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Obsah učiva

 Refrakce oka, korekce refrakčních vad brýlemi, 

kontaktními čočkami, refrakční operační zákroky

 Binokulární vidění, binokulární vyvážení 



 http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps10/optika

/web/pdf/opticka-praktika.pdf

 http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/lf/ps09/cocky

/web/index.html

 http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/lf/js10/kontak

t/web/index.html

 http://is.muni.cz/elportal/?id=977407

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps10/optika/web/pdf/opticka-praktika.pdf
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/lf/ps09/cocky/web/index.html
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/lf/js10/kontakt/web/index.html


Publikované zdroje

 Úvod do speciální kontaktologie

 Kontaktní čočky

 Optická praktika

 Konvenční a Free-form technologie výroby 

brýlových čoček



Ukázka skripta



Web versus učebna

Přímý kontakt, pevně určený 
program, čas, odezva od posluchačů

Všechno je pevně připraveno, je možné 
opakování, student sám volí čas a místo



Základní vyšetřovací postupy

 Nitrooční tlak, zorné 

pole, pohyblivost oka, 

vyšetření slzného filmu, 

vyšetření 

jednoduchého 

binokulárního vidění

 Patologické hodnoty 

(susp. Glaukom, šilhání, 

dvojité vidění, syndrom 

suchého oka)-

konsilium oční lékař



Praktické cvičení

 Vyšetření nekorigované zrakové ostrosti 

 Stanovení refrakční vady objektivními i subjektivními 

metodami

 Vyšetření korigované zrakové ostrosti 

 Vyšetření binokulární rovnováhy s korekční 

pomůckou



Korekce refrakční vady

 Krátkozrakost-

rozptylky, nejslabší se 

kterou vidí pacient 

5/5

 Dalekozrakost- spojné 

čočky, nejsilnější, která 

nemlží, pacient vidí 

5/5

Z důvodu vyřazení akomodace při pohledu do dálky!



Vidění u krátkozrakosti

 Do blízka  Do dálky



Simulace vidění u krátkozrakého

 Vezmi si silnou spojnou čočku a podívej se do dálky



Vidění u vyšší hypermetropie a 

presbyopie

 Do blízka  Do dálky



Simulace vidění u dalekozrakého

 Vezmi si silnou rozptylku a podívej se do blízka



Vidění u astigmatismu



Vyšetření na astigmatickém vějíři



Simulace vidění u astigmatismu

 Vezmi si silnou cylindrickou čočku a nakloň osu šikmo





Korekční pomůcky

 Brýlová skla

 sférická, asférická, torická, víceohnisková, povrchové 

úpravy

 Kontaktní čočky

 Rohovkové, semisklerální, sklerální, 

 Hydrogelové, silikonové, plynopropustné tvrdé, tvrdé 

nepropustné, hybridní

 Difúzní koeficient DK (permeabilita pro kyslík)

 Délka nošení, čištění a sterilizace kontaktních čoček 



Výběr vhodných brýlí



Aplikace kontaktní čočky



Vyšetření binokulárního vyvážení

Scho-

berův 

test

Testy fixační disparity 

vertikálně i horizontálně

Bichromatický test



Refrakční operace

 Zákroky na rohovce

 PRK, LASIK, EPILASIK, 

LASEK, ReLex Smile, 

intrakorneální prstence, 

arkuátní nářezy- LRI

 Zákroky na čočce-

fakické nitrooční čočky, 

výměna čočky, Prelex



Závěr

 E-learning ve výuce očního lékařství, optometrii a 

ortoptice  představuje novou a efektivní metodu 

výuky. Všechny tyto obory musí porozumět 

problematice refrakčních vad a vlastností optických 

pomůcek. E-learning nenahradí styk s klientem, ale 

může obohatit výuku o komplexní informace o 

vhodném postupu vyšetření pacienta a přiblížit ji 

reálné praxi. 



Děkuji za pozornost


