho
snažení byl vhodný prodejní prostor a optimální
komunikační prostředí?
Z diskuse vykrystalizovalo devět bodů,
kterými je vhodné se inspirovat:
1) Základem veškerých obchodních a provozních strategií je takzvaná „Customer
Centricity“, tzn. orientace na zákazníka.
Středobodem veškerého dění je zákazník,
nikoli produkt. To znamená, že hodnotový
řetězec začíná u očekávání, potřeb a přání
uživatele produktu. Lord Stuart Rose, mj.
předseda představenstva a ředitel on-line
obchodní společnosti Ocado, na světovém
kongresu RETAIL 2019 tento bod definoval
slovy: „zákazník už není králem, zákazník je
ředitelem zeměkoule“.
2) Produkt je nutno vnímat ve všech souvislostech a se všemi jeho vlastnostmi. Jak to souvisí
s vnímáním zákazníka? Co je ochoten za tyto
hodnoty zaplatit? Elizabeth Finn z Agentury
marketingových strategií Cowan dodává:
„Při rozhodování o koupi produktu je pro
zákazníka zásadním krokem emocionálně
s ním splynout.“ Platí, že hodnotu je nutno
definovat skrze pocity a s tím spojenou volbu
životního stylu.
3) Zvolený styl obchodu prezentovat na všech
možných úrovních jasně a srozumitelně.
Znamená to prodávat jen plnohodnotné
značkové produkty, v rozhovorech se zákazníky zvolené hodnoty otevřeně pojmenovávat
a mít je zhmotněné v prostorách obchodu ve
formě tištěných materiálů, akcí a propagace.
4) Kvalita, nikoli kvantita – zboží pečlivě vybírat.
Méně je více. Rozloučit se s kompletní nabídkou. Uvědomit si, že internet umožňuje
představit více zboží, než může být vystaveno
v obchodě. Daleko důležitější je díky vybranému sortimentu navodit pocit odbornosti
a ukázat osobní vztah k segmentu produktů.
5) Využívat všechny dostupné komunikační
a prezentační kanály (on-line i off-line) a vytvořit věrohodné příběhy. V poslední době je
tento vícezdrojový management prezentace
velmi náročný.
6) Z různých prostředků prezentace stojí na
prvním místě interakce. Obchody se stávají
součástí on-linové sociální sítě prodeje.
Správné společenské způsoby a odpovídající prostředí pomáhají vytvářet důvěru, jsou
inspirací a vytvářejí vazbu na zákazníka.
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7) Tempo, kterým se mění trendy a poptávka
po produktech, je vyšší než kdykoli dříve.
Obchodníci musí tuto hru přijmout v dobrém
i špatném, stále se zdokonalovat a být v obraze. Lord Stuart Rose to vysvětluje na tomto
příkladu: „Pokud půjde David Beckham dnes
večer na párty a vezme si bílou kravatu, dozví
se to spotřebitelé nanejvýš za 45 vteřin. Půl
hodiny nato už budou v obchodě a budou
se ptát po stejné bílé kravatě.“ Ten, kdo má
skladem správné zboží ve správný čas, vyhrává
závod o zákazníka. Žádoucí je tedy rychlost
a flexibilita.
8) Obchody musí být neustále v pohotovosti,
aby mohly neustále reagovat na případnou
novou poptávku zákazníků. Otázka tedy
nezní „co děláme špatně?“ ale „co bychom
měli udělat?“ Rozhodující je posouvat se

Nic není monotónní:
studio Karhard vytvořilo
použitím různých
materiálů a rozdílných
barevných kombinací
neobyčejně proměnlivý
vzhled prostoru.

kupředu – jeden malý krůček je větším pozitivem než přešlapování na místě. Pokud
je ten krůček vpřed nakonec špatný, pak je
nutno jej správně vyhodnotit, což může mít
v konečném výsledku pozitivní přínos.
9) Ujasnit si a smířit se s tím, že jedinec nemůže
vědět, respektive dělat všechno – naopak je
nutno spolupracovat s ostatními poskytovali
služeb a obchodníky. Tím se jednoznačně maximalizuje a zvyšuje možnost budovat vlastní
značku a zařadit se do vlastního ekosystému.

světlený prostor a lze je použít ke všem možným
účelům od poradenství při výběru zboží až po
další využití. Přidaná hodnota LED osvětlení spočívá v možnosti měnit barvu světla podle potřeby
nebo podle chuti, což je příjemný bonus.

V prvním patře jsou
brýlové police součástí
prezentačních gondol,
které lze posouvat
po kolejnicích.
Za průsvitným
závěsem je prostor
pro zaměstnance
obchodu.

Vybudovat a vytvořit ekosystém šitý na míru
a zážitek ze značky může být docela nákladné, ale
je to investice, která se vyplatí. Principiálně platí:
jednat aktivně a proaktivně, nereagovat opožděně. Uvedených devět bodů může vyznívat velmi
ambiciózně, dokonce poněkud přemrštěně – ale
je přece jasné, že nelze všechno změnit okamžitě,
tady a teď. Heslo tedy zní: prostě někde začni!

Komunikace v hledáčku
Ukázkovým příkladem strategie komunikace je
berlínský optický obchod Brillen in Mitte. Druhá prodejna společnosti, která vznikla v roce
2001, byla vybudována v duchu akce – reakce.
Středobodem obchodu je dialog mezi obsluhou
a zákazníkem. Tvůrci ze studia Karhard se neorientovali na klasické principy vybavení prodejního
prostoru. Namísto obvyklého prodejního pultu
byl v přední části obslužné plochy vybudován bar,
který spolu se vstupním prostorem zakončeným
zrcadlem slouží jako místo pro komunikaci. Kancelář, místo pro servisní služby a měření refrakce
jsou otevřené a de facto spojené s prodejní
plochou, čímž vytvářejí dojem jednoho transparentního prostoru, kde se odehrává bezproblémová komunikace mezi obsluhou a zákazníkem.
Ten – díky účtu na Instagramu a přístupu k homepage – nikdy vlastně z obchodu neodchází.
Jednotlivé prezentační prvky jinak volného
a přizpůsobivého prostoru jsou mobilní, dají se
kdykoli rychle přemístit s ohledem na měnící se
množství zboží, nové produktové prezentace
nebo jiné akce. Přízemí a první patro obchodu
je spojeno skulpturálním schodištěm, které tvoří
spolu s barem jeden prostorový celek. V prvním
patře se nachází další otevřený prezentační prostor s posezením. V těchto místech se nachází
část obchodu určená pro personál, oddělená
průsvitným závěsem. Zboží je vystaveno na
prezentačních gondolách, usazených v kolejnicích, které se jednoduše pohybují v prostoru.
Osvětlení je na obou etážích různorodé, přímé,
nebo nepřímé; pohyblivá i napevno instalovaná
osvětlovací tělesa vytvářejí velmi přehledný, pro-
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Věrný obraz možností
V obchodě, který vypadá jako interakční platforma reálného života, vznikají ekosystémy, které
generují loajalitu zákazníků, čímž je propagován
sdílený pozitivní obraz. Dá se v něm totiž hovořit
o tématech založených na společném zájmu,
trávit čas, v němž zákazníci mohou mít určitý
prožitek a následně o svých zkušenostech rádi
mluví; spojují se v něm volnočasové aktivity, kultura, móda, vědění a prodejní nabídka a souzní
spolu v neotřelé symbióze.
Obchod je svým pojetím a kvalitou svých
služeb odrazem současného hospodářského,
technického a kulturního vývoje. Prodejní prostor
se rozloučil se svou tváří přehledně uspořádané
knihovny a stal se multifunkčním prostorem, kde
se lidé setkávají, místem, kde vyjadřují své pocity,
sociální, ekologické a morální hodnoty i životní
postoje. Výraz „na dosah“ v něm získává nový rozměr. Pole působnosti je přitom neskutečně velké.
Pro vstup obchodu na trh to znamená hledat
nové možnosti a koncepty každodenního života
a reagovat na rychlé změny trendů. Jaké kroky
jsou v tomto směru úspěšné, je samostatnou
kapitolou, na což se zaměříme v další sérii článků.
Z německého originálu přeložila
Věra Menšíková
grafické podklady: DOZ 7/2019
Literatura:
STEUER, H.S.; Der Kunde ist nicht König, er ist Herr
des Universum! DOZ Deutsche Optikerzeitung,
Heidelberg: DOZ-Verlag, 2019, 7, 50–53.
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OPTI 2020 v Mnichově
a SAGITTA Brno

c0 m0 y0 k50

Je dlouholetou tradicí, že se optické výstavy OPTI Mnichov pravidelně zúčastňuje SAGITTA
Brno, aby očním optikům z České i Slovenské republiky předvedla nové kolekce svých zahraničních partnerů. Těm, kteří se letos do Mnichova ve dnech 10.–12. ledna nedostali, představujeme tento významný světový veletrh oční optiky a současně zveme na další ročník
OPTI 8.–10. ledna 2021 do Stuttgartu. S novinkami prezentovanými obchodními partnery
SAGITTY na OPTI 2020 se můžete seznámit na výstavě OPTA na stánku SAGITTY v pavilonu B,
číslo stánku 024.
c100 m0 y30 k0

Japonská společnost

 HARMANT Group pre
C
zentovala nejluxusnější
a nejdražší brýlovou
obrubu Line Art vyrobenou
jako speciální produkt při
příležitosti desátého výročí
založení této mimořádné
řady (na obrázku v popředí).
Obruba je osazena pravými
brilianty a její cena je
50 000 eur. Rádi připomínáme, že brýlová obruba Line
Art XL 2063 SAGITTY Brno
získala nejvyšší ocenění
TOP OPTA již v roce 2015.

Nejstarším obchodním

partnerem SAGITTY Brno
je společnost Ferdinand
Menrad Gruppe založená v roce 1896. U tohoto
světově proslulého výrobce
se snoubí dlouholetá tradice
s německou přesností a prvotřídní kvalitou. Na veletrhu
uvedla FMG novou exkluzivní značku BOGNER spojenou především s módním
oblečením pro muže i ženy
a vybavením pro sportovce.
Značku BOGNER představí
SAGITTA poprvé na výstavě
OPTA 2020.

V březnu 2015 navštívilo

vedení společnosti OWP
Passau, Německo, výstavu
OPTA, kde si pro své nové
zastoupení značek MEXX
a OWP vybralo SAGITTU
Brno. Navázání spolupráce
OWP a SAGITTY přineslo ve
velice krátkém čase výrazný
vzestup obchodní b
 ilance
oběma společnostem.
Na stánku OWP jednatelka společnosti Johanna
Schleich a obchodní ředitel
SAGITTY Martin Říha, MBA,
právě projednávají obchodní strategii na rok 2020.

Zcela novým, téměř futuri-

stickým provedením stánku
se na veletrhu pochlubil jeden z nejnovějších
partnerů SAGITTY Brno –
italský výrobce oční optiky
PRAMAOR. Do dáli zářil
symbol rybí ploutve, charakteristický pro jedinečnou značku BLACKIN, která
i na letošní OPTI získala
pomyslnou palmu vítězství
ve finančním objemu zakázek českých zákazníků.

Ing. Jaroslav Majerčík,
SAGITTA Brno
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Jak to vidí

autor: redakce

Jak to vidí
Gabriela
Drastichová
Gabriela Drastichová je ředitelkou Nadačního fondu Českého rozhlasu
Světluška. Vystudovala andragogiku a anglickou filologii na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Působila v několika firmách a neziskovém
sektoru. Má za sebou činnost v České asociaci pro psychické zdraví, v Asociaci
společenské odpovědnosti, pracovala jako manažerka v Nadaci Vodafone
a poté přešla k projektům Českého rozhlasu, kde se od poloviny roku 2018
stala ředitelkou nadačního fondu.
Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Naprosto zásadní. Ale musím říct, že od doby, kdy
se denně vídám s lidmi se zrakovým postižením,
vím, že i bez zraku je možné žít naplno. Nedávno
jsem pozorovala naši nevidomou kolegyni, která
je čerstvou maminkou. Sama jsem matka dvou
dětí a nedokázala jsem si představit, jak bych
o ně pečovala, aniž bych na ně viděla. A ona to
zvládá s takovou láskou a pečlivostí, miminka se
dotýká, naslouchá mu a vnímá potřeby a emoce
prostě po svém.
Co Vás v poslední době uhodilo do očí?
Hodně si všímám neverbálních projevů lidí kolem
sebe a nepřestává mě překvapovat, jak moc se
naše emoce na tváři zrcadlí. Jak moc je například
poznat, že vámi cloumá zloba nebo vás sžírá
strach. A abych to odlehčila – jsem žena, takže
si všímám i toho, jak o sebe ženy pečují, jak se
oblékají a někdy mě do oka uhodí zoufalý boj se
stárnutím.
Jaká kniha, obraz, fotografie či jiné umělecké
dílo Vás v poslední době oslovily?
Právě čtu knihu Skleněný pokoj Simona Mawera. Autor bravurně popisuje mnoho vizuálních vjemů, i díky tomu v mé představivosti vila
Tugendhat ožívá.
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 dy Vám naposledy oči zářily nadšením?
K
Loni na koncertě Světlo pro Světlušku. Je to pro
nás vrchol světluščího roku, kdy představíme
divákům a návštěvníkům, na čem jsme celý rok
pracovali, pozveme naše přátele na pódium,
poděkujeme našim dárcům. Tentokrát mi oči
nejvíc zářily, když se do slovenské písně Čistý svet
spustili akrobaté na šálách v prostoru Pražské
křižovatky a zpěváka Jakuba Ondru doprovázely
nevidomé děti – Adámek a Nela.
Co (nebo koho) byste střežila jako oko v hlavě?
Střežím své dvě děti, to je asi pro matku přirozené. A střežím si i svá osobní tajemství.
Kdy je podle Vás potřeba mít oči na stopkách?
Hodně řídím. Trávím na silnicích minimálně dvě
hodiny denně. Tam mám oči na stopkách stále.
Nad čím přivíráte oko a nad čím naopak ne?
Nedokážu zavírat oči nad nespravedlností a lží.
Naopak dokážu přivřít oči, když chybuji nebo
chybuje někdo druhý.
Otevřel Vám někdy někdo oči?
Ano, několikrát, moje terapeutka, kouč, moje rodiče. Oči mi otevřely i moje děti, naučily mě nudit se
a já pochopila, že i nuda může být skvělou aktivitou.

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
V tom je mistryně moje dcera. Nevím, jestli je
to ženské souznění nebo prostá ženská vypočítavost, ale ona přesně ví, kdy a jakou incentivu
použít, aby byla maminka spokojená.

Má podle Vás strach velké oči?
Asi jak u koho. Každopádně strach dokáže pořádně zkreslit naše chování a vnímání.
Co je pro Vás největší zloděj času? A co ráda
děláte, když máte moře času?
K první otázce: u nás doma je to bezkonkurenčně
televize. K té druhé – bude to možná znít hloupě,
ale když mám času nazbyt, ráda uklízím, doma
i na zahradě.
Dokáže Vás něco dojmout až k slzám?
Dojímají mě děti, když klidně spí, dojímá mě
pohled na stárnoucí rodiče, dojímá mě i bezprostřední smích lidí kolem.
Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Tato možnost mě neláká. Žiju přítomností.
V kom vidíte hrdinu?
Ve Světlušce potkávám hrdiny každý den, zabojovali s hendikepem a žijí naplno.
Co byste podnikla jako neviditelná?
Asi bych chodila k dětem, které se cítí samy, cítí
strach, a neviditelným, ale vroucím pohlazením
bych je tišila.
Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Takové, které se přizpůsobí mému oblečení a náladě – a samozřejmě hodně výrazné.

Existuje výjev, na který nikdy nezapomenete?
Ano, a kdykoliv si na něj vzpomenu, dokáže mě
dojmout. Je to snímek z prvního ultrazvukového
vyšetření v těhotenství. Pak mám i nepříjemné
výjevy, které mi zůstávají v paměti, ale o těch
hovořit nebudu.
Krása je v oku toho, kdo ji vnímá.
Na co se nejraději díváte Vy?
Miluji podzimní krajinu a ráda se na ni dívám.
Je pestrá, jako život sám, má v sobě zralost,
špetku drzosti, ale i krásnou harmonii.
Co vás obvykle upoutá na první pohled?
Úsměv. Ráda se na lidi směju, když jdu po ulici
nebo jedu metrem.
Jaké místo na světě podle Vás stojí za vidění?
Baví mě jihočeský rybník v ranní mlze, tepající
velkoměsto i pohled z třítisícového vrcholu.
Které místo v české krajině je pro Vás
nejmalebnější?
Pocházím z jižních Čech. Ráda se vracím na
Třeboňsko, na Šumavu i do Novohradských hor.

Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše práce?
Práce mě učí poznávat lidi, jejich potřeby, jejich životní směřování. V poslední době hodně
přemýšlím o tom, zda do práce, do zaměstnání
nevkládáme příliš velká očekávání. Chceme po
práci, aby nám přinesla radost, aby nám dodala
sebevědomí, aby dala našemu životu smysl,
chceme, aby nám řešila životní škobrtnutí a krize.
Ale práce je pořád jenom práce. Životní štěstí
a spokojenost bychom měli hledat sami v sobě.
Co je podle Vás očividné?
Když někdo lže. A také když máte rádi lidi.
Kdy jste naposledy přišla – viděla – zvítězila?
V poslední době je to spíš přijdu, vidím, ještě jednou přijdu a vidím a pak možná zvítězím. Jednám
s firemními partnery Světlušky a je úžasné, když
obě strany ví, co chtějí, pak jsou jednání přátelská,
konstruktivní a vítězná pro obě strany.
Za rozhovor poděkovala redakce
foto: archiv Gabriela Drastichová
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Společně na cestě vpřed
ESSILOR přináší nové rozhraní
inovací nezávislé péče o zrak
na český a slovenský trh
Do České republiky jste přicestovala
minulý rok, můžete nám říci o svých
dojmech za uplynulý rok?
Ano, ráda! Přestěhovala jsem se do České republiky v loňském roce z Velké Británie, kde jsem pracovala na pozici
jednatelky jiného subjektu ze skupiny ESSILOR. Jsem Francouzska, nicméně jsem značně cestovala a žila v posledních
letech v různých zemích jako např. v Kanadě, ve Velké Británii,
na Novém Zélandě a nyní žiji v České republice. Je pro mě
potěšením žít v Praze, a díky naší roadshow v roce 2019
jsem měla možnost setkat se s velkým množstvím našich
zákazníků z kategorie „nezávislý optik“ a neustále mne velmi
mile překvapují.
Náš tým je tvořen velmi talentovanými lidmi a je pro mne
velkou ctí s nimi pracovat. Zjistila jsem, že mezi mými kolegy
se nachází pilot helikoptéry, poloprofesionální divadelní herec,
další kolegové jsou nadšenými a velmi dobrými sportovci, atlety, kolegové na Slovensku mají ve svém týmu osoby s velmi
výjimečným hudebním nadáním, dále zde máme jazzistu
a takto bych mohla pokračovat velmi dlouho.
Považuji za impozantní, že naši zákazníci jsou nadšení viděním jako my a jsou taktéž velmi talentovanými a nadanými
v mnoha jiných oblastech v rámci svého soukromého života.

Amandine Agnes Delmas
Country Manager
Czech Republic and Slovakia

A můžete nám popsat výhody
přístroje VISIOFFICE X?
Visioffice® X využívá zkušeností pacienta prostřednictvím nových
funkcí, které proces měření dělají více interaktivním, poučným
a pohodlným. Jedná se o nejmodernější přístroj s 3 kamerami,
které pracují současně a poskytují 3D rekonstrukci kombinace očních čoček zpředu a ¾ pohled. Preciznost měření je 0,1 mm a 0,1°.

TRANSITIONS GEN-8 posouvá hranice výkonu.
V čem představují to nejlepší na trhu v rámci
nejnovějších inovací čoček?
Výsledkem mnoha let výzkumu a důkladných vědeckých studií,
je první lehká inteligentní fotochromatická čočka s revolučním
nanokompozitem Transitions® Signature® GEN 8 ™, která
představuje fotochromatický výkon a nabízí optimální vidění,
pohodlí a ochranu zraku po celý den.
Transitions Signature GEN 8 používá inovativní nový foto
chromatický systém, který představuje změna paradigmatu
ve své kategorii, protože je to poprvé od roku 2005, kdy jsme
udělali významné změny ve vylepšení jak zabarvení i matrixu,
ve které barvy residují.

Jaké jsou novinky v oblasti technologií
a inovací, na které se zákazník může
v letošním roce těšit?

Tento rok slaví společnost Essilor 25 let
působení na českém trhu. Jak vidí společnost
Essilor sama sebe na trhu a jaké je její
směřování do budoucna?

Od svého založení hybnou silou Essiloru byly a jsou inovace. Jsou také základním kamenem naší strategie. Časy
se mění a spolu s nimi také potřeby koncových zákazníků.
K uspokojení poptávky po změnách v rámci zdravého zraku,
neustále sledujeme nové vědecké objevy a zaměřujeme
se na korekci očních vad, ochranu zraku a předcházení
očním chorobám.
Tento rok se nese ve znamení nové generace produktu –
Transitions GEN 8, AVA čoček, a také nového vývoje progresivních čoček. Dále posouváme hranice v rámci inovace
nejmodernějších přístrojů foropter – VR-800 a Visioffice X.
Naši zákazníci během podzimu 2019 měli možnost se s těmito
přístroji seznámit jak během našich roadshow, tak i na právě
skončeném odborném veletrhu Opti Munich.

Od roku 1995 investuje společnost Essilor na českém trhu
a pomáhá tak pacientům najít si cestu do optik, zvyšuje povědomí o progresivních čočkách Varilux a všeobecně napomáhá
růstu trhu v segmentu optik a optometrie. Naše společnost
investuje každoročně miliony korun do rozvoje nejinovativnějších produktů (Essilor Varilux X, Essilor Eyezen, Essilor Crizal
Sapphire, Transitions Gen 8), ale zároveň se také podílí na
vývoji nejmodernějších přístrojů. Společnost Essilor disponuje
a nabízí širokou škálu brousících automatů dle jednotlivých
potřeb zákazníků, včetně revolučního přístroje VR-800.
Všechny tyto činnosti a odhodlání, které Essilor vyvinul
a ve kterých bude i nadále pokračovat, jsou živoucím důkazem závazku Essiloru vůči optikům; to je něco, co žádný jiný
dodavatel na trh uvést nemůže.
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Nová technologie
Posouváme hranice výkonu

Historie
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Půl století
s časopisem
Česká oční optika
1968




Ženy a brýle v Anglii

Praktický výcvik na SZŠ –
obor oční optik v Brně

Ženy nosí brýle nerady. Prakticky je při
rovnávají k nošení zubních protéz. Pro ženu
jsou brýle nebo protézy něco jako berle. Ona
je sice potřebuje, ale nepřeje si je nosit. Cítí
se méně ženskou, protože musí nosit brýle.
Během posledních pěti až deseti let se ženy
ve značné míře s nošením brýlí smířily. Dnešní
mladé dívky nejsou tak citlivé, musí-li je nosit,
jako by byly jejich matky. Mám za to a těší
mne to, že časopisy přispěly k této změně
stálými příspěvky, v nichž přesvědčovaly, jak
přitažlivé brýle mohou být. Mohli jsme v té
věci uspět, neboť brýle jsou dnes skutečně
přitažlivější.
Podle článku redaktory časopisu Woman
Margaret Fordové uveřejněném v časopise
The Optician, sv. 155, č. 4009, str. 17
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Uplynuly zhruba dva roky od přemístění
Střední zdravotnické školy – obor oční optik
z Jablonce n. N. do Brna, aniž byla širší op
tická veřejnost oficiálně informována o rozvoji
a problematice výuky v nových podmínkách.
Provoz v dílnách má charakter výuky
a zároveň charakter výrobního procesu,
obzvláště v třetím a čtvrtém ročníku, kde
se žáci seznamují nejen s novými poznat
ky, ale zároveň produkují jisté množství
práce. Po organizační stránce je proto nutné
postupovat jako v podniku s dvousměnným
provozem, ve kterém se denně vystřídá
70–80 žáků.
V současné době probíhá výuka ve
třech místnostech, ve kterých je k dispozici
26 brusů, jedenáct poloautomatů, jeden dia

1.

2.

4.

3.

1. Brýlová obruba
kombinované ZART –
dovážená z Rakouska.

2. Řezání skla
tužkovým
diamantem.

3. Praktický
výcvik žáků.

4. Celuloidová brýlová
obruba Geisha.

mantový automat, dvě leštičky, osm vrtaček,
soustruh, pět fokometrů a dva tenzoskopy.
Žáků je ve všech ročnících celkem 180.
Praktickému výcviku vyučuje dvanáct
vyučujících, z toho tři řádní učitelé a devět
externistů, kteří docházejí ze závodů. Třídy
jsou rozděleny podle počtu žáků do dvou či tří
skupin po dvanácti až třinácti žácích.
V perspektivě praktického výcviku chceme
seznamovat žáky s konstrukcemi jednoduchých
optických přístrojů. Spolupráce školy s očními
lékaři, které jsou osnovami vymezeny pro čtvrtý
ročník, se bohužel zdají být minimální.

47 % zákazníků-žen se nejprve podívá
na majitele, personál a prodavačky a kri
tickým pohledem hodnotí kvalitu obchodu,
32 % žen se nejprve podívá na podlahu a regá
ly a vytváří si obraz o čistotě, 11 % si bere na
mušku přímo zboží, sleduje jeho uspořádání
a celou atmosféru obchodu. V 10 % jsou ženy
příliš „zaměstnávány samy sebou“ nebo mají
jiné starosti než podřizovat svůj pohled při
nákupu nějakému prostředí.
Podle časopisu Das Schaufenster 4/68;
přetištěno z časopisu Propagace, červen 1968

B. Bureš, J. Venhoda, J. Věžník, A. Hůlka



Kam se zákazníci v prodejně
podívají nejdříve?
67 % zákazníků-mužů, kteří vstupují do ob
chodu, se nejprve podívá na prodavačky,
22 % na zboží a 11 % nemá žádný stabilní
předmět zájmu.

Barevný televizní obraz brýlemi
V Anglii existují brýle, které jsou ve vertikál
ním směru střídavě zbarveny do zelena,
oranžova a do červena. Sleduje-li divák těmito
brýlemi černobílé televizní pořady, má dojem,
že se dívá na barevný obraz.
Podle časopisu Der Augenoptiker č.3/68, str. 50
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Měření celkové
kvality vidění
Naše zraková zkušenost je složitá a ovlivňuje ji mnoho faktorů.
Měření zrakové ostrosti na vysoce kontrastních Snellenových
znacích poskytuje jen částečnou informaci o naší kvalitě vidění.
Ačkoliv se jedná o klinicky nejrozšířenější způsob vyšetření, zraková ostrost ve skutečnosti jen velmi málo souvisí s rozmanitostí
úkonů, kterým je náš zrakový systém vystaven v reálném životě.
K přesnějšímu popisu aspektů našeho
zraku mnohem lépe poslouží další parametry vidění, jako je např. vnímání
prostoru, efektivní rozlišitelnost detailů
a zraková výdrž. Navíc u nositelů kontaktních čoček musí být jejich dosavadní
zkušenost s kontaktními čočkami rozdělena na fyzické a smyslové vnímání.
Následující článek shrnuje, jak klíčové
vlastnosti vidění přispívají k celkové
spokojenosti v realitě, a zkoumá, zda
tato zkušenost může být ovlivněna
designem korekčních čoček.

Klíčové vlastnosti vidění
Ačkoliv je zraková ostrost snadno měřitelná, jedná se o statickou vlastnost
vidění, která se obvykle měří na vysoce
kontrastních znacích při velmi dobrém
osvětlení. Reálné podmínky jsou však
mnohem rozmanitější a oko musí ostřit
v různých situacích – dívá se na předměty s různou prostorovou frekvencí
a za měnících se světelných podmínek
i kontrastů. Do vidění však vstupuje více
ovlivňujících faktorů. Jedná se zejména
o kvalitu slzného filmu, rozmanitost
aberací vyšších řádů měnících se s velikostí zornice, důležitou úlohu hraje
rovněž mozek, který zpracovává různé
detaily viděného. Není tedy žádným

překvapením, když získáme od klientů
s velmi podobnou zrakovou ostrostí
zcela odlišnou zpětnou vazbu.
Funkce kontrastní citlivosti
K popisu kvality vidění nad rámec zrakové ostrosti je velmi vhodná funkce kontrastní citlivosti (CSF – Contrast Sensitivity Function). Toto měření je postaveno
na subjektivním vnímání plochy, která se
mění v kontrastu a prostorové frekvenci.
Každý jednotlivý podnět je zaznamenán
ve svých nuancích. Tyto údaje umožňují vykreslit křivku, vymezující celkově
viděnou „oblast“ pod křivkou. Lepší
prostorové vidění představuje větší vymezenou plochu pod křivkou kontrastní
citlivosti. Omezení zrakové ostrosti při
popisu kvality vidění je na obr. 1, kde
představuje pouze jeden extrémní bod
na křivce kontrastní citlivosti. Z tohoto
pohledu poskytuje křivka mnohem
přesnější popis denního vidění. Rozdíl
mezi zrakovou ostrostí a kontrastní
citlivostí je demonstrován za různých
podmínek a při různých vadách, včetně
katarakty a makulární degenerace, kdy
je patrný jednoznačný pokles kontrastní
citlivosti dříve, než vůbec nastane pokles
zrakové ostrosti.
Spíše než samotná křivka je vypovídající vymezená plocha pod ní, která
je velmi citlivá na změny ve vidění.

Například bylo prokázáno, že plocha
pod křivkou kontrastní citlivosti se sníží
o 0,31, 0,48 a 0,57 logaritmických jednotek u šedesátiletých, sedmdesátiletých a osmdesátiletých klientů. Dále je
například významný nárůst ve zrakové
ostrosti u klientů, kteří podstoupili operaci šedého zákalu, kde se v průměru
jedná o nárůst 0,53 logaritmických
jednotek ve studii u pěti sledovaných
pacientů. V této studii autorů Hou et
al. bylo vidění hodnoceno metodou
rychlého zjišťování kontrastní citlivosti.
Změny plochy pod křivkou odpovídající
změně 0,15, 0,30 a 0,45 logaritmických
jednotek, znamenají malé, střední
a velké klinické změny ve vidění zkoumané populace.
V rámci výzkumu vyžaduje měření
kontrastní citlivosti zkušeného praktika,
měření se často opakuje a je časově náročné. Počítačové technologie zrychlily
předvídání křivky kontrastní citlivosti
díky informacím získaným z dřívějších
experimentů, neboť je předem znám
jejich obecný průběh. Tím, že je znám
průběh křivky, stačí znát hodnoty jen
v určitých bodech, ze kterých pak vytvoříme křivku napříč všemi frekvencemi.
Tradiční metoda měření kontrastní
citlivosti zabere zhruba 30 až 60 minut.
Metodika rychlého testování kontrastní
citlivosti (qCSF – quick CSF) trvá i méně
než deset minut a poskytuje výsledky
srovnatelné s tradičním testováním.
Kromě vyšetřování a sledování očních patologií je metoda rychlého vyšetření kontrastní citlivosti využita k nalezení rozdílů v kvalitě vidění u nositelů
kontaktních čoček. U jednodenních kontaktních čoček ACUVUE® OASYS 1-Day
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Vysoký kontrast

C

C

C

Prostorová frekvence (cpd)

obr. 1

Funkce kontrastní citlivosti (nízký kontrast = zraková ostrost za podmínek nízkého
kontrastu; vysoký kontrast = zraková ostrost za podmínek vysokého kontrastu).

byl vypozorován nárůst o 14–30 %
ve vymezené ploše pod křivkou kontrastní citlivosti oproti čtrnáctidenní
kontaktní čočce ACUVUE® OASYS (negativní kontrola). Podobného výsledku
bylo dosaženo, pokud se u ACUVUE®
OASYS 1-Day předkládala dioptrie
+0,25 D (pozitivní kontrola).
Zrakový systém
Zrakový systém je složitý a obsahuje
několik proměnných, které ovlivňují
celkovou zkušenost s viděním. Už bylo
zmíněno neurální zpracování mozkem,
který může domýšlet skutečnosti ve
viděném na základě předchozích zkušeností. U oka se na konečném zobrazení
podílejí kromě přesné sférické a astigmatické korekce oční vady i aberace
vyšších řádů. Tyto aberace vyšších řádů
(koma, sférická vada a trefoil) souvisejí
s velikosti zornice, která je zase závislá
na míře osvětlení, akomodaci, věku
a refrakci. Velmi důležitá je kvalita slzného filmu, což je první refrakční rozhraní
optického systému oka se vzduchem.
U nositelů kontaktních čoček vyžaduje
slzný film obzvlášť velkou pozornost,
protože samotná kontaktní čočka přispívá k jeho oslabení.
Dalším bodem je rozptyl světla dopadajícího do oka. Oslnění a halo jsou
způsobené intraokulárním rozptylem
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při průchodu světla skrz vnitřní struktury
oka. Obecně je rozptyl světla procesem,
kdy jsou paprsky odkloněny od své původní trajektorie pro interakci s lokálními
nepravidelnostmi v očním prostředí.
Intraokulární rozptyl, který nesouvisí
s refrakčním stavem oka, může velmi
významně ovlivnit kontrast obrazu vznikajícího na sítnici, zvláště když sledovaný
výjev obsahuje jasný zdroj světla nebo
odlesků. Negativní účinek na kvalitu
vidění u některých očních patologií není
dobře měřitelný pouhým zjišťováním
zrakové ostrosti, měly by tedy být použity
další měřicí metody.
Při snaze zmírnit účinky některých
z uvedených nežádoucích vlastností
může pomoci použití filtrů snižujících
celkovou intenzitu osvětlení nebo filtrů
blokujících určitou vlnovou délku. Jaké
vlastnosti vidění tedy ovlivníme, pokud
použijeme selektivní světelné filtry?

Klíčové vlastnosti
kvality vidění ovlivněné
filtrováním světla
Oslnění
Oslnění nastává, když jsou osvětlení
nebo jeho poměr nepřiměřeně intenzivní vůči stavu adaptace oka. Oslnění
snižuje nejen kontrastní citlivost, ale

i zrakovou ostrost u nižších i vyšších
kontrastů. Podle příručky organizace
American National Standard Practise
for Office Lighting (ANSI/IES RP-1-12)
je oslnění rozděleno na dva typy. Jedná
se o dočasnou neschopnost vidění,
která se nazývá nezpůsobilost vlivem
oslnění. Oproti tomu přechodné podráždění způsobené nepřiměřeným
světlem je označováno jako obtěžující oslnění. Jako reakce na oslnění
se běžně vyskytuje pocit nepohodlí
a kromě stažení zornice i mžourání
je typická také snaha odvracet oči od
zdroje oslnění. Zatímco použití filtru,
jakým jsou například sluneční brýle,
nemění poměry v osvětlení, dojde
přesto ke zvýšení komfortu, protože je
snížena intenzita světla dopadající na
sítnici. Spektrální filtry mohou pomoci
s oběma typy oslnění: vzroste tolerance
k oslnění navozujícímu nezpůsobilost
zraku a vzroste množství úkonů, které
můžeme pohodlně vykonávat za podmínek obtěžujícího oslnění.
Mžourání
Pokud se objeví nepřiměřený zdroj
světla, jeden ze způsobů, jak snížit
množství světla vstupujícího do oka,
je mžourání. V každodenním životě
je dlouhodobé přivírání očí zdrojem
nepohodlí a zrakové únavy. Bylo prokázáno, že oslnění způsobuje přivírání
oči se svalovými kontrakcemi orbicularis
oculi. Tato reakce na zdroj oslnění vede
k únavě a nepohodlí, což je pro takové
podmínky typické. Ve výzkumu může
být reakce přivírání očí měřítkem odezvy
na různé zdroje světla. Lze očekávat, že
použití spektrálních filtrů může rozsah
této reakce snížit.
Halo, starburst
Dysfotopsie je definována jako přítomnost hala, starburstu (což jsou
oslňující hvězdicovité paprsky světla
tryskající ze světelného zdroje) nebo
oslnění (obr. 2). Tato komplikace je
často zmiňována po pseudofakických
operacích a po zákrocích metodou
LASIK. Věkem způsobené změny v oku
zvyšují nitrooční rozptyl a napomáhají
ke vzniku dysfotopsie. Autoři Ortiz et
al. se zabývali kvalitou vidění řidičů se
zrakovým postižením či bez něj. Zjistili,
že řidiči s oční patologií jsou citliví na
oslnění ve zvýšené míře a vnímají větší
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zemská atmosféra rozptyluje do typického namodralého nádechu oblohy.
Modré zabarvení snižuje viditelnost,
je tedy omezena jak vzdálenost, kam
až dohlédneme, tak i kvalita našeho
vidění. Spektrální filtry mohou zlepšit
spektrální vnímání cílenou blokací
rozptýleného modrého světla způsobujícího dojem oparu. Zlepšení zrakového rozsahu umožní rozlišit detaily na
výjevech v dálce.
obr. 2

Starburst – příklad, jak jej
můžeme vnímat u světlometů
automobilu.

halo okolo centrálního zdroje světla,
což snižuje jejich schopnost vnímat
periferií obklopující hlavní zdroj světla.
Tento fenomén, ve zrakovém vnímání
nežádoucí, může způsobit obtíže při
rozpoznávání chodců nebo značek na
silnici a jedná se o rizikový faktor v dopravě. Existuje souvislost se světelným
rozptylem a oslněním a je opět dobrý
důvod se domnívat, že účinky sturburstu i hala mohou být sníženy použitím
spektrálních filtrů.
Barevný kontrast
Představte si černobílý výjev, který
se liší pouze jasem. To je příkladem
achromatického kontrastu. Barevný výjev obsahuje mnoho různých
barevných rozdílů (obr. 3), které se
mění v prostoru ( jde tedy o prostorový barevný kontrast) a v čase (kdy
jde o přechodový barevný kontrast).
Pokud se nad uvedeným zamyslíme,
prostorový kontrast lze vnímat díky
různým barvám listů na stromě, zatímco vnímání přechodového barevného
kontrastu se může měnit v závislosti
na okolním osvětlení, které se mění
v průběhu dne. Analýzou barevné
křivky kontrastní citlivosti zjistíme, že
nižší prostorové frekvence mají chromatickou kontrastní citlivost větší než
v případě achromatické kontrastní
citlivosti. A naopak, citlivost je mnohem větší v případě achromatického
kontrastu u vyšších prostorových frekvencí. Tato skutečnost je dobře patrná
na okrajových částech křivky kontrastní
citlivosti právě při použití černobílých
testů pro měření zraku, kde se jedná
o vysoký kontrast. Existují také rozdíly
mezi barvami. Například vyšší vnímavost je spojena s červeno-zeleným než

70

obr. 3

Výjev znázorňující
heterochromický kontrast.

s modro-žlutým rozhraním. Tyto rozdíly
mohou být použity ve spojení s achromatickou křivkou kontrastní citlivosti
pro následný popis kvality vnímání.
Zvýšený kontrast, včetně barevného
kontrastu za použití filtrů, pomáhá
celkovému prostorovému vidění díky
lepší detekci hran objektů ve vnímaném výjevu.
Doba zotavení po fotostresu
Fotostres je důsledkem oslnění o extrémně vysoké intenzitě. Poté, co jsme
vystaveni jasnému světlu, potřebuje
zrakový systém čas k tomu, aby se
opět vrátil do adaptivního stavu. Čas
potřebný k zotavení po fotostresu
je veličina měřená při klinickém výzkumu zrakových funkcí. Může totiž
umožnit rozlišit různé patologie. Byla
například popsána delší doba zotavení u subjektů s makulopatií oproti
subjektům s onemocněním zrakového
nervu. Náhlá ztráta vidění může být
oslabující. Jako příklad si uveďme čas
potřebný k zotavení po oslnění od reflektorů protijedoucích aut, které nám
navodily stav nezpůsobilosti vlivem
oslnění. Spektrální filtry mohou zkrátit
dobu zotavení v případě fotostresu.
Na tomto příkladu z reálného života
lze demonstrovat zároveň potenciální zvýšení bezpečnosti, protože tyto
filtry umožňují řidiči rychleji obnovit
normální vidění.
Spektrální rozsah a filtrace světla
Při filtraci světla se poukazuje na
fakt, že mnoho venkovních objektů je
zobrazeno prostřednictvím středních
a dlouhých vlnových délek. Objekty
jsou většinou umístěny na převažujícím krátkovlnném pozadí, které

Vliv samozabarvovacích
brýlových čoček
na zrakový výkon
Za rozšířením samozabarvovacích
brýlových čoček stojí princip, který lze
popsat jako poskytnutí adaptivní filtrace
při různých světelných intenzitách, kterým je naše oko každodenně vystavováno. Vliv těchto čoček na zrakové funkce
však ještě není zcela objasněn. Nedávné
studie zabývající se touto oblastí měřily zrakové funkce s cílem co nejlépe
obsáhnout podmínky běžného života.
Faktory jako nezpůsobilost vlivem oslnění, obtěžující oslnění, barevný kontrast a doba zotavení po nadměrném
fotostresu byly zkoumány u 75 zdravých
jedinců ve věku 19 až 73 let (průměr
45,61 roku ± 13,24). Byly použity částečně aktivované samozabarvovací brýlové
čočky s ustálenou mírou propustnosti
na úrovni 63 % (šedá 1), 71 % (šedá 2)
a 71 % (hnědá). Srovnávalo se s čirou
brýlovou čočkou o 92% propustnosti
(polykarbonát).
K měření byly použity podněty
ověřující funkci čtyř základních vlastností zraku z venkovního prostředí.
Jedná se například o oslnění spektrem
xenonových svítidel, kdy se posuzuje
nezpůsobilost vlivem oslnění, nebo
o měření doby zotavení v podmínkách
podobných tomu, jako je vystavení se
jasnému slunečnímu světlu. Výsledky
ukazují, že všechny měřené zrakové
funkce se jednoznačně zlepší při
nošení všech typů barevných variant
čoček než v případě čirých čoček
(tabulka). Byl učiněn závěr, že filtrace
světla samozabarvovacími čočkami
jednoznačně zvýší schopnost nositele
vypořádat se s intenzivními svazky
světla a se světlem o krátké vlnové
délce. Nositeli umožní normální adap-

taci poté, co je vystaven intenzivnímu
zdroji světla. Snížením intenzity světla
se retinální pigment tolik nevyčerpává,
což znamená malé změny v adaptaci
a rychlejší zotavení. Tyto závěry lze
aplikovat do podmínek reálného světa,
což je velmi důležité. Například pokud řídíme rychlostí 97 km/h, sníží se
průměrně čas na zotavení po oslnění
na téměř pět sekund. Znamená to, že
pokud jsou místo čirých čoček nošeny
samozabarvovací čočky, cíl je vnímán
o 145 metrů dříve.
Další studie se zabývaly dopadem
na kvalitu vidění s nitroočními čočkami
(IOL), které obsahují filtry modrého
světla. Při srovnávání IOL s filtrem
modrého světla a bez něj klienti s IOL
s filtrem modrého světla udávali
jednoznačné snížení nezpůsobilosti
vlivem oslnění a předvedli lepší a bezpečnější jízdu v dopravním simulátoru.
Studie tedy vyvozují, že je dosaženo
vyšší kvality vidění například během
řízení ve dne za přítomností oslňujících
zdrojů – díky spektrálním filtrům se
zlepší zrakové funkce. Oddělené studie
in vivo, používající vzájemné srovnání
IOL s filtrem modrého světla a bez
něj, prokázaly jednoznačné snížení
nezpůsobilosti vlivem oslnění, lepší
heterochromní kontrast a kratší dobu
zotavení po oslnění u očí používajících filtr modrého světla.
I když spektrální filtry nezlepšují
zrakovou ostrost, jejich použití v různých situacích nám v přírodě přináší
evoluční výhodu ve vidění. U lidí bylo
provedeno mnoho studií zabývajících
se makulárním pigmentem na žluté
bázi, luteinem a zeaxyntinem. Bylo prokázáno, že cloněním foveálních čípků
před krátkovlnným světlem se snižuje
negativní dopad oslnění, zlepšuje se
barevný kontrast a postačí kratší doba
zotavení po oslnění.

Další krok v evoluci
kontaktních čoček
Americký Úřad pro kontrolu potravin
a léčiv – Food and Drug Administration (FDA) – povolil v dubnu 2018
vůbec první kontaktní čočky, které
obsahují sloučeniny způsobující její
automatické ztmavení, pokud jsou
vystaveny jasnému slunečnímu světlu.

Po více než desetiletém vývoji tohoto
produktu – společně se strategickým
partnerem Transitions Optical – je
kontaktní čočka ACUVUE® Oasys with
Transitions® Light Intelligent Technology™ první kontaktní čočkou svého
druhu, která poskytuje nositeli nejen
korekci oční vady, ale i dynamický
samozabarvující se filtr. Ten umožňuje plynule měnit intenzitu světla
vstupující do oka. Díky komerčnímu
uvedení tohoto produktu v roce 2019
očekáváme v následujících měsících
výsledky klinických studií a reakce
nositelů na tuto technologii, která
adaptivně ovlivňuje průchod světla.

Závěr
Při hodnocení kvality vidění pracujeme
s mnoha faktory. Zraková ostrost tvoří
jen jejich malý střípek. Reálně je náš
optický systém oka vystaven zrakovým
výzvám dynamické povahy, je konfrontován s velkými změnami hladin
osvětlení a je závislý na vizuálním vnímání mozku. Všechny tyto jevy se navzájem ovlivňují, kombinují a vytvářejí
konečný obraz našeho vidění. Máme
prostředky, jak měřit klíčové hodnoty
zrakového systému v každodenním
životě. Tento přístup nám umožňuje

kvantifikovat a srovnávat korekční pomůcky. Samozabarvovací brýlové čočky
zlepšují kvalitu vidění napříč těmito
hodnocenými oblastmi.
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 jsou
například sluneční brýle nebo ochranné
brýle s UV filtrem, protože nezakrývají
celé oko a jeho okolí. Kontaktní čočky
ACUVUE® OASYS with Transitions® Light
Intelligent Technology™ nejsou náhra
dou za sluneční brýle. A
 CUVUE® OASYS
je ochrannou známkou společnos
ti Johnson & Johnson Medical Ltd.
Transitions™ a Light Intelligent Techno
logy™ je ochranou známkou společnosti
Transitions O
 ptical, Inc.
Na vyžádání poskytneme použité zdroje.
Kontakt: khrebik1@its.jnj.com.
© Johnson & Johnson, s.r.o., 2019.
Billy R. Hammond
Lisa M. Renzi-Hammond
John Buch
Derek Nankivil
foto: archiv Johnson & Johnson

Měřená veličina

Výsledek

Zlepšení oproti
čirým čočkám

Obtěžující oslnění

Jednoznačné zlepšení (p < 0,05)
s aktivovanými samozabarvovacími čočkami.
Šedá 1 oproti čiré variantě po zhodnocení
dvou faktorů: frekvenci mžourání a
subjektivních odpovědích (p < 0,05).

Přibližné 20%
zlepšení*

Nezpůsobilost
vlivem oslnění

Jednoznačné zlepšení (p < 0,05)
s aktivovanými samozabarvovacími čočkami
oproti čiré variantě.

Přibližné 13–20%
zlepšení

Čas zotavení po
oslnění

Jednoznačné zlepšení (p < 0,05)
s aktivovanými samozabarvovacími čočkami.
Šedá 1 oproti čiré variantě po zhodnocení
dvou faktorů: frekvenci mžourání a
subjektivních odpovědích (p < 0,05).

Přibližně o 33 %
rychlejší zotavení

Barevný kontrast

Jednoznačné zlepšení (p < 0,05)
s aktivovanými samozabarvovacími čočkami
oproti čiré variantě. Zlepšený barevný kontrast
byl zaznamenán v případě samozabarvovací
brýlové čočky šedá 1.

Přibližné 13–20%
zlepšení

* Je nutné brát na zřetel, že psychologické proměnné nemají lineární průběh.
tab.

Přehled dopadu samozabarvovacích brýlových čoček na kvalitu vidění.
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Společné hodnoty
Jsou všichni uživatelé kontaktních čoček stejní? Jasná odpověd zní,
že zcela jistě nejsou. Existují však nějaké společné hodnoty propojující představy nositelů kontaktních čoček? Je případně možné
nalézt skupiny zákazníků, jejichž představy se nápadně podobají?
Mezi společná kritéria, která budou
v drtivé většině názorů na používání
kontaktních čoček shodná, budou patřit zdraví očí, dlouhodobé uživatelské
pohodlí a samozřejmě kvalitní korekce
zrakové vady.
Pokud se bavíme o dlouhodobém
zdraví očí uživatelů kontaktních čoček,
obvykle je hlavním atributem dostatečné okysličení rohovky pod čočkou.
Zárukou dostatečné propustnosti
měkkých kontaktních čoček jsou pak
silikon-hydrogelové materiály. Platí to
pro uživatele měsíčních i jednodenních čoček.
Na uživatelské pohodlí má zásadní
vliv výběr vhodných parametrů čočky.
Zároveň se na něm však podílí rovněž
materiál. Dostatečná hydratace i smáčivost povrchu a stabilní vlastnosti čoček
vedou k přirozenému pocitu pohodlí
během jejich používání. Současné
silikon-hydrogelové materiály dokáží
často vodu zadržovat lépe, než tomu
bylo u hydrogelových materiálů a vedou
tak především k lepší toleranci kontaktních čoček v závěru dne.
Pokud jde o kvalitní ostrost vidění
s čočkami, současná nabídka v této oblasti umožňuje korigovat všechny běžné
optické vady, jako je krátkozrakost,
dalekozrakost, astigmatizmus nebo
presbyopie. Vraťme se teď k úvodním
otázkám a zkusme najít trendy, které
nám pomohou orientovat se v nárocích
uživatelů čoček. První skupinou mohou
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být draví, ambiciózní, stále uspěchaní
jedinci. Spojuje je hektický životní styl,
který klade enormní nároky nejen na
ně samotné, ale v podstatě na všechno,
co používají.
Právě pro tuhle skupinku vznikají
prémiové řady produktů. V nabídce
společnosti CooperVision jsou to jednodenní silikon-hydrogelové čočky řady
MyDay, které se vyznačují vyváženou
kombinaci tří nejčastějších požadavků,
tedy dlouhotrvajícím uživatelským pohodlím díky vysokému obsahu vody,
vysokou prodyšností zaručenou silikon-hydrogelovým materiálem třetí generace, ale i snadnou manipulací a dostatečnou jemností kontaktních čoček.
Další významnou skupinou uživatelů kontaktních čoček jsou objevitelé.
Je pro ně typické cestování, ale i jiné
formy objevování a zkoumání života
kolem. Mají rovněž vysoké nároky na
kontaktní čočky, ale do jejich rozhodování vstupuje také faktor ceny. Přitom
kontaktní čočky často nosí pravidelně
a dlouhé hodiny. Řešení by proto mělo
vycházet ze silikon-hydrogelových materiálů. Z nabídky firmy CooperVision
jde o řadu Clariti 1 day – jednodenní
silikon-hydrogelové čočky.
V našich podmínkách používá stále
velká skupina uživatelů, kterou klidně
můžeme označit za mainstream, měsíční kontaktní čočky. Obvykle volí toto
řešení z důvodu ještě menší cenové
zátěže a v běžném životě je až tolik ne-

omezuje, že se musí o kontaktní čočky
starat o něco více, než že je vyhodí.
V této kategorii je silikon-hydrogelový
materiál již zavedeným standardem.
V nabídce CooperVision je jejím typickým zástupcem řada čoček Biofinity.
Kontaktní čočky z této řady korigují
běžné refrakční vady, ale nabízejí i některé další možnosti. Například Biofinity
XR se vyznačují rozsahem od +15,0 až
do –20,0 dioptrií. Naprosto přelomové
jsou kontaktní čočky Biofinity Energys,
které pomáhají mírnit únavu z práce na
digitálních zařízeních. Velmi komplexní
řešení pro klienty s presbyopií nabízejí
čočky Biofinity Multifocal, kdy je pro
dosažení optimálního výsledku možné
kombinovat nejen dioptrické hodnoty,
ale i různé konstrukce čočky.
Z angličtiny přeložil:
Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager
pro Českou republiku a Slovensko
CooperVision Limited
tdobrensky@coopervision.com
Zdroje:
[1] BRENNAN, N.; MORGAN, P. Clinical
highs and lows of Dk/t. Part 1 – Has
Oxygen Run out of Puff? Optician,
2009; 238(6209):16-20.
[2] YOUNG, G.; RILEY, C. M.; CHALMERS,
R. L.; HUNT C. Hydrogel Lens Comfort
in Challenging Environments and
the Effect of Refitting with Silicone
Hydrogel Lenses. Optom Vis Sci.
2007; 84(4):302-8
[3] FONN, D.; SWEENEY, D. The Benefits
of Silicone Hydrogel Daily Disposable
Lenses. Contact Lens Spectrum,
2015, Dec.
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správná volba pro všechny uživatele
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Vliv kosmetiky
na kontaktní čočky
Mnoho nositelů kontaktních čoček používá kosmetické produkty
na oči nebo jejich okolí. Doposud nebyla vlivu těchto produktů
na kontaktní čočky věnována dostatečná pozornost, ale nedávná
laboratorní studie prokázala, že použití krémů na ruce, řasenky
a odličovačů může ovlivnit tvar kontaktních čoček, jejich optické
vlastnosti a časem mít vliv i na jejich pohodlné nošení.
Vliv kosmetických
produktů

Kontaktní čočky
AIR OPTIX®

Výzkum na Univerzitě ve Waterloo
v Centru pro výzkum kontaktních čoček
vyhodnotil vliv běžně dostupných kosmetických produktů na silikon-hydro
gelové kontaktní čočky [1, 2]. Po vystavení čoček testovanými produkty
(krémy na ruce, řasenky, odličovače)
byly vyhodnoceny změny na povrchu
čoček, v propustnosti pro světlo a změny geometrických parametrů. Čočky
byly poté vyčištěny pomocí běžného
peroxidového roztoku a opětovně vyhodnoceny.
Produkty s největším vlivem na
povrch čoček byly řasenky, které měly
největší množství usazenin viditelných
při mikroskopii tmavého pole [1].
Čištění peroxidovým roztokem tyto
usazeniny odstraní pouze částečně,
voděodolné řasenky zůstávají na
povrchu nejčastěji. Naopak tekuté
odličovače způsobily největší změny
v průměru čoček, jejich zakřivení
a sagitální hloubce [2].
Ze sedmi testovaných materiálů
vykázaly kontaktní čočky AIR OPTIX®
největší povrchovou odolnost vůči
usazeninám způsobených řasenkami
[1]. Stejné čočky zaznamenaly nejmenší
změnu parametrů vlivem odličovačů a také nejmenší změny v optické
kvalitě – změně dioptrické hodnoty
a indexu kvality obrazu [2].

Hydrofobní vlastnosti silikon-hydrogelových čoček přitahují lipidy slzného
filmu stejně jako olejové substance
kosmetických produktů používaných na
oči [3]. Z těchto důvodů výrobci silikon-hydrogelových čoček používají různé
technologie, aby dosáhli jejich větší
smáčivosti [4]. U některých kontaktních čoček je vyšší smáčivost dosažena
vložením hydrofilních polymerů do
materiálu čočky nebo přidáním této
látky do blistru. U dalších se dosahuje
této vlastnosti povrchovou úpravou [3].
Čočky AIR OPTIX® jsou jediné, které
používají patentovanou technologii
SmartShield™, jež vytváří souvislou
hydrofilní vrstvu. Kombinací chemického složení technologie SmartShield™
a jednolitosti materiálu napříč celým
povrchem se podílí na vyšší smáčivosti a odolnosti vůči usazování lipidů
v porovnání s ostatními silikon-hydrogelovými čočkami [4]. Kontaktní čočky
AIR OPTIX® tak patří mezi nejméně
ovlivněné kosmetickými produkty.
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padě, že to není možné, je poté vhodnou
volbou materiálu, jenž udržuje vysokou
smáčivost a odolává ulpívání usazenin
lipidů v slzném filmu a kosmetických produktech. Tato změna může zvýšit šance
na úspěšné nošení kontaktních čoček.
Kromě důkladného umytí a usušení
rukou by uživatelé měli čočky nasazovat
před nanášením očního make-upu a vyjímat je před použitím odličovačů. Uživatelé čoček, kteří si myslí, že jejich čočky byly
poškozeny kosmetickými přípravky, by je
vždy měli vyměnit za nové.
Autor: Gina Wesley, OD, MS, FAAO
Překlad: Michal Vymyslický, MSc.
ALCON Pharmaceuticals
(Czech Republic) s.r.o.
michal.vymyslicky@alcon.com
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Korekce astigmatizmu
Korekce astigmatizmu měkkými kontaktními čočkami je v posledních letech stále na vzestupu především díky širší dostupnosti rozsahů optických mohutností a materiálů, ze kterých se
tyto čočky vyrábějí. Podle nedávno prezentované studie autorů
Saxon a kol. (2019) nosí měkké kontaktní čočky pro korekci astigmatizmu celosvětově více než 140 milionu lidí, a to jak z důvodu
potřeby korekce této refrakční vady, tak z důvodů kosmetických.
Dalšími kritérii používání měkkých
torických kontaktních čoček jsou ostré
vidění, neomezené zorné pole a nezamlžování brýlových čoček, jak tomu
bývá při používání brýlí.
Astigmatizmus lze korigovat několika způsoby – brýlemi, dále kontaktními
čočkami nebo chirurgickým refrakčním
zákrokem. Podle výše zmíněné studie
byl u 179 klientů změřený astigmatizmus do hodnot 0,5 D v 39 % případů,
do 1,0 D u 37 % a více než 1,25 D u 25 %
testovaných osob. Pokud optometrista
nebo oftalmolog stanoví astigmatizmus
nižších hodnot, je cylindr zpravidla korigován jen brýlemi. Jestliže má klient
nižší cylindr než 0,5 D, bývá mu aplikována sférická kontaktní čočka. Je-li
cylindr vyšší než 0,5 D, máme kandidáta
pro vyzkoušení torické kontaktní čočky.
V jedné ze studií Holdena a kol. [1] je
uvedeno, že klienti s cylindrem vyšším
než 0,75 D preferují korekci torickou
čočkou až ve 45 % případů. I v současnosti se však lze setkat s názorem, že
aplikace torických kontaktních čoček je
poměrně složitý proces.
Jaký korekční cylindr zvolit při minimální hodnotě astigmatizmu, je stále
předmětem mnoha odborných diskuzí.
Obecně platí, že korigovat cylindr kontaktní čočkou pod 0,3 D nemá významný efekt a vliv na výslednou zrakovou
ostrost. Dále se prováděly studie pro
korekci astigmatizmu u hodnot cylindru
0,75–1,25 D pomocí sférického ekvivalentu, asférických designů ploch či volbou
určitého materiálu čočky. Výsledná zjištění pak ukazovala na benefit při používání
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torických kontaktních čoček, a to zejména
v oblasti zrakové pohody a ostrého vidění.
Inovace v materiálech a designech
pro kontaktní čočky přináší mnoho výhod pro zlepšení zrakové ostrosti u korigovaných klientů. Jedním z takových
materiálů je například Nesofilcon A od
výrobce Bausch + Lomb. Jedná se o tradiční hydrogel s vysokým obsahem vody
(78 %), dostupný u čoček Biotrue ONEday for Astigmatism. Materiál obsahuje
navíc zvlhčující složku, která zajistí 98%
zvlhčení čoček po dobu 16 hodin nošení. Konstrukce čočky využívá geometrii
peribalastu, která zajišťuje stabilitu korekčního cylindru během nošení. Dále
jsou plochy čočky asférické, což znamená eliminaci sférické aberace a tím
snížení nežádoucích halo a glare efektů.
Novinkou je laserem vytvořený indikátor osy korekčního cylindru v haptické
části kontaktní čočky. Kromě referenční
značky na pozici 6. hodiny pro posouzení
rotační stability je tedy na čočce o další
značku více. Od roku 2020 jsou nově
Biotrue ONEday až do –12 D. Biotrue
ONEday for Astigmatism mají navíc 2460
parametrů (kombinací), což je nejvíce ze
všech jednodenních kontaktních čoček
prodávaných na českém trhu.
Do studie autorů Saxon a kol. [2]
bylo zařazeno 1253 subjektů, kteří testovali jednodenní kontaktní čočky z materiálu Nesofilcon A po dobu čtyř dní.
Klienti byli rozděleni do tří skupin: první
skupinu tvořilo 641 osob (51 %), kteří
už dříve nosili kontaktní čočky, druhou
skupinu reprezentovalo 511 jedinců
(41 %) nosících pouze brýlovou korekci

a třetí skupina byla zastoupena 101 klienty (8 %), kteří dříve žádnou korekční
pomůcku nepoužívali.
Ze skupiny nositelů kontaktních čoček
uvedlo 69 %, že již nosili torické kontaktní
čočky, 22 % osob bylo korigováno pomocí
sférických kontaktních čoček, 9 % nebylo
schopno určit typ svých používaných čoček. Poměr mužů a žen byl 67 % versus
60 %, průměrný věk 32 let. Z dotazníků
pak bylo patrné, že 44 % klientů nosilo
tyto čočky průměrně 9–12 hodin, méně
než 9 hodin pak 29 % jedinců a více než
12 hodin také 29 % osob. Po vyhodnocení
dotazníku hodnotilo 96 % subjektů testované čočky jako výborné řešení pro korekci
astigmatizmu, a to i při posuzování vidění
na jednotlivé vzdálenosti, kde bylo hodnocení pozitivní. Obdobně vychází (94 %)
evaluace ostrého vidění, řízení v noci či
snížení halo a glare efektů. Pohodlí v kontaktních čočkách v průběhu celého dne
a při běžném používání digitálních zařízení
uvedlo jako výborné 91 % dotázaných.
Neodborné pořízení čoček a nedodržování hlavních zásad péče i doporučení
pak mnohdy vede k tomu, že se jedinec
o možnost korekce kontaktními čočkami
přestane zajímat. V dnešní době a při
dostupnosti informací lze získat mnoho
užitečných rad ohledně jednodenních
kontaktních čoček. S tím souvisí také
povědomí o pokroku, materiálech
a konstrukčních provedeních kontaktních čoček.
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