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Úvod
Hlavním úkolem tohoto dokumentu je poskytnout přehled informací o základních metodách
využívaných při stanovení refrakčních vad a presbyopie. V současné době je k dispozici množství
odborné literatury, která se tímto tématem zabývá většinou jen příliš teoreticky a nekomplexně.
Přínosem předloženého dokumentu je vytvoření stručného, ale uceleného náhledu do zmíněné
problematiky. Tento text je určený všem, kteří se o danou problematiku zajímají, zejména pak všem
studentům oborů oční optiky, optometrie a ortoptiky. Přínosem bude rovněž dalším zájemcům z
odborných řad i mimo ně.
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Oční anamnéza pro potřeby korekce
refrakčních vad
První informace o každém pacientovi přichází často podvědomě při očním prozkoumání dotyčného. Již
styl chůze a držení těla a hlavy může leccos napovědět o jeho zdravotním stavu. Po prvotním uvítání
klienta obvykle směřuje hovor účelně k získávání potřebného množství informací, týkajících se
celkového a očního zdraví dotyčného, popř. jeho přímých příbuzných. Tento rozhovor neboli anamnéza
se obvykle zahajuje získáním základních informací, věku, pohlaví, popř. dalších identifikačních údajů.
Po takovém úvodu je vhodné zacílit pozornost k vytyčení hlavního problému, tzn. důvodu návštěvy
pacienta/klienta. Takový postup je výhodný převážně z psychologického hlediska a v dotyčném
vzbuzuje dojem efektivního a cíleného řešení jeho problému. Obecně by zdravotníka měla zajímat
fakta ohledně délky trvání zmíněných potíží, obvyklé doby vzniku, pravidelnosti výskytu, způsobu
řešení v minulosti a současnosti, úspěšnosti použitých terapeutických postupů a v neposlední řadě
motivace k případnému budoucímu řešení. V rámci oční anamnézy se optometrista dotazuje zpravidla
na další nejčastěji se vyskytující nálezy (strabismus, amblyopie, katarakta, glaukom, makulární
degenerace, retinopatie, recidivující záněty, syndrom suchého oka, keratokonus,…) a doprovodné
projevy obtíží, prodělané operace a úrazy očí, hlavy a krční páteře. Zaznít by také měla informace o
časovém odstupu od poslední oční prohlídky, o věku, ve kterém došlo k první aplikaci brýlové, či jiné
korekce a nastínění progrese změn refrakční vady a o výskytu refrakčních vad v rodině. Pakliže používá
dotyčný korekci kontaktními čočkami, je dobré se ujistit, že si v den vyšetření čočky neaplikoval.
Obzvlášť důležité je v dnešní době věnovat pozornost prodělaným a plánovaným refrakčním zákrokům,
získat zpětnou vazbu ve smyslu hodnocení výsledku zákroku, popř. zjistit očekávání dotyčného. Do
pomyslné podkategorie oční anamnézy je možné zařadit anamnézu binokulárního vidění. Tato oblast
se zabývá výskytem zjevných a skrytých binokulárních poruch, včetně jejich projevů. Lze sem zařadit
výskyt zjevného šilhání, skrytého šilhání, jednostrannou slepotu, vysoké hodnoty anizometropie a dále
projevy binokulárních poruch včetně diplopie, astenopických potíží, špatného odhadu vzdáleností a
orientace v prostoru, přeskakování čteného textu, presbyopických potíží u mladých pacientů, pálení a
řezání očí, celkovou i oční únavu, nesoustředěnost a ospalost. Ukazují se také jisté asociace mezi
dekompenzovanými zrakovými stavy a poruchami chování, zejména u dětí. Z osobní anamnézy jsou
pro optometristu užitečné informace stran celkového zdraví, tzn. hodnoty krevního tlaku (nízký,
zvýšený, kolísavý, hypertenze), hladina glykémie (hypoglykémie, hyperglykémie, normoglykémie,
diabetes melitus), funkce štítné žlázy (hypofunkce, hyperfunkce, normofunkce), neurologické poruchy
(například roztroušená skleróza, epilepsie,…), psychické choroby, ischemické choroby, nádorová
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onemocnění popř. další celková onemocnění doplněná samotným pacientem. U pacientek je vhodné
dotázat se na probíhající či nedávnou ukončenou graviditu, její průběh i průběh porodu samotného a
v neposlední řadě na vývoj refrakčního stavu v průběhu těhotenství. U každého potvrzeného
onemocnění zároveň sbíráme informace ohledně aplikovaných terapií a minulých a současných
farmakologických postupů léčby (například hyperglykémie nekompenzována, kompenzována
dieteticky, léčena antidiabetiky). Tyto údaje, včetně dalších doplněných (například pravidelné užívání
analgetických přípravků, antialergik,…) představují lékovou anamnézu. V rodinné anamnéze se
zkoumá výskyt a vývoj očních i celkových, převážně pak dědičných chorob u přímých rodinných
příslušníků.
Během celého rozhovoru by se měl optometrista vyvarovat sugestivních otázek a komunikaci vést
srozumitelně a v logických návaznostech. Není cílem předvést znalost desítek latinských termínů za
cenu neporozumění si s pacientem. Vzhledem k různorodosti lidské individuality není nikdy možné
předložit naprosto jednotný a univerzální manuál pro sestavení anamnestického rozhovoru. Dalo by se
tak říci, že i přes velké množství získaných údajů není anamnéza nikdy zcela dokončena.
Produktové portfolio současných producentů optického zboží je natolik různorodé a specializované, že
lze řešení diagnostikovaného problému do jisté míry individualizovat. Aby však toto počínání bylo
maximálně efektivní, je vhodné dovědět se o daném jedinci co největší množství informací, které
zdánlivě nemusí souviset s primárním okruhem našeho zájmu, tj. s očním zdravím. Vytvoření určitého
balíku poznatků o chování a návycích našich klientů by mělo zahrnovat informace o zaměstnání, stylu
a konkrétní náplni práce, volnočasových aktivitách, módních nárocích a technických požadavcích na
optickou pomůcku. Pro její optimální návrh a výrobu nám jako vodítko mohou velmi dobře posloužit
právě tyto informace.

Fyziologické, patologické a kombinované příčiny
refrakčních vad
Refrakční vady se mohou vyskytovat na fyziologickém, patologickém a fyziologicky-patologickém
podkladě. Do skupiny fyziologických příčin refrakčních vad se zpravidla řadí rozdíly ve velikosti, kvalitě
stavby očních tkání a dalších součástí optického systému oka. Podle typu příčiny lze rozdělit obvykle
refrakční vady na axiální a systémové. Axiální refrakční vady vznikají na podkladě neadekvátní axiální
délky oka, která je v případě krátkozrakosti vyšší než 24 mm, u dalekozrakosti naopak menší než 23
mm. Systémové refrakční vady mohou mít původ v odlišném zakřivení rohovky nebo oční čočky. Dále
může být příčinou jiný index lomu v podstatě všech optických médií oka, které by měly být
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transparentní. Dohromady se tak podílí na celkové lámavosti (podle Gullstranda 58,64 D). Rozsahy
poloměrů křivostí se nejčastěji vyskytují od 7,5 do 8,2 mm. Pokud je poloměr křivosti přední plochy
rohovky menší než 7,5mm, jeví oko obvykle známky myopie, v opačném případě, kdy je poloměr
křivosti přední plochy rohovky větší než 8,2mm je její lámavost nižší a zpravidla se na oku vyskytuje
hypermetropie.
V průběhu života prochází oko jedince určitým fyziologickým vývojem. Z pohledu vývoje refrakční vady
lze obecně rozlišovat dvě fáze hypermetropizující a dvě myopizující, přičemž ne každý jedinec musí
bezpodmínečně projít všemi čtyřmi fázemi. První z etap ve fyziologickém vývoji oka je fáze
hypermetropizující, ta převládá v období od narození až do přibližně 8 let. Nejčastější příčinou
hypermetropie je nedostatečná axiální délka oka. V následujících letech dochází naopak ke
zrychlenému růstu oka (a dalších částí těla). Oko prochází myopizační/emetropizační fází. V případě
útlumu tzv. emetropizačního procesu se oko jedince stává myopické, tedy krátkozraké, a to nejčastěji
z axiální příčiny (oční bulbus je příliš dlouhý vzhledem ke své lámavosti). Druhá, hypermetropizační
fáze následuje obvykle ve 4. a 5. životní dekádě, kdy vlivem systémovým, nejčastěji změnou indexu
lomu oční čočky, dochází ke snížení hodnoty celkové optické mohutnosti oka. Tato fáze také souvisí
s nástupem projevů presbyopie, tedy úbytkem akomodační schopnosti. Poslední fyziologickou fází ve
vývoji refrakční vady oka může být druhá fáze myopizující, která bývá spojována s nadměrným růstem
indexu lomu jádra oční čočky, tzn. její lámavosti. V této souvislosti se hovoří o tzv. senilní nukleární
kataraktě, která však může mít fyziologický (fyziologické přibývání čočkových vláken a jejich hromadění
v jádru oční čočky), ale i patologický původ, se kterým se lze setkat například u metabolických
onemocnění (například cukrovka) nebo při nadměrném působení UV záření.
Na rozhraní fyziologicko-patologickém (kombinované příčiny) lze zmínit další možné příčiny refrakčních
vad, jako nadměrnou práci na blízko, která u mladých lidí vede ke kontinuální defokusaci a tím pádem
k nárůstu myopie (většinou axiální typ). Zde je na místě zmínit otázku tzv. plné a neúplné korekce.
Někteří praktici preferují neúplnou korekci refrakční vady před plnou korekcí a to zejména u
krátkozrakostí. Zdá se, že zejména u dětských pacientů má aplikace neúplné korekce určité
opodstatnění ve smyslu zpomalení růstu axiální refrakční vady.
Skupina patologických příčin vzniku refrakčních vad je velice široká a přesahuje již rámec tohoto
dokumentu. Některé z nich byly uvedeny výše, klasickým zástupcem je katarakta, která může mimo
jiné způsobovat tzv. nukleární myopii. Dále sem lze řadit i vysokou hladinu glykémie, která vede na
podkladě osmotických mechanismů ke změně optické mohutnosti oční čočky a následně oko
myopizuje, popř. hypermetropizuje. Výsledný refrakční stav oka je v takových případech vázán na
změnu indexu lomu jednotlivých čočkových struktur. Je nutné zmínit i ektatická onemocnění rohovky,
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ke kterým se nejčastěji řadí keratokonus, keratoglogus a marginální pellucidní degenerace. Typicky u
keratokonu, dystrofickém onemocnění rohovky, se v počátečních fázích onemocnění objevuje ne zcela
významný astigmatizmus, poté nepravidelný astigmatizmus a myopie.
Do skupiny patologických příčin změn refrakce se také řadí různé úrazy a poškození oka, zejména
rohovky. Nejčastěji jsou to neperforující poškození rohovky cizími tělesy, poleptání nebo popálení.
Refrakce oka se významně mění i v případě chirurgického zákroku na rohovce, kterým je například
lamelární nebo perforující keratoplastika, tedy náhrada části nebo celé rohovky dárcovskou rohovkou,
nebo štěpem, nebo též z iatrogenních příčin.
Nežádoucím stavem je pak vznik nepravidelného astigmatizmu, při jehož korekci se využívají zpočátku
brýle nebo měkké kontaktní čočky, pokud však toto již není možné, volí se zpravidla tvrdé kontaktní
čočky, či jiný typ čoček speciálních. Ten je možné korigovat běžnými torickými (cylindrickými) čočkami
(brýlovými a měkkými kontaktními) jen částečně. Správná brýlová korekce nepravidelného
astigmatismu je z pohledu začínajícího optometristy jeden z nejtěžších úkolů. Obvykle je korekce,
zejména u vyšších hodnot nepravidelného astigmatizmu čistě individuální, ve smyslu možného
vybočení z pravidel pro standardní subjektivní refrakční postupy.

Stávající brýlová korekce
Habituální, neboli stávající korekce je jedním z nezbytných a důležitých vstupních údajů při posouzení
správných a aktuálních hodnot vrcholové lámavosti korekčních pomůcek a refrakční vady oka. Spolu
s objektivní a subjektivní refrakcí se tato podílí na výsledné podobě nového předpisu korekce refrakční
vady očí. V praxi je možné zaznamenat i případy, kdy evidentně nevhodná korekční pomůcka, na kterou
se klient po dlouhodobém používání úspěšně adaptoval, negativně ovlivňuje výsledek aktuálního
měření a jeho vizuální návyky jsou změněny. V takových případech je třeba postupovat obezřetně a
pragmaticky, klienta důsledně poučit o daném řešení a nasměrovat nově vznikající korekci optimálním
směrem. U některých stavů není velikost odchylky od správné korekce natolik odlišná a adaptace na ni
příliš silně zafixovaná. Zde lze danému klientovi doporučit správně stanovenou aktuální subjektivní
korekci, tj. v případě hypermetropie maximální spojnou a v případě myopie minimální rozptylnou
brýlovou (respektive korekční) čočku, vztaženou k adekvátní úrovni zrakové ostrosti. V každém případě
je však nutné komunikovat s klientem nastavené změny korekce a z nich vyplývající optické aspekty
jeho nové korekční pomůcky.
Hodnota zrakové ostrosti je základním a dalším důležitým kritériem, které je ovlivněno habituální
brýlovou korekcí. Je důležité si uvědomit, že ne každý klient požaduje zrakovou ostrost 6/6, decimálně
1,0 a vyšší. Existuje poměrně značná skupina jedinců, zejména ne plně korigovaných (středních a
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vysokých myopií), kteří jsou spokojeni s nižší hodnotou zrakové ostrosti. Přestože by reálně potřebovali
silnější rozptylnou korekci, preferují slabší variantu, převážně kvůli lepšímu vizuálnímu komfortu, který
z používání brýlové korekce vyplývá. V opačném případě, tedy při plné korekci myopie, dochází
k výraznému zmenšení obrazu pozorovaného předmětu na sítnici a použité brýlové čočky rovněž
vykazují významně větší vady zobrazení než například rozptylné čočky s nižšími vrcholovými
lámavostmi. Z nejčastěji se vyskytujících vad zobrazení lze se setkat s distorzí (zkreslení),
astigmatizmem šikmých paprsků, zklenutí zorného pole a také poměrně častou sférickou aberací
(otvorovou vadou).
Před vlastním stanovením nové korekce refrakční vady se tedy doporučuje vyžádat si aktuální klientovy
brýle do dálky, příp. na blízko, a také hodnoty kontaktních čoček. Rozbor všech používaných korekčních
pomůcek ve vztahu k subjektivním požadavkům na zrakovou ostrost obvykle ovlivňuje finální
rozhodnutí o tom, kterým směrem by se další korekce refrakčních vad měla ubírat.
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Objektivní metody korekce refrakčních
vad
Objektivní metody měření nevyužívají interakce s vyšetřovaným a charakterizují pouze optické
vlastnosti soustavy vyšetřovaného oka. Subjektivní metody charakterizují a hodnotí celý zrakový
systém na základě zrakové ostrosti nebo kontrastní citlivosti. Objektivní měření refrakční vady
zpravidla předchází subjektivní fázi. Je důležitým vodítkem, nikoliv nutným krokem pro subjektivní
stanovení refrakční vady a její následnou korekci. Jinými slovy, objektivní fázi je možné z celého
měřicího procesu a procesu stanovení brýlové korekce bez problémů vypustit. V některých případech
však objektivní měření mohou nahradit informace získané měřením stávající brýlové korekce na
fokometru. Ve většině případů jsou subjektivní metody pro stanovení brýlové korekce (Jacksonův
zkřížený cylindr, zamlžovací metoda) natolik spolehlivé, že se na výsledek potvrzený pacientovým
souhlasem, můžeme spolehnout. V této souvislosti by preferovanější metodou byla s největší
pravděpodobností metoda Jacksonových zkřížených cylindrů, kde lze s přesností na 0,25 D stanovit
vrcholovou lámavost korekčního cylindru a jeho osovou orientaci pak s přesností na 1°. Zamlžovací
metoda v závislosti na použité astigmatické figuře většinou pracuje s hrubším odstupňováním
nastavení osy korekčního cylindru.
V současné době se k objektivnímu měření refrakčních vad většinou používají automatické přístrojeautorefraktometry, pro měření rohovkových parametrů pak autorefraktokeratometry. Principiálně se
jedná o automaticky pracující refraktometry, které vycházejí ze zákonitostí optometru v kombinaci
s dalšími metodami nebo skiaskopu, využívající jako měřicí světelný svazek paprsků blízký infračervené
oblasti vlnových délek tak, aby nebyla ovlivňována oční akomodace a měření tak probíhalo v
neviditelném světelném spektru.

Retinoskopie
Retinoskopie, respektive skiaskopie je technika, pomocí které lze objektivně určit refrakční stav oka
pomocí pohybu červeného očního reflexu, zkušebních brýlových čoček, nebo skiaskopických lišt a
bodového zdroje světla, v lepším případě za pomoci přístroje nazývaného bodový nebo pásový
retinoskop.
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Obr. 2.1 Retinoskop

Retinoskop je zařízení, které obsahuje světelný zdroj, jehož intenzitu světla a směr šíření svazku
osvětlovacích paprsků je možné regulovat. Pro stanovení refrakční vady se obvykle používá k osvětlení
fundu vyšetřovaného divergentního svazku paprsků. Vyšetřující umístí rozsvícený přístroj před klienta
do určité vzdálenosti, čímž vybaví poměrně snadno červené reflexy obou očí pacienta, ty je pak snadné
pozorovat současně.
Červený reflex vzniká fyziologicky odrazem světla od očního pozadí. Za normálních okolností je
symetrický a zabarvený červeno-oranžově. Jeho zabarvení nachází svůj původ v odrazu dopadajícího
světla od vrstev zadního pólu sítnice, konkrétně pak od cévnatky a podmínkou jeho výbavnosti je
absence patologických stavů a čirost optických očních médií.
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Obr. 2.2 Červený reflex oka

Vyjdeme-li ze základní premisy emetropie, že světlo odražené ze sítnice se z oka ven šíří rovnoběžně s
optickou osou oka, můžeme z určité, předem definované pozorovací vzdálenosti, rozpoznat směr
pohybujícího se červeného reflexu. Obvyklá vyšetřovací vzdálenost vychází z praktických zkušeností a
dosahuje 0,5 metru (v prostoru před okem). Tato vzdálenost je záměrně volena tak, aby bylo možné
pouhým natažením paže současně manipulovat s předřazovanými korekčními čočkami a
retinoskopem. Vergence této vzdálenosti jsou -2 D. Před začátkem vlastního měření pomocí
retinoskopu, bychom měli zajistit, aby vyšetřované oko neakomodovalo. Vyžívá se akomodační
symetrie tím, že nevyšetřované oko pacienta fixuje optotypový znak v obvyklé vyšetřovací vzdálenosti
(5 nebo 6 m), čímž dojde k oboustrannému uvolnění akomodace. Mírným rozostřením
nevyšetřovaného oka v podobě předložení spojné čočky se současným zachováním zrakové ostrosti
alespoň 0,1 decimálně zajistíme, že pacient uvolní i poslední zbytky akomodace na obou očích.
Před vyšetřované oko předsuneme čočku, která odpovídá vergenci vyšetřovací vzdálenosti, tj.
v případě 0,5 m vyšetřovací vzdálenosti +2 D. Cílem procesu je nalezení tzv. bodu neutralizace (bodu
zvratu). V případě, že se jedná o oko emetropické, bude se bod neutralizace nacházet ve vyšetřovací
vzdálenosti 0,5 m před okem. Reálně se tak při přechodu světla retinoskopu přes pacientovu zornici
červený reflex objeví a posléze, při odklonu paprsku retinoskopu mimo zornici opět zhasne. V případě
myopického oka budeme při přechodu světla retinoskopu přes pacientovu zornici pozorovat
protichůdný pohyb červeného reflexu a v případě hypermetropického oka stejnosměrný pohyb
červeného reflexu oka v zornici. Vysvětlení je velice jednoduché a je třeba si uvědomit pozice dalekých
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bodů u obou základních refrakčních vad oka. V případě myopie je tento bod v konečné vzdálenosti
před okem, u hypermetropie je hodnota dalekého bodu kladná. Pokud je přítomný určitý stupeň
myopie, daleký bod oka se nachází mezi retinoskopem a vlastním okem pacienta a světlo se v případě
výstupu z oka převrací. U hypermetropického oka, se daleký bod nachází za vyšetřujícím/retinoskopem
a červený reflex se tedy nebude v rovině daného meridiánu převracet.
Při stanovení objektivní refrakční vady pomocí retinoskopie, buď pomocí skiaskopických lišt, nebo
zkušebních brýlových čoček, které vkládáme do zkušební obruby nebo pomocí výměny čoček ve
foropteru, přesouváme polohu dalekého bodu oka do vyšetřovací vzdálenosti v rovině retinoskopu.
V případě hypermetropie používáme spojné čočky, u myopie čočky rozptylné. Na konci vyšetření ze
zkušební obruby odstraníme čočku (v našem případě +2 D) zohledňující polohu vyšetřovací vzdálenosti,
abychom nastavili daleký bod oka vyšetřovaného na nekonečno.
V případě stanovení správné objektivní refrakce při astigmatizmu postupujeme obdobně. Před oko
předložíme korekční čočku, která odpovídá vergenci vyšetřovací vzdálenosti. Světelný svazek
retinoskopu by měl mít podobu štěrbiny (tzv. pásový retinoskop). Při přechodu světelného pásu přes
zornici můžeme vidět odlišnou orientaci a pohyb červeného reflexu ve dvou na sebe kolmých
meridiánech. Doporučuje se začít se spojnou brýlovou sférickou čočkou a korigovat stejnosměrně se
pohybující červený reflex. V případě, že se oba retinální reflexy pohybují stejným směrem, korigujeme
nejprve ten, který je blíže k oku, tj. méně hypermetropický a tedy rychleji se pohybující. Po dosažení
neutralizace, otočíme štěrbinu retinoskopu do druhého meridiánu (v případě pravidelného
astigmatizmu jde o kolmý směr) a vkládáme do zkušební obruby další spojnou čočku. Po nalezení bodu
neutralizace i v tomto meridiánu a po vyjmutí čočky korigující vyšetřovací vzdálenost, máme ve
zkušební obrubě dvě čočky. První čočka ukazuje vrcholovou lámavost prvního meridiánu a druhá
ukazuje na astigmatický rozdíl. Osa astigmatizmu je dána polohou štěrbiny retinoskopu dle TABOschématu.
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Obr. 2.3 Retinoskopie

Refraktometrie
Refraktometrie neboli měření refrakčních vad oka se vyvíjela nejprve jako manuální a subjektivní
metoda. Jedním z prvních přístrojů pro manuální měření refrakční vady respektive refrakční vady oka
byl přístroj zvaný optometr.

Obr. 2.4 Optometr – přístroj pro manuální stanovení refrakční vady
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Optometr se skládá ze stupnice, fixační destičky (například s optotypovými znaky) a oftalmoskopické
čočky. V případě emetropie vychází paprsky z desakomodovaného oka (uvolněná akomodace)
rovnoběžně a po průchodu oftalmoskopickou čočkou se lámou přesně do jejího ohniska. V případě
ametropického oka paprsky vycházející z oka a procházející oftalmoskopickou čočkou dopadají před
(myopie) a za (hypermetropie) ohnisko oftalmoskopické čočky. Destičkou s optotypovými znaky
posouváme do doby prvního zaostření optotypových znaků. Na posuvném měřítku odečítáme
refrakční hodnotu výsledné ametropie již přímo v dioptriích. Nevýhodou tohoto měření je, že není
možné vždy absolutně vyřadit akomodaci oka, která tak ovlivňuje celkový refrakční stav oka. Další
potíže nastávají v případě stanovení astigmatické korekce, která je u moderních automatických
refraktometrů stanovována v celé oblasti od 0 do 180 stupňů. V případě optometru bychom museli
hledat hlavní řezy oka natočením fixační značky do polohy těchto řezů.
Dalším, poměrně rozšířeným a ve své době oblíbeným přístrojem pro objektivní vyšetření refrakční
vady oka byl Hartingerův koincidenční refraktometr. Tento přístroj obsahoval již dvě oftalmoskopické
čočky, Scheinerovou clonu a koincidenční značky pro stanovení hlavních lámavých řezů.

.
Obr. 2.5 Hartingerův koincidenční refraktometr – schéma
Z – zdroj světla, K – kondenzor, T – testovaná značka, OČ1 a OČ2 – první a druhá oftalmoskopická čočka, AC –
aperturní clona (SC – Scheinerova clona), OB – objektiv, OK – okulár, VO – vyšetřované oko
(zdroj: Rutrle M. Přístrojová optika, NCONZO, Brno, 2000)
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Na rozdíl od optometru bylo tedy v případě Hartingerova refraktometru možné změřit astigmatické
oko. Odstraněn bohužel nebyl akomodační podnět, který měřené oko falešně myopizoval.
V posledních desetiletích se na trhu objevují tzv. automatické refraktometry (autorefraktometry).
V některých případech jsou vybaveny zařízením pro měření základních rozměrů přední plochy rohovky
a nazývají se autorefraktokeratometry. Tyto přístroje, podobně jako Hartingerův koincidenční
refraktometr, od sebe oddělují pozorovací a měřicí světelný svazek. Pozorovací světlo je použito
k tomu, aby pacient mohl sledovat fixační značku, která svým pohybem umožňuje uvolnit pacientovu
akomodaci a nastavit tak stav tzv. statické refrakce. Měřicí svazek paprsků, obvykle určitý typ
infračerveného světla, které lidské oko nezaznamená, je použit pro vlastní měření. Podstata
automatických refraktometrů obvykle vychází ze základních optometrických metod jako je
skiaskopie/retinoskopie nebo oftalmoskopie. První generace autorefraktometrů neobsahovala fixační
značku (například letící horkovzdušný balón, loďka nebo domeček), která má za úkol odstranit
nadbytečnou akomodaci oka. Druhá generace autorefraktometrů již tuto značku obsahuje. Třetí
generace autorefraktometrů obsahuje i modul pro subjektivní vyšetření refrakce, kdy vyšetřující za
pomoci předložených optotypových znaků různé velikosti upravuje naměřené objektivní hodnoty
refrakce. Tento způsob stanovení subjektivní refrakce pro účely předpisu korekční pomůcky není
odborníky využíván. Důvodem je především poměrně značná chybovost způsobená proximálním
působením přítomností přístroje, který nedokáže simulovat reálně se vyskytující podmínky běžného
použití korekčních pomůcek, jako jsou brýle nebo kontaktní čočky. Podle některých odborníků může
podobná situace nastat i v případě použití foropteru (manuálního, popř. automatického přístroje pro
stanovení subjektivní refrakce), který obsahuje sadu brýlových čoček ovládajících se manuálně nebo
elektronicky. Z tohoto důvodu se zde doporučuje foropterem stanovenou subjektivní refrakci vložit do
zkušební obruby, a co nejvěrohodněji tak simulovat běžné životní situace, ve kterých bude korekční
pomůcka používána.
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Obr. 2.6 Autorefraktometr třetí generace (Humphrey, RC KNOO FNUSA)

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, objektivní refrakce slouží především jako ukazatel
reálného stavu oka z pohledu refrakčního a také jako vodítko pro následnou subjektivní refrakci.
Odborník v oboru optometrie nebo oftalmologie je na základě objektivního měření refrakce schopen
stanovit typ refrakční vady včetně astigmatizmu, určit její etiologii, případně možnou progresi a je
schopen zvolit správnou subjektivní metodu refrakce, která bude za objektivním měřením následovat.
Při určitém typu refrakční vady (astigmatizmus jednoduchý myopický, složený myopický a smíšený) je
lepší použít metody zkříženého cylindru dle Jacksona, kdy vlastní stanovení refrakční vady se z důvodu
zachování oční desakomodace doporučuje provádět především se zápornými plancylindry. Naopak
v případě složeného hypermetropického astigmatizmu se jako vhodnější metoda v praxi osvědčila tzv.
zamlžovací metoda pomocí astigmatické růžice. Tento postup eliminuje akomodační úsilí pacienta a
usnadňuje tak nalezení správné subjektivní refrakce.
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Obr. 2.7 Schéma uvedených typů astigmatizmu pro JZC (jednoduchý myopický, složený myopický, smíšený) a
zamlžovací metodu (složený hypermetropický)

Důležité je správné usazení klienta za přístroj. Jedná se hlavně o správnou pozici hlavy, temporální část
oční štěrbiny je pak v místě značky na opěrce brady a čela. Obě oči jsou otevřené. Nejprve měříme
pravé oko a následně levé oko (záleží na postupu vyšetřujícího). Dnešní přístroje však dokáží na základě
stranové polohy měřicí hlavy automaticky určit, které oko je právě měřeno. Předpokládáme, že pacient
v posledních dnech nenosil kontaktní čočky. Autorefraktometry provádí standardně tři až pět měření
na jednom oku a prezentují výsledný průměr hodnot. Podle typu přístroje můžeme volit mezi měřením
refrakční vady, hodnot keratometrie, pachymetrii a velikost nitroočního tlaku, případně aberometrii.
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Stanovení naturální zrakové ostrosti
Zraková ostrost je psychofyzikální veličina, která pomáhá kvantifikovat výkon zrakového aparátu.
Vyšetření naturální (Vsc) a korigované zrakové ostrosti (Vcc) je důležitým krokem při stanovení
správné subjektivní refrakce. Zrakovou ostrost je třeba zjišťovat nejen naturálně (bez korekce), ale také
s případnou aktuální korekcí. Rozdíl mezi vízem naturálním a korigovaným ukazuje na skutečnost, na
jaké hodnoty zrakové ostrosti je daný pacient zvyklý a adaptovaný. V této souvislosti je nutno
podotknout, že ne pro každého pacienta je vyhovující zraková ostrost 1,0 decimálně (zlomkem 6/6,
respektive 5/5). Rozdíl mezi habituální zrakovou ostrostí a aktuální zrakovou ostrostí zase udává, jaký
korekční potenciál lze ještě využít. U některých klientů není ani s nejlepší subjektivní korekcí možné
dosáhnout požadované zrakové ostrosti. Důvodem může být například porucha ve vývoji
jednoduchého binokulárního vidění resultující v amblyopii nebo onemocnění spojená například
s degenerativními procesy v oblasti makuly (jako VPMD). Mohou se vyskytovat též patologické stavy
související s celkovými postiženími, jako jsou diabetes či hypertenze. Další příčinu lze hledat rovněž ve
snížené transparentnosti optických médií oka.
Zrakovou ostrost vyšetřujeme do dálky a nablízko (hlavní pracovní, nebo čtecí vzdálenost). Kritériem,
které je podstatné pro všechny vzdálenosti, je tzv. minimální úhel rozlišení oka, jehož průměrná
hodnota odpovídá přibližně 1 úhlové minutě.

Obr. 3.1 Minimum separabile
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Optotypové tabule do dálky
Vyšetření zrakové ostrosti do dálky se provádí v takové vzdálenosti, která odpovídá co nejvíce tzv.
statické refrakci, tedy stavu, kdy oko téměř neakomoduje. V praxi se osvědčila vyšetřovací vzdálenost
5 m, respektive 6 m, odpovídající akomodaci 0,20 D, respektive 0,17 D. Tato vzdálenost vyvolává
takovou akomodační odezvu, která je na hranici nejnižší korigovatelné hodnoty a zároveň je únosná
z hlediska stavebních a prostorových nároků vyšetřoven. Proto je před skončením subjektivní refrakce
nutné provést tzv. binokulární dokorigování, kdy se před obě oči předkládají zkušební brýlové čočky o
vrcholové lámavosti -0,25 D a v případě, že subjektivně zrakovou ostrost zlepšují, ponechávají se a
započítají do celkové hodnoty výsledné korekce.
Speciální logaritmické optotypové tabule logMAR ETDRS byly vyvinuty primárně k testování zrakové
ostrosti před a po léčbě diabetické retinopatie laserovou koagulací sítnice, vyšetřovací vzdálenost je
zde nastavena na 4 m (viz níže). Existují i modifikované logaritmické tabule, které jsou vyrobeny pro
vyšetření ze vzdálenosti 5 m nebo 6 m, ty lze bez problémů použít pro měření zrakové ostrosti a pro
stanovení subjektivní hodnoty refrakce. Pro místnosti menší, než je požadovaná vyšetřovací
vzdálenost, je možné použít zobrazení pomocí zrcadla (viz obr. 3.2). Optotypové znaky jsou v tomto
případě obrácené. Optotyp (například tištěný, světelný, projekční) je umístěný nad hlavou klienta.
Naproti němu je umístěno zrcadlo ve výši jeho očí.

Obr 3.2 Zrcadlové uspořádání při vyšetření
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Snellenova tabule
Herman Snellen zkonstruoval optotypovou tabuli na základě teoretických znalostí a výpočtů svého
mentora Francisca Donderse již v roce 1862. Tabule obsahovala patková písmena (optotypy), která
neměly stejnou čitelnost. Počet jednotlivých znaků na řádek i počet řádků byl různý. Vyšetření se
provádělo z 5 m nebo 6 m a zraková ostrost se zapisovala zlomkem, kde čitatel vyjadřoval vyšetřovací
vzdálenost (v metrech) a jmenovatel vzdálenost, ze které by měl být daný znak čitelný v případě tzv.
standardního oka. Optotypový znak měl velikost 5 x 5 úhlových minut a tloušťka detailu písmene
odpovídala úhlu minimálního rozlišení (1 úhlová minuta). Jako optotypové znaky se používaly například
i tzv. Pflügerovy háky, Landoltovy kruhy, nebo symboly. V následujících letech (1875 Monoyer) byl
zaveden i decimální zápis zrakové ostrosti, kdy zraková ostrost zapsaná například zlomkem 6/60
odpovídala zrakové ostrosti 0,1 decimálně, tedy 10 % standardní (průměrné) zrakové ostrosti člověka
(Veselý 2013).

Obr. 3.3 Snellenova tabule (Veselý 2013)
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Tabule logMAR ETDRS
V roce 1976 Ian Bailey a Jan Lovie vyvinuli optotypovou tabuli, která obsahovala 5 znaků na řádku a
byla založena na logaritmické progresi. Oficiálně byla tato tabule použita v roce 1982 v rámci studie
Ricka Ferrise s názvem Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study. Následně se na trhu objevily
optotypové tabule s logaritmickou progresí nazvané ETDRS. Jejich výhodou je to, že jsou normované.
Všechny tabule tohoto typu obsahují 14 řádků po 5 znacích, mají tak stejnou čitelnost. Obvykle se
používají tzv. Sloanovy znaky nebo Landoltovy kruhy. Dle logaritmické progrese má každý znak hodnotu
0,02 logMAR (Minimal Angle of Resolution – minimální úhel rozlišení). Díky tomu lze dopočítávat
(interpolovat) jednotlivé znaky a tabule splňuje tzv. Weber-Fechnerův zákon. Tento zákon říká, že
změna subjektivního vjemu je úměrná relativní změně fyzikální veličiny, která subjektivní podnět
způsobuje.

Obr. 3.4 Optotypová tabule logMAR ETDRS (Veselý 2013)

V současné době se v praxi (pro určení zrakové ostrosti v souvislosti s následným předpisem brýlové
korekce) používají klasické, většinou modifikované optotypy Snellenova typu (ideálně v souladu
s normou ČSN EN ISO 8596 – Zkouška zrakové ostrosti). Mohou to být nástěnné tištěné optotypy
s osvětlením, projekční optotypy nebo optotypy typu LCD obrazovek. Pouze v menšině jsou, zejména
pro účely klinických studií, používány optotypové tabule s logaritmickou progresí. Důvodem je
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pravděpodobně delší čas potřebný pro vyšetření, složitější výpočet zrakové ostrosti a z určitého
pohledu takový zápis zrakové ostrosti, kdy hodnota logMAR 0 odpovídá průměrné zrakové ostrosti tzv.
standardního oka, tedy decimálně 1,0 (Moutray 2008).
Stanovení zrakové ostrosti pomocí logMAR ETDRS optotypů se obvykle provádí tak, že klient čte
jednotlivé znaky od největších po nejmenší. Pokud se zastaví například na řádku, který odpovídá 0,1
logMAR, spočítají se jednotlivé znaky přečtené na tomto řádku. Pokud přečetl jen jeden, je hodnota
zrakové ostrosti 0,18 logMAR, pokud četl znaky dva, pak je hodnota vízu 0,16 logMAR atd.

Optotypové tabule pro určení vízu na blízko
Testování zrakové ostrosti na blízko zahrnuje poněkud více metod a možností při stanovení hodnot
subjektivní refrakce na blízko. Jedná se o vyšetření, které je z pohledu optometristy velmi důležité,
především pro stanovení správné hodnoty přídavku na blízko, neboli adice.
K vyjádření velikosti čteného textu lze použít několik jednotek a zápisů. Kromě klasického decimálního
vyjádření zrakové ostrosti a logaritmického vyjádření úhlu minimálního rozlišení se nejčastěji mezi
odbornou veřejností používá Jaegerův zápis.
Dále je možné velikost textu vyjádřit pomocí tzv. M-jednotek. M-jednotka je definována jako velikost
optotypového znaku, který je vidět pod úhlem 5 minut ze vzdálenosti 1 m s kritickým detailem 1 úhlové
minuty (Precisionvision 2012). Při testování zrakové ostrosti nablízko bychom více než na měření
prahové funkce zraku, měli brát ohled na zajištění pohodlné práce nebo čtení na adekvátní blízkou
vzdálenost. Proto se v některých případech za standardní zrakovou ostrost (umožňuje číst běžné
tiskoviny) považuje hodnota 1 M ze vzdálenosti 40 cm. Jedná se tedy o decimální zrakovou ostrost
40/100, tj. 0,4. Je dobré mít na paměti, že hodnotu 1 M můžeme zapsat také jako 5, respektive 1
úhlových minut ze vzdálenosti 1 m. Tato hodnota poté bude ze 40 cm rovna 2,5 násobku průměrné
zrakové ostrosti. Pro jedince s normální zrakovou ostrostí (MAR = 1 úhlová minuta) to tedy znamená
2,5 násobnou rezervu při čtení běžných tiskovin (Precisionvision 2012). Tato rezerva společně s
rezervou akomodační (1/3 – 1/2) zajišťuje pohodlné čtení, respektive práci na blízko (Veselý 2013).

Vzorec 3.1 M-jednotky
m = vzdálenost v metrech, M = velikost textu v M-jednotkách
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Jaegerova tabule
V dřívější praxi bylo zvykem spíše než minimum separabile hodnotit tzv. minimum legibile
(práh pro pochopení čteného textu). V České republice v oftalmologických i optometrických
ambulancích se k vyšetření zrakové ostrosti používaly tzv. Jaegerovy tabulky. Tabulky nebyly
normalizované, takže některé obsahovaly až 16 velikostí písma v krátkých, smysluplných
odstavcích. Mezi tabulkami byly velké rozdíly v označení velikosti písmen. Hodnotě 1M
odpovídal odstavec označovaný jako J2 až J8 (podle druhu Jaegerovy tabulky, viz tabulka 3.1.).
Tyto tabulky se tedy používaly ke zvolení vhodné adice na požadovanou čtecí vzdálenost
(obvykle 40 cm).

Obr. 3.5 Příklad Jaegerovy tabulky
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Tab. 3.1 Různá velikost písmen na různých Jaegerových tabulkách (Veselý 2013)

Tabule logMAR ETDRS
V současné době je možné i pro testování zrakové ostrosti na blízko použít optotypy s logaritmickou
progresí, které jsou přizpůsobeny na čtecí, respektive pracovní vzdálenost. Zápis zrakové ostrosti je
shodný jako při vyšetření zrakové ostrosti do dálky, tedy logMAR. Důležité je označení vyšetřovací
vzdálenosti, respektive hlavního pracovního bodu, kde proběhlo vlastní měření zrakové ostrosti
ovlivněné adekvátní velikostí adice.

Snellenova tabule
Nejrozšířenějším testem zrakové ostrosti na blízko – při stanovování správné refrakce (přídavku na
blízko) je modifikace Jaegrovy tabulky, Snellenova tabule. Ta obsahuje odstavce různých textů, které
se podobají klasickému novinovému textu. Jejich kritický detail sleduje požadavky na minimum
separabile a velikost znaků je obvykle uváděna na straně textu v decimálním vyjádření (například 0,5;
0,8; 1,0). Součástí této tabule je také definice vyšetřovací vzdálenosti.
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Obr. 3.6 Modifikovaná optotypová tabule dle Jaegera s decimálním zápisem

Určení zrakové ostrosti pomocí počítání prstů
Většina optotypových tabulí má rozmezí hodnot zrakové ostrosti od 1,6 do 0,1 decimálně. U klientů se
sníženým vízem, kdy nelze použít k vyšetření klasické optotypy (Snellen, ETDRS) a ve standardní
vyšetřovací vzdálenosti, je nutné tuto vzdálenost zkrátit. Například pokud máme optotyp používaný
k vyšetření ze vzdálenosti 6 m a pacient přečetl pouze řádek, který odpovídá zrakové ostrosti 0,1
decimálně, tedy 6/60, při poloviční vyšetřovací vzdálenosti (3/60) bude přečtený řádek odpovídat 0,05
decimálně. Horní řádek optotypu (0,1 decimálně) je tedy možné použít k dalšímu testování. Jeho
hodnota ze vzdálenosti 3 m bude 0,05. Problém s neuvolněnou akomodací u slabozrakých pacientů
(vízus menší než 6/60) při stanovení adekvátní refrakce a korekce není tak podstatný, jako u pacientů
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s dobrým vízem. Je možné jej také upravit při pohledu na nekonečno. Na pohledovou vzdálenost 3 m
bude akomodační odpověď činit přibližně 0,33 D. Předřazením -0,25 D při pohledu do dálky by se měla
situace vyřešit nebo alespoň zmírnit.
Další možnost, jak zjistit zrakovou ostrost například u slabozrakých klientů je počítání prstů. Vyšetřující
ukazuje pacientovi prsty na tmavé podložce a výsledek zapisuje například prsty/2m, což znamená, že
klient rozpoznal prsty z vyšetřovací vzdálenosti 2 m. Vyšetření je pouze orientační a pro stanovení
adekvátní korekce refrakční vady se příliš nehodí. Lepší by bylo použít optotyp ETDRS z kratší
vyšetřovací vzdáleností a s přepočtem hodnot zrakové ostrosti, poté s úpravou akomodace.
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Základní rozdělení subjektivních metod
korekce refrakčních vad
Jacksonovy zkřížené cylindry
Jednou z nejpoužívanějších subjektivních metod při korekci astigmatizmu je metoda pomocí
Jacksonových zkřížených cylindrů (JZC). Tato metoda historicky vychází z tzv. Stokesovy čočky, která
byla v 19. století jednou z prvních optických pomůcek určených k změření parametrů astigmatizmu.
Jednalo se o kombinaci rotačního plankonvexního a plankonkávního cylindru s plynulým nárůstem
účinku. Cílem byla snaha o určení osy korekčního účinku cylindru. JZC byly uvedeny Edwardem
Jacksonem (1887) nejprve jako nástroj pro určení optické mohutnosti korekčního cylindru, teprve
později byl prokázán jejich přínos při určování orientace osy cylindru. Hlavním rozdílem oproti
Stokesově čočce bylo fixní, kolmé uspořádání os cylindrů. Tyto pomůcky byly přirozenou odpovědí na
vzrůstající schopnosti praktiků diagnostikovat a dále korigovat typ ametropie. I vzrůstající požadavky
na přesnost korekce tak byly hnací silou tohoto počínání. (Tasman a kol. 2006)
Jak už bylo naznačeno výše v textu, JZC konstrukčně představují spojný a rozptylný plancylindr, které
jsou vůči sobě ve fixním kolmém uspořádání. Fakticky se nejedná o dva samostatné optické členy, nýbrž
o jejich ekvivalent v podobě výbrusu jedné optické komponenty s jednou plochou sférickou a druhou
cylindrickou. Oba hlavní řezy cylindrů vykazují stejnou hodnotu vrcholové lámavosti, avšak jeden z nich
prošlé paprsky konverguje (spojný cylindr) a druhý diverguje (rozptylný cylindr). Při hodnocení
lámavého účinku JZC na šíření rovnoběžných paprsků (tj. paprsků přicházejícím z nekonečna), se
vychází ze znalostí o kolmém optickém účinku cylindru vůči jeho korekčnímu účinku. Osy korekčních
účinků obou cylindrů jsou vždy graficky znázorněny nebo odlišeny pomocí znamének + a -, popř.
pomocí barevných značek, které ideálně korespondují s barvami plancylindrů ze sady zkušebních
čoček. Popsaný optický člen je zasazen do kulaté objímky, opatřené držátkem umístěným v místě mezi
osami cylindrů. Toto umístění není náhodné, ale otočení držátka mezi prsty o 180° umožňuje rychlou
a přesnou výměnu orientace os obou cylindrů. Snadnost manipulace bývá často podpořena vhodným
profilem držátka, které je buďto kulaté, nebo čtyřhranné.
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Obr. 4.1 Nákres konstrukce JZC

V praxi se mohou používat JZC o hodnotách ±0,12 D, ±0,25 D, ±0,37 D, ±0,50 D a ±0,75 D.
Cylindricko-cylindrické zápisy pro jednotlivé hodnoty JZC jsou:
+0,12 D cyl ax 90° komb. -0,12 D cyl ax 180°
+0,25 D cyl ax 90° komb. -0,25 D cyl ax 180°
+0,37 D cyl ax 90° komb. -0,37 D cyl ax 180°
+0,50 D cyl ax 90° komb. -0,50 D cyl ax 180°
+0,75 D cyl ax 90° komb. -0,75 D cyl ax 180°
Předřazení libovolného Jacksonova cylindru před oko se navodí sférický i cylindrický účinek.
Vrcholovou lámavost JZC ±0,25 D lze ve sféro-cylindrickém zápisu popsat s rozptylnou hodnotou
cylindru orientovanou ve 180° jako
sph +0,25 D komb. cyl -0,50 D ax 180°
nebo se spojnou hodnotou cylindru jako
sph -0,25 D komb. cyl +0,50 D ax 90°.
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Obr. 4.2 Nákres účinků a os JZC

Pokud otočíme držátkem JZC kolem jeho osy, vyměníme tak orientaci rozptylného cylindru ze 180° na
90°, respektive z 90° na 180° a stejný zápis pro rozptylnou vrcholovou lámavost cylindru bude vypadat:
sph +0,25 D komb. cyl -0,50 D ax 90°
a pro spojnou vrcholovou lámavost
sph -0,25 D komb. cyl +0,50 D ax 180°.
Obr. 4.3 Způsob otáčení JZC (jen na webu)

Sférický ekvivalent každého JZC (vypočtený jako součet sférické hodnoty a poloviny hodnoty cylindru)
je tedy roven nule! (Rutrle 2000)
Při hledání osy cylindru korigovaného oka dochází k vektorovému průmětu lomivých účinků cylindrů
předřazeného JZC do skutečné osy očního astigmatizmu. Vyšetřovaný pak pouze vybírá, který
z nabízených obrazů (tedy směrů se svou orientací, respektive účinkem) se blíží více finální
astigmatické korekci.
Je vhodné vyzdvihnout fakt, že plná hodnota optického účinku každého cylindru je vždy v kolmém
směru na orientaci jeho osy korekčního účinku. V rozmezí těchto 90° dochází směrem od osy cylindru
k lineárnímu zesilování refrakční hodnoty, od 0 D až po jeho maximální vrcholovou lámavost, tzn., že
plancylinr -1,0 D bude mít ve své ose korekčního účinku skutečnou vrcholovou lámavost 0 D, ve 45°od
osy -0,5 D a v kolmém směru plnou -1,0 D. (Tasman a kol. 2006; Linksz 1942)
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Obr. 4.4 Optický účinek předřazeného plancylindru -1,0 D

Na příklad plancylindr -1,0 D bude orientován svým korekčním účinkem do osy 0°. Jeho vrcholovou
lámavost v 0°, 45° a 90° jsme již uvedli. V praxi se ale nemusíme vždy spokojit s takto hrubými údaji.
Obzvlášť v situacích, kdy je třeba stanovit účinek chybně určené astigmatické korekce, například u
korekčního cylindru může vzniknout potřeba určit jeho vrcholovou lámavost v libovolném meridiánu.
V takovém případě tak učiníme dosazením do vzorce
φn = φ . sin2 α
, kdy n je optická mohutnost daného meridiánu,  je maximální hodnota optické mohutnosti
uvažovaného plancylindru a α je úhel, pro který je optický účinek uvažován. (Tasman a kol. 2006; Linksz
1942)
V rámci problematiky řešení korekce astigmatizmu je třeba uvést několik základních souvisejících
pojmů:
Sturmův konoid je geometricko-optický útvar, který se rozkládá mezi oběma fokálami pravidelně
astigmatického optického systému oka. V případě astigmatizmu podle pravidla, kdy vertikální řez oka
vykazuje větší lámavost, je horizontální fokála (tvořena vertikálně probíhajícími paprsky) ve větší
vzdálenosti před sítnicí, nežli vertikální fokála (tvořena horizontálně probíhajícími paprsky). Oba hlavní
řezy nekorigovaného astigmatického oka vytvoří na sítnici místo bodového obrazu eliptický útvar, což
je prakticky obraz eliptického svazku dopadajících paprsků. Vertikální řez vytvoří vertikální elipsu,
~ 32 ~

horizontální řez horizontální elipsu. Pro srovnání, v nekorigovaném lidském oku, zatíženém čistě
sférickou vadou by došlo na sítnici k projekci rozptylného kroužku, nikoliv elipsy.

Obr. 4.5 Schéma astigmatizmu podle a proti pravidlu – ukázka Sturmova konoidu a kroužku nejmenšího
rozptylu

Kroužek nejmenšího rozptylu (KNR) je kruhový svazek paprsků, nacházející se v dioptrickém
středobodu Sturmova konoidu a je v předozadním směru ohraničen hlavními fokálami. (Grosvenor
2007)

Zamlžovací metoda
Druhou základní subjektivní metodou pro určení parametrů ametropie oka, respektive očního
astigmatizmu je tzv. zamlžovací metoda. Z hlediska potřeby přístrojového vybavení jde o nenáročnou
techniku. Některé fáze tohoto postupu se odehrávají ve fázi zamlžení, odtud tedy její charakteristický
název. Hlavním účelem je vyřazení akomodace a snaha o navození “statického” optického systému.
Očekávaným efektem je akomodačně nezkreslená astigmatická korekce. Paradoxně však tato fáze
může být při nevhodně zvolené úrovni zamlžení pro některé klienty poněkud matoucí z hlediska
nalezení ostřejší části astigmatického testu v celkově rozostřeném obrazu.
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Obr. 4.6 Astigmatické oko s nejlepší sférickou korekcí (ast. smíšený)

Po nalezení nejlepší hodnoty sférické korekce dochází k zamlžení odpovídající spojnou čočkou a
navození složeného myopického astigmatizmu, respektive posunutí Sturmova konoidu před sítnici.
Tento stav nastane tehdy, kdy jsou obě fokály umístěny před sítnicí a neexistuje tak již přímý spouštěč
akomodace a je rozhodující pro akomodačně nezkreslený výsledek, lze jej navodit předřazením vhodné
spojky z jakékoliv jiné formy pravidelného astigmatizmu.

Obr. 4.7 Astigmatické oko po zamlžení (ast. složený hypermetropický převeden na ast. složený myopický)
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Nejčastějšími testy, používanými pro určení osy a hodnoty očního astigmatizmu jsou astigmatická
růžice a astigmatický vějíř. Ty slouží k determinaci nejostřejší/nejtmavší části testu a na základě tohoto
poznatku je vyhodnocen předběžný směr osy astigmatizmu. Další fází je porovnání nejtmavších a
nejsvětlejších partií testu, vedoucích k určení samotné hodnoty cylindru. Finální fází je potom jemné
sférické dokorigování. (Grosvenor 2007)

Obr. 4.8 Zobrazení astigmatické figury okem po zamlžení (navazuje na předchozí postup)

Každé rameno astigmatické růžice si lze představit jako nekonečnou množinu jednotlivých bodů. V
případě astigmatizmu podle pravidla je lámavost vertikálního řezu větší, tzn., že horizontální linie se
promítne ve větší vzdálenosti před sítnicí. Ve fázi zamlžení dochází k posunu obou linií před sítnici s
tím, že vertikální linie je blíž k sítnici. Bodový předmět se v tomto případě zobrazí jako vertikálně
orientovaná elipsa. Pokud tímto okem zobrazíme zmíněný astigmatický test, všechny dílčí body
každého z ramen se zobrazí jako vertikálně protažené elipsy. Rozdíl v tmavosti jednotlivých ramen
růžice je dán silným překryvem bodů ve vertikálním rameni a slabým překryvem bodů v rameni
horizontálním. Při práci s testovou figurou, kde každý z paprsků je tvořen trojitou tenkou čárou, může
dotyčný jedinec vnímat jako horší to rameno, ve kterém z jeho pohledu dochází ke splynutí (bodovému
slití) této „trojčáry“. Vzhledem k zamlžení a tím pádem vyloučení akomodační aktivity lze odpovědi
pacienta považovat za poměrně stabilní. (Grosvenor 2007)

~ 35 ~

Monokulární korekce refrakčních vad
pomocí Jacksonových zkřížených
cylindrů
Nejlepší sférická korekce
Předtím, než se zahájí samotný proces předpisu korekce, je nutné zjistit zrakovou ostrost bez korekce,
která může jednak poskytnout zevrubnou orientaci stran velikosti refrakční vady a v neposlední řadě
pak urychlit proces monokulárního stanovení korekce. Cílem nejlepší sférické korekce je umístění
obrazu ideálně do fovea centralis retinae, uvolnění akomodace při pohledu do dálky a v případě
korekce astigmatizmu umístění KNR na sítnici, respektive navození ryze smíšeného astigmatizmu.
Poslední zmíněná situace však může být určitou slabinou celého procesu, kdy může docházet vlivem
zapojení akomodace k určitému stupni “autokorekce” a tím ke zkreslení výsledku korekce. Příkladem
je stav upřednostnění vertikální roviny u astigmatizmu podle pravidla, kdy může dojít k navození
jednoduchého myopického astigmatizmu.
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Obr. 5.1 Neakomodující a akomodující astigmatické oko s NSK

Na začátku stanovení korekce je třeba určit, zda je vyšetřované oko myopické či hypermetropické. V
případě, že není možné použít některou z uvedených objektivních metod, učiníme tak předložením
vhodné sférické čočky před nevykorigované oko. Její vrcholovou lámavost zvolíme na základě
zjištěného deficitu zrakové ostrosti tohoto nevykorigovaného oka, tj. podle naturálního vízu (viz tab.
5.1.).
SPH deficit podle úrovně vízu
Vízus

SPH deficit

Vložte vrcholovou lámavost

1,0

0,25

0,25

0,80

0,50

0,25

0,50

1,00

0,50
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0,30

1,50

0,75

0,15

2,00

1,00

0,10

3,00

2,00

Tab. 5.1 Sférický deficit podle úrovně vízu

Zkreslenou hodnotu lze však obdržet převážně u klientů mladších, kteří jsou schopni akomodace, tedy
případě hypermetropie kompenzované akomodací. Takový jedinec nyní pozoruje znaky, které ještě bez
korekce dokáže rozeznat. V případě, že nerozezná žádný znak z optotypové tabule, vnímá pouze prsty
na tmavém podkladě, popř. optotyp jako takový a posuzuje jen změny ve zrakovém vjemu. Při
samotném postupu se nejprve vkládá do zkušební obruby vhodnou spojku, s cílem uvolnit případnou
akomodaci a zlepšit zrakovou ostrost. Krok je doprovázen slovy: “Zhoršil se obraz, nebo zůstal stejný?”
Pokud vložená spojka vidění zlepší (došlo k posunu obrazu k sítnici a zároveň uvolnění akomodačního
úsilí), nebo alespoň nezmění (tzn., dojde k uvolnění akomodace), lze její hodnotu vrcholové lámavosti
ponechat. Pokud se vízus zhorší (tzn., rozostří se retinální obraz vlivem arteficiální myopizace), provede
se totéž s rozptylkou o stejné optické mohutnosti, současně s dotazem: “Zlepší se obraz?” Jestliže tato
hodnota vízus zlepší (zaostří retinální obraz), ponechá se před okem. Není praktický důvod, dotazovat
se u rozptylek na to, jestli je obraz po jejím předložení stejný. Kladná odpověď by stejně vedla k
paradoxnímu odebrání této čočky a do procesu tak vnesla pouze chaos.
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Obr. 5.2 Situace při předřazování spojek a rozptylek u HY a MY

Jestliže se v předchozích krocích prokáže pozitivní efekt jakékoliv sférické hodnoty, ponecháme ji ve
zkušební obrubě a pokračujeme dále dle korekční podmínky pro korekci. Korekční podmínka pro
korekci myopie hovoří o volbě optimální čočky (rozptylky), která má takovou optickou mohutnost, že
zajistí splynutí jejího obrazového ohniska s dalekým bodem takového myopického oka. Doporučuje se
aplikace nejnižší možné rozptylky, která zajistí nejlepší zrakovou ostrost (Rutrle 1993). Každá další
potenciálně přidaná rozptylka by způsobila nežádoucí zapojení akomodace a z dlouhodobého hlediska
třeba i značné zrakové potíže nebo dyskomfort. Korekční podmínka pro řešení hypermetropie naopak
doporučuje volbu čočky (spojky) s nejvyšší hodnotou dioptrie, se kterou ještě nedochází ke zhoršení
zrakové ostrosti, ale taková zajistí relaxovaný stav akomodace při pohledu do dálky. Monokulární
sférická korekce tedy končí v okamžiku, kdy vložená rozptylka -0,25 D nezlepšuje zrakovou ostrost a
vložená spojka +0,25 D zrakovou ostrost zhoršuje (ani jednu z nich ve zkušební obrubě
neponecháváme). (Rutrle 1993) U mladších klientů, nebo mladých presbyopů tak zachováme
akomodační rezervu na pohled na blízko. Převážně u hypermetropů pak eliminujeme riziko „zbytečně
vysoké hodnoty adice“. Zmíněná korekční doporučení jsou platná převážně u dospělé populace. Při
řešení korekce dětských ametropií, které legislativně spadají do kompetence dětských oftalmologů,
nemusí uvedené korekční postupy zcela platit. Některé studie, zabývající se vhodností plné, převážně
myopické korekce, již v minulosti přinesly důkazy o tom, jak je možné v období vývoje vizuálního
aparátu ovlivnit aplikovanou korekcí případný vývoj refrakční vady (studie Joshe Wallmana a Jonathana
Winawera z roku 2004).
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Při sestavování přesné sférické korekce je možné se rovněž řídit faktem, že změna zrakového vjemu
nemusí spočívat pouze ve zlepšení ostrosti samotné, ale může se týkat například zlepšení, respektive
zhoršení kontrastu tmavých znaků na bílém pozadí optotypu. Dalším průvodním jevem, který by mohl
při jeho neznalosti vést k nepřesnostem v sestavované korekci, jsou aspekty brýlové korekce, kdy
předřazování rozptylek způsobuje zmenšování a spojek naopak zvětšování vytvořeného retinálního
obrazu pozorovaného objektu. Z hlediska optického je tento efekt naprosto logický a neznamená konec
korekčního procesu. Je však zapotřebí vyšetřovaného s tímto faktem seznámit, nebo alespoň počítat,
že pacient tento jev zpozoruje a následně ohlásí. Například rozptylku s nejvyšší dioptrickou hodnotou,
u které si pacient všiml zmenšení obrazu, ponecháváme před okem pouze v případě, že se zároveň
zlepšila zraková ostrost/kvalita obrazu.
Jestliže nedojde k žádoucímu efektu v žádném z předchozích kroků, lze využít sférické čočky v
jemnějším hodnotovém odstupňování. Když ani v tomto cyklu nenalezneme vhodnou sféru, můžeme
prozatím předpokládat její nulovou/nepodstatnou vrcholovou lámavost a pokračovat v korekci
astigmatizmu.
Má-li být výsledkem korekce do dálky uvolnění případného akomodačního úsilí a jsou-li brány v úvahu
akomodační poměry u příslušných refrakčních vad, bylo v minulosti třeba zavést univerzální postupy
při korekci ametropií s cílem neaktivovat, nebo alespoň nezesilovat akomodační úroveň předřazením
nevhodného korekčního členu. Jedním ze základních pravidel korekce je tzv. výměnný trik při úpravě
hypermetropické korekce. Ten spočívá v tom, že je třeba nejprve předřadit před oko požadovanou
spojnou čočku a teprve poté odstranit spojku původní. Při zesilování i zeslabování hypermetropické
korekce tak vyloučíme i chvilkové zesílení akomodace. Pokud by došlo například k dočasnému zesílení
akomodační úrovně, mohl by dotyčný po následném vložení spojky s vyšší dioptrickou hodnotou v
první chvíli reagovat negativně a následkem toho by nebyla daná spojka do korekce zahrnuta.
Výsledkem by byla neúplná korekce hypermetropie. V případě myopické korekce je tomu naopak, kdy
se původní korekční rozptylka nejprve odstraní a poté se vloží rozptylka upravená. Silnější myopická
korekce (než je požadovaná) by opět mohla vyvolat nežádoucí aktivaci akomodace. Dalším negativem
při zesílení akomodace je určitá rozkolísanost a zvýšení dynamiky akomodace. Pokud je pro
vyšetřujícího optometristu výměnný trik příliš náročný, popř. jej není možné provést z důvodů
technických omezení (plná obsazenost vsádek zkušební obruby), je třeba pacienta požádat, aby při
změnách, které provedení výměnného triku vyžadují, zavřel oči.
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Obr. 5.3 Výměnný trik

Další cestou k nalezení optimální sférické korekce hypermetropie je zamlžení. Na začátku zjistíme
naturální vízus oka a předřadíme takovou spojnou čočku, která zajistí posunutí obrazu před sítnici.
Tento krok zajistí vyřazení případné akomodace z procesu autokorekce refrakční vady. Zamlžením bylo
dosaženo arteficiální myopie, kdy případná akomodace by způsobila nežádoucí posun obrazu ještě dále
před sítnici a tím pádem i větší rozostření pozorovaného předmětu. Akomodovat tedy v takovém
případ nemá význam, a proto se můžeme poměrně jistě spolehnout na její vyřazení. Jedním z hlavních
spouštěčů akomodačního procesu je rozostřený obraz na sítnici, tudíž není vyloučeno, že i myopický
rozostřený obraz navozený zamlžením vyvolá stejný efekt. Velmi pravděpodobně se však bude jednat
o krátkodobý proces, který se po několika nezdařilých pokusech o zaostření obrazu opět deaktivuje.
Následně dojde k postupnému odmlžování snižováním hodnoty předřazené “zamlžovací” spojky po
krocích odpovídajících hodnotě aktuálního sférického deficitu a tím i posunováním obrazu z prostoru
před sítnicí směrem blíže k ní. Sférická část korekce končí okamžikem splynutí obrazu se sítnicí, v
případě astigmatizmu dojde k umístění KNR na sítnici. I zde je nutné se řídit korekčními podmínkami.
Posledně uvedený postup je možné využít při stanovení NSK u metody JZC i u metody zamlžovací.

Nalezení osy cylindru
Jacksonův zkřížený cylindr je optická zkušební pomůcka, která slouží k určení orientace osy korekčního
účinku cylindru a jeho hodnoty u astigmatického oka. Osou, popř. rovinou korekčního účinku cylindru
rozumíme směrovou orientaci průchodu světelných paprsků vůči uvažovanému cylindru, při které jsou
prošlé paprsky konvergovány (v případě spojného účinku cylindru), nebo divergovány (v případě
rozptylného účinku cylindru).
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Jedná se o kombinaci dvou plancylindrů, jejichž osy korekčních účinků jsou stabilně orientovány v
kolmých směrech a jejichž lomivá hodnota je shodná, avšak nese opačné znaménko, popisující spojný,
respektive rozptylný účinek.

Obr. 5.4

Začínáme pohledem pacienta s dosavadní nejlepší sférickou korekcí například na Brockův test. Nejprve
je třeba zjistit přítomnost astigmatizmu, příp. předběžnou osu korekčního účinku a jeho vrcholovou
lámavost. Osu vyšetříme předložením JZC před korigované oko tak, aby vyznačená rozptylná/spojná
osa cylindru korespondovala s horizontálním/vertikálním a v dalším kroku s vertikálním/horizontálním
řezem oka. Změnu orientace osy následně provedeme otočením držátka JZC o 180°. Celý proces
doprovázíme dotazem: “Je lepší varianta jedna…” otočení JZC “…nebo varianta dvě?”. Tento úkon
vyžaduje ze strany vyšetřujícího jistou šikovnost a tím i přesnost a stabilitu při držení JZC před okem.
Úkolem vyšetřovaného je porovnat dva obrazy Brockova testu, tzn. před a po otočení JZC. Pokud
pacient například vyhodnotí obrazový vjem s vertikálně (horizontálně) orientovanou rozptylnou osou
JZC jako lepší, lze předpokládat předběžnou osu korekčního účinku rozptylného plancylindru v okolí
vertikálního (horizontálního) řezu. Pro jemnější detekci této předběžně nalezené osy lze předřadit JZC
rovněž v šikmých směrech, tj. 45° a 135° (dle TABO schématu), tzn. orientace držátka JZC v 90°, popř.
v 270° (dle ergonomických možností). Orientaci předběžné osy lze pak určit jako středovou průsečnici
množin dvou preferovaných směrů osy (například první preferovaný směr rozptylné osy JZC je 90° a
druhý 135°, tzn. korekční plancylindr bude orientován v předběžné ose přibližně 110°). Do směru
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rozptylné osy, při kterém byl zrakový vjem kladně vyhodnocen, následně vkládáme rozptylný
plancylindr o příslušné hodnotě, kterou lze určit opět na základě deficitu zrakové ostrosti (viz tab. 5.2).
CYL deficit podle úrovně vízu
Vízus

CYL deficit

Vložte vrcholovou lámavost

1,20

0,25

0,12

1,00

0,50

0,25

0,65

1,00

0,50

0,50

1,50

0,50

0,40

2,00

0,50

0,20

3,00

1,00

Tab. 5.2 Cylindrický deficit podle úrovně vízu

Obr. 5.5 Pozice JZC při určení předběžné osy korekčního cylindru pravého oka (záporná osy ve 90°, 180°, 45° a
135°)
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Obr. 5.6

Aby bylo možné přesně určit vrcholovou lámavost korigujícího plancylindru, je nutné co nejpřesněji
stanovit jeho osovou orientaci, nikoliv pouze její hrubou úhlovou definici. Tento krok se provádí
umístěním držátka JZC do směru shodného s vyznačenou osou vloženého plancylindru (=úchytka
plancylindru) a otáčením JZC podél osy držátka vyšetřujeme rotační tendenci plancylindru k jednomu
z nabízených směrů (tj. ve směru, respektive proti směru hodinových ručiček). Ptáme se: „Je lepší
varianta 1, nebo varianta 2?“. Je důležité předkládat obě varianty po stejně dlouhou dobu, případně
výměnu ještě jednou zopakovat. Přitom stále sledujeme, kam směřuje záporná osa JZC
(předpokládejme, že pracujeme s plancylindry záporných hodnot). To nám v dalším kroku určí směr
pootočení plancylindru. Pokud klient vidí tečky Brockova testu s oběma variantami stejně (stejně
dobře, nebo stejně špatně), považujeme prozatím orientaci osy za definitivní. Pokud však vidí tečky
s jednou variantou lépe, natočíme osu vloženého plancylindru v příslušném směru, který odpovídal
směru záporné osy cylindru JZC při „lepší variantě“. Určování osy v tomto smyslu provádíme tak
dlouho, dokud se vjem Brockova testu nejeví s oběma variantami stejně dobrý/špatný. Určení přesné
osy vloženého plancylindru končí v okamžiku, kdy ani jedna z nabídnutých možností neposkytuje při
jejich porovnání lepší zrakový vjem Brockova testu, tzn., že pacient není schopen se přiklonit k jedné z
variant.
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Obr. 5.7 Umístění JZC při určování přesné osy korekčního cylindru (jen na webu)

Příkladem, který vychází z refrakčního postupu lze uvést situaci, kdy osa očního astigmatizmu,
respektive záporného korigujícího plancylindru, existuje v 60°. Uvažujme, že budeme sledovat orientaci
záporné složky JZC, kterou při hledání předběžné osy nejprve předřadíme před oko s nejlepší sférickou
korekcí do osy 180° a poté pootočením JZC do osy 90°. Pacient, který má za úkol porovnat obě
nabídnuté varianty, by si v takovém případě vybral s největší pravděpodobností variantu č. 2.
Nepřesnost orientace záporné osy přeřazeného JZC byla v tomto druhém případě “pouze” 30°, zatímco
v prvním případě tato nepřesnost byla dvojnásobná, tj. 60°. I z toho důvodu se doporučuje při hledání
osy cylindru předkládat JZC nejen ve 180° a 90°, ale i ve 45°a 135°, aby byla odezva pacienta v jeho
reakcích jasnější. V takovém případě by pak vyšetřovaný zvolil variantu 45°. Tím pádem bylo vytyčeno
rozmezí, ve kterém se bude nejpravděpodobněji nacházet osa záporného cylindru, tj. mezi 90° a 45° a
do této oblasti (přibližně 63°) bychom pak vložili odpovídající korekční plancylindr, jehož polohu
bychom dalším postupem (viz přesné určení osy korekčního cylindru) dále doladili na konečných 60°.

Nalezení optické mohutnosti cylindru
V momentě, kdy jsme určili osu korekčního účinku cylindru budoucí korekce, je třeba určit hodnotu
jeho vrcholové lámavosti. Tento krok provádíme taktéž například na Brockově testu, popř. kulatých
znacích optotypu o takové velikosti, která odpovídá o dva řádky slabšímu vízu, než který byl dosažen s
NSK. Pokud byl tedy vízus s nejlepší sférou 0,8, použijeme nyní kulatý znak o velikosti 0,6. Pro zvolení
správné hodnoty cylindru nyní použijeme JZC ±0,25 D. Ten předkládáme nejprve osou kladného
cylindru JZC shodně s osou použitého záporného plancylindru s cílem dosáhnout ve shodě s korekční
podmínkou nejnižší možné rozptylné hodnoty při zachování akomodačního klidu. Tento krok
doprovázíme otázkou: „Je lepší varianta 1?“ /pozorování kritického znaku při snížení hodnoty
záporného plancylindru/, „nebo varianta 2?“ /stav po otočení JZC kolem podélné osy držátka tak, že
kladná hodnota JZC koreluje s osou vloženého záporného plancylindru/. Pokud pacient vyhodnotí
variantu 1 jako lepší, bude se hodnota aktuálního plancylindru snižovat o +0,25 D. V opačném případě
(tj. lepší varianta 2) by bylo třeba vrcholovou lámavost o -0,25 D zvýšit. Celý cyklus se opakuje do té
doby, kdy pacient nepozná rozdíl mezi nabízenými variantami, popř. kdy se nedokáže pro jednu z nich
rozhodnout. Při každé dílčí úpravě hodnoty vkládaného plancylindru je třeba mít na paměti nutnost
úpravy vložené sférické korekce. Tyto úpravy se dějí na základě sférocylindrického vztahu, kdy každá
změna hodnoty plancylindru o ⎪0,5⎪ D vyžaduje změnu sférické korekce o ⎪0,25⎪ D v opačném
směru. Tedy při zesílení korekčního plancylindru o -0,50 D je vhodné zvýšit sféru o +0,25 D, kdy nejprve
podle pravidla výměnného triku upravíme sféru, poté teprve cylindr. V případě zeslabování cylindru
však jeho úpravu provedeme přednostně.
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Příklad
Korekci sph +2,5 D komb. cyl -0,25 ax 120° je třeba zvýšit o -0,25 D vrcholovou lámavost plancylindru
a zároveň o +0,25 D upravit sférickou část.
Před vložením silnějšího plancylindru je třeba nejprve zvýšit pomocí výměnného triku sférickou složku
o +0,25 D:
mezikrok: sph +2,75 D komb. cyl -0,25 D 120°
a teprve poté zvýšit vrcholovou lámavost plancylindru
výsledek: sph +2,75 D komb. cyl -0,5 D 120°.
Nyní se celý popsaný cyklus korekce bude stejným způsobem opakovat do doby, než se v daném cyklu
ani jedna z hodnot, tedy sféra, osa cylindru ani jeho síla (cyklus “S-O-C”) nezmění! Pokud byly v
předchozích krocích dodrženy všechny metodické kroky, předpokládá se lehký deficit spojné korekce
a teoreticky by pacient neměl vyžadovat výraznou monokulární úpravu sférické hodnoty směrem do
mínusu. Pokud se tak děje, bylo by na místě, zvážit správnost předcházejících postupů.

Obr. 5.8 Korekce astigmatismu metodou JZC – neakomodující oko
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Monokulární korekce refrakčních vad
pomocí zamlžovací metody
Prvotní zamlžení a nalezení hlavních řezů
astigmatizmu
Existoval-li u metody JZC výchozí stav pro určení osy korekčního účinku cylindru v podobě umístění
KNR na sítnici, bude tato fáze u zamlžovací metody odpovídat posunutí Sturmova konoidu a tím i KNR
před sítnici. Z hlediska refrakčního dojde k navození složeného myopického astigmatizmu (obě fokály
před sítnicí). Toho docílíme zamlžením pomocí vhodné spojné čočky, kterou předřadíme pacientovi
ihned v prvním kroku sestavování budoucí korekce. Arteficiální myopie (uměle navozená myopie)
znemožní aktivní zapojení akomodace a případné zkreslení výsledků korekce touto cestou. Zamlžením
by se mělo dosáhnout hodnoty vízu kolem 0,5. Existuje pravidlo, které říká, že po zamlžení by měl být
vyšetřovaný schopen přečíst všechny znaky z řádku 0,5 (20/40), nebo alespoň několik znaků vízu 0,6,
respektive 0,7 (20/30). Tato úroveň zamlžení by měla stále ještě poskytovat dostatečnou zřetelnost
obrazu pro detekci potřebných kritérií během následujících kroků. (Grosvenor 2007) Větší zamlžení
však není na škodu a nikdy nepovede k nežádoucímu zkreslení korekce cestou akomodace. Poté, co
jsme úspěšně zamlžili, je nyní na řadě nalezení jednoho z hlavních řezů pomocí například astigmatické
růžice. To provedeme postupným odmlžováním, tj. snižováním hodnoty předsazené (mlžící) čočky do
té doby, dokud se vyšetřovanému nezaostří jeden z radiálních paprsků astigmatické růžice. Orientace
ostrého paprsku souhlasí s jedním (méně lomivým) hlavním řezem astigmatického oka. Dotyčný má
nyní za úkol označit tento konkrétní směr nejostřejšího paprsku buď pomocí čísel lemujících
astigmatickou figuru, nebo pomocí slovního popisu.

Nalezení hodnoty korekčního cylindru
Zřetelnost rozdílu mezi nejostřejší a nejméně kontrastní linií astigmatické růžice je přímo úměrná
astigmatické diferenci. V případě, že dotyčný není schopen rozlišit rozdílnou tmavost ramen testu, tzn.,
že nevidí rozdíl v kontrastu mezi jednotlivými paprsky testu, můžeme vyloučit přítomnost očního
astigmatizmu na subjektivně detekovatelné úrovni. V opačném případě pacient označí linii, která se
mu jeví jako nejtmavší. V některých případech může nastat situace, kdy dotyčný označí jako nejtmavší
nikoliv jeden, nýbrž vějíř paprsků. V takovém případě mohlo dojít k nevhodnému zamlžení a za hledané
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rameno lze považovat to, které se nachází ve středu vějíře nejtmavších čar, popř. zvýšit zamlžení.
Uvedenými kroky jsme tedy nalezli osu korekčního cylindru.

Obr. 6.1 Zobrazení astigmatické růžice astigmatickým okem + naznačení osy korekčního cylindru na webu

Do směru, který je kolmý k nejtmavšímu meridiánu vkládáme záporný plancylindr -0,25 D (pro
snadnější orientaci v TABO schématu pro pravé a levé oko je možné provést výpočet vynásobením
menšího čísla orientace ostrého řezu třiceti). Tím dojde k posunutí příslušné ohniskové roviny blíže k
sítnici a zmenšení rozdílu v tmavosti ramen testu. Tento krok je třeba opakovat až do okamžiku, kdy se
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všechny paprsky astigmatické figury jeví klientovi stejně tmavé. Aby bylo dosaženo co nejpřesnější
korekce, doporučuje se pokračovat v zvyšování cylindru i po dosažení rovnovážného stavu až do
okamžiku, kdy se poměry na astigmatické figuře obrátí tak, že linie, která se ponejprv jevila jako
nejtmavší, nyní bude nejsvětlejší a naopak. Následuje postupné zeslabování hodnoty cylindru opět až
do okamžiku rovnováhy, tj. všechna ramena astigmatické figury jsou stejně tmavá. Toto záměrné
překorigování cylindru má smysl z hlediska ověření přesnosti astigmatické korekce. (Grosvenor 2007)

Obr. 6.2 Pozice ohniskových linií při určování hodnoty korekčního cylindru

Po dosažení avizované rovnováhy pozorovaného testu je pro posouzení optimální zrakové ostrosti
vhodné jemné sférické dokorigování, kterým lze doupravit případné drobné nepřesnosti předchozích
kroků. Na závěr zhodnotíme úroveň zrakové ostrosti.
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Monokulární sférické dokorigování
Červeno-zelený test
Chromatická aberace (barevná vada) lidského oka je po podélné defokusaci oka (např. sférických
refrakčních vadách a astigmatizmu) dalším faktorem, limitujícím “bezvadné” zobrazení optickým
systémem lidského oka. Tento systém je z fyzikálního hlediska značně nedokonalý již svojí osovou
decentrací a akomodačně indukovanou nestabilitou optické mohutnosti. V závislosti na tom je
červeno-zelený test dalším možným krokem v monokulární fázi korekce optických vad lidského oka.
Červeno-zelený test využívá závislosti optických vlastností daných prostředí na vlnové délce světla.
Tento disperzní vztah hovoří o snižování hodnoty indexu lomu prostředí pro vzrůstající vlnové délky
procházejícího světla. Jinými slovy, čím je vlnová délka světla větší, tím je toto světlo lomeno méně.
Jako příklad lze uvést oční čočku, která má pro vlnové délky 500 nm a 650 nm index lomu 1,4144 a
1,3999. Z hlediska emetropického oka se pak tato vlastnost projeví tak, že se bílé světlo (≈560 nm) po
průchodu optickými médii oka rozloží na jednotlivé barevné složky, z nichž zelená (krátkovlnná; <500
nm) složka se láme před sítnicí a červená (dlouhovlnná; >650 nm) složka za sítnicí, kde vytváří fokály.
Vzdálenost těchto fokál činí 1,0–1,5 D (axiální chromatická vada). Stejná vada nabývá v rozmezí modréčervené barvy – hodnoty ⎪2,0⎪ D. Uvedené hodnoty jsou napříč populací poměrně konzistentní.
Jelikož by achromatizace lidského vizuálního systému vyžadovala konstrukčně složitější optický prvek
(chromatický korektor), který by posunul myopickou ohniskovou linii zeleného světla a
hypermetropickou linii světla červeného směrem blíž k sítnici, vyžaduje tento přesnou centraci a
navozuje redukci zorného pole bez významného zlepšení zrakové ostrosti. Takový stav se běžně řeší
jednoprvkovou korekcí, zajišťující to, že se zelená a červená složka světla láme ve stejné vzdálenosti
před a za sítnicí. (Artal 2010a,b; Franklin 2007)
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Obr. 7.1 Chromatické aberace

Obr. 7.2 Závislost axiální chromatické aberace na vlnové délce světla
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Fyzikálně by mohla být tato chyba zobrazení vnímána jako barevné kroužky koncentrované okolo
pozorovaného předmětu. V praxi se však tato nedokonalost vidění nijak zásadně nekoriguje. (Voke
2010) Dá se předpokládat, že kompenzačním mechanismem této aberace může být zvýšená spektrální
citlivost lidského oka pro vlnovou délku žlutého světla ve fotopické fázi (dominantní funkce foveálních
čípků) a menší vnímavostí pro světla extrémních vlnových délek (modrá, červená). Tyčinky
nejefektivněji zachycují světlo o vlnové délce 500 nm (zeleno-modrá) a proto se účastní vidění za
skotopických podmínek, kdy krátkovlnné složky dominují. (Artal 2004; Tasman a kol. 2006)

Obr. 7.3 Senzitivita sítnicových receptorů na vlnovou délku světla

Dalším kompenzačním elementem v tomto směru může být menší průměr pupily v kombinaci s
akomodací (Franklin 2007) a absorpce vlnových délek <400 nm nitrooční čočkou a makulárním
pigmentem. Poslední dva vlivy lze souhrnně označit pojmem “spektrálně-redukční”. (Tasman a kol.
2006)
Z hlediska refrakčního si lze představit vidění myopickým okem tak, že paprsky červeného světla se
láme na sítnici. Kolem tohoto místa se rozprostírá modrý chromatický prstenec. U hypermetropie
dochází k intenzivnějšímu dopadu modrých paprsků na sítnici a ohraničením červeným rozptylným
kroužkem.
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Obr. 7.4 Chromatická aberace myopického oka

Červeno-zelený test (jinak také bichromatický nebo duochromatický test) je předkládán pacientovi v
poslední fázi monokulární korekce, tedy po zjištění nejlepší sférické a astigmatické korekce. U LCD
optotypů jde o červeně/zeleně podbarvené pozadí obrazovky a na níž jsou promítány optotypové
znaky. Jejich velikost by měla být volena s ohledem na to, že díky sníženému procentuálním obsahu
bílé barvy v obou pozadích dojde k automatickému poklesu kontrastu optotypových znaků, neměla by
proto nabývat přehnaně malých hodnot znaků. Na základě výše uvedených poznatků se doporučuje
nyní využít jakési alternativy zamlžovací metody, kdy před projekcí bichromatického testu předřadíme
před vyšetřované oko spojnou čočku +0,50 D nebo +0,75 D. (Grosvenor 2007). Nutno uvést, že v této
fázi lze již upravovat pouze sférickou složku korekce! Kromě toho, že dojde k zamlžení, bude dalším
efektem posun červené (zelené) ohniskové roviny blíže k sítnici (dále od sítnice) a kontrola případné
nežádoucí akomodace. V této chvíli je možné promítnout test s dotazem na pacienta, na kterém poli
(červeném nebo zeleném) vnímá znaky jako výraznější/černější/tmavší. Pokud nedošlo během
dosavadní fáze korekce k závažnému pochybení, popř. nežádoucímu zkreslení hodnot, měl by dotyčný
po předvedení červeno-zeleného testu vnímat znaky na červeném poli jako výraznější/černější/tmavší.
Postupným snižováním hodnoty zamlžovací čočky se potom snažíme dosáhnout rovnovážného stavu,
kdy budou znaky na červeném i zeleném poli vnímány klientem rovnocenně. V praxi se můžeme setkat
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s tím, že nebude možné pomocí úpravy sférické hodnoty dosáhnout úplné barevné rovnováhy, tzn. v
okamžiku, kdy znaky na červeném poli jsou stále tmavší, přidáme -0,25 D a místo očekávané rovnováhy
se zvýší tmavost znaků na zeleném podkladě. Příčinu je možné hledat buď v nepřesné korekci
astigmatizmu, nebo potřebě zvolit kroky úprav po 0,12 D. V případě, že ani kontrola monokulární
korekce, ani jemnější hodnotové odstupňování nepřinese požadovaný výsledek (rovnováhu), je
vhodné si výsledek testu poznamenat (Č – červená; R – rovnováha; Z – zelená) a v případě stejné situace
u druhého oka sjednotit postup (tzn. pokud na OD skončila korekce ve stavu “Č”, neměl by být výsledek
na OS “Z”).

Obr. 7.5 Červeno-zelený test: (a) optimální vyvážení; (b) nedokorigovaná myopie/překorigovaná
hypermetropie; (c) překorigovaná myopie/nedokorigovaná hypermetropie

Výsledek může být dále ovlivněn pohledovou vzdáleností, kdy při pohledu do dálky se dřív láme
červená složka (láme se blíže k sítnici), při pohledu na blízko je preferovanou složkou zelené spektrum.
Z toho vyplývá, že při nastavení dokonalé rovnováhy bichromatického testu při pohledu na nekonečno
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muselo dojít k lehkému podkorigování spojné sférické hodnoty, nebo překorigování hodnoty rozptylné.
Toto zkreslení je však částečně kompenzováno samotným uspořádáním většiny vyšetřovacích
místností, ve kterých je optotyp umístěn ve vzdálenosti přibližně 6 m. Reálně se tak nejedná o skutečné
nekonečno. Je možná i souvislost zmíněného jevu s vlastnostmi akomodace, jako její zpoždění (lag of
accommodation) a předstih (lead of accommodation). (Franklin 2007)

Obr. 7.6 Chromatická aberace do dálky a na blízko

Z obrázku je možné odvodit, že za snížených světelných podmínek, kdy dochází k eliminaci dlouhovlnné
složky světla, přebírá hlavní zobrazovací úlohu krátkovlnné spektrum lomené ve větší vzdálenosti před
sítnicí. Důsledkem bude tzv. noční myopie a logicky i potřeba zvýšené (snížené) myopické
(hypermetropické) korekce za těchto světelných podmínek. Jistým vlivem je i sférická aberace, při
dilataci zornic za snížených světelných podmínek. Průběh křivky dále svědčí pro rapidní nástup barevné
vady za snižujících se světelných podmínek, naopak při lepším osvětlení je nárůst této aberace
pozvolnější (viz obr. 7.2). S tím souvisí skutečnost, že zraková ostrost v denní fázi, která je poskytována
foveálními čípky je lepší, než zraková ostrost tyčinek za šera. (Tasman a kol. 2006)
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Binokulární korekce
Binokulární funkce zrakového systému se nejčastěji subjektivně ověřují pomocí bichromatických a
polarizačních testů. V současnosti neexistuje přesně stanovená metodika, proto je vždy na zvážení
očního specialisty, jaký test při vyšetření zrakových funkcí zvolí a do které fáze binokulární korekce ho
zařadí. Jak bylo již uvedeno výše v textu, chromatická aberace oka byla stanovena jako možný základ
pro stanovení sférické složky při určování refrakčního stavu oka.
Při tomto vyšetření, které lze provádět různými způsoby, má na sobě vyšetřovaný nasazenou zkušební
brýlovou obrubu s červeným a zeleným filtrem (respektive polarizačními fóliemi), drží v ruce předsádky
s těmito filtry nebo má před sebou instalovaný foropter. Uspořádání testů je zpravidla podobné
běžným optotypům, se seřazenými znaky od největšího po nejmenší.

Anaglyfní testy
Anaglyfní testy představují většinou skupinu červeno-zelených testů, které jsou na rozdíl od těch
bichromatických, založeny na aditivním míchání barev, nikoliv na chromatické aberaci oka. Separace
obrazu pomocí červených a zelených filtrů a dále komplementárních testových značek patří k těm
jednodušším a do určité míry i k dostatečným způsobům oddělení zrakových vjemů. Cílem separace je
analýza funkce a možnost ovlivnění funkce každého oka jednotlivě za binokulárních podmínek.

Worthův test
Worthův test – základem je černý terč, na kterém jsou horizontálně umístěné dva zelené kříže a
vertikálně nad sebou červené káro nahoře, dole bílý kruh (viz obr. 8.1). Test se pozoruje s předřazeným
červeným a zeleným filtrem buď pro posouzení binokulárního stavu do dálky (vyšetřovací vzdálenost
5–6 metrů), nebo na blízko (na 40 cm). Jeho použitím lze prokázat případnou přítomnost motoricky
kompenzovaných heteroforií (Beneš, 2015).
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Obr. 8.1 Worthův test

Ve standardním uspořádání testu se před pravé oko předřazuje červený filtr, před levé oko filtr zelený.
Pravé oko vidí horní červené káro a spodní kruh červeně, zatímco levé oko vidí dva zelené kříže a spodní
kruh zeleně. V případě ortoforie a binokulárního vidění pak dotyčný vidí oběma očima zároveň test
v původní podobě, bez odchylek. Spodní světlo bílé vznikne komplementárním smícháním červené a
zelené barvy.

Obr. 8.2 Worthův test v případě suprese pravého a levého oka.
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Obr. 8.3 Uspořádání Worthova testu u exoforie.

Obr. 8.4 Uspořádání Worthova testu u esoforie.
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Obr. 8.5 Výsledné zobrazení Worthova testu v případě hypoforie pravého oka (hyperforie levého oka) v
kombinaci s exoforií.

Schoberův test
Schoberův test je velmi oblíbený díky své jednoduchosti. Na černém podkladě jsou dvě zelené kružnice,
které mají uprostřed červený kříž. Před oči se opět umístí červený a zelený filtr. Pravé oko
s předřazeným červeným filtrem vidí červený kříž, levé oko má zelený filtr a vidí s ním dvě zelené
kružnice (obr. 8.6). Dohromady tak obě oči vidí v případě ortoforie test v původní pozici. Vyskytne-li se
okohybná odchylka, je její diagnostika shodná s postupem analýzy Worthova testu. Vzdálenost od
konce kříže k první kružnici je 1 cm/m, (1 pD) také vzdálenost mezi kružnicemi je 1 cm/m (1 pD).

Obr. 8.6 Schoberův test a) vjem levého oka přes zelený filtr, b) vjem pravého oka přes červený filtr
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Obr. 8.7 Zevrubná analýza velikosti odchylky dle parametrů Schoberova testu

Testy s využitím polarizace
Během provádění binokulárních testů se vidění účastní obě oči současně, avšak každému z nich přísluší
jiný předmět. U těchto testů je zpravidla vyřazena fúze, protože každé z očí vnímá jiný podnět. Mnohé
testy však obsahují určitý znak pro možný fúzní podnět. Zároveň by měla být uvolněná i akomodace.
Využití polarizačních testů a analyzátorů zjednoduší proces subjektivního ověření refrakce. U těchto
testů není potřeba mechanické clony či přepážky, která by separovala vjem každého oka a podněcovala
akomodaci.
Metoda využívá skutečnosti, kdy lineárně polarizované světlo vychází z polarizačního testu (nejčastěji
LCD optotypu) pod určitým úhlem. V případě, že pozorovaný znak i příslušný polarizační filtr
(analyzátor) mají stejnou úhlovou orientaci, je daný znak viditelný (tzv. pozitivní polarizace versus
negativní u projekčních optotypů). Má-li filtr vůči polarizované rovině optotypového znaku kolmou
pozici, není znak vidět (oko přes tento filtr nic na testu nevidí). Polarizace se k binokulárnímu určení
refrakční vady používá už od roku 1939. Optotypové testy do dálky byly rozděleny do dvou polovin,
každá z nich byla přeryta polarizačním filmem, který propouštěl polarizované světlo orientované o 90°
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jinak než světlo ze sousedního pole. Pravé oko mělo pak předřazený polarizační filtr (analyzátor) se
stejnou orientací 135° – tudíž vidělo pravou polovinu testu. Stejně tak levé oko mělo filtr v úhlu 45°,
kterým bylo možné vidět jen levou polovinu test. Obě oči viděly nepolarizovaný okraj testu a jeho okolí.
Mohly být použity i nepolarizované centrální znaky, které zajišťovaly fúzní podnět. Určitou nevýhodou
je při použití dvou sad polarizátorů snížení intenzity osvětlení. Každý polarizační filtr propouští pouze
50 % světla. Provedení testů je omezeno posunutím pozorovacího směru a velikostí monokulárního
pole. Znaky se tak jeví šedé.
Následné stanovení motorických a senzorických složek případných poruch binokulárních funkcí
vyžaduje daný postup a metodiku při provádění základních a pomocných testů. Některé polarizační
testy mohou být kombinovány i s bichromatickým provedením.
Pozitivní polarizace – černý znak na bílém pozadí.
Negativní polarizace – bílý znak na černém pozadí.
Cirkulární polarizace – je princip polarizace světla, který se používá u nejnovějších přístrojů, například
LCD optotypů. Podstatou cirkulární polarizace jsou analyzátory, které mění lineárně polarizované
světlo na kruhově polarizované, jeho elektrické pole tedy rotuje ve směru kolmém na směr šíření
paprsku. Cirkulární polarizační filtr je kombinací lineárního polarizátoru a tzv. čtvrtvlnové destičky.
Rozlišují se dva směry – po směru hodinových ručiček (pravotočivý směr) a proti směru otáčení
(levotočivý směr). Výhodou cirkulární polarizace je především nezávislost pohledové osy pacienta na
rovině projektoru.
Pomocí polarizačních testů je tedy možné testovat binokulární funkce zrakového aparátu, jakými jsou
například fixační disparita, cykloforie, stereopse, aniseikonie atd. Testování lze provádět do dálky a na
blízko.
Více reálných výsledků se dosáhne s polarizovanými písmeny optotypu. I zde je však technologický
problém vyrobit tak malé polarizované znaky, aby bylo možné při vyšetření nabídnout dostatečně ostré
řádky.
Určitou variantou jsou i polarizované znaky na nepolarizovaném barevném pozadí testu. Takový test
pak působí na vyšetřovaného více hloubkovým dojmem. Takový projev scény umožní ještě větší
uvolnění akomodace a silnější fúzní podnět.
Mezi speciální polarizované testy se řadí vektogramy, které se používají ve zrakové terapii, respektive
behaviorální terapii.
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Kompenzovaná a dekompenzovaná heteroforie
Za běžného života může vergenční systém možnou heteroforii sám určitým způsobem překonat,
taková se pak nazývá kompenzovaná heteroforie. Zpravidla je bez symptomů. Po disociaci vjemů
levého a pravého oka nastává plynulý návrat očí do normálního (orto) postavení. Klient má stabilní
binokulární vidění a odpovídající fúzní rezervy. Také je bez fúzních disparit (viz níže), bez suprese a má
dobrou stereopsi. U tohoto typu heteroforie může nastat dekompenzace při dlouhodobém stresu,
úrazu, případně při oslabení kompenzačních mechanismů.
Dekompenzovaná heteroforie – vergenční systém není neschopný heteroforii překonat, má tedy
symptomatický podklad. Hlavním znakem je pomalý návrat očí do primárního (orto) postavení po
disociaci. U slabších dekompenzací může být přítomno binokulární vidění, většinou je ale nestabilní.
Takoví klienti vykazují neodpovídající fúzní rezervy, která je vždy přítomna. Dále může nastat suprese
(útlum daného oka) a malá stereopse (hloubka vnímání). Klienti často uvádí jako zrakové subjektivní
stavy: rozmazané vidění, distorzi (stáčení) a diplopii. Také pak typické astenopické potíže, jako jsou
bolesti hlavy, pálení očí, celkovou podrážděnost, nevolnosti, závratě, zvracení a někdy i ztrátu
koncentrace. Při binokulárním vidění mají problém při stereopsi s odhadem vzdáleností a schopností
zaostřit na různé vzdálenosti.

Testy k vyšetření disociované heteroforie (bez přítomnosti fúze)
Disociované forie – jsou vyšetřovány pomocí testů bez centrálního fúzního podnětu. Dochází k úplné
disociaci obrazů pravého a levého oka, například Graefeho metoda, Maddoxův test, apod.

Křížový test
Jedná se o test diagnostiky okohybných odchylek. K nejjednodušším testům patří křížový test (obr. 8.8).
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Obr. 8.8 Křížový test s negativní polarizací bez fúzního podnětu v případě ortoforie (a), vjem levého oka (b),
vjem pravého oka (c)

Obr. 8.9 Křížový test u esoforie (negativní polarizace)
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Obr. 8.10 Křížový test u exoforie (negativní polarizace)

Obr. 8.11 Křížový test u hyperforie pravého oka (negativní polarizace)

Obr. 8.12 Křížový test u hypoforie pravého oka (negativní polarizace)

Obr. 8.13 Křížový test u hyperforie pravého oka s esoforií (negativní polarizace)
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Testy k vyšetření asociované heteroforie (za přítomnosti fúze)
V případě fixační disparity se jedná o poměrně malou odchylku ve fixaci oka (jednoho nebo obou), jež
následně způsobuje malou disparitu. Tyto drobné a senzoricky kompenzované odchylky lze korigovat
pomocí prizmatické korekce a je možné se s nimi setkat také u klientů s tzv. normální retinální
korespondencí (NRK). Za tohoto stavu se pohledové osy očí nesetkají přímo v jednom bodě
předmětového prostoru, ale v lehce posunutém, neboli disparátním. Tyto se však i nadále prolínají v
rámci tzv. Panumova prostoru, proto nevzniká diplopie. Rozlišujeme okohybné odchylky v
horizontálním (exo a eso odchylky), případně ve vertikálním směru (hyper a hypo odchylky). Fixační
disparita se tedy může projevovat buď ve formě nezkřížené (esoforie) nebo zkřížené (exoforie)
diplopie. Jestliže se prokáže odchylka v podobě fixační disparity, je následně možné detekovat i
případnou dekompenzovanou heteroforii. Hodnota velikosti disparity je udávána v úhlových minutách.
Fixační disparita je zpravidla přítomná také u dekompenzované heteroforie.
V případě heteroforií (motoricky kompenzovaných odchylek) dochází k nesprávné funkci motorické
složky, mohou tak vznikat úchylky zjevné, známé jako tropie (heterotropie neboli strabizmus), nebo
skryté – známé jako forie (heteroforie, respektive latentní strabizmus). Heteroforie je možné zvýšeným
úsilím motorického aparátu částečně kompenzovat. Začne-li však tato svalová zátěž působit obtíže,
hovoříme o dekompenzované heteroforii. Pokud navíc dojde k narušení fúze, projeví se změny
v postavení očních bulbů. U heterotropie již nedokáží okohybné svaly danou odchylku napravit.
Fúzní vergence mohou také do jisté míry trvale ovlivňovat fixační disparitu. Jejich úkolem je udržovat
oční pár v dané fixační pozici. Následkem je to, že původní disparátní místa sítnic obou očí začnou spolu
spolupracovat (korespondovat), přestože nevzniká zcela kvalitní vjem odchýlených očí. Tento stav je
označován jako anomální retinální korespondence (ARK) a může vést ke své stabilizaci, vzniku tzv.
pseudofovey nebo až k útlumu (supresi) odchýleného oka, případně ke vzniku astenopických potíží a
snížené schopnosti stereopse. Během jejího vyšetření je využívána metodika MKH, která dělí fixační
disparitu na dva typy: 1. a 2. stupně. Postupem času se pak zcela vytrácí bifoveolární fixace (fixace
pomocí sítnic obou očí). Pokud jsou kladeny zvýšené nároky na zrak, dochází zpravidla k
motoricky neadekvátnímu zpracování v rozdílnosti vjemu pomocí senzomotorického aparátu.
Důsledkem toho vzniká útlumový skotom, dochází tak i následnému zhoršení až ztrátě
stereoskopického vjemu.
Pro zjištění fixační disparity se využívá řada testů jako: Mallettův test, křížový test s centrálním fúzním
bodem, Woolf card, American vectografic card (vše do dálky), testy se stupnicí (na blízko): Saladin near
point card, Wesson card.
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Asociační forie – je dána nejnižší hodnotou použité prizmatické čočky, která tak koriguje velikost fixační
disparity. Lze ji zjišťovat například na Mallettově testu nebo na jiném s centrálním fúzním podnětem.
Asociovaná forie – způsob měření forie, kdy jsou použity testy, jejichž části jsou sledované oběma
očima (centrální fúzní podnět).

Mallettův test
Mallettův test fixační disparity je velmi využívaným testem při posuzování asociované heteroforie. U
strabismu (šilhání) nejsou osy při pozorování testu navzájem rovnoběžné. V případě výskytu
heteroforie nejsou pak pohledové osy očí paralelní, dojde-li k zakrytí jednoho oka, dojde k jeho
následnému stočení. Tohoto poznatku se využívá například při screeningovém zakrývacím testu.
Zrakový systém musí při binokulárním vidění zajišťovat volné pohyby očí. Takové pohyby se uskutečňují
v rámci Panumova prostoru, což je fúzní oblast, která odpovídá sdruženým místům na sítnici, kdy
jednotlivé body spolupracují. Může se však vyskytnout mírná odchylka (fixační disparita, viz výše)
zrakových os, aniž by klientovi působila diplopii nebo strabizmus. Taková odchylka je zpravidla malá,
dosahující hodnoty jen několika úhlových minut, je tedy menší než odchylky os vidění při šilhání.
Pro kompenzaci heteroforie je důležitá přítomnost senzorické fúze. Za běžných podmínek je oběma
očima vidět celý rozsah zorného pole, což působí jako fixační podnět. Při každém testu fixační disparity
je částečně vyloučena určitá část zorného pole, tím pádem i část fúze. Proto jsou voleny i monokulární
značky, které tvoří barevné proužky Mallettova testu. Okolí testu je navíc zpravidla tvořeno fúzními
podněty. Znaky O X O tvoří centrální fúzní podnět (obr. 8.14). To zajišťuje přítomnost poměrně dobré
centrální a periferní fixace. Test je podobný běžným podmínkám při zobrazení, a pokud se při této
zkoušce zjistí rozdíly ve fixaci, je pravděpodobné, že je tomu tak i v každodenním životě klienta.
Mallettův test tedy zjišťuje fixační disparitu, její stupně nelze tímto testem určit. K testu je používána
prizmatická (související s heteroforií) nebo sférická čočka, díky nim dojde k zarovnání proužků na testu.
Barevné proužky na testu mohou být v červené a zelené barvě, v tom případě má klient při vyšetření
předřazený červený a zelený filtr. Postup při vyšetření je obdobný, jako je tomu u ostatních testů
určených pro diagnostiku heteroforií, například u Maddoxova kříže (viz kap. 8.4.2).


Podle velikosti prizmatické čočky (současně s Mallettovým testem) lze určit klientem
udávané příznaky.



Sférickou čočkou, kterou dojde k zarovnání proužků je pak obvykle i její výsledná korekční
hodnota, použitá ke kompenzaci asociované heteroforie.
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Obr. 8.14 Mallettův testa) u klienta s esoforií, b) u klienta s exoforií
(zdroj: http://www.mrcophth.com/mock/mock12/stationfive.html, cit. 12.1.2015)

Obr. 8.15: Mallettův test na blízko k měření suprese fúze
(zdroj: http://www.optometry.co.uk/clinical/details?aid=411, cit. 12.1.2015)

Obdobou pak může být křížový test s centrálním fúzním podnětem (Obr. 8.16).
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Obr. 8.16 Křížový test s negativní polarizací s centrálním fúzním podnětem při ortoforii (a), vjem levého oka (b),
vjem pravého oka (c)

Testy s mechanickou separací obrazu
Turvilleho test do dálky
Již v roce 1927 představili Esdaile a Turville techniku pro zjišťování blízkého bodu, která byla o něco
později přetvořena pro testování dalekého bodu. Samotný test se skládal ze zrcadlově převrácených
znaků L a F, které byly uspořádány ve dvou svislých sloupcích. Dále zde bylo zrcadlo, které vše
zobrazovalo do stejných rozměrů a svislá přepážka, široká 3 cm (Obr. 8.17). Zařízení se nacházelo ve
vyšetřovně umístěné nad klientem. Dělící zrcadlo je umístěné před klientem, tak aby bylo odráželo test
dostatečně ostře. Test byl pozorován tak, že pravé oko vidí jen znaky na pravé straně testu (optotypu)
a znaky na druhé straně testu již přes přepážku nejsou vidět. Podobně je to s levým okem, které vidí
znaky na levé straně optotypu a na druhé straně nejsou přes přepážku vidět. Obě oči dohromady vidí
celý test, včetně přepážky. V takovém případě je vytvořen jednoduchý binokulární vjem, se kterým je
možné následně pracovat. Přístroj byl nejprve používán v konečné fázi stanovení monokulární refrakce
k tomu, aby zároveň posoudil akomodační rovnováhu a určil vrcholovou lámavost definitivní sféry.
V praxi se však test nesetkal s velkým úspěchem, protože většina očních specialistů preferovala
projekční testy, které šlo snadno měnit, než mít na stěně připevněný jen jeden test. Ve vývoji se dostalo
i na projekční verzi tohoto testu, kdy se překážka při pozorování matnice s promítanými znaky
předkládala přímo mezi oči vyšetřovaného a byla umístěna na stojanu nebo zavěšena na stropě. Bylo
ji tak možné podle potřeby kdykoliv během vyšetření odstranit.
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Obr. 8.17 Turvilleho návrh testu (RE – pravé oko, LE – levé oko, C – test, M – zrcadlo s přepážkou, P – virtuálně
vnímaná sestava testu oběma očima)

Při vyšetření bylo výhodnější použít foropter, protože sebemenší pohyb na vyšetřovacím křesle mohl
narušit správný pohledový směr na test. Test se zhotovoval v různých modifikacích, s různými fúzními
podněty a odlišnými znaky (například Landoltovými kruhy), což má za cíl binokulární vidění testu. Test
se dodával i v bichromatickém a polarizačním provedení.

Ostatní testy
Metoda Von Graefe
Jedná se o jednoduchou metodu disociace obrazů pravého a levého oka při zrušení fúzních podnětů za
pomocí prizmatické čočky. Test je možné použít pro analýzu binokulární odchylky (forie) do dálky a na
blízko, ale také k jemnému sférickému dokorigování do dálky a na blízko za binokulárních podmínek.
Pro účel analýzy binokulárního vidění do dálky nebo na blízko se obvykle používá světelný bod nebo
značka (pro hodnocení horizontálních/vertikálních odchylek svislá/vodorovná čára), která se také
účinkem vložených prizmatických čoček dvojí. Při předložení vertikálně orientované prizmatické čočky
(obvykle 6- 8 pD, báze 270° – dolů) je možné hodnotit horizontální forii. V případě ortoforie jsou obě
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světelné značky viděny nad sebou. V případě esoforie je horní světlo viděno posunuté temporálně a
v případě exoforie nasálně. Vkládáním horizontálních prizmat je možné heteroforii přímo korigovat.

Obr. 8.18 Princip korekce horizontální forie pomocí metody Von Graefe (přítomna esoforie)

Při analýze vertikální forie se obvykle před pravé oko předkládá 12 pD bází dovnitř. Vychází se zde
z obecné znalosti průměrných hodnot negativních a pozitivních fúzních rezerv. Tím je horizontální fúzní
rezerva zrušena a světelný bod by se měl zdvojit v horizontálním směru. Následně posuzujeme polohu
světelných bodů v horizontálním směru. Jsou-li v rovině, jedná se o ortoforii. Je-li pravý nahoře, jedná
se o pravostrannou hypoforii. Je-li naopak dole, je to pravostranná hyperforie. Vkládáním vertikálních
korekčních prizmat je možné vertikální forii přímo korigovat.
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Obr. 8-19 Princip korekce vertikální forie pomocí metody Von Graefe (přítomna pravá hyperforie)

Maddoxův test
Maddoxův test je dalším z mnoha možných nástrojů pro vyšetření binokulárního vidění. Základem je
opět disociace obrazů pravého a levého oka. Jedná se o subjektivní vyšetření, při kterém je zpravidla
před pravé pacientovo oko předřazen Maddoxův cylindr (červený, vyrobený z rubínového skla). Může
být vložen do zkušební brýlové obruby nebo jako samostatná pomůcka držená v ruce. Klient se dívá na
Maddoxův kříž, který má uprostřed světlo (obr. 8.21). Podle pozice cylindru lze následně kvantifikovat
horizontální nebo vertikální odchylku. Je-li Maddoxův cylindr vložený tak, že jeho rýhy jsou orientovány
horizontálně, nabídne vjem červené vertikální linie. Při pozorování kříže oběma očima pak pacient uvidí
červenou linii, která prochází buď středem kříže (v případě ortoforie) nebo je posunutá podle směru a
velikosti odchylky. Viděná červená linie je tedy kolmá ke směru válečků Maddoxova cylindru, jak je
vidět na Obr. 8.22a, b.

Obr. 8.20 Maddoxův cylindr
(zdroj: http://www.achromatopsia.info/low-vision-refraction/, cit. 12.1.2015)
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Obr. 8.21: Maddoxův kříž
(zdroj: http://www.ophthalworld.de/lshop,showdetail,2004g,en,,vorhalter_und_leisten,01133,8,Tshowrub-vorhalter_und_leisten,.htm, cit. 12.1.2015)

Postup:

1. Klient má nasazenou optimální brýlovou korekci.
2. Před pravé oko se předřadí Maddoxův cylindr, nejprve pro vyšetření horizontální (v
horizontálním směru), poté vertikální odchylky (ve vertikálním směru).

3. Klient sedí před Maddoxovým křížem tak, aby světlo ze střední části kříže svítilo na střed jeho
nosu.

4. Informace klientovi, že pravým okem uvidí červenou linii a levým okem uvidí středové světlo.
5. Následuje otázka, zda tato červená linie prochází středem světla?
Vyhodnocení testu:


V případě, že klient vidí linii procházející bodovým zdrojem světla, není přítomná žádná
odchylka a stejně postupujeme i u zjištění vertikální odchylky.



Pokud linie neprochází světelným zdrojem, jedná se heteroforii.
o

Nyní zjišťujeme, kterým směrem je linie odkloněna, případně jaké číslo na
Maddoxově kříži protíná (meřítko Maddoxova testu vždy zohledňuje konkrétní
vyšetřovací vzdálenost a v případě jejího dodržení lze ze stupnice testu přímo
odečíst velikost heteroforie).

o

Použijeme prizmatické čočky k eliminaci odchylky a dosažení rovnovážného stavu
testu. Postupujeme do té doby, než linie prochází středem světla.

o

Pozice báze prizmatické čočky je vždy oproti směru odchylky.
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Interpretace horizontálních odchylek (Maddoxova destička na pravém oku):


Je-li červená linie vlevo od středového světla, jedná se o exoforii, pro jejíž korekci používáme
prizmatické čočky s orientací jejich báze směrem k nosu (in, dovnitř P 0°/L 180°).



Je-li červená linie vpravo od středového světla, jedná se o esoforii, pro jejíž korekci používáme
prizmatické čočky s orientací báze směrem temporálně (out, ven, P 180°/L 0°).

Interpretace vertikálních odchylek:


Je-li červená linie pod středovým světlem, jedná se o hyperforii vpravo, pro jejíž korekci
používáme prizmatické čočky s orientací báze směrem dolů (down, P 270°/L 90°).



Je-li červená linie nad středovým světlem, jedná se o hypoforii vpravo, pro jejíž korekci
používáme prizmatické čočky s orientací báze směrem nahoru (up, P 90°/L 270°).

Tento test lze provádět nejen pro posouzení binokulárních funkcí do dálky, ale také na blízko. Nutná je
i dobrá spolupráce s klientem.

Obr. 8.22: Jednotlivé posouzení binokulárního vidění při vyšetření horizontálních a vertikálních forii
s Maddoxovým cylindrem a Maddoxovým křížem
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Binokulární akomodační vyvážení
Bichromatické testy
Cowenův test
Cowenův test je jedním z nejčastěji používaných subjektivních zkoušek při hodnocení akomodační
rovnováhy provedené korekce na blízko nebo na dálku. V literatuře ho můžeme najít též pod názvem
Verhoeffovy kruhy. Tloušťka a průměr kruhů odpovídá velikosti Snellenových znaků optotypů (jak pro
pohled do dálky, tak na blízko; průměr vnitřního kruhu je shodný s vízem 6/6, vnější kruh pak s vízem
6/15). Test byl poté modifikován Harrym Freemanem, s návrhem pro ověření cylindrické složky
korekce. Dále byl test doplněn o polarizační filtry, což zefektivnilo binokulární posouzení. V takovém
případě má vyšetřovaný předřazeny polarizační předsádky.
Jedním okem vidí vyšetřovaný horní dva kroužky, druhým okem pak vidí dolní dva kroužky. Jestliže se
klientovi jeví výrazněji kruhy v zeleném poli, přidáme binokulárně +0,25 D, pokud naopak vidí výrazněji
kruhy v červeném poli, použijeme -0,25 D ke stávající korekci. Cílem je dosažení rovnováhy v tmavosti
testových značek na obou polovinách testu. Výhodou testu je možnost monokulárního sférické
dokorigování za binokulárních podmínek (pomocí červeno-zeleného testu; v porovnání s klasickým
červeno-zeleným testem zde nedochází v takové míře k přístrojové myopizaci díky absenci okluze na
jednom oku) a zároveň binokulárního vyvážení (pomocí polarizovaných znaků). V praxi se lze setkat
s variantou testu, kdy jedno pole je červené a druhé modré (vždy ale je jedno z polí červené).

Obr. 9.1 Cowenův test
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Při polarizačním použití se hodnotí zároveň monokulární sférickou korekci za binokulárních podmínek.
Horní kroužky jsou obvykle polarizované pro pravé oko a dolní pro levé. Může nastat případ, kdy horní
kroužek v červeném poli je kontrastnější než zelený a v dolní řadě je to naopak. Nejprve se předřazuje
+0,25 D před pravé i levé oko. Pokud se dolní kroužky vyrovnají svou sytostí/kontrastem, vyjme se
+0,25 D z pravého oka a vloží se rozptylná čočka o hodnotě -0,25 D. Uspokojivý stav je takový, kdy jsou
všechny čtyři kroužky viděny stejně ostře, sytě a kontrastně.

Polarizované testy
Polarizovaný dvouřádkový test
Jak již bylo popsáno výše, jsou polarizační testy často používány v konečných fázích subjektivního
hodnocení binokulárního vidění (akomodačního vyvážení, vyšetření heteroforií). Opět lze vybírat z
mnoha variant dostupných testů. K tradičním zástupcům se řadí Schultzeho dvouřádkový test, který je
založen na principu negativní polarizace. Pravé oko vidí přes předřazený polarizační filtr horní řádek
testu, levé oko pak dolní řádek. V případě změny pozice analyzátorů z pozice “A” do “V” se vjemy očí
otočí. Původní test využíval jen znaky L a F, standardní verze mají v polích 3 až 4 Snellenovy znaky. Ve
výsledku by měl pacient vidět oba řádky stejně ostře. Pak předpokládáme, že obě oči jsou stejně
akomodačně vykorigovány.

Obr. 9.2 Schultzeho test (zdroj: Rutrle)

V případě uspořádání testu jako třířádkový, je tento doplněn navíc o prostřední řádek, který však není
polarizovaný. Slouží tedy jako centrální fúzní podnět a polarizovány jsou opět jen horní nebo dolní
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řádek s optotypovými znaky. V případě binokulárního vyvážení u těchto testů se postupuje stejným
postupem jako u testů předešlých, tedy nejprve se monokulárně vykoriguje jedno oko, poté oko druhé.
Při binokulárním posouzení se mohou znaky v některých řádcích zdát jako neostré, proto je potřeba
podle charakteru refrakční použít a předřadit například +/- 0,25 D a postupovat obvyklým způsobem.

Disociační vertikální prizma
Při jemném sférickém binokulárním dokorigování se obvykle používá prizmatická čočka o velikosti 6
pD, předložená před pravé oko bází dolů. Tento postup je prostým doporučením vzhledem
k tradičnímu umístění výsledných obrazů pravého/levého oka nahoře/dole. Stejný funkční efekt by
mělo předřazení 6 pD bází dolů před levé oko, avšak s opačným uspořádáním obrazů. Hodnota 6 pD
vychází z poznatků o vertikálních fúzních rezervách a zároveň respektuje nutnost úplné separace dvou
obrazů tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému překrývání a bylo možné přesněji vyhodnotit jejich
kvalitu. Obraz pravého oka je tak viděn nad obrazem levého oka. Jednouchý horizontální řádek se
zdvojí a je možné předložením sférických čoček +/- 0,25 D korigovat případný akomodační rozdíl mezi
oběma očima. Cílem je, aby ostrost, kontrast a sytost znaků v obou řádcích byla co nejvíce podobná.
V případě neostrého horního řádku předkládáme nejprve +0,25 D před levé oko. V případě, že nedojde
k vyrovnání horního a dolního vjemu, vkládáme před pravé oko -0,25 D. Pokud ani toto nepomůže,
vložíme -0,25 D před původně lépe vidoucí oko. Velikost znaků je obvykle pod hodnotou vízu 1,0,
optimálně 0,5–0,4. Nevýhodou je především nepříjemný diplopický vjem pacienta a také eventuální
manifestovaná heteroforie.
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Stanovení a ověření přídavku na blízko u
presbyopie
Stanovení hlavního pracovního bodu a způsoby určení
přídavku na blízko
Určit adekvátní velikost přídavku na blízko můžeme několika způsoby. Prvním z nich je empirické
určení, které vychází z měření akomodační amplitudy dle Donderse a Duana. Bez ohledu na vyšetřovací
vzdálenost může být vodítkem především věk, kdy jedincům ve věku kolem 40 let zpravidla náleží adice
1,0 D, 50 let 2,0 D a 60 let 3,0 D. Hodnoty jsou ale pouze orientační a je nutné je individualizovat dle
naměřené akomodační šíře, pracovní vzdálenosti a požadavků klienta.

Tab. 10.1 Tabulka hodnot dle Donderse a Duana
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Z tohoto pohledu se jako nejpřesnější jeví výpočet dle Rutrleho (1993). Kdy adekvátní přídavek nablízko
(ADD) vypočítáme tak, že od vergence hlavního pracovního bodu (HPB například 30 cm: 1/hpb = 1/0,3
= 3,3 D) odečteme 2/3 akomodační šíře (AŠ).
2
𝐴𝐷𝐷 [𝐷] = −𝐻𝑃𝐵 [𝑚] − 𝐴Š[𝐷]
3
Vzorec 10.1 Výpočet adice dle Rutrleho (Rutrle 1993)

V případě, že jsme například pomocí push-up* metody naměřili akomodační šíři u čtyřicetiletého
pacienta 3 D a hlavní pracovní bod se nachází ve 40 cm (vergence -2,5 D), pak by teoretická hodnota
adice byla rovna 0,5 D.
2
𝐴𝐷𝐷 [𝐷] = 2,5 [𝐷] − 3[𝐷]
3
𝐴𝐷𝐷 [𝐷] = 0,50[𝐷]
Vzorec 10.2 Výpočet adice dle Rutrleho (Rutrle 1993)

Empiricky tuto hodnotu u pacienta s první presbyopickou korekcí můžeme akceptovat a doporučit
používat na danou pracovní vzdálenosti.
*Princip metody push-up spočívá v určení akomodační amplitudy, jakožto maximální akomodační
odpovědi na lineárně se zvyšující akomodační stimul. V praxi pacient pozoruje například Duanův test,
který si přibližuje k oku až do okamžiku prvního rozostření. Vzdálenost testové značky od oka/vrcholu
korekční čočky v tomto okamžiku je převrácenou hodnotou akomodační amplitudy.
Existují i další metody, jak se můžeme měřením přesvědčit o správnosti stanovené hodnoty adice.
K nejčastěji používaným patří metoda červeno-zeleného testu, fúzovaných cylindrů a měření pozitivní
a negativní relativní akomodace.

Metody ověření přídavku na blízko
Červeno-zelený test
Test provádíme binokulárně po stanovení adekvátní adice v definované pracovní vzdálenosti (HPB).
Velikost adice u presbyopických pacientů souvisí se správnou korekcí na dálku! U klientů, kteří
nepodstoupili žádný refrakční zákrok či nejsou léčeni pro některé z očních onemocnění,
předpokládáme podobnou velikost akomodační šíře a tudíž i podobnou velikost adice na obou očích.
Pacientovi předložíme text na úrovni čteného textu (2,5 násobek minimum separabile) a na červeném
a zeleném podkladu. Pacienta vyzveme, aby vnímal kontrast a ostrost černých optotypových znaků na
obou barevných pozadích. Pokud je sytěji (kontrastněji) vnímán text na červeném pozadí, můžeme
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adici snížit o vrcholovou lámavost -0,25 D binokulárně. Naopak, pokud je vnímán sytěji text na zeleném
pozadí je třeba adici navýšit o vrcholovou lámavost +0,25 D opět binokulárně při konstantní pracovní
vzdálenosti. V případě symetrické sytosti na obou pozadích adici měnit nemusíme a použijeme
vypočítanou adici. V praxi je vhodné brát v úvahu fakta z kapitoly 7.1.

Fúzovaný zkřížený cylindr
Pokud máme k dispozici foropter, kde je možné binokulárně předložit Jacksonův zkřížený cylindr a to
tak, aby osa korekčního účinku záporného cylindru směřovala do 90, můžeme použít dokorigování za
pomoci metody sfúzovaných zkřížených cylindrů. Jako testovou figuru je třeba použít tzv. mřížkový
test. Při použití adekvátní adice na definovanou vzdálenost bude po předložení Jacksonových cylindrů
binokulárně pacient vidět oba směry (vertikální i horizontální) mřížkového testu stejně neostré. Toto
je výchozí a zároveň finální figura toho testu. Pokud pacient vidí ostře vertikální orientaci mřížkového
testu, je třeba adici snížit o vrcholovou lámavost 0,25 D. Naopak, pokud pacient vidí ostřeji horizontální
orientaci mřížkového testu, je třeba adici o vrcholovou lámavost 0,25 D binokulárně zvýšit.

Obr. 10.2 Mřížkový test k ověření hodnoty adice
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Metoda s měřením PRA a NRA
Metoda měření pozitivní a negativní relativní akomodace je další metoda, která se dá použít k úpravě
definitivní adice. Ta předpokládá, že velikost pozitivní a negativní relativní akomodace (PRA a NRA) se
budou s upravenou adicí navzájem rovnat. K vyšetření opět použijeme optotypové tabulky se
zaměřením na text o velikosti 0,4–0,5 decimálního vyjádření zrakové ostrosti. Pacient čte text
s vloženou vypočítanou adicí. Vyšetřující postupně předkládá spojné čočky až do situace rozostření a
měří negativní relativní akomodaci (uvolnění akomodace). Poté předkládá rozptylné čočky do doby
rozostření a následně měří pozitivní relativní akomodaci (maximální akomodaci). V případě rozdílných
hodnot relativní akomodace tyto dvě hodnoty algebraicky sečteme a výsledek vydělíme dvěma.
Výslednou vrcholovou lámavost buď přičteme k vypočítané adici v případě, že negativní relativní
akomodace byla větší než pozitivní, nebo odečteme od vypočítané adice v opačném případě.

Obr. 10.3 Diagram hodnot PRA a NRA

~ 80 ~

Binokulární korekce na blízko
Binokulární testy na blízko používáme především pro nalezení a korekci disociované a asociované
heteroforie. K těmto účelům můžeme použít principiálně stejné testy jako pro testování na dálku, tj.
bichromatické, polarizované, s mechanickou nebo prizmatickou separací a Maddoxův test.
Pří monofokální korekci do dálky a na blízko je možné zjišťovat různou hodnotu prizmatické korekce
na odlišné vzdálenosti. Taková situace může nastat například při insuficienci konvergence, insuficienci
divergence, excesu konvergence nebo excesu divergence. Dále také u pacientů se strabizmem (obvykle
po chirurgickém zákroku), kdy prizmatickou korekci uvažujeme například pouze na blízko a v některých
případech i u asymetricky rozdělené mezi pravé a levé oko.
Naopak u základních disociovaných heteroforií a asociované heteroforie můžeme aplikovat stejnou
prizmatickou korekci na všechny vzdálenosti a symetricky před obě oči. V tomto případě je možné
pacientovi doporučit pro korekci progresivní nebo bifokální brýlové čočky.
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Binokulární akomodační vyvážení na
blízko
Binokulární akomodační vyvážení na blízko by mělo následovat po stanovení a ověření adekvátního
přídavku na blízko, respektive na pracovní vzdálenost a binokulární korekci na blízko, tj. korekci
heteroforie nebo asociované heteroforie. Slouží především k finálnímu vyrovnání akomodačního
nároku na konkrétní vzdálenost mezi pravým a levým okem.
K základním premisám před zahájením binokulárního akomodačního vyvážení patří předpoklad o
ekvivalentní akomodační šíři mezi pravým a levým okem u fakických pacientů, tj. pacientů s vlastní
naturální oční čočkou. Z tohoto pohledu může ekvivalentní rozložení akomodační šíře negativně
ovlivnit nejčastěji nesprávně provedená refrakce dodálky a tzv. pseudoakomodace, která může být
způsobena například rozdílnou velikostí hodnoty korekce astigmatizmu mezi pravým a levým okem.
U artefakických pacientů (s umělou čočkou v obou očích) bychom opět po adekvátní korekci zbytkové
refrakční vady, měli očekávat ekvivalentní hodnotu akomodační šíře mezi pravým a levým okem. Podle
očekávání by měla být i tato hodnota nulová (jednoohniskové IOL). Ovšem reálně je tako hodnota
nenulová, neboť je ovlivňována jevem zvaným pseudofakická akomodace, kdy vlastní implantovaná
IOL může generovat určitou hodnotu akomodační šíře.
K binokulárnímu akomodačnímu vyvážení nablízko můžeme používat stejné testy jako do dálky, tj.
Cowenův test nebo dvouřádkový, respektive třířádkový test polarizovaný. Disociaci můžeme také
provést jednoduše vertikálním prizmatem obvykle o velikost 6 pD umístěných bází na pravém oku dolů.
Následně můžeme za pomocí sférických čoček upravovat hodnotu akomodace na konkrétní pracovní
vzdálenost na blízko. Postupujeme tak, že nejdříve napřed lépe a ostřeji vidoucí oko umístíme čočkou
s hodnotou +0,25 D a čekáme na případné vyrovnání ostrosti v porovnání s druhým okem. Pokud
k tomuto vyrovnání nedoje, předkládáme -0,25 D před hůře a méně ostřeji vidoucí oko. Pokud ani toto
nepomůže, vložíme -0,25 D před původně lépe vidoucí oko.
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Konečná adaptace naměřených hodnot
korekce
Úprava hodnot korekce z důvodu rozdílné vrcholové
vzdálenosti
V praxi se ukazuje, že vrcholová vzdálenost, tedy vzdálenost mezi zadní plochou brýlové čočky a přední
plochou rohovky, je u zkušební obruby a foropteru vždy odlišná (u foropteru v průměru větší obvykle
16–20 mm) než u definitivní vybrané brýlové obruby (ta bývá standardně 12 mm). V kontaktologii platí
pravidlo, že v případě přechodu z brýlové korekce vyšší než +/- 4 D na kontaktní čočku, bychom tuto
vrcholovou lámavost brýlové korekce měli přepočítat. Předpokládá se, že při změně vrcholové
vzdálenosti o přibližně 12 mm nabývá tato změna vrcholové lámavosti na významu (0,25 D = obvyklá
nejmenší změna vrcholové lámavosti) právě při výchozí vrcholové lámavosti +/- 4 D. Vrcholovou
lámavost brýlových čoček bychom měli upravovat podle níže uvedeného vzorce.
𝑆𝐵2 =

𝑆𝐵1
1 − ∆d ∗ 𝑆𝐵1

Vzorec 13.1 Přepočet vrcholové lámavosti brýlových čoček

𝑆𝐵2 … 𝑣𝑟𝑐ℎ𝑜𝑙𝑜𝑣á 𝑙á𝑚𝑎𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑝ř𝑒𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛á
𝑆𝐵1 … 𝑣𝑟𝑐ℎ𝑜𝑙𝑜𝑣á 𝑙á𝑚𝑎𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í

∆d … vrcholová vzdálenost změna, v případě posunutí směrem k oku kladná, v opačném případě záporná hodnot
Příklad:
Při přechodu ze zkušební brýlové obruby na vybranou brýlovou obrubu, kdy změna vrcholové
vzdálenosti činí 5 mm, můžeme za kritickou hodnotu (při použití výše uvedené premisy) považovat
hodnotu vrcholové lámavosti 7 D. V případě zmenšení vrcholové vzdálenosti právě o 5 mm se hodnota
spojné brýlové čočky +7 D musí navýšit na +7,25 D a v případě rozptylné brýlové čočky se sníží na
vrcholovou lámavost -6,75 D.
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Akomodační odpověď na danou brýlovou korekci
Vrcholová vzdálenost a vrcholová lámavost dané brýlové čočky má vliv na velikost akomodace. V praxi
se častěji měří akomodace od roviny brýlové čočky. Velikost takto změřené akomodace ale neodpovídá
přesně samotné akomodaci oka. Níže uvedený příklad ukáže, jaký je rozdíl mezi akomodací emetropa,
hypermetropa (SB´ = +3,0 D) a myopa (SB´ = -3,0 D) při akomodaci na vzdálenost 40 cm měřené od
roviny brýlové čočky.
Příklad:
Vzdálenost brýlové čočky a bodu fixace je -40 cm. Velikost vergence této vzdálenosti je -2,5 D.
Po započtení obvyklé vrcholové vzdálenosti 1 cm (zaokrouhleno) je vergence a tudíž i akomodace
emetropa (AKE) na vzdálenost 41 cm rovna 2,43 D.
Výpočet akomodační potřeby pro hypermetropa (SB´ = +3,0 D)
AR´ = +3,09 D (podle vzorce 13.1)
Vč = +3,0 – 2,5 = +0,5 D
VH = +0,502 D (dle vzorce 13.1)
AKH = 3,09 – 0,502 = 2,58 D
Výpočet akomodační potřeby pro myopa (SB´ = -3,0 D)
AR´ = -2,9 D (podle vzorce 13.1)
Vč = -3,0 – 2,5 = -5,5 D
VH = -5,21 D (dle vzorce 13.1)
AKM = -2,9 – (-5,21) = 2,3 D
Rozdíl mezi akomodační odpovědí u emetropa, hypermetropa a myopa je následující:
AKE = 2,43 D
AKH = 2,58 D
AKM = 2,30 D
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Vysvětlivky:
AR´………axiální refrakce oka
Vč………..vergence brýlové čočky
VH…….vergence v hlavní rovině oka
AK…..akomodace oka

Úprava vztažného bodu prizmatické korekce
V současné době je většina prizmatických brýlových čoček vyráběna přímo při procesu receptové
výroby brýlových čoček a to zejména následujícími procesy výroby. Jedná se například o použití
prizmatického kroužku nebo se prizmatický účinek vygeneruje nakloněním ramene frézky při procesu
soustružení polotovaru (Veselý a kol. 2014). Tímto způsobem je možné dosáhnout optimální okrajové
a středové tloušťky budoucí brýlové čočky. Zároveň je možné realizovat prizmatický účinek u většiny
designů ploch brýlových čoček včetně asférického. V místě optického středu brýlové čočky se tedy
nachází i požadovaný prizmatický účinek.
Vlivem prizmatického účinku na oční pár dochází k posunutí pohledových os proti směru báze těchto
čoček. Ještě před samotným zábrusem brýlových čoček do vybrané obruby je tedy nutné upravit
pupilární vzdálenost na velikost použité prizmatické korekce. V praxi platí obecné pravidlo (pro
standardní vrcholovou vzdálenost 12 mm), že na každou 1 pD připadá decentrace optického,
respektive vztažného bodu brýlové čočky o 0,25 mm proti směru báze této čočky. Jedině tímto
způsobem jsou splněny podmínky pro správné bodové zobrazování, kdy osa fixace prochází optickým
středem brýlové čočky a skutečným bodem otáčení oka.

Úprava sférické hodnoty korekce na nekonečno
Tak zvaná úprava sférické hodnoty na nekonečno se provádí po ukončení binokulární korekce a
binokulárního akomodačního dokorigování. Klient je vyzván, aby vstal z křesla a prošel se po místnosti
ve zkušební obrubě se zjištěnými hodnotami optických mohutností a podíval se do dálky, nejlépe
z okna, nebo ze dveří místnosti. Vyšetřující s sebou vezme dvě čočky s hodnotou vrcholové lámavosti 0,25 D a binokulárně nebo monokulárně je předloží pacientovi do zkušební obruby. Pokud tyto čočky
nabídnou lepší pacientovi subjektivní zrakovou ostrost do dálky, přičtou se tyto hodnoty k celkové
hodnotě refrakce.
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Aspekty stanovené korekce
Jak jsme již zmínili v kapitole o habituální korekci, je nutné si uvědomit, že při každé změně brýlové
korekce dochází k určitým adaptačním potížím, které jsou tím větší, čím je větší změna korekce od
původní habituální korekce. V první řadě se jedná o změnu vrcholové lámavosti brýlové čočky a to
nejen složky sférické, ale i cylindrické. Dále jde o změny v designu brýlové čočky (sféra/asféra), tvaru a
velikosti brýlové očnice, vrcholové vzdálenosti brýlové čočky, prohnutí obruby, prizmatické korekci,
korekci progresivními brýlovými čočkami, atd. Nejčastější problémy přichází se změnou
sférocylindrické korekce, kdy změna osy korekčního účinku cylindru oproti původní korekci převyšuje
vrcholovou lámavost 1 D. Existují však individuální rozdíly mezi jedinci, kdy nesnášenlivost cylindru se
může objevit již při změně vrcholové lámavosti cylindru o 0,5 D. Další kategorii adaptačních návyků
pozorujeme například u prvonositelů progresivní korekce, kteří často poukazují na tzv. houpání obrazu.
Jedná se o tzv. prostorovou distorzi, která je generována periferním astigmatizmem, ten je více či méně
přítomen u každé progresivní brýlové čočky.
Ve všech případech je třeba vždy pacienta poučit o okolnostech změny brýlové korekce a vysvětlit mu
jak se projevují důsledky těchto změn. Je třeba kriticky pohovořit i o nevýhodách někdy pouze pozitivně
hodnocených typů brýlových čoček.
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Závěr
Dokument „Základy metod korekce refrakčních vad“ obsahuje kapitoly, které jsou řazeny logicky podle
toho, jak jsou obvykle jednotlivé vyšetřovací metody řazeny v rámci optometrického vyšetření. Při
studiu jednotlivých kapitol je tedy možné si uvědomit a zároveň pochopit souvislosti mezi jednotlivými
kroky, které je doporučeno provádět při korekci refrakční vady a poruch binokulárních funkcí.
Jedním z prvních kroků je tedy důkladná anamnéza včetně zjištění potřeb a habituální korekce
pacienta. Následuje objektivní vyšetření refrakční vad a v další fázi subjektivní refrakce jednou ze
zvolených metod. V rámci subjektivní části vyšetření by nemělo být opomenuto monokulární sférické
dokorigování ani analýza a korekce binokulárních anomálií, nejčastěji heteroforie a fixační disparity.
Finálním krokem je pak binokulární sférické dokorigování s adaptací korekce na nekonečno. U všech
pacientů se zároveň provádí kontrola schopnosti práce na blízko, u presbyopů nesmí chybět stanovení
přídavku na blízko a jeho ověření.
I přes značné množství teoretických informací obsažených v tomto dokumentu, je třeba mít na paměti,
že takto sestavený koncept vyšetření je pouze jednou z mnoha možných kombinací vyšetřovacích
metod, přičemž si každý specialista upravuje skladbu a pořadí jednotlivých kroků podle vlastního
uvážení, které by však mělo být podloženo logickou úvahou a nejlépe osobní zkušeností. Je třeba si ale
uvědomovat základní zákonitosti fyziologicko-patologických procesů v lidském organismu, které do
jisté míry limitují při tvorbě nesmyslných a chaotických vyšetřovacích postupů. Nezpochybnitelným
faktem však zůstává, že rozhodujícím faktorem, který vypovídá o kvalitě práce optometristy, je
spokojenost klientů s výslednou korekcí a jejich zrakový komfort.
Dokument, který jste právě přečetli, si neklade jako ambici přinést zcela komplexní sborník
vyšetřovacích metod, nýbrž posloužit jako prvotní průvodce základními vyšetřovacími postupy, ke
kterým je třeba připojit vlastní znalosti z medicíny, technických a přírodovědných okruhů.
Na práci optometristy je vzrušující, že ke správnému cíli může mnohdy vést několik různých cest.
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Seznam zkratek
d

změna vrcholové vzdálenosti



optická mohutnost

ADD

adice

AK

akomodace oka

AKE

akomodace emetropického oka

AKH

akomodace hypemetropického oka

AKM

akomodace myopického oka

AR ´

axiální refrakce oka

ARK

anomální retinální korespondence

AŠ

akomodační šíře oka

ax

osová orientace

cm

centimetr

cyl

hodnota cylindru

D

dioptrie

hpb

vzdálenost hlavního pracovního bodu

HPB

akomodační odpověď na hlavní pracovní bod

HY

hypermetropie

IOL

nitrooční čočka (z ang. intraocular lens)

JZC

Jacksonovy zkřížené cylindry

KNR

kroužek nejmenšího rozptylu

m

metr
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mm

milimetr

MY

myopie

nm

nanometr

NRA

negativní relativní akomodace

NRC

negativní relativní konvergence

NRK

normální retinální korespondence

NSK

nejlepší sférická korekce

PRA

pozitivní relativní akomodace

PRC

pozitivní relativní konvergence

pD

prizmatická dioptrie

SB´

vrcholová lámavost brýlové čočky

sph

sférická hodnota

VCC

zraková ostrost s korekcí

Vč

vergence brýlové čočky

VH

vergence v hlavní rovině oka

VPMD věkem podmíněná makulární degenerace
VSC

naturální zraková ostrost
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