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Informace k volební valné hromadě Společenstva:

Volební valná hromada začíná ve 12 hodin v aule Univerzity Hradec Králové, Hradecká
1227. U vchodu do sálu budou od 10 hodin připraveny prezenční listiny.

Vstup bude umožněn pouze řádným a podmínečně přijatým členům (iejichž řádné členství
bude tato valná hromada schvalovat). Po podpisu dostanou účastníci orazítkovanou
hlasovací kartičku, ti kteří u prezence odevzdají plnou moc (max. 5), dostanou počet
hlasovacích kartiček podle celkového počtu hlasů včetně plných mocí.
Hlasovací kartičky budou před volbami vyměněny za volební lístky, kde budou uvedeni
kandidáti ze seznamu, který je součástí těchto Zpráv. Dva kandidáty, kteří jsou v tuto chvíli
podmíněnými členy a kterým jsme umožnili kandidovat a jejichž řádné členství bude
schvalovat valná hromada, bude možné po jejich schválení doplnit na volební lístky.

Pokud se člen prokáže plnou mocí, měla by tato obsahovat osobní údáje zmocnitele a
zmocněnce a text o zmocnění zmocněnce ve smyslu čI. 7 odst. 5) stanov Společenstva
českých optiků a optometristů k zastoupení na valné hromadě Společenstva českých optiků
a optometristů konané dne 22. března 2014 v Hradci Králové (včetně všech rozhodnutí a
hlasování, která v průběhu této valné hromady budou probíhat, případně ke konkrétním
úkonům) a podpisy. Vzor této plné moci je k dispozici na www.scoo.cz v sekci Ke stažení.

Během valné hromady bude pro účastníky připraveno občerstvení.

Těšíme se na Vaši účast

představenstvo SČOO



-saDO SPOLE~ENSTVO ČESKÝC~
OPTIKU A OPTOMETRISTU

POZVÁNKA

na valnou hromadu Společenstva českých optiků a optometristů,
která se koná v sobotu 22. 3. 2014 od 12 hodin v Hradci Králové

v aule univerzity v budově A (č. 3), Hradecká 1227

Program

1. Zahájení valné hromady Beno Blachut, prezident

schválení programu valné hromady
volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele
volba orgánů valné hromady - mandátové komise, návrhové komise, volební komise

2. Zpráva o činnosti za rok 2013 a program na rok 2014 Beno Blachut, prezident

3. Revizní zpráva o hospodaření roku 2013 Anton ín Oliva
předseda revizní komise

4. Schválení nových žadatelů o členství v SČOO
(na základě čI. 4, odst. 4 stanov schválených na VH 22. 9. 2013 v Olomouci)

5. Diskuse

6. Volby představenstva a revizní komise

7. Přestávka - občerstvení

8. Pokračování diskuse

9. Oznámení výsledků voleb

10. Návrh usnesení a jeho schválení

11. Ukončení valné hromady

Valné hromady se mohou zúčastnit pouze členové SČOO, kteří mají uhrazeny členské
příspěvky min. do roku 2013 včetně.

U vchodu do sálu budou od 10 hodin připraveny prezenční listiny k podpisu. Dostavte se,
prosím, s dostatečným časovým předstihem k prezenci, tak abychom stihli všechny účastníky
odbavit do plánovaného začátku valné hromady.

Představenstvo SČOO se těší na Vaši účast.

www.scoo.cz

adresa: Novodvorská 1062/12, 14201 Praha 4, CZ,tel./fax: +420 261 341 216
e-mail: scoogscoo.cz, č. ú.: 0281055349/0800, dič: CZ45773092, ič:45773092



Seznam kandidátů pro volby

do představenstva a revizní komise SČOO

na valné hromadě 22.3.2014 v Hradci Králové

1 Václav Antonín

2 Richard Baštecký

3 Petr Daněk, DiS.

4 Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

5 Mgr. Michal Graca

6 Mgr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS.

7 Vít Kolínský

8 Tomáš Langhammer

9 Bc. Irena Skálová

10 Zdeněk Trnka

11 Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

12 Bc. Radek Wagner

13 Ing. Bc. Jiří Žaloudek

Na kandidátní listině nejsou uvedena jména zatím řádně nepřijatých členů
Společenstva, kteří ale kandidují - v případě schválení jejich členství valnou
hromadou budou připsáni na volební lístek.



Společné volební programové prohlášení skupiny kandidátů:
Richard Baštecký, Petr Daněk, Michal Graca, Jindřich Hanzlíček, Vít Kolínský, Irena Skálová,
Zdeněk Trnka, (podmínění členové Petr Klingr, Karel Žolnierčík - nejsou uvedeni v seznamu

kandidátů - jejich řádné členství bude schvalováno valnou hromadou dle čI. 4, odst. 4

stanov)
Tito jednotliví kandidáti pro Vás připravili společně toto

Volební programové prohlášení

1) Zachování a zajištění plného chodu SČOO vč. vydávání časopisu, zachování tradice
výstavy i kongresu optiky a optometrie (v pozměněné koncepci)

2) Jasnou a koncepční vizí získávat nové členy a vybudovat silnou a fungující
organizaci.

3) Zavedení projektu "Certifikovaná oční optika".

4) Pokud má navenek SČOO vystupovat jako skutečná profesní organizace, zvláště při
jednáních se státní správou, mělo by být v jejím zájmu upravit její vnitřní
členskou strukturu zavedením členství:
- řádného (nikoli povinného!) - osobního členství fyzických osob optiků a

optometristů a tzv. členství
- mimořádného - ostatních fyzických a právnických osob podnikajících nebo jinak

činných v oboru (velkoobchody, výrobci obrub a čoček apod.).

5) Spolupracovat s MPO při zavedení živnosti "Oční optik" do dodatku živnostenského
zákona Č. 5.

Po našem jednání ve druhé polovině loňského roku s ministerstvem průmyslu a obchodu,
schválila vláda 15. ledna změnu živnostenského zákona, kde mimo jiné bude obor " Oční
optik" zařazen do dodatku číslo 5. živnostenského zákona.
Pozor!
Zařazení oboru Oční optik do přílohy číslo 5. živnostenského zákona neznamená, že
v okamžiku vstoupení tohoto zákona do platnosti, budou muset Vaši, již dlouholetí
spolupracovníci, kteří nemají optické vzdělání, Vaší optiku opustit!

."

6) Spolupracovat se SÚKLem při realizaci "nového" zákona o zdravotnických
prostředcích.

7) Navázat nebo prohloubit spolupráci s ostatními organizacemi z oboru
(oftalmologové, kontaktologové, ortoptistky, ...)

8) Upřesnit podmínky provozu "NZZ".

9) Iniciovat koncepční sjednocení vzdělání oční optik a optometrista.

10) Zajistit externího právního poradce, který se bude orientovat v problematice oboru a
bude skutečnou právní oporou všech členů SČOO.



Představení kandidátů pro volby do představenstva a revizní komise
SČOO na období 2014-2018

(jsou použity údaje z dotazníků tak, jak jsme je od kandidátů obdrželi)

Václav ANTONiN, registrovaný optometrista, 58 let, Příbram
místo bydliště Příbram
absolvované studium v oboru: gymnasium maturita 1976, oční optik Brno maturita 1978,
optometrie Brno ukončil 1984
profesní kariéra v oboru, místo působení: oční optik Čáslav, Kutná Hora, Příbram. Od roku
199;[ soukromá oční optika Příbram. Od roku 2009 nestátní zdravotnické zařízení
Optometrie Příbram.
Člen SČOO od roku 1992, člen revizní komise od roku 2006, člen představenstva od roku
2010.
Priority: zachování čistoty oboru oční optik, zajištění chodu SČOO a zintenzivnění
komunikace se členskou základnou, zvyšování kreditu očního optika a optometristy ve
společnosti, kvalitou vzdělání a profesní etikou.

Richard BAŠTECKY, optometrista, 59 let, Praha
absolvované studium v oboru:
1973-1975 Pomaturitní dvouleté studium obor oční optik, ukončené maturitou
1978-1979 Dvouletý odborný kurs v oboru oční optik - optometrista v Brně
1993 Kurz psychologie prodeje a vedení pracovníků, G. Baudenbacher - Stuttgart
profesní kariéra v oboru, místo působení:
1976-1983 Oční optik u n. p. Oční optika
1979-1983 Optometrie na poliklinice v Kartouzské ul. Praha
1984-1986 Oční optik u Apollooptik v Norimberku
1986-1993 Vedoucí optické dílny u Optik Aktuel ve Stuttgartu
1993-2001 Zastoupení Optické firmy Rupp + Hubrach, Bamberg Německo, výroba

brýlových čoček
1994-1996 Výuka na SSZŠ Alšovo nábřeží, obor oční optik. Výuka brýlové

optiky a brýlové technologie.
1998-2003 Fakultní nemocnice Motol, Mgr. Obor Optometrista - Oční' optik.

Výuka Brýlové optiky a Refrakce.
2001-2004 Zastoupení Optické firmy Sola Praha
2010- ČVUT FBMI Výuka Optická praktika, Brýlová optika a

technologie, Refrakční vady, Základy refrakce - teorie,
Základy refrakce - praxe.

Petr DANĚK, DiS, České Budějovice
absolvované studium v oboru: VOŠ
profesní kariéra v oboru: 16 let praxe optika
další informace: Jsem řádným členem SČOO, jsem vzdělán v oboru, řádně vykonávám svoji
profesi i živnost - tedy poctivě, bez dluhů a podvodů. Nikdy bych nezneužil informace z
oboru, případně pozice ve vedení SČOO, ve svůj prospěch nebo dokonce proti svým
kolegům. Dále jsem přesvědčen, že účast v představenstvu SČOO by měla být spíše
čestnou službou oboru nežli osobní výsadou. Vždy se budu zasazovat o čistotu naší profese
a to z jakékoli pozice. Svoje postoje dále prezentuji na webových stránkách fcoo.cz
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Mgr. Martin FALHAR, Ph. O., 33 let, Třebíč
absolvované studium v oboru: Diplomovaný oční technik (DiS.), 2001, optometrista (Bc.),
2003, zdravotní vědy: pedagogická specializace - optometrie (Mgr.), 2005, doktorandské
studium (Ph. O.), 2010
profesní kariéra v oboru, místo působení:
2001-2003: Oční optika Libor Falhar - Medial, Ostrava. Pracovní zařazení: oční optik.
2003-2005: Oční optika Sasfin, Brno (poloviční pracovní úvazek). Pracovní zařazení:

optometrista
2005 - současnost: OSVČ v oboru oční optika, optometrie.
důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: stanovit jasná pravidla ve vybraných bodech
oční optiky a optometrie, hledat cesty, jak zvýšit renomé oboru s ohledem na kvalitu,
pomáhat realizovat vize
další informace: žiji oborem a jako skutečnou životní hodnotu považuji vzdělání a
odpovědnost
Mgr. Michal GRACA, 37 let, Ostrava
Studium jsem ukončil na přelomu tisíciletí a po absolvování vojenské služby pracuji v optice
v Ostravě.
Podstatné informace jsou součástí společného programového prohlášení.

Mgr. Ing. Jindřich HANZLičEK, Dis., 51 let, Vyšší Brod
absolvované studium v oboru: Optika-optometrie 2004
profesní kariéra v oboru, místo působení: Optik, optometrista Český Krumlov, Kaplice, Vyšší
Brod

Vít KOLiNSKY, 49 let, Praha
absolvované studium v oboru: SZŠ Alšovo nábřeží-obor oční optik 1986, studium optometrie
v Brně - absolvoval v 1991
profesní kariéra v oboru, místo působení: majitel optik od r. 1990, Praha
další informace: Vždy mi šlo o čistotu oboru a narovnané vztahy mezi optiky, o společný
zájem o komunikaci a upřednostnění důležitých, obecně prospěšných zájmů tohoto oboru
nad zájmy parciálními a soukromými.

Tomáš LANGHAMMER, 43 let, Litvínov
absolvované studium v oboru: SZŠ Praha, Dubečská - pomaturitní 2 leté studium (tzv.
nástavba) - ukončení 1992, Institut vzdělávání ve zdravotnictví v Brně - optometrie - rok
ukončení 1995
profesní kariérav oboru, místo působení: 1992-1993: STADAK Optik-Žatec, od roku 1993
Langhammer Optik - Litvínov
důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: Chtěl bych pomoci svými zkušenostmi, které
mám nejen z oboru. Chtěl bych, aby oční optik byl hrdý na to, že je očním optikem.
další informace: ženatý, dvě děti (22 let, 17 let). Ve svém volném čase se věnuji triatlonu (plavání +
kolo + běh). Mám triatlonový team, kde vedu své svěřence v každodenním tréninku. Mohu se
pochlubit, že jsem vychoval několik Mistrů Republiky v triatlonu. Organizuji dva závody Českého
poháru v triatlonu na Mezinárodní úrovni. Vystudoval jsem FTVS - trenér II. třídy triatlonu. Pracuji
v České Triatlonové Asociaci v Disciplinární komisi. Sám dělám triatlon od roku 1995 a do dnešního
dne jsem dokončil 31 IRONMANů (3,8km plavání + 180km cyklistika + 42,2km běhu) po celém Světě.
Informace na www.krusnoman.com
Takže zarputilost, pevná vůle a disciplína k mé osobě mi rozhodně nechybí. Od každého v teamu
požaduji to samé, co požaduji sám k sobě.

..
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Bc. Irena SKÁLOV Á, 36 let, Ústí nad Labem
2001 - získání titulu Bc. na LF MU v Brně obor Optika a optometrie
1998 - ukončeno maturitou nástavbové studium na Střední a Vyšší zdravotnické škole,
Merhautova 15, Brno
Od ukončení studia dodnes pracuji v rodinné firmě Optika Skálová s.r.o., Ústí nad Labem
Jsem aktivní ve snaze čistoty oboru a dále bych v tom chtěla pokračovat, což by mi více
umožnilo členství v představenstvu SČOO.
Zdeněk TRNKA, 48 let, Plzeň
Střední zdravotnická škola Merhautova, Brno 1985
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Obor optometrie 1995
Od roku 1983 jsem byl zaměstnán v Státním podniku Oční optika. Pracoval jsem jako oční
optik na provozovnách v Chebu, v Plzni, Rokycanech. Od roku 1990 jsem pracoval jako
vedoucí optiky v Rokycanech.
Od roku 1992 soukromě podnikám a v současné době vlastním šest očních optik
v Rokycanech, Plzni, Praze, Tachově. Poslední čtyři roky také učím na Vyšší odborné
zdravotnické škole v Plzni (Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a
veřejnosprávních studií, s.r.o.). Obor Diplomovaný oční optik.
Jsem členem skupiny optiků a optometristů, kterým není lhostejná budoucnost a vývoj
našeho oboru, proto jsme připravili společný program, za který kandiduji.

Mgr. Petr Veselý, DiS, PhD., 35 let, Sedlčany
absolvované studium v oboru, vč. data ukončení:
2013: doktorský studijní program v oboru Lékařská biofyzika, Ph.D., disertační práce:
Porovnání a spolehlivost vyšetření zrakové ostrosti na optotypu logMAR ETDRS a Snellen
celořádkovou a interpolační metodou
2007: vysokoškolské, zdravotní vědy-pedagogická specializace optiky a optometrie, Mgr.,
Využití polatestu v praxi optometristy, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
2003: vysokoškolské, optika a optometrie, Bc., Materiály na výrobu brýlových čoček, 2.
lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2000: vyšší odborné, diplomovaný oční technik, DiS., Lupy dostupné na našem trhu, SlŠ a
VOŠl, Alšovo nábřeží, Praha 1 .
profesní kariéra v oboru, místo působení:
2010-současnost: Klinika nemocí očních a optometrie, FN u sv. Anny, Brno
2009-současnost: Katedra optometrie a ortoptiky LF MU Brno, FN u sv. Anny, Brno, asistent
2008-současnost: Fotex Česká Republika, s.r.o., Mendíků 9, Praha 4, oční optik a
optometrista
2007-2009: VOŠl a SlŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1, externí pedagog
2005-2008: Karel Runge - optika, Komenského nám. 68, 259 01 Votice, Oční optik a
optometrista
důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO:
Mou hlavní oblastí zájmu je školství a odborný rozvoj. Mou hlavní vizí je, aby vstup do
našeho Společenstva, a v budoucnosti pravděpodobně komory nelékařských zdravotnických
oborů, zůstal i nadále dobrovolným, ale prestiž a výhody z vlastního členství pramenící se
staly natolik přínosným benefitem, který by připoutal k sobě svým aktivním členstvím nejen
dlouholeté profesionály v oboru oční optiky, ale i čerstvé absolventy odborných škol.
Domnívám se, že odborný a morální kredit našeho Společenstva by se měl v dohledné době
zvýšit, abychom my, členové, mohli být hrdi na naše členství a nečlenové pociťovali,

.'
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nevýhody plynoucí z jejich ne-členství. Pokud budu zvolen, budu prosazovat tzv. aktivní
začleňování nových členů Společenstva, jejich celoživotní vzdělávání a zvyšování odborné
prestiže a profesionálního významu Společenstva.
2008: Člen České kontaktologické společnosti (ČKS), člen SČOO od 8/2009
Úplný seznam autorových publikací k dispozici na https:/Iis.muni.czlosoba/veselype#publikace
Programové prohlášení kandidáta je součástí těchto Zpráv.
Bc. Radek Wagner, 32 let, Kostelec na Hané
Optika, optometrie, lF MU Brno, ukončené 2005
profesní kariéra v oboru, místo působení: Optometrista Fokus optik Olympia Olomouc,
Vedoucí Fokus optik Prostějov, Obchodní zástupce Coopervision, Majitel Wagnerova optika
důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: změna v legislativě v daném oboru v rámci
zákonného zástupce, změna vnímání optometristy v široké veřejnosti, nastartování
spolupráce oftalmologů s optometristy, dohled nad dodržováním zákonů v oboru.

Ing. Bc. Jiří Žaloudek, 37 let, Jiřice
Vzdělání:

• 2002 optometrie a oční optika, PřF UPOl, Bc.
• 2013 Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, FBMI ČVUT, Ing.

Profesní praxe
• 2002-2003 optometrista, oční optik; Carrefour Optik
• 2004 - 2005 optometrista, oční optik; oční optika Žilka Praha
• 2005 - 2012 optometrista, zdravotní technik; oční klinika lexum
• Od 2012 project manager, optometrista; síť očních klinik Neovize
• Pedagogická činnost ve spolupráci s univerzitami, jinými vzdělávacími projekty a

institucemi. Tematické okruhy: praktická optometrie včetně specializovaných témat,
využití přístrojové techniky, začlenění optometristy do systému péče o zrak,
organizace práce

Člen SČOO od roku 2004 a od roku 2007 zastává funkci člena revizní komise, od 2010 je
členem představenstva SČOO.
Návrh strategických témat pro příští volební období:

• Nový model financování SČOO
o Hledat nové cesty k realizaci výstavy i kongresu
o Posílit finanční zdroje - výrobci, dodavatelé, jiní partneři, dotační programy ...

• Podpora trhu oční optiky a optometrie
o Rozšířit povědomí o oční optice i optometrii, jejich službách a jejich

potřebnosti
o Využívat partnerství s dalšími obory a projekty (zdraví, sport, kultura)

• Ochrana oboru oční optiky i optometrie
o Prosazovat přísnější pravidla pro odborné zajištění provozoven očních optik
o Spolupracovat s kontrolními úřady v jednotlivých kauzách
o Usilovat o získání kontrolních pravomocí

• Rozvoj profese optometrie
o Podporovat vzdělávání, vést dialog s univerzitami
o Zachovat a využít členství v mezinárodních odborných organizacích
o Pokračovat v účasti a hájení pozic v PV ČKZP

..
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Životopis a programové prohlášení kandidáta
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D., registrovaný optometrista (O 11-0065-0595)
Identifikace osoby: Datum narození: 14.9.1978, místo narození: Příbram, bydliště: Za nemocnicí 1068, 264 01
Sedlčany, stav: svobodný, počet dětí: bezdětný
Pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky LF MU Brno, FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 01 Brno a Klinika
nemocí očních a optometrie, FN u sv. Anny, Pekařská 53,65601 Brno
Funkce na pracovišti: odborný asistent, optometrista
Vzdělání a akademická kvalifikace:
2013: doktorský studijní program v oboru Lékařská biofyzika, Ph.D., disertační práce: Porovnání a spolehlivost
vyšetření zrakové ostrosti na optotypu 10gMAR ETDRS a Snellen celořádkovou a interpolační metodou
2007: vysokoškolské, zdravotní vědy-pedagogická specializace optiky a optometrie, Mgr., Využití polatestu v
praxi optometristy, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
2003: vysokoškolské, optika a optometrie, Bc., Materiály na výrobu brýlových čoček, 2. lékařská fakulta,
Univerzita Karlova v Praze
2000: vyšší odborné, diplomovaný oční technik, DiS., Lupy dostupné na našem trhu, SZŠ a VOŠZ, Alšovo
nábřeží, Praha 1
1997: středoškolské, všeobecný, Gymnázium a obchodní akademie, Nádražní, 264 01 Sedlčany
Přehled zaměstnání:
2010 - současnost: Klinika nemocí očních a optometrie, FN u sv. Anny, Brno
2009 - současnost: Katedra optometrie a ortoptiky LF MU Brno, FN u sv. Anny, Brno, asistent
2008 - současnost: Fotex Česká Republika, s.r.o., Mendíků 9, Praha 4, oční optik a optometrista
2007 - 2009: VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1, externí pedagog
2005-2008: Karel Runge - optika, Komenského nám. 68,25901 Votice, Oční optik a optometrista
Pedagogická činnost za poslední 2 roky:
2013: Visual training - přednáška a workshop, Vergences and von Graefe method - přednáška a workshop pro
studenty oboru Optometrie, Veleučiliště Veliká Gorica, Croatia, 2.-6.12.2013, Refractive Errors a Binocular
Vision, prezentace a cvičení pro zahraniční studenty medicíny, 16.10.2013, Refractive Errors a Binocular Vision,
prezentace a cvičení pro zahraniční studenty medicíny, 17.4.2013
Vědeckovýzkumná činnost za poslední 2 roky:
2014: řešitel projektu specifického výzkumu rektora MUNI/A/0937/2013 Problematika chromagenových filtrů a
jejich použití v klinické praxi a spoluřešitel projektu specifického výzkumu rektora MUNIlC/0933/2013
Objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti, hlavní řešitel Mandáková Vojtěška, Bc. DiS.
2013: řešitel projektu Využití elektrofyziologických metod pro hodnocení zrakové ostrosti (MUNl/ A/0886/2012)
a projektu 4. Celostátní studentská vědecká konference Optometrie s mezinárodní účastí (MUNIIB/0893/20l2),
Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v
ČR - odborný konzultant
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty za poslední 2 roky:
2013: Veleučiliště Veliká Gorica, Croatia, 2.12.-6.12.2013, odborná stáž v rámci programu ERASMUS
Universitní aktivity za poslední 2 roky:
2013: Spolupořadatel4. CSKO, 17.10.2013, Konference EAOO a ECOO v Malaze (ESP), 18.-2l.4.2013, aktivní
prezentace přednášky
Mimouniversitní aktivity za poslední 2 roky:
2013: Studium optiky, optometrie a ortoptiky na Katedře optometrie a ortoptiky Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity v roce 2013 - přednáška v rámci konference ČKS v Nymburku, 16.1 l.20 13, Workshop: Nácvik
zrakových dovedností pomocí zrakové terapie, konference OPTOMETRIE OPTIKA 2l.-22.9.2013, Olomouc;
Korekce deuteranopie chromagen kontaktní čočkou u pacienta s vrozenou poruchou barvocitu - kasuistika,
vyžádaná přednáška v rámci veletrhu OPTA 2013, 23.2.2013
Ocenění vědeckou komunitou:
2012: 3. misto na SVK 2012 s příspěvkem: VESELÝ, Petr a Svatopluk SYNEK. Stanovení opakovatelnosti a
spolehlivosti optotypových tabulí LogMAR ETDRS a snellen. In Studentská vědecká konference 2012.2012.
Vybrané publikace:
Úplný seznam publikací je k dispozici na https://is.muni.czlosoba/veselype#publikace

Programové prohlášení kandidáta
Vážení členové Společenstva českých optiků a optometristů, kolegové a studenti, dovolte mi, abych Vás
seznámil se svým programovým prohlášením, jehož cílem je představit Vám své záměry a vize, které bych rád,
pokud budu zvolen, v nadcházejícím období s Vaší pomocí realizoval.
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Úvod a vize
Mou hlavní oblastí zájmu je školství a odborný rozvoj. Mou hlavní vizí je, aby vstup do našeho Společenstva, a
v budoucnosti pravděpodobně komory nelékařských zdravotnických oborů, zůstal i nadále dobrovolným, ale
prestiž a výhody z vlastního členství pramenící se staly natolik přínosným benefitem, který by připoutal k sobě
svým aktivním členstvím nejen dlouholeté profesionály v oboru oční optiky, ale i čerstvé absolventy odborných
škol. Domnívám se, že odborný a morální kredit našeho Společenstva by se měl v dohledné době zvýšit,
abychom my, členové, mohli být hrdi na naše členství a nečlenové pociťovali, nevýhody plynoucí z jejich ne-
členství. Pokud budu zvolen, budu prosazovat tzv. aktivní začleňování nových členů Společenstva, jejich
celoživotní vzdělávání a zvyšování odborné prestiže a profesionálního významu Společenstva.
Vzdělávání a školství
Vzdělávání optiků a optometristů v současné době probíhá na středních a vysokých školách. Absolvování oboru
oční optik, resp. technik umožňuje absolventům zahájit svou samostatnou profesionální činnost ihned po
ukončení studia a obdržení maturitního, resp. absolventského listu a následném vydání živnostenského listu. Je
toto správná cesta? Nebylo by vhodné, aby absolvent musel určitou dobu pracovat na pozici očního optika, tedy
pod dohledem zkušenějšího kolegy, než by si mohl otevřít a odborně garantovat svou vlastní oční optiku? Je
praxe, kterou studenti v průběhu svého studia v očních optikách absolvují v tomto smyslu dostatečnou
zkušeností?
Podobná situace nastává i u optometristů. V současné době se absolvent studia optometrie musí registrovat ve
státním registru nelékařských zdravotnických pracovníků, aby se stal registrovaným optometristou. Jedině
registrovaný optometrista podle zákona 96/2004Sb. může vykonávat svou odbornou činnost. I zde si můžeme
položit podobnou otázku: Je praxe absolventů-optometristů dostatečná k tomu, aby se po získání absolventského
diplomu stali registrovanými optometristy a vykonávali tak svou činnost bez odborného dohledu? Mohu Vás
ubezpečit, že v oblasti vzdělávání my pedagogové děláme pro to, aby z našich škol vycházeli kvalitní absolventi
maximum. Teoretické a praktické zkušenosti a dovednosti našich absolventů, pokud mohu mluvit i za ostatní
vzdělávací instituce v oblasti optiky a optometrie, jsou dostatečné a absolventi se je musí po vstupu do reálné
praxe naučit uplatňovat, ale také musí mít dostatečný prostor k tomu, aby tyto zkušenosti a dovednosti mohli
dále rozvíjet. Opačný případ je kontraproduktivní a vede k poklesu kvality a dovedností profesionálů v oboru
oční optiky a optometrie.
V současné době se ve výše uvedených případech uplatňuje liberální princip spravedlivé hospodářské soutěže,
kdy zákazník, resp. pacient rozhoduje o tom, kdo podle něj dělá svou profesi správně a kdo tedy získá jeho
důvěru. Oblast oční optiky ošetřuje živnostenský zákon, a tudíž zde podle mého názoru není nutné provádět další
restrikční opatření. Na druhé straně co byste říkali namátkovým kontrolám Společenstva, které by provádělo
odborné kontroly činnosti očních optik, které by se chtěli stát a setrvat řádnými a hrdými členy Společenstva?
V oblasti optometrie je třeba, aby registrace zůstaly povinné a jejich existence podmiňovaly činnost
optometristů. Zde by kontroly vybavení a činnosti optometristy měly zůstat v kompetenci státní správy, tak jak je
tomu dosud, která by svou činnost koordinovala se Společenstvím, které by pak mohlo, na základě zjištěných
skutečností, odejmout členovi Společenství jeho členství.
Závěr
Ve výše uvedených odstavcích jsem se snažil v krátkosti nastínit jakým způsobem a zejména v jakých oblastech
bych chtěl, pokud budu zvolen, v rámci našeho Společenství působit. Budu prosazovat tzv. aktivní začleňování
nových členů Společenstva, zvyšovat kredit a prestiž Společenstva a budu dohlížet na vzdělávání našim
budoucích kolegů, ale také na celoživotní vzdělávání profesionálů v oboru oční optiky a optometrie. Mými
hlavními cíli je tvorba realistického a konzistentního vedení profesionálů v oboru oční optiky a optometrie,
udržení kvality odborného středního a vysokoškolského vzdělávání v oboru oční optiky a optometrie a zvyšování
prestiže Společenstva, aby nečlenové dostali důvod vstoupit do Společenstva a mohli být na členství ve
Společenstvu pyšní. Společenstvo, potažmo budoucí komora ne lékařských zdravotnických povolání by se tak
měla stát partnerem a oporou pro profesionály z oboru oční optiky a optometrie a nikoliv pasivní sdružením,
které svým členům nenabízí pomocnou ruku. Je třeba, abychom změnili pohled všech profesionálů v oboru na
Společenství. Pokud jste stejného názoru, dejte mi prosím hlas.
Petr Veselý
V Brně, 7. 2. 2014


