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SLOVO PREZIDENTA 
Ing. Jiří Michálek, CSc. 
 
 

 

Dámy a pánové, 

 

v letošním roce jsme přes krátké jaro postoupili doprostřed léta, prázdniny jsou v plném proudu, horké tropické dny 

mění zemi v suchou step, vesměs nás sužuje vedro a sucho.  

 

I naše Česká kontaktologická společnost připomíná polovyschlé řečiště, které jen do určité míry udržuje některé 

typické aktivity. Všichni cítíme, že je třeba něco změnit, něco začít dělat jinak, s novými lidmi, ale na to bude třeba se 

sejít v co největším počtu. Je těžké, aby o osudu společnosti, která se honosila více než osmi sty členy a několika 

členy firemními, nakonec rozhodovalo 30 – 50 členů, kteří se sešli na poslední valné hromadě, nebo kteří se zapojují 

do činnosti společnosti. K tomuto tématu se však ještě vrátím. 

 

V mezidobí proběhl další ročník mezinárodního dotazníkového šetření aplikace kontaktních čoček a v řádném 

termínu bylo sekretariátu zasláno 40 dotazníků. Všem, kteří se letošního průzkumu zúčastnili, děkujeme za zapojení 

se do této prospěšné aktivity. Právě díky vám se totiž Česká republika může opět zařadit mezi země s vyspělou 

edukací i praxí v aplikaci kontaktních čoček. 

 

V březnu proběhl veletrh optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2018 při jehož pořádání byla Česká kontaktologická 

společnost jedním z partnerů pořádající organizace – BVV. Veletrh má ustálený trend snižování počtu 

vystavovatelských stánků a na první pohled se velikost využité výstavní plochy zmenšuje. Tradičně nižší je páteční 

účast. V sobotu je sice na výstavišti čilý ruch, ovšem nejvíc nabito je na sobotní OPTA Party, kde je však stále více 

patrné, že SONO je určeno především kvalitním hudebním vystoupením, ne však rautu v daném rozsahu. Celkově lze 

určitě pochválit organizátory ze SČOO, avšak BVV se opět nepodařilo vystoupit z ustálených a nepříliš podařených 

zvyklostí. Pozitivem tak, alespoň pro mě, stále zůstává účast vysokých škol působících v oboru a některé z bloku 

odborných přednášek.  

Bohužel, skloubení odborného programu a výstavy bylo tradičně technicky nepřijatelné, když se BVV opět nepodařilo 

zajistit, aby přednášky nebyly tu a tam, spíš často, přehlušovány reklamními sděleními z tlampačů v hale. Štěstí, že 

budeme mít možnost srovnání s jinými tuzemskými akcemi. Na podzim bude organizován veletrh FOR OPTIK 

v pražských Letňanech (22. – 24. 11. 2018), případně můžeme vzpomenout několik ročníků Optik Trade Show 

v Tophotelu Praha. 

Přednášky i některé vystavované produkty nás vedou k futuristickým zamyšlením o přístrojové dokonalosti, 

možnostech samovyšetření, mobilních aplikacích, odesílání snímků zobrazujících přední segment oka klienta 

k posouzení do kvalifikovaných center, prostě o systému, v němž již optometrista, kontaktolog nebude nutně 

zapotřebí. Internetové prodeje čoček (často bez předchozího vyšetření) jsou již široce vnímány jako zcela legitimní, 

internetové obchody představují významný segment v odběru čoček většiny distributorů. Patrně se opravdu jedná o 

současný trend, který nelze významně ovlivnit.  

Přesto se domnívám, náš obor je nejen o nejmodernějších technologiích a trendech, ale hlavně o lidech, lidské duši, 

psychologii a osobním kontaktu. Lidské oko není pouhý optický stroj, optické zařízení, ale součástí živého organismu 

se všemi z toho plynoucími důsledky. Právě lidský rozměr problematiky je tím, co činí naši odbornou veřejnost 

nezastupitelnou a potřebnou a náš obor náročným, přinášejícím jak uspokojení z dobře vykonané práce, tak velké 

vypětí zejména v psychické oblasti. Možná společnost spěje k budoucnosti bez přímých osobních kontaktů. Možná 
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řadě klientů vyhovuje nakupovat si pomocí počítačové techniky téměř všechno. Potraviny, filmy, hudbu, zařízení 

a vybavení pro domácnost i volný čas, pomůcky pro radost a zábavu i prostředky zdravotní péče. Řada potenciálních 

nebo skutečných sociopatů už není schopna potkávat se jinak než na sociálních sítích na internetu, místo dotyku 

blízkého člověka radši volí stisk myši. Ale právě to odosobnění může pro řadu jiných lidí být frustrující. A, možná, se i 

v našem oboru časem projeví rozdíl mezi pásovou výrobou univerzálních výrobků s omezeným výběrem velikostí a 

rukodělnou prací na míru, která vždy představuje vyšší kvalitu, úroveň a odpovídající cenu. Že to neplatí pro všechny 

výrobky a obory? Jistěže. Ale individuálně zhotovená zdravotní pomůcka z rukou odborníka bude mít jistě vysokou 

hodnotu i v budoucnosti. A pro tuto budoucnost pak platí heslo nejmenované dřívější televizní reality show: Lepší 

zůstanou. Lepší a ti nejvytrvalejší. 

 

Tím jsme se dostali k otázce odbornosti, která naši společnost, ČKS, provází od jejího počátku. A stojíme-li v současné 

době na rozcestí, je třeba si dobře uvědomit, kterým směrem se chystáme vydat. Chtěl bych na tomto místě 

reagovat na článek Ing. Pavla Nováka, CSc., „Perspektiva České kontaktologické společnosti“ uveřejněný v časopisu 

Česká oční optika, číslo 1 z února 2018. S Pavlem se známe mnoho let z různých jednání, spoluprací i z našich začátků 

v Ústavu makromolekulární chemie. V prostředí české kontaktologie oba působíme zhruba 35 let. Proto si jeho 

článku i analýzy vážím. Chtěl bych však některé pasáže upřesnit, na jiné navázat. Při listopadovém 24. kongresu ČKS 

skutečně rada ČKS uvažovala o svolání mimořádné valné hromady společnosti v dubnu 2018. Postupem času a na 

základě nových okolností jsme se však rozhodli pro původní listopadový termín. Odstoupení rady bylo míněno v tom 

smyslu, že rok 2018 je v každém případě rokem volebním a pokud by se objevil nový proud nadšenců do práce v radě 

ČKS a její revizní komisi, pak by jistě nikomu z členů rady nevadilo, aby k těmto volbám došlo o půl roku dříve, než 

skončí jejich mandát.  Ostatně, domnívám se, že nikdo z rady nechce bránit novinkám, změnám k lepšímu, iniciativě 

a aktivitě členů. Bohužel, opakovaně jsme jako rada ČKS postrádali a postrádáme podněty a požadavky od našich 

členů.  Hospodaření společnosti dlouhodobě sleduje trend snižování nákladů, respektive jejich minimalizaci. 

Kontaktologické listy jsme sami převedli do elektronické podoby, bankovní poplatky jsou oproti uváděné částce 

poloviční. Částka 12 tisíc korun ročně se sice opakovaně objevuje v návrhu rozpočtu, ale jedná se o návrh maximální 

částky, nikoli o poplatky skutečně uhrazené. Na otázky, kdo má stát ve vedení společnosti a zda zmiňovaný tvrdošíjný 

boj s internetem je opravdu špatně, by měla odpovědět valná hromada společnosti, ale s opravdu důstojnou účastí. 

Je to totiž spojeno s otázkou určení a poslání společnosti. Otázkou, zda se má stát jednou z dalších cechovních 

organizací, nebo, tak jako má dosud ve svém vínku, má dbát o udržení odbornosti v oboru. Pokud ano, pak, přestože 

si nikdo z nás nemyslí, že donkichotský boj s internetem můžeme vyhrát, musíme ho vést, protože internetový prodej 

čoček, byť legální, je v rozporu s našimi stanovami. Pokud si většina členů myslí opak, je nutné určení a charakter 

společnosti změnit, stejně tak její stanovy. To všechno lze pouze tehdy, pokud se sejde dostatek členů, kteří budou 

mít vůli a chuť činnost společnosti podpořit a směrovat, případně najdou tolik svého času a odhodlání, aby ji vedli 

novým směrem. Důležité je o věcech diskutovat a tomu je rada společnosti otevřena. Jen musí být s kým. Jsem 

Pavlovi vděčný za jeho článek, i když s ním v některých bodech nesouhlasím. Ukázal, že mu osud české kontaktologie 

i České kontaktologické společnosti nejsou lhostejné. Podal nezávislý pohled na současný stav a zmínil nutnost vydat 

se cestou individualizace a správně označil klíčový problém dalšího pokračování ČKS, a sice zájem a angažovanost 

kontaktologů. Bez nich by společnost opravdu nemohla smysluplně pokračovat.  

A nyní se dostávám k hlavnímu tématu tohoto článku. K výhledu na druhou polovinu tohoto roku a budoucnost ČKS. 

Skepse, která padla na listopadové jednání valné hromady společnosti v Liblicích 2017, byla způsobena dvěma 

zásadními fakty: výsledky pracovní schůzky zástupců rady ČKS se zástupci  hlavních distribučních firem a nízkou účastí 

členů. Distributorské firmy avizovaly snížení podpory akcí ČKS, faktické i finanční, v důsledku nízké účasti členů i 

nových pravidel hospodaření. Přitom, jak se ukázalo, ani změna místa konání a programové koncepce výročního 

sjezdu společnosti nepřinesla kýžený výsledek, naopak, setkali jsme se s řadou ohlasů, že do Nymburku by zavítal 

tradiční počet účastníků, z nichž někteří sjezd bojkotovali právě pro tuto změnu. Ta však byla důsledkem předchozích 

jednání s distributorskými firmami, které striktně odmítly podporu sjezdu, pokud by se měl v nymburském 

Sportcentru konat. Nízká účast členů na sjezdu společnosti a prakticky nulová aktivita členské základny mezi sjezdy 
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nutně ukazuje na to, že ČKS již splnila svou historickou úlohu a své členy vlastně nezajímá. Z tohoto logického závěru, 

na jehož základě rada sama navrhla svolat mimořádnou valnou hromadu v dubnovém termínu, která by měla 

deklarovat zájem členů o další existenci společnosti a vyvolat hromadnou diskusi o ní a jejím dalším směrování, jejím 

novém vedení, nás částečně vyvedla diskuse na valné hromadě, kde se objevilo několik hlasů pro to, aby „projekt 

ČKS“, když už existuje více než dvacet let, a v některých dobách velmi úspěšně, jen tak neskončil, protože prý zájem o 

něj stále je. Podobné ohlasy přicházely i po sjezdu a zároveň se objevilo i několik nabídek na konání výročního sjezdu 

společnosti, tedy hlavně její valné hromady, při nějaké vhodné příležitosti, konání souběžné akce, kdy se mohou 

setkat členové společnosti ve vyšším počtu. To se nám zdálo být rozumné: k rozhodnutí o další existenci a vývoji 

společnosti, stejně jako k volbě nových členů její rady a revizní komise je třeba, aby se sešlo co nejvíce aktivních 

členů. Je opravdu třeba otevřené diskuse a hlavně vůle pokračovat. Práce v radě společnosti je dobrovolná, 

bezplatná a již po řadu let není spojena s žádnými, ani symbolickými odměnami. Pokud by se řízením společnosti měl 

zabývat někdo profesionálně, tedy na plný úvazek s jedním člověkem v sekretariátu, pak by rozpočet společnosti 

musel být několikanásobně vyšší, tomu by pak nutně musela odpovídat i výše členských příspěvků a samozřejmě i 

kázeň v jejich placení. I to nebo mnoho jiného lze dojednat, ale pouze tehdy, sejde-li se dost členů, kteří by o tom 

mohli zodpovědně rozhodnout. To platí i o dalším směrování společnosti: má dbát nad udržením odbornosti v oboru 

a dále ji rozvíjet? Má se zabývat i něčím jiným? V současné době již platí téměř ucelená legislativa, vzdělané 

odborníky připravují tři vysoké školy působící v oboru. Kromě toho Společenstvo očních optiků a optometristů 

pořádá své odborné akce na dobré úrovni, poskytuje právní rozbory nových situací, které se před námi otevírají 

v důsledku platnosti nových směrnic EU apod. Má smysl dvojkolejnost nebo suplování těchto činností? Domnívám se, 

že toto je třeba diskutovat s členskou základnou, nikoli elektronicky, protože to málokoho přivede k jasné a 

jednoznačné odpovědi, ale právě na nadcházející valné hromadě společnosti. Osobně jsem pro udržení ČKS, která by 

ale podle mého názoru měla ještě úžeji spolupracovat s vysokými školami, respektive v její radě by se měli objevit 

zástupci všech těchto škol (členem současné rady je Mgr. P. Beneš, PhD a spolupráci rady ČKS s MU Brno jsem si díky 

jeho osobě vždy vysoce cenil). Nezbytně nutné je, aby do rady ČKS vstoupili noví lidé, přinesli nové náměty, novou 

komunikaci a elán. Pokud bych měl být osobně vnímán jako překážka pro nové směrování společnosti, bez zármutku 

své místo v radě přenechám dalším, pokud by nově zvolení členové rady stáli o předání zkušeností, budu s nimi rád 

spolupracovat. Dlouhodobým problémem je i otázka „pragocentrismu“ versus zastoupení zástupců i ze vzdálenějších 

lokalit. V posledních volebních obdobích jsme se snažili pragocentrismu vyhnout, nicméně dojíždění na jednání rady 

100 - 200 km nebo i delší vzdálenosti jsou málo myslitelné, respektive zatěžující. Přesto se tak pravidelně dělo 

a i když jsme se snažili řadu věcí řešit elektronicky, pro aktivní činnost jsou třeba schůzky rady pravidelné a osobní. To 

už sice bude otázka komunikace nově zvolené rady, ale je na to třeba myslet již při přípravě volební kandidátky.  

ČKS byla založena v roce 1993. V 25. roce její činnosti před námi stojí nelehká rozhodnutí. A je třeba o nich přemýšlet 

již nyní. Prosím vás o to všechny. 

Letošní kongres, tedy 25. výroční sjezd České kontaktologické společnosti se bude konat v Praze, v Letňanech, 

v areálu PVA u příležitosti veletrhu For Optik, a to ve dnech 23. a 24. 11. 2018. Program sjezdu bude průběžně 

upřesňován. V pátek by měla proběhnout soutěž absolventských příspěvků, galavečer a v sobotu dopoledne valná 

hromada společnosti. Rada ČKS doufá, že termín i místo konání bude vyhovovat co největšímu počtu členů a že se při 

této příležitosti v co největším počtu setkáme. Zároveň si prosím všichni uvědomme, že letošní valná hromada je 

valnou hromadou volební. Většina členů rady ČKS a její revizní komise již nehodlá v dalším období kandidovat. Je 

tedy třeba zodpovědně připravit kandidátku z nově navržených členů. Prosím všechny, komu na dalším osudu ČKS 

záleží, aby se neostýchali podávat návrhy na nové členy rady. Návrhy podávejte, prosím, elektronicky na e-mail 

sekretariátu rady ČKS. Návrhy podávejte s titulem a úplným jménem kandidáta a s aktuálním spojením na něj (e-

mail, mobil). Potřebujeme si ověřit, zda kandidát se svou kandidaturou souhlasí. Práci nám usnadníte, pokud rovněž 

uvedete, že jste s kandidátem o jeho navržení jednali. Navrhovat může každý člen ČKS každého člena ČKS, a to od 15. 

8. do 15. 11. 2018. Další kandidáty lze navrhnout v průběhu jednání valné hromady, pak je ale nutné, aby kandidát 

byl na valné hromadě přítomen nebo aby navrhovatel mohl prokázat jeho písemný souhlas s kandidaturou. Prosím, 
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nenechávejte návrh nových členů rady ČKS na poslední chvíli. Přemýšlejte o ČKS i její nové radě co nejdříve po 

přečtení tohoto článku. 

 

 

 

Co nás tedy čeká ?                                                                                       VELMI DŮLEŽITÁ VALNÁ HROMADA  

Zásadní bod valné hromady (kromě nutných zpráv)                             DISKUSE O DALŠÍ EXISTENCI SPOLEČNOSTI.  

Pokud se valná hromada shodne, že ČKS má pokračovat, pak           DISKUSE O JEJÍM DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ  

                                                                                                        a               VOLBA NOVÉ RADY ČKS  A JEJÍ REVIZNÍ KOMISE. 

 

 

 

Na závěr tohoto textu bych chtěl poděkovat všem členům rady ČKS a její revizní komise, jak těm ve stávajícím 

složení, tak i všem, s nimiž jsem měl možnost spolupracovat dříve, za jejich činnost, náměty a názory. Děkuji i všem, 

kteří se kdy zasloužili o chod sekretariátu společnosti a děkuji samozřejmě všem aktivním členům společnosti za 

jejich činnost a podporu. Vážím si vás všech a bylo mi ctí předsedat ČKS.  

 

Ing. Jiří Michálek, CSc. 

                                                                                                                                                                                  Prezident ČKS 

 
 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
 
 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018 
o Upozorňujeme všechny členy společnosti na to, že výše členských příspěvků pro rok 2018 zůstává 500 Kč. 
o Členské příspěvky můžete platit převodem na číslo učtu 162173369/0800. 
o Prosíme, pro správné přiřazení vaší platby, nezapomeňte jako variabilní symbol uvést své rodné číslo, 
nebo datum narození. Bez rodného čísla nelze přiřadit platbu k žádnému jménu. 
o Vážení členové ČKS, upozorňujeme, že neplaceni členských příspěvků je podle stanov považováno za 
neplnění 
členských povinnosti a je důvodem k vyloučení ze společnosti. Každý člen, který nezaplati 2 po sobě 
jdoucí roky, bude na tuto skutečnost předem upozorněn a pokud i nadále nezjedná nápravu, bude jeho 
členství 
zrušeno. 
o Zkontrolujte si, prosím, zaplaceni členských příspěvků za rok 2017. 
o Dlužné příspěvky můžete poukázat společně s příspěvky na rok 2018. 
o Děkujeme všem členům, kteří své příspěvky platí pravidelně. 
o Zároveň prosíme, abyste aktualizovali své kontaktní údaje v databázi sekretariátu. 
 
 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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Dne 4. června 2018 zemřela dlouholetá členka 

České kontaktologické společnosti, nositelka 

vyznamenání Čestný kachel a, dokud její zdraví 

dovolovalo, pravidelná účastnice, přednášející 

a předsedkyně přednáškových sekcí v rámci 

výročních sjezdů ČKS v Nymburku, 

nezapomenutelná MUDr. Vlasta Doležalová, CSc.  

Naše kontaktologická společnost v ní ztrácí 

vynikajícího odborníka, vzácnou kolegyni, ale 

především dobrého člověka. Přestože jsme se 

znali pouze z kontaktologických akcí, jsem rád, že 

jsem měl tu možnost alespoň v tomto rámci se 

s ní poznat. Čest její památce. 

Jiří Michálek 
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Jako připomínku osobnosti MUDr. Vlasty Doležalové otiskujeme původní text její dcery, MUDr. S. Brůhové. 

 

Zemřela moje maminka, MUDr. Vlasta Doležalová, CSc. 

Moje maminka se dožila vysokého věku – v říjnu by slavila pětadevadesátiny, a tak se obávám, že mnoho kolegů, 

čtenářů Kontaktologických listů, ji neznalo… Přesto bych o ní ráda vyprávěla a jsem velmi vděčná, že mi bylo 

umožněno na tomto místě na ni zavzpomínat. 

Byla to neopakovatelná charismatická žena. Jestli někdo svůj život beze zbytku naplnil, tak to byla ona. Jestli někdo 

svým optimismem, svou energií a svým životním elánem nakazil celé své okolí, tak to byla ona. Jestli někdo 

ztělesňoval latinské rčení „verba movent, exempla trahunt“, tak to byla ona. 

Hodně jsem přemýšlela, jak svou maminku charakterizovat. Nebyla to decentní jemná unylá dáma, ona byla živel. 

Vždy vybočovala z řady, konvencemi se příliš netrápila. Byla velmi energická, cílevědomá, paličatá, vynalézavá, 

činorodá a pilná. V každé situaci si věděla rady, vždy dovedla najít nějaké řešení – rychlé řešení – nejen pro sebe, pro 

svou rodinu, ale i pro své přátele a zejména pro pacienty. Byla nesmírně obětavá a čestná, vždy přímočará. 

Moje maminka se narodila 26. října 1923 ve Staňkově u Domažlic. Pocházela z velmi prostých poměrů a již od útlého 

mládí šla pevně za svými cíli. Jenom svou pílí a „chodskou paličatostí“ dosáhla toho, že ji po přímluvě pana učitele její 

otec umožnil studovat na gymnáziu. Po válce vystudovala medicínu na lékařské fakultě v Plzni, vdala se a spolu se 

svým manželem Stanislavem nastoupila do nemocnice v Českých Budějovicích. Odsud po několika letech oba odešli 

pracovat do Mariánských Lázní. Maminka jako primářka očního oddělení, tatínek jako obvodní lékař. 

 Maminka byla skvělá lékařka – výborný diagnostik a nesmírně hbitý a zručný operatér. Nesmíme zapomenout, že 

svůj profesní zenit prožívala v době bez moderních diagnostických přístrojů, bez operačních mikroskopů a laserů. 

O své vědomosti a odborné praktické zkušenosti se dělila se svými kolegy a podřízenými. Nestřežila si své „know 

how“ jako jiní, ale s otevřeným srdcem je předávala dále – vše v zájmu pacientů. Někomu se mohla zdát příliš 

náročnou a přísnou, ale byla taková i v rámci rodiny a zejména sama k sobě. Vždy se snažila jednat co nejefektivněji 

a svůj čas využívat co nejúčelněji.  

V roce 1968 odjeli moji rodiče pracovat do severní Afriky. Během tříletého pobytu na tuniském jihu odvedla 

maminka obrovský kus medicínské práce. Ačkoliv se tehdy přímo nabízelo přejít z Tuniska do některé z francouzských 

nemocnic, nezůstali moji rodiče v cizině a vrátili se zpět do Mariánských Lázní, do normalizačního Československa. Na 

záčátku osmdesátých let nastoupila maminka na primariát do Chebu, kde pracovala až do svého odchodu do 

důchodu. 

Prakticky od začátku své profesní kariéry velmi pilně přednášela a publikovala – v tisku jí vyšlo celkem 166 odborných 

prací. K stáru se věnovala historii lékařství, rozvahám o očních neduzích slavných osobností české a světové minulosti 

a sbírání zajímavých historek ze života svých kolegů. Na tato témata napsala mnoho článků a tiskem vydala tři knihy.  

A vposled ještě musím zmínit jejího hlavního mimopracovního koníčka. Maminka celý život sportovala a dělala to 

s plným nasazením – jako ostatně vše. V mládí hrála závodně pingpong a volejbal – i v družstvu českobudějovické 

nemocnice. Spolu s rodinou až do vysokého věku lyžovala a naprosto vášnivě hrála tenis. Hrála a vyhrávala turnaje, 

při zápasech neznala bratra. 

 Vyzařovala neuvěřitelnou sílu, optimismus a pozitivní energii. Byla pro mne a mou rodinu vždy oporou a skálou. S ní 

bylo všechno jednoduché. 

Maminko moje, i když jsi v posledních létech už byla jen stín sebe samé, jen drobný věchýtek, který zbyl z té chodské 

bojovnice, vnímala jsem tě stále jako svůj pevný bod. Děkuji ti, že ses o mne celý ten dlouhý život starala – měla jsem 

tě hrozně moc ráda! Sbohem a nashledanou... 

MUDr. Stanislava Brůhová, České Budějovice  
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 XXIV. výročního sjezdu ČKS 

Informace z XXIV. výročního sjezdu ČKS  
2. část abstrakt 

 

 

 

      

K. Novotná   

Indikací pro implantaci multifokálních nitroočních čoček je kromě odstranění 

šedého zákalu také korekce refrakční vady.  Obsahem této přednášky je 

zhodnocení kvality vidění pacientů s implantovanou trifokální 

nitrooční  čočkou. Vidění je zhodnoceno na základě provedeného 

experimentu, při němž byly měřeny hodnoty zrakové ostrosti na tři 

vzdálenosti, zbytková refrakce a subjektivní spokojenost. Naměřené 

výsledky jsou porovnány s výsledky stávajících studií.   

 

 

 

 

 

 

 A. Havelková 

Příspěvek si klade za cíl v komplexu shrnout a navázat na aktuální 

problematiku „syndromu počítačového vidění“, s jehož některými 

symptomy jsme se již dříve mohli setkávat pod názvem „syndrom 

kancelářské práce“. Téma je zpracováno z hlediska jeho příčin a různých 

rizikových faktorů, rozděluje a popisuje jednotlivé symptomy, věnuje se 

kritickým bodům v praxi optometristy a zároveň nabízí přehled 

dosavadních možností řešení syndromu. V experimentální části jsou 

vyhodnoceny výsledky z dotazníkového šetření zjišťujícího pracovní 

návyky s displejovými digitálními zařízeními, dále výskyt a intenzitu 

syndromu, a to na vzorku 451 respondentů. Slepou studií byly u 40 dobrovolných účastníků 

ověřeny pozitivní účinky zvýšení komfortu nošení při použití kontaktních čoček určených speciálně 

pro nositele kteří dlouhodobě a často pracují s různými typy displejů.  

 

Implantace trifokální nitrooční čočky u myopických očí       

Syndrom počítačového vidění 
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 A. Čermáková  

Kvalitní a dostatečný slzný film hraje zásadní roli pro udržení zdravého 

povrchu oka. Důležitý je zejména pro zachování ostrosti vidění, ochraně a 

udržení integrity očního povrchu. Pro vyšetření slzného filmu existuje 

mnoho různých metod, ovšem žádná nám slzný film neohodnotí 

komplexně, a proto je dobré zvolit kombinaci různých testů.  Vyšetřovací 

testy dělíme na kvalitativní a kvantitativní. Práce prezentuje porovnání 

objektivního a subjektivního vyšetření slzného filmu metodou break up 

time test a výšky slzného menisku a další. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Nováková  

Tématem přednášky je porovnávání kvality a integrity slzného filmu 

oka po vyjmutí kontaktních čoček z různých materiálů. Teoretická část 

přednášky je věnována charakteristice slznému filmu a slznému 

ústrojí. Následně jsou popisovány různé metody a možnosti měření 

slzného filmu. Výzkumná část se zabývá samotným měřením kvality 

slzného filmu metodami: Break-up time test (BUT), NIBUT 

a hodnocením výšky slzného menisku. Výsledné hodnoty jsou 

zaznamenávány po vyjmutí kontaktních čoček a mezi sebou vzájemně 

porovnávány.  

 

 

 

Význam a evaluace slzného filmu  

Vliv materiálů kontaktních čoček na integritu slzného filmu  
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B. Zapletalová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E. Hanzalová 

Tématem přednášky je stanovení denní odchylky keratometrických 

hodnot. V teoretické části se věnuji popisu rohovky z několika hledisek 

s důrazem na její význam jako prvního lomivého média optického 

systému oka, oddělující nitrooční prostor a okolní prostředí. 

Ve výzkumné části je prezentováno měření poloměrů křivostí přední 

plochy rohovky klientů různého věku a pohlaví. Tato měření probíhala 

několikrát denně a byly sledovány případné změny keratometrie během 

dne. 

 

 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
 

 Měření vízu pomocí písma používaného na dopravním 

značení  

Stanovení denní odchylky keratometrických hodnot 

Zrak je jistě nejdůležitějším smyslem řidiče motorového vozidla, bez 

jeho dobré funkce se v silničním provozu nemůže orientovat. Nesmí 

přehlédnout chodce, ostatní auta ani žádnou z cedulí dopravního 

značení. Proto je povinností každého žadatele o řidičský průkaz 

podstoupit měření vízu u praktického lékaře.  

Jak vůbec souvisí vízus měřený ve vyšetřovně s viděním v reálné 

situaci na silnici?  

Jak by to dopadlo, kdybychom měřili vízus pomocí znaků, které se 

vyskytují na dopravních značkách?  

Jsou vůbec nápisy na dopravních značkách konstruovány tak, aby se 

daly z bezpečné vzdálenosti přečíst?  
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Fotopříloha – XXIV. výroční sjezd ČKS – Ze studentské soutěže 

(Autorkou fotografií je K. Morávková) 

 

B. Zapletalová 

 

 

E. Hanzalová 
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Porota 

 

 

Vítězka soutěže – A. Havelková se zástupci firmy CooperVision 
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Pohled na zámek Liblice z parku (foto J. Michálek) 
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