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Program

SOBOTA 17. ZÁŘÍ 2016

08:30 - 09:30 Registrace

09:30 - 10:00 Zahájení kongresu

Společné přednášky
10:00 - 10:35 Evoluce binokulárního vidění 
 Vývoj zrakových funkcí živočišných druhů až po lidskou binokularitu 
 Bc. Přemysl Kučera | FBMI ČVUT v Praze / SČOO

10:35 - 11:10 21 kroků vyhodnocení binokulárního vidění 
 Nový český standard binokulární refrakce vycházející ze starších mezinárodních metod
 Mgr. Martin Falhar, Ph.D. | SČOO

11:10 - 11:45 Optometristické možnosti řešení problematiky binokulárního  
 vidění | Jaká je moderní cesta od prizmat až po vizuální tréning?
 Ing. Ivan Vymyslický | SČOO

11:45 - 12:15  přestávka na kávu s pohoštěním

12:15 - 12:50  Korekce binokulárního vidění kontaktními čočkami 
 Helmer Schweizer | Prezident EUROMCONTACT a ECLF (bude tlumočeno)

12:50 - 13:25  Metodika pro optometristy 
 Představení nově vypracované brožury, která zevrubně vysvětluje práva  
 a povinností optometristů dle dotčených právních předpisů 
 Mgr. Karolína Kroupová, Mgr. Jan Zahálka | SČOO / re-medical s.r.o.

13:30 - 14:45 oběd

Semináře
14:45 - 15:30 1. Semináře A

15:30 - 16:00 přestávka na kávu

16:00 - 16:45 2. Semináře A

16:45 - 17:15 přestávka na kávu s pohoštěním

17:15 - 18:00 3. Semináře B

20:00 Party Raut

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ 2016

09:00 - 10:00 Registrace

Semináře
10:00 - 10:45 4. Semináře B

10:45 - 11:15 přestávka na kávu

11:15 - 12:00 5. Semináře B

12:00 - 12:30 přestávka na kávu s pohoštěním

12:30 - 13:15 6. Semináře A

13:15 Zápis kreditů

13:30 Zakončení kongresu + oběd

14:30 - 16:30 Informační a Diskuzní Fórum
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Semináře   Semináře jsou rozděleny do dvou řad (A, B), z nichž každá proběhne během kongresu třikrát

A B

A B

A BOPTIKA A MARKETING

Nejčastější chyby u prizmatické korekce
Ing. Vladimír Pavlas 

Barevné filtry v oční optice
Mgr. Jiří Koláčný

Jak čelit konkurenci typu “90 % slevy” a zajistit si loajalitu 
zákazníků?
Ing. Petra Hospodková

TEORIE OPTOMETRIE 

Binokulární refrakce a korekce u osob s postižením sítnice
Mgr. Matěj Skrbek 

Presbyopie a související vergenční potíže
RNDr. František Pluháček, Ph.D.

PRAKTICKÁ OPTOMETRIE A KONTAKTNÍ ČOČKY

Jak digitální technologie ovlivňují požadavky na vidění a jaké 
mají dopady na zrak uživatelů?
Mgr. Roman Heinz

Presbyopie a kontaktní čočky – harmonická souhra
Jakub Vrba

Potenciál v multifokálních kontaktních čočkách
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Vertikální fórie
Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D., Bc. Michal Krasňanský

Vizuální tréning
Ing. Ivan Vymyslický

Prizmata v praxi očního optika
Ing. Ivan Vymyslický

Zatížení binokulárního vidění při nošení brýlové korekce
Mgr. Simona Bramborová

Jak být viděn na internetu? Jednoduchý a účinný digitální  
marketing pro oční optiku v praxi
Ing. Kateřina Ševcová

Praktické využití disociačních metod při vyšetření heteroforie  
a anizeikonie Bc. Přemysl Kučera

Lancaster binocular vision test
Mgr. Gabriela Spurná, Ph.D., Mgr. Petr Veselý, DiS.

 

Digitální únava a kontaktní čočky
Mgr. Jitka Krasňanská Ph.D., Bc. Michal Krasňanský, Bc. Tomáš Dobřenský 

Jak být úspěšný s korekcí presbyopie kontaktními čočkami
(bude tlumočeno)
Helmer Schweizer

Multifokální kontaktní čočky, které sedí. „Na vlastní kůži“
Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

Binokulární refrakce & subjektivní refrakce noční myopie
Jakub Vrba
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Informační a Diskusní Fórum

Evoluce binokulárního vidění
Vývoj zrakových funkcí živočišných druhů až po lidskou binokularitu
Bc. Přemysl Kučera | FBMI ČVUT v Praze / SČOO

Zkoumání druhového vývoje s sebou přináší i poznatky z oblasti smyslové. Binokulární vidění zástupců živočišné říše je velmi variabilní, zrakové funkce živočišných druhů se vyvíjely  
a vyvíjejí s ohledem na změny životních podmínek. Významné rozdíly binokulárního vidění můžeme pozorovat u predátorů a kořisti, u vodních a suchozemských živočichů, ale i u fylogene-
ticky blízkých skupin. Základní znalost evoluce zraku může pomoci zorientovat se i v oblasti lidské binokularity. 

21 kroků vyhodnocení binokulárního vidění (21VBV)
Nový český standard binokulární refrakce vycházející ze starších mezinárodních metod
Mgr. Martin Falhar, Ph.D. | SČOO

V praxi optometristy je nepřeberné množství testů, které umožňují velmi sofistikovaně vyhodnotit zrakové funkce. Kdy mám ale který test použít? Co když nedělám test, který je pro zho-
tovení správné korekce nezbytný? Nebo naopak. Je opravdu nutné u konkrétního klienta provádět všechny testy?

Tyto otázky si pravděpodobně pokládáme denně. Náš cíl přitom zní tak jednoduše – udělat „správné brýle“, které umožní co nejostřejší vidění za cenu co nejmenší vydané energie. Zrakový 
systém bohužel není jednoduchý systém. Jedná se o komplexní souhru svalů a nervů, jejichž činnost je vyhodnocována mozkem. Důležitá je rychlost s jakou ostříme, přesnost jakou fixujeme, 
energii jakou na to vydáváme. Jak ale tuto variabilitu obsáhnout, abychom udělali ty „správné brýle“?

Cílem přednášky je představit 21 kroků vyhodnocení binokulárního vidění. Snahou je poskytnout ucelený rámec pro vyšetřovací metody, který respektuje soudobé technické vybavení  
a klade důraz na efektivní měření – získat co nejvíce za co nejkratší čas. Přednáška seznamuje s konceptem, který se snaží zohlednit ty nejdůležitější měřící procedury, podle kterých budeme 
schopni orientovat klienta na nové brýle, návštěvu lékaře, prizmatickou korekci nebo zrakový trénink.

Optometristické možnosti řešení problematiky binokulárního vidění 
Jaká je moderní cesta od prizmat až po vizuální tréning?
Ing. Ivan Vymyslický | SČOO

Jak chápat BINO optometristou, pohled na řešení binokulárních  komplikací optometristou. Jaká je cesta od prizmat až po vizuální tréning. Jak je BINO řešeno v moderním odborném světě. 
BINO nejsou jenom brýle BINO je život.

Korekce binokulárního vidění kontaktními čočkami
Helmer Schweizer | Prezident Euromcontact a ECLF | SČOO
(bude tlumočeno)

Přednáška bude o binokulárním vidění a případech, kdy kontaktní čočky mohou přispět k jeho korekci. Prezentace se také dotkne používání kontaktních čoček v ranných vývojových fázích, 
při vizuálním tréningu, v případech nystagmu a porovná rozdíly mezi monovizí a multifokálními kontaktními čočkami.

Metodika pro optometristy
Mgr. Karolína Kroupová, Mgr. Jan Zahálka, re-medical s.r.o. | SČOO

Při prezentaci bude autory představena ojedinělá publikace shrnující práva a povinnosti optometristů napříč právními předpisy - Metodika pro optometristy. Cílem bylo vytvořit zevrubný ale 
zároveň přehledný a srozumitelný materiál, který poskytne přehled relevantních právních předpisů, povinností a např. i působnosti nebo oprávnění příslušných kontrolních orgánů. Metodika 
poslouží nejen zájemcům o podnikání v oboru, ale i dlouhodobě praktikujícím optometristům, kteří si tak mohou ověřit, zda jejich každodenní praxe odpovídá často se měnícím požadavkům 
platné legislativy. Pro individuální dotazy a vysvětlení bude po prezentaci zástupce autorského týmu k dispozici po celé odpoledne na stánku SČOO.
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NEDĚLE, 18. ZÁŘÍ 14.30 - 16.30

Témata diskuse
• ohlasy na kongres • budoucnost oboru • vzdělávání • legislativa • Metodika pro oční optiky a Metodika pro optometristy • Internetový prodej

Helmer Schweizer
prezident EUROMCONTACT (Evropská asociace výrobců kontaktních čoček) a ředitel Evropského fóra kontaktních čoček (ECLF) - promluví o možnostech omezení internetového prodeje  
zrakových korekčních pomůcek a o dalších zajímavostech.

V rámci fóra proběhne přednáška na téma Elektronická evidence tržeb (EET) v oční optice a optometrii:

Jaký bude mít EET dopad na náš obor?“
Mgr. Jan Zahálka / re-medical s.r.o. / SČOO
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Optika a marketing   A
Nejčastější chyby u prizmatické korekce
Ing. Vladimír Pavlas | SČOO
 
Popis nejčastějších chyb při zhotovení brýlí s prizmatickou korekcí.
- realizovatelnost požadované prizmatické korekce
- potřebné údaje pro výrobu a zábrus prizmatických čoček
- vhodné a nevhodné materiály a typy čoček
- vhodné a nevhodné typy brýlových obrub
- chyby při měření prizmatických čoček

Barevné filtry v oční optice
Mgr. Jiří Koláčný | Optika Čivice s.r.o.

V průběhu semináře se seznámíme se způsoby nanášení barevných filtrů na minerální, plastové a speciální brýlové čočky. Jaký vliv mají filtry na vidění a jaký filtr je nejvhodnější  
pro konkrétní způsob užití. Dostaneme se také na hranové filtry. Co přesně Hranový filtr je a pro koho je nejvhodnější. V průběhu semináře si také prakticky vyzkoušíme nanášení barev  
na plastové brýlové čočky.

Jak čelit konkurenci typu “90 % slevy” a zajistit si loajalitu zákazníků?
Ing. Petra Hospodková | SČOO

Současné cenové války velkých firem (15min )
Krátkozrakost cenové války
Jak se bránit proti „falešným“ slevám

Loajální zákazník (15 min)
Kupní rozhodovací proces a působní marketingu 
Referenční skupina loajálního zákazníka
Proaktivní retence
Komunikace jako kontinuita

Marketing služeb – boj proti slevám konkurence (15 min)
Klíčové faktory úspěchu – jak definovat, jak komunikovat
Komunikační kanály pro práci se zákazníkem 
Komunikační strategie malých podniků  

Optika a marketing   B
Prizmata v praxi očního optika
Ing. Ivan Vymyslický | Optika Čivice s.r.o.

Jak správně číst předpis s prizmatickou korekci a jak tento předpis převést do funkčních brýlí. Nejčastější chyby, kontrola prizmatických brýlí. Možnosti výroby a správná centrace.

Zatížení binokulárního vidění při nošení brýlové korekce
Mgr. Simona Bramborová | SČOO

Pokud si člověk nasadí brýle, doslova se mu změní pohled na okolní svět. Obzvláště, pokud potřeboval korekci a nenosil ji. V takovém případě člověk bude zpočátku špatně odhadovat 
vzdálenost, což dělá problémy hlavně při řízení, pohybu na schodech, snaze uchopit předměty, apod. Změní se mu vnímání perspektivy, bude vnímat odlišnou velikost zorného pole, dále 
nastupuje též vedlejší prizmatický účinek, důsledky vad optického zobrazování a v neposlední řadě také nežádoucí odrazivost. To je jen výčet nežádoucích účinků brýlí, které mohou být 
zatěžující pro svého nositele. Tyto a další si probereme podrobněji na semináři. 

Jak být vidět na internetu? Jednoduchý a účinný digitální marketing pro oční optiku v praxi
Ing. Kateřina Ševcová | SČOO

Jaké je nákupní chování Čechů a co hledají na internetu, když nakupují v kamenné provozovně? Stručný rozbor nákupního rozhodování na úvod semináře ukáže, že pro podporu prodeje 
jsou zásadní vyhledávače. Během praktického semináře vyzkoušíme, zdali Vaši optiku vidí Google a co dělat, pokud tomu tak není. Jak docílit umístění na předních příčkách v bezplatném 
vyhledávání a jaké jsou možnosti placené reklamy? Krok za krokem provedeme nastavení reklamní kampaně ve vyhledávači Google (Google AdWords) a zaměříme se na to, jaká klíčová 
slova v souvislosti s oční optikou jsou pro potenciální zákazníky opravdu relevantní. Jak se lze prezentovat na internetu zdarma aneb jaké jsou naše hlavní katalogy pro firemní profily. 
Druhá část semináře se zaměří na to, jak měřit výsledky internetové reklamy. Jaké jsou bezplatné možnosti měření návštěvnosti Vašeho webu a jak vybrat ve změti dat tři klíčové údaje? 
Dále otestujeme, zdali je Váš web přívětivý pro mobilní zařízení. Závěrečná část semináře bude věnována otázce: „Být či nebýt se svojí optikou na Facebooku?“ a jaká úskalí a výhody obě 
varianty přináší. Kde získat relevantní obsah pro Facebook či web? 
Cílem semináře není poskytnout komplexní přehled možností digitální reklamy, ale zaměřit se na základní vybrané nástroje a jejich praktické využití v prostředí oční optiky.
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Teorie Optometrie   A
Binokulární refrakce a korekce u osob s postižením sítnice 
Mgr. Matěj Skrbek | SČOO

Výskyt závažných postižení zraku, spojených s patologiemi sítnice, se v souvislosti se stárnutím populace neustále zvyšuje. Běžně se již v naší optometrické praxi setkáváme především 
s klienty, trpícími věkem podmíněnou makulární degenerací a retinopatiemi, spojenými s velmi rozšířenými celkovými chorobami, hypertonickou a diabetickou retinopatií. Je a bude čím dál 
častější a důležitější úlohou optometristy snaha o co nejlepší možnou korekci zraku těchto pacientů, umožňující maximální využití zbývajících zrakových funkcí. V rámci tohoto workshopu 
se seznámíme s úskalími přístupu ke klientům s postižením sítnice a specifiky vyšetření monokulární i binokulární refrakce těchto osob, volbou následné korekce a využitím jejích dalších 
úprav pro zajištění co nejlepšího zrakového výkonu.

Presbyopie a související vergenční potíže
RNDr. František Pluháček, Ph.D. | Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci | SČOO

Oslabená akomodace se přes akomodačně-vergenční poměr může odrazit oslabenou konvergencí. Presbyopie tedy může být nepřímo provázána s poruchami konvergence, které mohou být 
příčinou řady obtíží. Prezentace nejprve stručně shrne základní jevy, které jsou obecně spojeny s pohledem do blízka včetně provázanosti akomodace a konvergence. Následně bude uve-
dena problematika presbyopie s důrazem na hlavní zásady a postupy při vyšetření adice. Dále budou prezentovány možné související vergenční potíže (insuficience konvergence, oslabená 
konvergence) včetně možností jejich vyšetření a řešení.

Teorie Optometrie   B
Praktické využití disociačních metod při vyšetření heteroforie a anizeikonie
Bc. Přemysl Kučera | FBMI ČVUT v Praze / SČOO

Vyšetření binokulárního vidění patří k odborným kompetencím optometristy a oddělení vjemu pravého a levého oka je základním principem vyšetření binokulárního vidění. Metody, které 
se k separaci obrazu využívají, mají být prostředkem ke správnému zhodnocení stavu binokulárního vidění. Cílem workshopu je ukázat použití jednotlivých metod, spojit danou metodu 
disociace s konkrétními testy a upozornit na jejich výhody a nevýhody při detekci a kvantifikaci heteroforie a anizeikonie.

Lancaster binocular vision test
Mgr. Gabriela Spurná, Ph.D., Mgr. Petr Veselý, DiS., doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc | Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU Brno | SČOO

Lancaster binocular test se primárně používá k vyšetření hybnosti očních svalů. Dále je možné test použít k základnímu screeningovému vyšetření aniseikonie, nebo k behaviorálnímu 
tréninku velkých očních pohybů. V teoretické části workshopu představíme vlastní test a metodiku testování. Dále probereme základní anatomické a funkční vlastnosti okohybných svalů. 
V praktické části si posluchači test sami vyzkouší. 

Praktická optometrie a kontaktní čočky   A
Jak digitální technologie ovlivňují požadavky na vidění a jaké mají dopady na zrak uživatelů?
Mgr. Roman Heinz | Essilor - OPTIKA spol. sr.o.

Smartphony, tablety, počítače a televize jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí každodenního života. Život s několika digitálními zařízeními představuje i změnu v chování nositelů 
brýlí. Oči se musí intenzivněji soustředit a opakovaně se přizpůsobovat krátkým vzdálenostem a stále menším digitalizovaným znakům. Z toho pramení kombinace několika vizuálních 
problémů, které mají hluboký dopad na zrak a na tzv. celkovou oční pohodu při práci s digitálními zařízeními.
Veškeré informace zobrazující se na displeji či monitoru IT zařízení vyžadují zvýšenou námahu a soustředění a to z důvodu úplně odlišného zobrazení ve srovnání s tištěným formou. 
Essilor představuje technologie, které snižují únavu očí a chrání zrak při používání digitálních zařízení. 

Presbyopie a kontaktní čočky – harmonická souhra
Jakub Vrba | Johnson & Johnson Vision Care Companies
(druhou praktickou částí tohoto semináře je seminář B: Multifokální kontaktní čočky, které sedí. „Na vlastní kůži“, Mgr. Martin Falhar, Ph.D.)

Přijďte se seznámit s revolučním designem multifokálních kontaktních čoček, který se liší od ostatních. Po dosažení presbyopického věku počet nositelů kontaktních čoček dramaticky 
klesne. Přitom je to životní období, ve kterém se bez korekce zraku nikdo neobejde. Aplikace multifokálních čoček je mezi kolegy považována za pracnou, zdlouhavou a výsledek, tedy 
klient pravidelně si kupující čočky, je nejistý. Johnson & Johnson vyvinul na základě největší studie, která zkoumala presbyopickou populaci, revoluční design multifokální kontaktní čočky. 
Aplikace je rychlá a jednoduchá, u 97 % klientů vystačíte s maximálně dvěma páry čoček. Vidění je i u středních a vysokých adicí výborné. Zjistěte, jak tyto čočky fungují, jaké jsou osvěd-
čené tipy pro úspěšnou aplikaci a přijďte si je prakticky osahat, případně vyzkoušet. Budete mít mezi klienty více spokojených presbyopů. Věnovat se Vám budou optometristé Jakub Vrba  
a Martin Falhar, s kterým budete mít možnost si tyto nové multifokální čočky vyzkoušet doslova i „na vlastní kůži“. 
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Anotace seminářů

Potenciál v multifokálních kontaktních čočkách
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. | Bausch+Lomb

Jak uspět u zákazníků s multifokálními kontaktními čočkami? Seznámíme vás s možnostmi a potenciálem multifokálních kontaktních čoček, které se postupně stále více dostávají do po-
předí zájmu klientů s presbyopií. Jsou prezentovány srovnávací studie a charakteristiky jednotlivých materiálů, které lze klientům doporučit. Také pak možnosti jednotlivých typů, kdy jsou 
vyzdviženy výhody a úskalí jednotlivých provedení. V praktické části je možné různé materiály porovnat. Zajímavostí je využití topografu k posouzení nejen přední plochy rohovky v celém 
jejím rozsahu, ale též vlastnosti slzného filmu, které mohou mít výrazný vliv na úspěšnou aplikaci těchto speciálních kontaktních čoček. 

Vertikální fórie
Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D., Bc. Michal Krasňanský | CooperVison Limited

Výškové úchylky představují specifickou kategorii poruch binokulárního vidění, které často působí klientům nemalé obtíže. Komplexní přístup k této skupině poruch přitom chybí a praktický 
postup ke korekci se málokdy uvádí.
My Vám v teoretickém úvodu připomeneme typické příznaky vertikálních úchylek, upozorníme Vás na významné anamnestické údaje a provedeme Vás kompletním vyšetřovacím postupem. 
Vysvětlíme Vám význam vyšetření disociovaného postavení, motoriky a komitance. Popíšeme si význam prismatické adaptace a doporučíme praktické schéma pro ulehčení rozhodování o 
předpisu prismatické korekce.
V praktické části si na vlastní kůži vyzkoušíte práci s našim vyšetřovacím formulářem a naučeným testům podrobíte svého kolegu. Těšíme se na všechny aktivní účastníky! 

 

Vizuální tréning
Ing. Ivan Vymyslický | SČOO

Pověst a realita vizuálního tréningu. Možnosti a hranice VT, správný postup, VT v praxi optometristy, praktické příklady a ukázky.

 

Praktická optometrie a kontaktní čočky   B
Digitální únava a kontaktní čočky
Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D., Bc. Michal Krasňanský, Bc.Tomáš Dobřenský | CooperVison Limited

Únava očí způsobená intenzivní zátěží jako je čtení, nebo práce s počítačem. To je častý stesk klientů, kteří přicházejí do naší praxe. Zda je na vině refrakční vada, binokulární problém, 
nebo způsob korekce nebývá vždy snadné rozlišit.
To jak práce s digitálními zařízeními působí na náš zrakový systém a v čem je odlišná od běžného čtení z papíru, ale i metody posuzování binokulární spolupráce při fixaci na monitor, Vám 
vysvětlíme v našem workshopu. Uvedeme možné způsoby korekce a to od těch tradičních, až po žhavé novinky v oblasti kontaktních čoček se speciální geometrií optické zóny v periferii.

Jak být úspěšný s korekcí presbyopie kontaktními čočkami
Helmer Schweizer | ALCON Vision Care
 
Důležitým krokem k úspěchu v aplikaci kontaktních čoček je pochopení požadavků a potřeb vašeho pacienta. V praktické části se zaměříme na zkušenosti s aplikací multifokálních kontakt-
ních čoček ve Vaší praxi a ukážeme si jak být úspěšnější při korekci presbyopie pomocí kontaktních čoček. 

Multifokální kontaktní čočky, které sedí. „Na vlastní kůži“
Mgr. Martin Falhar, Ph.D. | Johnson & Johnson Vision Care Companies
(první teoretickou částí tohoto semináře je seminář A: Presbyopie a kontaktní čočky – harmonická souhra, Jakub Vrba)

Přijďte se seznámit s revolučním designem multifokálních kontaktních čoček, který se liší od ostatních. Po dosažení presbyopického věku počet nositelů kontaktních čoček dramaticky 
klesne. Přitom je to životní období, ve kterém se bez korekce zraku nikdo neobejde. Aplikace multifokálních čoček je mezi kolegy považována za pracnou, zdlouhavou a výsledek, tedy 
klient pravidelně si kupující čočky, je nejistý. Johnson & Johnson vyvinul na základě největší studie, která zkoumala presbyopickou populaci, revoluční design multifokální kontaktní čočky. 
Aplikace je rychlá a jednoduchá, u 97 % klientů vystačíte s maximálně dvěma páry čoček. Vidění je i u středních a vysokých adicí výborné. Zjistěte, jak tyto čočky fungují, jaké jsou osvěd-
čené tipy pro úspěšnou aplikaci a přijďte si je prakticky osahat, případně vyzkoušet. Budete mít mezi klienty více spokojených presbyopů. Věnovat se Vám budou optometristé Jakub Vrba  
a Martin Falhar, s kterým budete mít možnost si tyto nové multifokální čočky vyzkoušet doslova i „na vlastní kůži“. 

Binokulární refrakce & subjektivní refrakce noční myopie
Jakub Vrba  
Měřme díky možnosti binokulární refrakce oči kvalitněji, jednodušeji a s nadšením. Ukážeme Vám jak na to.
Mnoho zákazníků k vám také přichází, protože se v noci při jízdě cítí nejistě. Nyní máte možnost reagovat na tyto otázky a stížnosti a pomocí Aktivního rámu, který je rozšířením 3D LCD 
optotypu, přesně změřit dioptrickou hodnotu noční myopie. Aktivní rám nabízí ještě více příležitostí Vašemu refrakčnímu marketingu a efektivnímu prodeji většího počtu brýlí. To neumí 
žádný internetový obchodník, využijte tuto možnost.
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Poster prezentace

Určení polohy torických intraokulárních čoček za použití virtuálního navigačního systému
Martin Fůs, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Jan Lešták
FBMI ČVUT v Praze | Oční klinika Jan Lešták

Inovativní způsob pooperační diagnostiky v chirurgii katarakty a zejména určení aktuální polohy torické nitrooční čočky je primárním cílem studie. Naší snahou je za využití vyspělé tech-
nologie virtuálního navigačního systému nalézt cestu k detekci úhlové pozice implantovaných čoček. Prvním krokem studie je volba optimální metodiky pořizování pooperačních snímků 
prostřednictvím navigačního systému VERION. Následující krokem je tvorba aplikace schopné analýzy pořízeného snímku a určení úhlové polohy torických nitroočních čoček.
Principem příspěvku je přiblížení základních principů a přínosu systému VERION při chirurgii katarakty, se zaměřením na nadcházející cíle studie. Prezentováno bude několik pilotních po-
operačních snímků a hlavní myšlenka detekce pooperační polohy nitrooční čočky. Studie je zpracovávána v rámci diplomové práce na Českém vysokém učení technickém – Fakultě biome-
dicínského inženýrství1 a to ve spolupráci s Oční klinikou Jána Leštáka.

Změny endotelových buněk rohovky a nitrooční tekutiny po operaci katarakty fakoemulzifikací  
a za asistence femtosekundového laseru
Kateřina Pavlíčková, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová
FBMI ČVUT v Praze | Oční klinika Jan Lešták

Cílem této studie je zjistit, jak laser, používaný při operaci katarakty, ovlivňuje tkáně rohovky. Pacienti jsou rozděleni do dvou skupin podle podstoupené techniky operace katarakty. První 
skupinu tvoří pacienti operovaní manuální technikou, druhou skupinu tvoří pacienti operovaní za asistence femtosekundového laseru. Jsou porovnávány výsledky obou skupin z předope-
račního a pooperačního vyšetření rohovkového endotelu a pH nitrooční tekutiny. Měření pH nitrooční tekutiny je prováděno pomocí vláknového senzoru založeného na detekci fluorescence 
závislé na pH.

New distance extended master study program
Petr Veselý, Sylvie Petrová, Svatopluk Synek a Pavel Beneš | KOO LF MU Brno

Poster popisuje vznik nového navazujícího kombinovaného studia Optometrie v anglickém jazyce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno.

Optika a optometrie, Ortoptika, Optometrie - posterová prezentace
Petr Veselý, Sylvie Petrová, Svatopluk Synek a Pavel Beneš | KOO LF MU Brno

Poster představuje a rekapituluje existenci bakalářského studia Optika a Optometrie, Ortoptika a navazujícího magisterského studia Optometrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity 
Brno.

Vliv aniseikonie na kvalitu prostorového vidění
Petr Veselý, Svatopluk Synek | KOO LF MU Brno

Ve studii byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi použitím jednotlivých size lens. Každá size lens (1, 3 a 5 %) zhoršila kvalitu stereoskopického vidění o statisticky významnou hod-
notu (průměr R = 32,28´´, R1 = 38,87´´, R3 = 43,98´´, R5 = 64,96´´, Wilcoxon test vše p<0,001).

Strukturogram očních potíží a možností jejich řešení
Renáta Heinzová, Jitka Ošťádalová | Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Strukturogram je určen především jako edukační pomůcka pro orientaci veřejnosti. Představuje schematické grafické uspořádání obvyklých očních či zrakových potíží, případně souvisejících 
požadavků pacienta, a přehledně je přiřazuje do kompetence příslušného zdravotnického pracovníka – oftalmologa či optometristy, popř. vymezuje oblast vzájemné spolupráce.

The Crowding Phenomenon
Jitka Ošťádalová | Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Výsledky měření zrakové ostrosti pomocí optotypu závisí nejen na typu použité sady znaků, ale též na jejich vhodném uspořádání. Například při příliš malém rozestupu se znaky na jednom 
řádku stávají hůře čitelné. Tento jev je známý jako „Crowding Phenomenon“. Prezentace poskytuje přehlednou rešerši tohoto jevu.

Night Myopia
David Chytil | Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Při nízkých úrovních jasu je možné pozorovat větší či menší myopizaci oka, tzv. noční myopii. Tento jev může působit problémy například při řízení motorového vozidla v noci. Prezentace 
uvádí do problematiky noční myopie včetně vhodné anamnézy a korekčního postupu.
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Bc. Přemysl Kučera

Přemysl Kučera absolvoval studium optiky a optometrie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po absolutoriu se jako registrovaný optometrista na několika pra-
covištích věnoval vyšetřování refrakce a aplikaci kontaktních čoček. Několik let vedl provoz pracoviště oční optiky. Později pracoval jako firemní školitel sítě očních 
optik s kompetencemi v oblasti optiky, optometrie, psychologie prodeje, e-learningu a vedení lidí. V roce 2012 začal vyučovat Přemysl Kučera studenty oboru Optika 
a optometrie na katedře přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, v roce 2015 nastoupil na toto pracoviště jako interní lektor opto-
metrie. Přednáší předměty „Subjektivní refrakce“, „Binokulární vidění a základy ortoptiky“ a „Psychologie prodeje“ a vede praktická cvičení. Zároveň se věnuje školení 
optometristů a optometrické praxi.
Přemysl Kučera se představí úvodní přednáškou „Evoluce binokulárního vidění“ a dále povede workshop „Praktické využití disociačních metod při vyšetření heteroforie 
a anizeikonie“.

Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

Svou kariéru začal studiem oboru diplomovaný oční technik na Vyšší zdravotnické škole v Brně završeného absolutoriem v roce 2001. V roce 2003 ukončil bakalářské 
studium optometrie na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně si v roce 2005 prohloubil vzdělání magisterským oborem Specializace ve zdravotnictví - optometrie 
na Masarykové univerzitě v Brně. V roce 2005 se stal studentem doktorského programu na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zabýval výpočtem optické mohutnosti 
intraokulárních čoček u biometricky nestandardních očí. Svou dizertační práci obhájil v roce 2010 a obdržel titul Ph.D. Na základě výsledků svého výzkumu publikoval 
dva impaktované články v zahraničním žurnálu a své závěry prezentoval formou posteru na mezinárodním kongresu EAOO v roce 2011 v Praze.
Svou praxi očního optika a optometristy začal v roce 2003, kdy od roku 2005 až doposud působí v rodinné oční optice v Třebíči. Má zkušenosti s provozem webzinu 
se zaměřením na oční optiku a optometrii. Je členem Společnosti českých optiků a optometristů, kde v roce 2015 působil jako viceprezident. Od roku 2012 působí v 
lektorském kolektivu THE VISION CARE INSTITUTE®. Publikoval několik článků v České oční optice, podílí se na překladu odborných článků. V posledních třech letech 
je aktivním účastníkem odborných školících akcí.

Bc. Ing. Ivan Vymyslický

Bc. Ing Ivan Vymyslický vystudoval strojní fakultu Vojenské akademie v Brně, obor oční optik v Brně, obor optometrie na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor Vizuální 
optometrie - tréning v Mnichově.
Přednášel jako pedagog na Střední zdravotnické škole obor oční optika v Brně a Košicích, také na Masarykově Univerzitě obor optometrie. 
Osm let byl ředitelem a jednatelem firmy Rodenstock pro ČR a SK. Od roku 2004 je soudním znalcem.
12 let pracoval jako viceprezident SČOO.
Mimo každodenní vlastní praxi v oční optice a optometrii se věnuje přednáškám, seminářům a vzdělávaní v oční optice, optometrii a prodejních dovednostech.
Pravidelně je účastníkem mezinárodních konferencí optometrie a vizuální optometrie při WVAO v Německu.

Helmer Schweizer

Helmer Schweizer je vzdělaný optometrista (v Německu), specializovaný na kontaktní čočky. Po několika letech soukromé praxe se zapojil do dění a formování průmyslu 
KČ, v němž působí již přes 26 let. Působil v pozicích “professional affairs”, “R&D”, “new business development”, “marketing and sales” atd.

Od 2003 do 2009 a opět od 2011 do současnosti byl a je prezidentem EUROMCONTACT (Evropská asociace výrobců kontaktních čoček a od 2007 je ředitelem Evropského 
fóra kontaktních čoček (ECLF). Přednáší odborná témata na univerzitách po celém světě, úzce spolupracuje s Evropskou radou optometrie (ECOO), Světovou radou 
optometrie (WCO) a dalšími mezinárodními odbornými radami a asociacemi. Podporoval mezinárodní kongresy, které SČOO v minulosti organizovalo při OPTĚ a je tak 
spojen s opticko-optometrickým děním v ČR profesním přátelstvím. Je částečně zástupcem průmyslu KČ, ve velké míře je však také profesním entuziastou, kterému leží 
na srdci pozice a budoucnost profese a velkou část svých aktivit směřuje nekomerčním vzdělávacím směrem. 

Vlastní dva MBA tituly (Robert H. Smith school of Business, University of Maryland, U.S.A. a Lorange Institute of Business v Curychu Zurich, Švýcarsko). Vyučuje KČ 
na optometrické škole v městě Novi Sad (Srbsko) a je profesorem na částečný úvazek na univerzitě Velika Gorica (Chorvatsko). Publikuje články, knihy, postery a vedl 
semináře na mnoha kongresech v různých zemích.

Kromě přednášky “Korekce binokulárního vidění kontaktními čočkami” a semináře “Jak být úspěšný s korekci presbyopie kontaktními čočkami” bude také jednou  
s ústředních postav diskusního fóra, kterým bude kongres zakončen: promluví zde mimo jiné o možnostech omezení prodeje kontaktních čoček přes internet.

Mgr. Karolína Kroupová

Již v průběhu svých studií na Právnické fakultě UK v Praze se intenzivně věnovala problematice zdravotnictví a zdravotnického práva. Praktické zkušenosti v této ob-
lasti pak získala jako odborný referent na Ministerstvu zdravotnictví, kde se zabývala agendou správních řízení o stanovování cen a úhrad. V současné době je senior 
konzultantem v poradenské společnosti re-medical. 
Specializuje se na oblast zdravotnických prostředků, poskytování zdravotních služeb a veřejného zdravotního pojištění. Je vyškoleným specialistou pro práci s registrem 
RZPRO, certifikovanou manažerkou kvality v oblasti poskytování zdravotních služeb, ale také například i hlavní autorkou publikací Metodika pro oční optiky a Metodika 
pro optometristy.  
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Mgr. Jan Zahálka

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, akademické mezinárodní zkušenosti získal při studiu evropského práva na University of Wolverhampton 
(VB). V letech 2009 – 2011 byl zaměstnán jako právník ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se specializací na veřejné zakázky.
Poté pracoval ve VZP ČR, kde zajišťoval veškerou právní agendu Odboru léčiv a zdravotnických prostředků. Od počátku své činnosti se specializuje na oblast zdravotnic-
tví, a to především agendu léčiv, problematiku zdravotnických prostředků a v neposlední řadě stále aktivně působí v oblasti veřejných zakázek a jejich elektronizace, 
s další specializací na využívání elektronických aukcí, a to jako konzultant, školitel a přednášející (IIR, NAR marketing, proe.biz). Je členem prezidia asociace APUeN.
Pan Zahálka je spolumajitelem konzultační a právní kanceláře pro oblast zdravotnictví, s níž začalo Společenstvo v roce 2015 spolupracovat na řešení problémů, které 
komplikují praxi očního optika a optometristy. Prvním nezbytným krokem v tomto bylo přehledné a jasné vymezení legislativního rámce obou profesí. V dubnu 2016, při 
letošním veletrhu OPTA, vám byl prezentován první významný výsledek spolupráce, brožura “Metodika pro oční optiku” a nyní, při kongrese OPTOMETRIE-OPTIKA 2016 
vám představíme “Metodiku pro optometristy”, 30 stránkovou brožuru, která zevrubně vysvětluje práva a povinnosti optometristů dle dotčených právních předpisů,  
a která byla, stejně jako optická metodika, připomínkována a přijata národními orgány. Pan Zahálka bude, kromě přednášky “Metodika pro optometristy”, připraven vám 
během sobotního odpoledne odpovědět na dotazy v prostoru registrace a stolku SČOO a bude také jednou s ústředních postav diskusního fóra, kterým bude kongres 
zakončen: promluví zde mimo jiné v kratší přednášce o tom, jaký dopad bude mít EET na náš obor. 

re-medical s.r.o.

re-medical s.r.o. je poradenská společnost založená v roce 2012 odborníky s lékařským a právním vzděláním a unikátní kombinací profesních zkušeností z nejvýznam-
nějších zdravotnických institucí v ČR. re-medical úspěšně pomáhá s orientací v právně-administrativní džungli českého zdravotnictví především výrobcům, dovozcům  
a distributorům zdravotnických prostředků, poskytovatelům zdravotních služeb, ale i odborným společnostem nebo pacientům a pacientským organizacím. Od roku 2015 
SČOO využívá profesionálních služeb re-medical a výsledkem plodné spolupráce jsou, mimo jiné projekty, brožury Metodika pro oční optiky a Metodika pro optometristy.

Ing. Vladimír Pavlas

Je absolventem oboru Přesná mechanika a optika na ČVUT v Praze v roce 1984.
Po studiích pracoval v technickém rozvoji v Dioptře Turnov.
V roce 1991 se podílel na založení společnosti KONVEX Recept optika s.r.o., která vyrábí brýlové čočky i technickou optiku, a od té doby je jejím spolumajitelem. Působí 
zde také jako hlavní konstruktér brýlových čoček a své bohaté zkušenosti využívá i k řešení nestandardních a problematických dioptrických korekcí zraku. Navrhuje 
výpočetní algoritmy pro výrobu běžných brýlových čoček i pro čočky se zvláštními požadavky na zobrazovací vlastnosti, např. do prohnutých obrub. Již přes 30 let se 
věnuje v oblasti oční optiky novým výrobním postupům a výrobkům a speciálním povrchovým úpravám, zejména proti UV, HEV a IR záření.

Mgr. Jiří Koláčný

Vystudoval optometrii na Karlově Univerzitě v Praze a doplnil si vzdělání na magisterský titul na Masarykově Univerzitě v Brně. Hned po studiu nastoupil do většího 
řetězce optik na pozici optometrista, kde po čase zastával funkci Supervizora všech optometristů. Po osmi letech dostal nabídku na práci u Optiky Čivice jako oblastní 
manager, kde pracuje s láskou a radostí do teď. Nejraději strká nos do všeho, co se v optice hýbe a má fyzikální základ. Nejčastěji ho najdete na antireflexu, kde s lupou 
na hlavě zkoumá jak ho udělat tvrdším než je a jak to potom dobře prodat.

Ing. Petra Hospodková

Petra Hospodková vystudovala ekonomiku a management na CVUT, toto vzdělání dále doplnila o titul MBA, kterým rozšířila portfolium svých znalostí také o marketing. 
Úvod své kariéry zahájila v roce 2007 v poradenské společnosti Deloitte, v auditním oddělení, kde se zabývala zejména finančním reportingem. Od roku 2013 působí 
na Fakultě biomedicínského inženýrství jako akademický pracovník a lektor ekonomicko manažerských předmětů. V rámci svého působení na univerzitě se také aktivně 
věnuje problematice Health Technology Assessment a je členkou skupiny CzechHTA. Jako konzultantka a školitelka spolupracuje aktivně s privátním sektorem, konkrétně 
s malými a středním podniky, kterým pomáhá hledat nová řešení pro jejich stávající podnikovou a marketingovou koncepci.

Ing. Kateřina Ševcová 

Kateřina Ševcová získala bakalářský titul na Univerzitě Karlově v Praze, kde studovala obor Sociologie a sociální politika. Ve studiích pokračovala na Vysoké škole finanč-
ní a správní, kde v rámci magisterského studia absolvovala obor Marketingová komunikace. V rámci své oceněné diplomové práce zpracovala návrh metodiky průzkumů 
spokojenosti pacientů v soukromém zdravotnictví. Během studií získala grant Evropské komise programu Evropská dobrovolná služba, v rámci kterého rok působila 
v egyptské Mansouře jako koordinátor komunitních projektů zaměřených na ochranu a podporu zdraví. Přehled v oboru oční optiky získala na Essilor Academy v Paříži. 
V letech 2007 až 2012 působila na pozici Vedoucího analytického týmu a později Manažera oddělení marketingu a analýz v soukromé zdravotnické síti Santé, kde měla 
na starosti jak komerční komunikaci, tak také vývoj nových produktů v oblasti preventivní péče pro široké spektrum odborností včetně oftalmologie. Dále působila jako 
interní auditor pro normu ISO 9001:2000. Od roku 2012 zastává Kateřina Ševcová pozici Marketing and Product Manager ve společnosti ESSILOR-OPTIKA, české pobočce 
předního světového výrobce brýlových čoček a přístrojů pro oční optiku a optometrii. V rámci produktového portfolia Essilor je zodpovědná za trade marketingové 
aktivity, reklamní kampaně a PR aktivity. Mezi nejznámější patří kampaň Varilux Modern Hero, která byla oceněna odborným časopisem Strategie mezi 10 nejlepšími 
reklamami v březnu tohoto roku.
V rámci kongresu Optika Optometrie 2016 povede Kateřina Ševcová seminář na téma „Jak být vidět na internetu? Jednoduchý a účinný digitální marketing pro oční 
optiku v praxi.“
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Mgr. Simona Bramborová, DiS.

V roce 2008 získala vzdělání v oboru Diplomovaný oční technik bez získání zdravotnické způsobilosti na Vyšší odborné škole zdravotnické v Brně. Následně v roce 2009 
získala bakalářský stupeň vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně, ve studijním oboru Optometrie a se zaměřením bakalářské práce na sportovní brýle v souvislosti 
s jejich ochrannou a korekční funkcí. V roce 2011 dokončila magisterské studium oboru Optometrie na Masarykově univerzitě a její diplomová práce se týkala zastoupení 
ortoforie v populaci emetropů. Od roku 2013 se dále vzdělává v doktorském programu na Masarykově univerzitě v oboru Lékařská biofyzika. Publikuje články a postery 
na konferencích optometrie v Evropě a aktivně se účastní kongresů optiky a optometrie v České republice.
V oboru oční optiky se pohybuje již 11 let a v oboru optometrie působí 7 let. Působí v očních optikách v Hradci Králové a Chrudimi. Svou praxi zaměřuje na předpis 
binokulární korekce a poradenství následných možných korekčních pomůcek a jejich kombinací.

RNDr. František Pluháček, Ph.D.

František Pluháček se podílí na vzdělávání optometristů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je registrovaný optometrista, přičemž tento obor vystudoval v rámci baka-
lářského studia na Přírodovědecké fakultě UP. Dále má pedagogické vzdělání s aprobací matematika a fyzika pro střední školy získané na téže fakultě, kde také absolvoval 
doktorské studium oboru Aplikovaná fyzika s tematickým zaměřením do oblasti oftalmologie.
Od roku 2003 je zaměstnancem Katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Většinu své profesní dráhy se věnuje výuce odborných předmětů a vedení stu-
dentských prací v oboru optometrie, významně se podílí na organizaci tohoto studia, účastní se projektů zaměřených na rozvoj studia a zabývá se výzkumem v oblasti 
fyziologické optiky. Při akreditaci Evropského diplomu z optometrie na UP působil jako univerzitní koordinátor. Také spolupracuje s SČOO zejména v souvislosti s každo-
ročními kongresy. V rámci výzkumu úzce spolupracuje mimo jiné s Anglia Ruskin University v Cambridge. Aktivně se účastní tuzemských i mezinárodních vzdělávacích  
a vědeckých konferencí v oboru, je spoluorganizátorem konference OPTOfest katedry optiky PřF UP a výsledky výzkumných projektů publikuje v tuzemských i zahranič-
ních odborných časopisech.
Na kongresu přednese seminář zaměřený na presbyopii a související vergenční potíže.

Mgr. Gabriela Spurná, Ph.D.

Absolvovala studium optiky a optometrie na Masarykově univerzitě v Brně, kde také v letošním roce úspěšně ukončila studium ortoptiky. Jakožto registrovaný opto-
metrista a ortoptista se věnuje refrakci, aplikaci kontaktních čoček a vizuální terapii. V současné době působí jako externí vyučující na Katedře optometrie a ortoptiky 
v Brně. 

Mgr. Petr Veselý, DiS.

Petr Veselý je oční optik, optometrista a pedagog. Vyšší odbornou školu vystudoval v roce 2000 a stal se diplomovaným očních optikem. Praktické zkušenosti s oční 
optikou získával již během studia. Ve studiu pokračoval na 2. LF Univerzity Karlovy v oboru Optika a optometrie. Studium dokončil v roce 2003. V následujících letech 
byl zaměstnán v oční optice jako optometrista a kontaktolog. Od roku 2005 do roku 2007 studoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity obor Pedagogická speci-
alizace optometrie. Zde také pokračoval ve svém postgraduálním studiu v oboru Lékařská biofyzika, které dokončil v roce 2013 a získal titul Ph.D. Odborné zkušenosti 
na mezinárodní úrovni získal na pracovištích ve Slovinsku a Chorvatsku.
V současné době Petr Veselý pracuje jako odborný asistent na LF Masarykovy univerzity, kde se podílí na vzdělávání studentů oborů Optika a optometrie, Optometrie, 
Ortoptika a Optometry, který je vyučován v anglickém jazyce. Dále pracuje jako optometrista v Refrakčním centru Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní ne-
mocnice u sv. Anny v Brně.
V oboru oční optiky a optometrie se Petr Veselý tedy pohybuje již téměř 20 let. Od roku 2008 je členem České kontaktologické společnosti, od roku 2009 je členem 
Společenstva očních optiků a optometristů a od roku 2015 je individuálním členem Evropské akademie optiky a optometrie (EAOO). Každoročně se aktivně účastní 
tuzemských i zahraničních odborných konferencí, kde prezentuje výsledky své vědecké práce. Je autorem nebo spoluautorem 3 odborných monografií, 2 elektronických 
publikací, 3 článků v časopisech s IF a mnoha dalších odborných článků.
Na letošním kongrese OPTOMETRIE OPTIKA bude prezentovat Lancaster test, který je určen pro vyšetření funkcí okohybných svalů a analýzu jejich poruch.

Mgr. Matěj Skrbek

Matěj Skrbek je absolventem brněnské Katedry optometrie a ortoptiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V optometrické praxi se pohybuje bezmála deset let a od 
konce roku 2009 se na brněnské katedře spolupodílí na přípravě pregraduálních studentů optometrie. Kromě publikací odborných textů a prezentací na mezinárodních 
i tuzemských vzdělávacích akcích se zaměřuje zejména na osvětovou činnost v oblasti péče o zrak a korekce očních vad a na popularizaci oboru optometrie v očích 
široké veřejnosti.
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Mgr. Roman Heinz

V roce 2006 ukončil Roman Heinz středoškolské vzdělání na SZŠ v Brně oboru Oční technik. Následně pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity 
zakončené ziskem titulu Bakalář. Na tento titul navázal úspěšným absolvováním magisterského studia v roce 2011. 
Od roku 2007 byl zaměstnán v soukromé oční optice v Brně, kde působil jako optometrista specializující se na prizmatickou korekci a oční trénink. V letech 2011 až 
2014 působil jako pedagog na SZŠ a VOŠ Merhautova v Brně se zaměřením na teoretickou i praktickou výuku studentů oboru Oční optik a Diplomovaný oční optik. Od 
roku 2014 Roman Heinz působí jako Odborný poradce pro brýlové čočky ve společnosti ESSILOR-OPTIKA, která je předním světovým výrobcem brýlových čoček a přístrojů 
pro optiku a optometrii. V posledních letech vedl řadu seminářů a přednášek na odborných oborových vzdělávacích akcí a úzce spolupracuje se středními i vysokými 
školami vyučujícími obory oční optik a optometrista.
Seminář na kongresu Optika a Optometrie, který povede Roman Heinz, bude zaměřen na téma „Jak digitální technologie ovlivňují požadavky na vidění a jaké mají 
dopady na zrak uživatelů“.

Jakub Vrba

Jakub Vrba je optik a optometrista s více než 25 letou praxí. Po studiu na gymnáziu a oční optice v Praze pracoval jako optik. 15 let se věnuje optometrii a pracoval 
jako optometrista, vedoucí a interní školitel v několika firmách. Od roku 2008 je lektorem THE VISION CARE INSTITUTE®, Johnson & Johnson, a několik let byl činný 
jako Professional Affairs Consultant pro Johnson & Johnson Vision Care. S J&J nadále úzce spolupracuje. Pro firmy působící v oboru oční optiky připravuje a realizuje 
přednášky a školicí programy. Je autorem a spoluautorem řady přednášek a pravidelně přednáší na kongresech a vzdělávacích akcích. Jeho oblíbená témata jsou kon-
taktní čočky, komunikační dovednosti, refrakce a binokulární vidění. Ve své praxi s oblibou řeší „speciální“ případy. Čas nyní dělí mezi optiku a školení. Rád se učí nové 
věci a rád předává své praktické zkušenosti. Optika je pro něj nevyčerpanou studnou překvapení.

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně a aktivně se věnuje oční optice a optometrii od roku 1998. Je očním optikem a optometristou v Brně. Od svých 23 let se také 
podílí na výuce technických pracovníků v oční optice a optometristů (od r. 1999 na IDVPZ Brno, poté NCO NZO), jako externí vyučující působí od roku 2003 na Katedře 
optometrie a ortoptiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, od r. 2014 také na VOŠ Merhautova v Brně.
Je odborným konzultantem v oblasti kontaktních čoček a kontaktologie, členem předsednictva rady České kontaktologické společnosti, členem SČOO, EAOO a dalších. 
Pravidelně přednáší na odborných konferencích a fórech v České republice pro různé společnosti v oboru, externě spolupracuje s výrobci brýlových a kontaktních čoček, 
dále s dodavateli brýlových obrub a kontaktních čoček. Aktivně se účastní i zahraničních akcí a kongresů, vždy s prezentací výsledků vlastní práce.
Je autorem výukového textu Optická praktika (2010), knihy Přístroje pro optometrii a oftalmologii (2015), spoluautorem elektronické publikace Základy metod korekce 
refrakčních vad (2016) a více než dvou stovek článků v odborných publikacích nejen domácích, ale i zahraničních, včetně impaktovaných. Dále též reaguje vždy na 
aktuální témata a novinky v populárních, módních a trendy časopisech a jiných médiích.

Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.

Vystudovala Optiku a Optometrii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po získání akademického titulu Mgr., pokračovala v navažujícím doktorském studiu, 
které ukončila úspěšnou obhajobou disertačí práce v roce 2015. Během studia absolovovala akademické stáže na Veleučilišti Veliká Gorica v Chorvatsku a na Aston 
University, Birmingham ve Velké Británii. Aktivně se podílela na výuce studentů optometrie i zahraničních studentů všeobecného lékařství, vedla a oponovala řadu 
diplomových prací.
Po dokončení magisterského studia pracovala jako vedoucí oční optiky v Brně, kde se věnovala zejména refrakci, aplikaci měkkých kontaktních čoček a managementu 
provozu. Od roku 2012 působí jako odborná lektroka společnosti pro výrobu a distribuci kontaktních čoček. Aktivně se účastní tuzemských i zahraničních konferencí, 
připravuje odborné semináře, workshopy a vzdělávací materiály. 
Je členkou profesních oborových organizací: Britské kontaktologické společnosti (BCLA) a České kontaktologické společnosti (ČKS). Od roku 2014 zasedá v radě České 
kontaktologické společnosti. V současnosti se specializuje na vývoj a progresi refrakčních vad (kontrola krátkozrakosti) a binokulární vidění (skryté šilhání, šilhání, 
dvojité vidění).

Michal Krasňanský M.Sc
 
Bakalárske štúdium optometrie ukončil na Masarykovej Univerzite v Brne. Magisterské štúdium absolvoval na HTW Aalen v Nemecku so záverečným výskumom zameraným 
na aniseikoniu. Od roku 2011 pracuje ako externý lektor a vedie viacero vzdelávacích kurzov pre rôzne optické firmy. Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných 
konferenciách. Okrem štúdia v Nemecku absolvoval odborné stáže na Pacific University of Optometry(Portland,USA) zamerané na binokulárne videnie, zrakové trénin-
gy,pediatrickú a športovú optometriu. Na stáži v New England College of Optometry(Boston,USA) sa venoval diagnostike a klinickej praxi. V súčasnosti pracuje ako 
optometrista v UVEA mediklinik v Martine a v súkromnej praxi.
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Fakulta Stavební ČVUT 
- místo konání kongresu

Hostel Dejvická

Hostel Sinkuleho

Hotel
International

Prague

Bývalá čistírna odpadních vod 
- místo konání party-rautu

Hostel Bubeneč

PARKOVÁNÍ v okolí Fakulty stavební
Od sprna byly v okolí ČVUT zavedeny parkovací zóny, na kterých je však v okolí Fakulty stavební parkování v sobotu a neděli bez omezení a zdarma (přeru-
šované modré značení na vozovce).

Přímo proti vchodu do Fakulty stavební je možnost placeného parkování pod budovou nové Národní technické knihovny.
www.garazedejvice.cz

Další možnost placeného parkování je nedaleko - v blízkosti Vítězného náměstí (za 150 Kč na den)
www.parkovistenakulataku.cz

INTERNET v místě Kongresu

Připojení přes            (od 9.00-18.00 hod):   Název sítě: FSv AP   Přihlašovací jméno: wififce   Heslo: SCOO2016
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