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Název bakalářské práce: Vliv zrakového tréninku na výsledky vyšetření 

binokulárních funkcí   

 

Abstrakt: 

Tato bakalářská práce pojednává o zrakovém tréninku. V úvodu se práce zabývá anatomií  

a fyziologií zrakového ústrojí, dále je popsána akomodace a konvergence včetně jejich poruch 

a následného řešení. Další část práce je věnována samotnému zrakovému tréninku, jeho 

historii a dnešnímu významu v optometrii. Poslední kapitola popisuje metody, pomocí 

kterých lze zrakový trénink provádět. Cílem této práce je demonstrovat změny binokulárních 

funkcí po absolvování zrakového tréninku u 5 dospělých osob pomocí vybrané metody.  

 

Klíčová slova: 

Zrakový trénink, metody zrakového tréninku, dekompenzovaná heteroforie, fúzní rezervy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bachelor’s Thesis Title: Effect of visual training on the results of binocular 

function examinantions 

 

Abstract:  

This bachelor’s thesis is about visual training for adults. The introduction briefly describes the 

anatomy and physiology of the visual system, focusing on accommodation and convergence, 

their disturbances and subsequent treatment solutions.The following part focuses on the visual 

training itself, its history and present day uses in pracical optometry. The last chapter is 

devoted to methods of visual training. The goal of this work is to demonstrate changes of 

binocular functions after participation in visual training. For these reasons 5 adults have been 

chosen and we have used the stated methods. 
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1  Úvod 
Binokulární vidění, tedy schopnost vidět obraz oběma očima současně, vzniká 

spoluprací senzorické, optické a anatomické složky. Aby k této spolupráci mohlo docházet, 

je potřeba vzájemného vztahu akomodace a konvergence. Vzhledem k častému přetěžování 

vergenčního systému , dochází u mnoha jedinců k poruchám akomodace a konvergence, které 

jsou spjaty s astenopickými obtížemi. Mezi tyto obtíže patří zejména bolest hlavy, tlak za 

očima, pálení, řezání očí, rozostření čteného textu, dvojité vidění nebo také rychlá únava při 

práci do blízka. Zmíněné komplikace jsou pro člověka velmi zatěžující, proto je žádoucí 

snažit se tyto stavy minimalizovat a v ideálním případě úplně odstranit. Toho lze v dnešní 

době docílit pomocí zrakového tréninku.  

Hlavním cílem této práce je pojednání o problematice zrakového tréninku, představení 

jednotlivých metod pomocí kterých se provádí a zdůraznění jeho významu v optometristické 

praxi.  

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a experimentální. První kapitola 

teoretické části se věnuje anatomickým a fyziologickým podmínkám. Druhá kapitola popisuje 

akomodaci a konvergenci, jejich dělení a poruchy. Zrakový trénink a jeho rozdělení je 

popsáno v další kapitole. Poslední kapitola se věnuje metodám, kterými lze zrakový trénink 

provádět. Experimentální část je zaměřena na efekt zrakového tréninku a má prostřednictvím 

vybrané metody demonstrovat změny binokulárních funkcí po jeho absolvování. Zrakový 

trénink provádělo 5 probandů, u kterých byla zjištěna dekompenzovaná heteroforie. 

V průběhu a po ukončení zrakového tréninku byly zjištěny změny fúzních rezerv a stavu 

heteroforie. V textu je popsána metodika měření a v závěru práce jsou ověřeny stanovené cíle 

a hypotézy. 
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2    Anatomické a fyziologické podmínky  
Zrakové ústrojí člověka se rozděluje na periferní část, zrakovou dráhu a na zrakové 

ústředí. Jako periferní část se označují oční bulby a oční adnex, tj. víčka, spojivka, slzný 

aparát a okohybné svaly. Zrakové ústrojí člověku umožňuje vnímání světla, tvarů, kontrastu, 

barev a prostoru.  

2.1   Zraková dráha 

Zraková dráha zajišťuje převod vzruchu z oka, konkrétně ze sítnice do kůry mozkové  

v týlním laloku. Vzruch vzniká na fotoreceptorech sítnice, což jsou tyčinky a čípky.  

Zraková dráha je tříneuronová. Primární zrakovou dráhu tvoří bipolární nervové buňky 

(ganglion retinae), které se nacházejí v sítnici. Dendrity bipolárních nervových buněk jsou 

spojeny s výběžky fotoreceptorů. Neurity bipolárních buněk se spojují s dendrity 

multipolárních nervových buněk (ganglion opticum). Sekundární nervová dráha se sestává  

z neuritů multipolárních buněk, jejichž jádra jsou uložena v sítnici. Tyto neurity v podobě 

fasciculus opticus směřují k hrotu očnice a procházejí kanálem zrakového nervu do střední 

jámy lebeční, kde se částečně kříží zraková dráha (vlákna z nazálních polovin sítnic).  

Vlákna z temporálních sítnic se nekříží. Neurity dále pokračují v tractus opticus a končí  

v corpus geniculatum laterale v diencephalu v primárních zrakových centrech.  

Terciální zrakovou dráhu tvoří nervové buňky v primárních zrakových centrech.  

Neurity nervových buněk tvoří Gratioletův svazek a končí v korovém centru okcipitálního 

laloku, kde vznikají zrakové vjemy. [1, 2, 3] 

2.2   Okohybný aparát  

Okohybný aparát zajišťuje motorickou souhru očí a tvoří ho 3 části – korové  

a podkorové pohledové centrum, okohybné svaly a nervy. [1] 

2.2.1   Korové a podkorové pohledové centrum  

Aby mohl vzniknout jakýkoli pohyb očí, je zapotřebí, aby došlo k nervovému impulzu. 

Tyto impulzy vznikají ve třech motorických oblastech centrálního nervového systému. První 

oblast, korové okulomotorické centrum, řídí volní pohledové pohyby. Druhá oblast je centrum 

pro reflexní zrakově podmíněné pohyby, mezi které řadíme akomodaci, fúzi, sledovací, 

mrkací a fixační reflex. Třetí, vestibulární aparát, který pomocí statokinetických reflexů 



 

 
3 

vyrovnává různé změny polohy hlavy a těla. Podkorové centrum zajišťuje sakadické pohyby, 

pomalé sledovací pohyby, konvergenci a divergenci. [1] 

2.2.2   Okohybné svaly  

Okohybné svaly zajišťují pohyby a souhru obou očí. Rozlišujeme 4 přímé okohybné 

svaly a 2 svaly šikmé. 

• m. rectus superior – horní sval přímý 

• m. rectus medialis – vnitřní přímý sval 

• m. rectus inferior – dolní sval přímý 

• m. rectus lateralis – zevní přímý sval 

• m. obliquus superior – horní šikmý sval 

  • m. obliquus inferior – dolní šikmý sval 

Okohybné svaly se jedním koncem upínají ve vazivovém prstenci v hrotu očnice  

a druhým koncem na bulbu před jeho ekvátor u č. 3, 6, 9 a 12. Přímé svaly jsou dlouhé zhruba 

4 cm a jejich úpon je přibližně 1 cm široký. Nejdelším okohybným svalem je horní šikmý 

sval, který je asi 6 cm dlouhý. [1,2] 

Okohybné svaly z funkčního hlediska zajišťují pohyby zvané addukce, abdukce  

a rotace. Addukcí se rozumí pohyb předního pólu oka dovnitř, abdukcí pohyb předního pólu 

oka zevně. Rotace je pohyb, při kterém dochází k otáčení oka okolo optické osy. [1] 

Obrázek 2.1: Okohybné svaly [4]  
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2.2.3   Inervace okohybných svalů  

Okohybné svaly jsou inervovány třemi hlavovými nervy. Konkrétně se jedná  

o n. oculomotorius (III. hlavový nerv), n. trochlearis (IV. hlavový nerv), n. abducens  

(VI. hlavový nerv). N. trochlearis inervuje horní šikmý sval, n. abducens zajišťuje inervaci 

zevního přímého svalu a n. oculomotorius inervuje zbylé okohybné svaly (horní, dolní a 

vnitřní přímé svaly a sval dolní šikmý). [1,2] 

Tabulka 2.1: Inervace a funkce okohybných svalů [vlastní zpracování] 

Sval Inervace Funkce 

m. rectus medialis n. oculomotorius addukce 

m. rectus lateralis n. abducens abdukce 

m. rectus superior n. oculomotorius elevace, addukce, intorze 

m. rectus inferior n. oculomotorius deprese, addukce, extorze 

m. obliquus superior n. trochlearis intorze, deprese, abdukce 

m. obliquus inferior n. oculomotorius extorze, elavace, abdukce 

 

Základní funkcí okulomotorického aparátu je zajištění jednoduchého binokulárního 

vidění při fixaci určitého objektu v různých směrech i vzdálenostech, a to i při pohybu 

pozorovaného objektu či pozorovatele. Toto zajišťují dva druhy očních pohybů - konjugované 

a disjungované pohyby. [1]  

Konjugované pohyby jsou souhlasné pohyby očí v různých směrech, které jsou také 

označovány jako verze. Uplatňují se pro ně následující dva zákony.  

1.   „Sheringtonův zákon o reciproké inervaci - je-li zvýšen nervový impulz pro určitý 

zevní oční sval, je stejnou měrou tlumen nervový impulz pro jeho antagonistu.“  

[5, citováno] 

2.   „Heringův zákon - z motorického centra přichází stejný nervový impulz do obou 

svalů spřažené dvojice pro pohyb očí v určitém směru. Totéž platí v opačném 

smyslu o jejich antagonistech.“ [5, citováno]  

Jako disjungované pohyby jsou označovány takové pohyby, při kterých dochází  

k protisměrným pohybům očí, které zajišťují binokulární vidění. Tyto pohyby se nazývají  

vergence a dále se dělí na konvergenci a divergenci. Při konvergenci dochází ke sbíhání 

optických os obou očí při přibližování pozorovaného předmětu. Naopak, při divergenci  
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se tyto osy při oddalování pozorovaného předmětu od očí rozbíhají. K disjungovaným 

pohybům řadíme i vertikální divergenci, která při pohybech hlavy do stran zajišťuje 

zachování binokulárního vidění. [1] 

2.3   Akomodační aparát  

Akomodační aparát zajišťuje akomodaci očí. Akomodací se rozumí změna refrakčního 

stavu optického systému. Akomodační aparát se sestává z oční čočky, jejího závěsného 

aparátu a řasnatého tělíska složeného z ciliárního svalu.  

Čočka (lens) je průhledná bikonvexní struktura, která vzniká v embryonálním vývoji  

z epitelu ektodermu. Tvarově připomínající elipsoid o průměru 10 mm a tloušťce 4 mm.  

Jedná se o bezcévnou tkáň, která není inervována a je vyživována komorovou vodou.  

Čočka se skládá z čočkového pouzdra (capsula lentis), z měkké kůry (cortex lentis) a jádra 

(nucleus lentis). Čočkové pouzdro, ve kterém je čočka uložena, se dělí na dvě části. Přední 

část tvoří ztluštělá bazální membrána čočkového epitelu a zadní část utváří epitel, který 

během vývoje zaniká a jeho buňky se přeměňují na čočková vlánka (fibrae lentis). [1,2, 3] 

Závěsný aparát čočky (zonula ciliaris Zinii) je tvořen zonulárními vlákny  

(fibrae zonulares), která se upínají na čočku. Udržují ji v optické ose a podílejí  

se na akomodaci. [1,2] 

Řasnaté těleso (corpus ciliare) je systém četných a jemných vazivových vláken  

(fibrae zonulares), na kterém je čočka, pomocí závěsného aparátu, připojena. Řasnaté těleso 

obsahuje svazky hladké svaloviny (m.ciliaris). Smršťováním ciliárního svalu se čočka  

vyklene a dojde ke změně její optické mohutnosti (akomodace). V řasnatém tělesu dochází  

ke tvorbě komorového moku, který zajišťuje udržování nitroočního tlaku. [1,2] 
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3    Akomodace  
Akomodace je proces, který umožňuje ostré vidění na různé vzdálenosti.  

Akomodační oblast je interval vzdáleností, ve kterém je oko schopno vidět jednotlivé body 

ostře a vymezuje ji tzv. daleký a blízký bod akomodace. Jako daleký bod akomodace  

(punctum remotum) se označuje nejvzdálenější bod, který je člověk schopen vidět ostře.  

Blízký bod (punctum proximum, NPA, near point of accommodation) naopak označuje 

ten bod, který je ostrý při maximální akomodaci, to znamená, že se jedná o nejbližší bod,  

který je člověk ještě schopen vidět ostře. [6, 7] 

Akomodace závisí na refrakci, kdy u nekorigovaných hypermetropů dochází k 

akomodaci do dálky a ještě intenzivnější akomodaci do blízka, zatímco u nekorigované 

myopie nemusí docházet k akomodaci na dálku ani na blízko a hrozí postupná atrofie 

akomodačního aparátu. Dále akomodace závisí na akomodační šíři. Akomodační šíře 

(amplituda) se rozumí maximální možný přírůstek optické mohutnosti způsobený akomodací. 

Akomodační šíře přímo souvisí s akomodační oblastí, jelikož se rovná rozdílu převrácených 

hodnot vzdálenosti blízkého a dalekého bodu. [6, 7] 

Primárně je akomodace ovlivněna funkcí cirkulárního svalu v řasnatém tělísku, 

závěsným aparátem a pružností čočky. Průběh procesu akomodace je podmíněn pohledem do 

blízka, při němž dochází ke stahu cirkulárního svalu a tím dojde k uvolnění závěsného aparátu 

čočky. Čočka se následně vyklene, čímž zvýší svou optickou mohutnost. [6, 7] 

Obrázek 3.1: Daleký a blízký bod [8] 
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Schopnost čočky měnit svou optickou mohutnost klesá s věkem, jelikož čočka ztrácí 

svou elasticitu. Přibližně okolo 70. roku věku člověka je akomodace nulová. Proces ztráty 

elasticity čočky se nazývá presbyopie neboli vetchozrakost. Jedná se o přirozený, 

fyziologický proces podmíněný věkem. Proces akomodace provázejí dvě synkineze, 

konkrétně se jedná o konvergenci a zúžení zornic, tzv. miózu. Konvergence při pohledu do 

blízka zajišťuje binokulární projekci pozorovaných předmětů do foveolární oblasti. Při mióze 

zornic dochází k zúžení kuželu do oka dopadajících paprsků, což eliminuje aberace optického 

systému a tím vytváří příznivější podmínky pro vznik ostrého sítnicového obrazu.  

Tyto fenomény se spolu s akomodací označují jako tzv. akomodační trias a dochází k nim na 

základě podnětů přiváděných částí III. hlavového nervu (reflex při pohledu do blízka). [6,7] 

3.1   Teorie akomodace  

Jak již bylo zmíněno, akomodace je proces, při kterém dochází ke změně optické 

mohutnosti čočky při pohledu na různé vzdálenosti. Existuje několik teorií akomodace.  

Mezi nejznámější patří teorie kapsulární, která byla popsána Hermannem von Helmholtzem, 

teorie dle Schachara a Tscheringa a v neposlední řadě Colemanova teorie. Tyto teorie  

jsou podrobněji popsány níže. 

Helmholtzova (kapsulární) teorie  

Dle Helmholtze (Hermann von Helmholtz, 1821 - 1894) dochází ke kontrakci ciliárního 

svalu a uvolnění závěsného aparátu.  Pokud dojde ke kontrakci ciliárního svalu, zonulární 

vlákna se uvolní, to zapříčiní vyklenutí čočky a dojde tak k navýšení její optické mohutnosti. 

Jestliže dojde k relaxaci ciliárního svalu, a tedy oko přestane akomodovat, zonulární vlákna 

zvýší napětí a čočka se vrací do původního stavu. [1, 6] 

Teorie podle Schachara a Tscheringa  

Princip akomodace je založen na odlišeném upnutí vláken závěsného aparátu  

do ciliárního svalu. Střední část zonuly je upnuta do nejpřednější části ciliárního svalu  

a přední a zadní část zonuly se upíná  do zadní části zonuly. Pokud dojde ke kontrakci 

ciliárního svalu, nastává vyklenutí střední části čočky, čímž jsou natažena ekvatoriální zonula 

a zároveň nastává i oploštění horní a dolní části čočky. [1, 6] 

 



 

 
8 

Colemanova teorie  

V této teorii se Coleman (D. J. Coleman, 1986) domnívá, že k akomodaci dochází  

na základě tlakových změn mezi předním sklivcem a přední komorou. Tato tlaková změna  

je vyvolána kontrakcí ciliárního svalu, kdy je tlak ve sklivcovém prostoru zvýšen a v přední 

komoře snížen. Tlak sklivce působí na zadní čočkové pouzdro a dochází k následnému 

vyklenutí a změně optické mohutnosti. [1, 6] 

Goldbergova teorie akomodace  

 Jedná se o nejnovější teorii akomodace lidské čočky, kterou Daniel D. Goldberg 

představil roku 2011 na počítačové animaci. Pokud dojde ke kontrakci ciliárního tělesa,  

zadní zonulární vlákna přenesou tlak na sklivcovou membránu, a tak dojde ke změně 

zakřivení čočky. [9] 

3.2   Klasifikace akomodace  

Roku 1956 popsal Heath 4 složky akomodace, mezi které patří složka reflexní, 

proximální, vergenční a tónická. 

Reflexní akomodace je taková akomodace, která se projevuje jako reakce na neostrý 

obraz. Cílem je dosažení ostrého retinálního obrazu. Přítomné mohou být malé oční 

„pozorující“ pohyby anebo tzv. mikrosakády. Reflexní akomodace je základní a nejdůležitější 

druh akomodace při monokulárních i binokulárních podmínkách. [6] 

Proximální akomodace – proximální akomodací je označována akomodace, jež je 

vyvolána na základě vnímání určitého objektu. K aktivaci dochází při odhadu vzdálenosti 

Obrázek 3.2: Proces akomodace [10] 
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pozorovaného objektu. K tomuto druhu akomodace může docházet při objektivním měření 

refrakce a může zapříčinit přístrojovou myopii, která je nežádoucí a je zapotřebí jí zamezit. 

[2,6] 

Vergenční akomodace je indukována přítomností konvergence. Konvergence  

je proces, při kterém dochází ke sbíhavým očním pohybům, a to hlavně při pohledu do blízka.  

Přítomností konvergence vzniká podnět pro akomodaci a akomodační stav oka se navýší  

o konvergenční složku akomodace. Úkolem vergenční akomodace je zachování fúze. [6] 

Tonická akomodace  je druh akomodace, ke kterému dochází v případě, když je 

ciliární sval v klidu. Její hodnota z mladých lidí je okolo 1 dpt, avšak v průběhu života se 

může měnit. [6] 

3.3   Poruchy akomodace  

Mezi poruchy akomodace se řadí fyziologické stavy, které jsou zapříčiněny stárnutím,  

tj. presbyopie a stavy patologické, kdy se jedná o exces akomodace, spasmus akomodace, 

insuficienci akomodace a akomodační exces. Exces akomodace postihuje hlavně mladé 

hypermetropy při delším čtení a drobné práci na blízko s nevhodnou intenzitou osvětlení. 

Exces akomodace je často doprovázen nadměrnou konvergencí a myopizací oka.  U pacientů 

se tak objevují těžké astenopické potíže. Užitím cykloplegik, doporučením správné korekce či 

zvolení vhodné pracovní vzdálenosti dochází k zamezení k excesu akomodace.  

Se spasmem akomodace se setkáváme u nekorigovaných nebo podkorigovaných 

hypermetropů či presbyopů. Může také nastat při použití miotik. Dochází k makropsii a 

myopizaci oka a to až  -10 dpt. Takové příznaky se objevují při otravě morfiem nebo CO. 

Podstatné je korigovat refrakční vadu, aby došlo k uvolnění spasmu. Nedojde-li k 

spontánnímu uvolnění, je nutné aplikovat cykloplegika.  

Insuficience akomodace je porucha akomodace, která se často vyskytuje u myopů  

a emetropů okolo 40. roku věku. Hlavní příčinou je insuficience ciliárního svalu, která má  

za následek neefektivní akomodaci. Astenopie související s prací do blízka je jedna  

z nejčastějších příznaků.   

Obrna akomodace je stav, kdy dochází ke zhoršení visu při pohledu do blízké 

vzdálenosti (u hypermetropie i do dálky). Mezi příčiny obrny akomodace patří podání 

cykloplegik, úraz oka, cévní léze, infekce a trauma CNS, alkoholismus, diabetes, botulismus 

aj. Obrna akomodace je často spojena s mydriázou, jelikož parasympatická vlákna, která 

inervují musculus ciliaris, zásobují i svěrač zornic. Při léčbě je důležité primárně identifikovat 
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příčinu obrny akomodace. Při přetrvávajících dlouhodobých obtížích je předepisována 

presbyopická korekce. Mydriáza zornic se kompenzuje plastikou duhovky, či stenopeickou 

kontaktní čočkou. [2, 6, 7] 

Presbyopie je označení pro fyziologický pokles akomodační šíře, který je zapříčiněn 

průběhem stárnutí člověka. Postupně dochází ke snížení flexibilit čočky. Po přibližně 40. roce 

věku dochází k posunu blízkého bodu za 20 cm. Projevem jsou astenopické obtíže, konkrétně 

bolest hlavy a očí, či oční únava Mezi další příznaky presbyopie patří zvětšující se čtecí 

vzdálenost, pokles visu do blízka při nedostatečném osvětlení, zhoršování obtíží v průběhu 

dne, či například neschopnost zaostřit na dálku při pohledu z blízka do dálky. [6,7] 

3.3.1   Řešení poruch akomodace  

1.   Korekce refrakční vady  

V neposlední řadě je důležitá korekce refrakční vady. Aby u klienta nezůstala 

žádná zbytková refrakční vada, je lepší provádět zjišťování korekce v cykloplegii. 

Korekce refrakční vady zlepší především klientovu zrakovou ostrost a může odstranit 

související problémy s poruchami akomodace. [5, 11]  

2.   Presbyopická korekce – adice  

U insuficience a obrny akomodace, které se vyznačují neustupujícími 

dlouhodobými potížemi (práce na blízko), se předepisuje presbyopická korekce, tedy 

korekce na blízkou vzdálenost. [5, 11] 

3.   Zrakový trénink  

Zrakový trénink je jedna z možností, kdy je možné zmírnit či úplně odstranit 

veškeré potíže spojené s poruchami akomodace. [5, 11] 

4.   Operace: laserová a nitrooční  

V poslední letech je velmi častá chirurgická korekce. Jedná se o laserovou operaci 

a o implantaci multifokálních a akomodativních nitroočních čoček. Nitrooční čočky, 

které jsou schopny akomodace, využívají aktivity ciliárního svalu. Laserová operace je 

nejčastěji prováděna pomocí metody LASIK, která je založena na ablaci lamely 

rohovky. [11] 
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4   Konvergence  
Konvergence je proces, který velmi úzce souvisí s akomodací. Jedná se o sbíhání os 

obou očí při pohledu do blízké vzdálenosti tak, aby bylo zajištěno, že paprsek dopadající do 

oka dopadl na žlutou skvrnu. [7, 11] 

Obdobně jako u akomodace, tak i u konvergence rozlišujeme blízký bod. Za blízký bod 

konvergence (NPC, near point of convergence) se považuje takový bod, který se nachází 

v nejmenší vzdálenosti před okem a je ještě vidět ostře. Přibližná vzdálenost blízkého bodu 

konvergence je 8 cm a nemusí být stejný jako blízký bod akomodace. Oproti akomodaci se 

konvergence jeví jako stálejší a nezávisí na věku. Pokud je blízký bod konvergence ve větší 

vzdálenosti než 8 cm, jedná se o konvergenci sníženou. [11] 

Konvergenci rozdělujeme na pozitivní a negativní. Pozitivní konvergence je označována 

jako oblast mezi okem a nekonečnem, negativní konvergence je taková konvergence, která se 

nachází v oblasti mezi okem a nekonečnem. Tuto oblast mj. označujeme jako divergence. [11] 

4.1   Klasifikace konvergence  

Konvergence se dělí na: 

1.   volní – jedná se o druh konvergence, kterou je možné vyvolat vůlí. 

2.   reflexní konvergenci, která má 4 složky: 

1.   Tonickou konvergenci - jedná se o konvergenci, která zajišťuje rovnoběžné 

postavení očí pomocí impulzů z mozkové kůry a je zapříčiněna tonem především 

vnitřních přímých svalů očí v primárním postavení. [6,7] 

2.   Akomodační konvergenci, což je druhá složka reflexní konvergence,  

která je vyvolána akomodací. Je označována jako AC. [6, 7] 

3.   Fúzní konvergence, která je zbývající částí celkové konvergence. Zajišťuje 

nastavení os vidění tak, aby bylo možné jednoduché binokulární vidění. [6, 7] 

4.   Proximální konvergenci - jedná se o tzv. psychogenní konvergenci,  

která je podmíněna vnímáním blízkého bodu. [6, 7] 

4.2   Poruchy konvergence  

Poruchy konvergence se dělí do čtyř skupin. Konkrétně se jedná o insuficienci 

konvergence, exces konvergence, insuficienci divergence a exces divergence. 
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Insuficience konvergence, neboli konvergenční nedostatečnost, se může objevit  

kdykoliv během života, většinou se s ní však setkáváme v dětském věku. Jedná se o latentní 

divergentní šilhání. Insuficience konvergence je charakterizována exoforií na blízko. Pokud je 

přítomna dostatečná fúzní konvergence, neobjevují se žádné obtíže. Při pohledu na dálku jsou 

oči v rovnovážném postavení, anebo je přítomna lehká exoforie. Příčinou insuficience 

konvergence může být anatomická odchylka, nekorigovaná refrakční vada či vertikální forie  

a také například nízký AC/A poměr. AC/A poměr je poměr akomodační konvergence  

a akomodace, který udává velikost síly konvergenčního podnětu, který je vytvořen danou 

akomodací. Projevem nedostatečné konvergence může být pomalé čtení, obtíže s 

porozuměním psaného textu a oslabení akomodace.  

Exces konvergence je anomálie konvergence, se kterou se nejčastěji setkáváme  

u nekorigovaných hypermetropů nebo u myopů s vyšší než odpovídající korekcí.  

Dále se objevuje v raném stádiu presbyopie a po užití cykloplegik. Pro exces konvergence  

je typická ortoforie na dálku, ale patrná esoforie na bližší vzdálenost. Symptomy, které exces 

konvergence doprovázejí, jsou astenopie, diplopie a frontální bolesti hlavy.  

Insuficience divergence se dělí na primární a sekundární. Primární se vyznačuje 

značnou esoforií na dálku a menší esoforií při pohledu do bližší vzdálenosti. Jestliže je 

přítomna fúzní divergence, u pacienta se neobjevují žádné potíže. Pokud tomu tak není, může 

dojít i k ohrožení binokulárního vidění. U sekundární insuficience divergence je patrnější 

esoforie na blízko než na dálku. 

Exces divergence se projevuje exoforií na dálku a stejnou nebo menší na blízko. 

Obvykle jsou přítomny astenopické obtíže, diplopie, zhoršené vidění na dálku a oční únava. 

Amplituda fúzní konvergence ovlivňuje komfort vidění. [6, 7, 11] 

4.2.1   Řešení poruch konvergence  

Tak jako u poruch akomodace existují i v tomto případě možnosti, kterými lze poruchy 

konvergence řešit. 

1.   Korekce refrakční vady  

Přesná korekce refrakčních vad je jedna z hlavních možností, jak řešit poruchy 

konvergence. Především u hypermetropů, kteří nemají plně vykorigovanou refrakční 

vadu, dochází k nadměrné konvergenci. [11]  
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2.   Prizmatická korekce  

Další možností je prizmatická korekce. Pokud se jedná o esoforii do dálky, prizma 

se vkládá bází ven, tedy temporálně. Přítomná esoforie do dálky i do blízka  

se řeší vložením prizmatické báze ven a v některých případech přidáním presbyopické 

korekce. U exoforie se prizmatická báze vkládá dovnitř, tedy nazálně.  

Ne většina klientů si na prizmatickou korekci dokáže zvyknout. Při takové situaci  

se korekce nepředepisuje a volí se jiná možná varianta. [6,12] 

3.   Úprava sférické vady  

Úprava sférické vady neboli antikorekce, kdy se u esoforie upravuje sférická vada 

do ¨+¨ a později dochází k uvolnění  akomodace a konvergence. Sférická vada  

u exoforie se upravuje do ¨-¨, kdy hrozí astenopické potíže, a proto je důležité 

přistupovat k této variantě velmi pečlivě a opatrně. [12] 

4.   Zrakový trénink  

U poruch konvergence se zrakový trénink uplatňuje hlavně při přítomné exoforii. 

[12] 

4.3   Dekompenzovaná heteroforie  

Heteroforie, neboli skryté (latentní) šilhání, je šilhání, které nastane po zrušení fúze. 

Jedná se o chybné postavení očí a o poruchu binokulární fixace. Příčin výskytu heteroforie je 

několik. Může se jednat o vrozenou nebo získanou slabost jednoho svalu, poruchou inervace 

nebo chybného anatomického rozložení svalů nebo vlivem poruchy akomodace  

a konvergence. Podle směru úchylky se heteroforie dělí na horizontální a verktikální forii  

a cykloforii. Pokud se jedná o horizontální heteroforii, rozeznáváme ezoforoii a exoforii.  

U ezoforie dojde po zrušení fúze k odchylce nasálně a u exoforie temporálně. U horizontální 

forie se jedná o hypoforii a hyperforii. Při hypoforii se oko uchyluje dolu a u hyperforie 

nahoru.  [5, 7 ,11] 

Heteroforie se dále dělí na kompenzovanou a dekomepenzovanou. Kompenzovanou 

heteroforii lze považovat za fyziologický stav, která nevyžaduje řešení a vergenční systém 

 je schopen ji překonat bez symptomu. U kompenzované heteroforie je přítomno normální 

binokulární vidění a fúzní rezervy, které odpovídají normě. Pokud se jedná  

o dekompenzovanou heteroforii, vergenční systém ji není schopen překonat. Pokud se jedná  

o slabou dekompenzaci, binokulární vidění může být přítomno, ale je nestabilní. Fúzní 

rezervy se nenachází v normě. Dekompenzovaná heteroforie je spjata s mnoha symptomy. 
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Nejčastěji se jedná o astenopické potíže, tedy bolest hlavy, pálení očí a nauzea. Diplopie, 

neboli dvojité vidění, je jedním z ukazatelů dokomenzované heteroforie. S diplopií úzce 

souvisí suprese, při které dochází k utlumení jednoho oka kvůli potlačení dvojitého vidění.  

Je velmi důležité, aby došlo ke zmírnění těchto symptomu. Toho se dá dosáhnout při 

odstranění příčiny dekompenzace. Mezi takové se řadí oční cvičení, prizmatická korekce nebo 

antikorekce. [5, 6, 13] 

4.4   Fúzní rezervy 

Fúze je schopnost spojit přibližně stejné sítnicové obrazy pravého i levého oka v jeden 

smyslový vjem. Rozlišujeme fúzi senzorickou a fúzi motorickou. Při senzorické fúzi dochází 

ke složení dvou monokulárních obrazů v jeden vjem a to bez pohybu očí. Motorická fúze 

zajišťuje protnutí zrakových os obou očí na fixovaném předmětu. Fúzní rezervy hrají roli při 

hodnocení kompenzace heteroforie, dále slouží k odhadu prizmatické korekce a mají význam 

při sledování efektu u zrakového tréninku. Fúzní rezervy jsou pozitivní nebo negativní.  

Pokud se jedná o pozitivní fúzní rezervy, testovací prizmatické čočky jsou vloženy bází ven a 

oči jsou nuceny k pohybu k nosu (konvergence). U negativních fúzních rezerv jsou testovací 

prizmatické čočky vloženy bází dovnitř a  dochází k pohybu očí ven (divergence).  [5, 13, 30] 

Fúzní rezervy se měří na dálku (6 m) a na blízko (40 cm). Velikost fúzních rezerv se 

stanovuje nejčastěji pomocí prizmatické lišty nebo pomocí foropteru, kde jsou prizmatické 

čočky plynule proměněny. Prizmatické lišty jsou vertikální a horizontální. Využívají se 

k objektivnímu stanovení odchylky, a to v kombinaci se zakrývacím testem a ke stanovení 

subjektivní odchylky s použitím subjektivních testů na heteroforie. [13, 30, 31] 

Samotné měření velikosti fúzních rezerv se provádí s prizmatickou lištou, kdy je 

klientovi předložena před jedno oko a prizmatická hodnota se pomalu zvyšuje. Určují se tři 

body, bod rozostření, bod rozdvojení a bod spojení. Nejprve dochází k rozmazání obrazu. Bod 

rozmazání určuje, jak je daný jedinec schopen konvergovat nebo divergovat a obraz byl stále 

vnímán jednoduše. Dále nastává bod rozdvojení a přestává docházet k binokulárnímu vidění. 

Prizmatickou lištou se posouvá tak, aby se prizmatická hodnota snižovala a došlo k bodu, kde 

se obrazy opět spojí. Hodnoty fúzních rezerv jsou uvedeny v tabulce 4.1. a 4.2. [13, 30] 
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Tabulka 4.1. Velikost pozitivních fúzních rezerv [14] 

Pozitivní fúzní rezervy 
Vyšetřovací vzdálenost Dálka (6 m) Blízko (40 cm) 

Bod rozostření 12–16 20–28 
Bod rozdvojení 18–22 26–34 

Bod spojení 14–18 22–30 
 

Tabulka 4.2. Velikost negativních fúzních rezerv [14] 

Negativní fúzní rezervy 
Vyšetřovací vzdálenost 6 (5) m 40 cm 

Bod rozostření není bod rozostření 6–10 
Bod rozdvojení 6–12 12–18 

Bod spojení 4–8 8–14 
 

4.5   Akomodační facilita  

Akomodační facilita (angl. facility = schopnost) určuje schopnost očí, co nejrychleji a 

nejpřesněji zaostřit na konkrétní předmět. Akomodační facilita poskytuje informace o tom, za 

jak dlouho se akomodace změní při změně akomodačního požadavku. Pokud je akomodační 

facilita nízká, vyznačuje se nejčastěji symptomy spojené s prací do blízka, a to jsou astenopie, 

dvojité vidění, rozmazané vidění a diskomfort. [6, 13, 32] 

Pro měření akomodační facility se využívají ±1, ±2, ±3 dpt flipper. Nejčastěji se 

používá ±2 flipper.  Jedná se o předsádku, která je tvořena dvojicí sférických čoček o hodnotě 

+2,00 dpt a -2,00 dpt. Měří se na blízkou vzdálenost (40 cm) za pomoci optotypu do blízka a 

s optimální korekcí do dálky. Začíná s předložením čoček s hodnotou +2,00 dpt, pokud se text 

na optotypu zaostří, následuje otočení flipperu a předložení čoček s hodnotou -2,00 dpt.  

Spojky způsobí relaxaci akomodace, rozptylky spustí podnět k akomodaci. Měří se počet 

cyklů za minutu a jeden cyklus znamená předsazení obou hodnot čoček. Provádí se jak 

monokulární, tak i binokulární měření. Za hodnoty v normě u monokulární vyšetření se 

považuje 11 cyklů za minutu (dále už jen cpm) a u binokulárního vyšetření 9 cpm. [13, 32] 

  



 

 
16 

5   Zrakový trénink  
Jedná se o soubor cvičení, která mají docílit zlepšení nebo úplné odstranění zrakových 

obtíží, a to bez použití jakékoli korekční pomůcky nebo chirurgického zákroku. Za použití 

této metody dochází k posílení akomodace a konvergence, přiblížení k očím blízkého bodu 

konvergence, zvětšuje se rozsah fúzních rezerv, může pomoci při řešení dekompenzované 

heteroforie, posiluje se oční koordinace a v některých případech může dojít i k odstranění 

centrální suprese. [13, 14] 

Nejčastěji se zrakový trénink provádí při poruchách akomodace a konvergence.  

U poruch akomodace se setkáváme s problémy hlavně při práci s drobnými předměty, 

činnostech na blízkou vzdálenost, např. při čtení. Tyto problémy jsou často doprovázeny 

astenopickými obtížemi. Poruchy konvergence jsou také spojeny s astenopickými potížemi, 

objevuje se diplopie a frontální bolest hlavy. Pro poruchy konvergence je typická exoforie  

a esoforie. U exoforie bývá zrakový trénink účinnější.  Pokud se jedná o poruchy akomodace  

a konvergence, zrakový trénink lze zahájit kdykoli během života jedince. Samotný zrakový 

trénink není jen o tom zvolit vhodnou metodu, ale jde především o spolupráci klienta. Klient 

musí být motivován trénink podstoupit. Osoba, která zrakový trénink vede, má v tomto 

procesu také velmi důležitou roli. Instrukce, které klientovi podává, musí být snadno 

pochopitelné a názorně předvedeny. Klient by měl být se vším detailně obeznámen, a to jak 

s příčinou, kvůli které se zrakový trénink provádí, tak i s jeho způsoby a metodami. [5, 15] 

Zrakový trénink je možné provádět na optických přístrojích v ordinaci nebo ve 

vyšetřovací místnosti, ale v tomto případě je přizpůsoben především k externímu cvičení 

(domov, práce). Délka cvičení vždy záleží na závažnosti problému. Aby bylo cvičení 

efektivní, provádí se 10-15 minut každý den po dobu minimálně jednoho měsíce. [14] 

5.1   Historie zrakového tréninku 

První zmínka o rané formě zrakového tréninku, která by se dala spíše přirovnat k dnešní 

ortoptice, se objevuje koncem 19. století. Francouzský oftalmolog Javal představil jako první 

svoji myšlenku o použití nechirurgického nástroje k terapii strabismu. Za zakladatele 

ortoptiky je považován anglický oftalmolog Claud Worth, který vynalezl první amblyoskop, 

ze kterého se později vyvinuly troposkop a synoptofor. Na počátku 20. století představil 

americký oftalmolog Wells stereoskopická cvičení a zasloužil se o vstup pojmu ortoptika  

do podvědomí ostatních. [5, 16] 
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Roku 1928 vzniká OEPF (anglicky Optometric Extension Program Foundation)  

a následně zakládá systém, který se věnuje zrakovým poruchám, které nelze řešit brýlovou 

korekcí.  V dnešní době se jedná o mezinárodní organizaci, která se věnuje rozvoji oboru 

optometrie prostřednictvím shromáždění a šíření nejnovějších informací. [16, 17]  

O deset let později se objevuje samotný termín zrakový trénink a s ním i rozvíjející  

se „free-space“ metoda. Zrakový trénink byl aplikován na děti s poruchami učení, které jsou 

spojené se zrakovými obtížemi. Otázka byla, zda pomocí zrakového tréninku dojde ke 

zlepšení školních výsledků u testovaných dětí. Tento výzkum nebyl zpočátku důvěryhodný, 

později se ale ukázalo, že samotný zrakový trénink vliv na zlepšení poruch učení u dětí má. 

Na konci 70. let vzniká první publikace o zrakovém tréninku a o několik let později vychází 

první odborná publikace. Autorem byl známý optometrista Ted Griffin. Během následujících 

let vznikají nové metody, mezi které patří cvičení pomocí Brockova vlákna, která začal 

používat švýcarský optometrista Frederickem W. Brockem. [16, 18] 

5.2   Rozdělení zrakového tréninku  

Zrakový trénink se podle Bruce J. W. Evanse dělí na trénink rozvoje fúzních rezerv  

a trénink relativní akomodace, na trénink vzájemného vztahu akomodace a konvergence  

a trénink centrální suprese. [13] 

1.   Rozvoj fúzních rezerv a relativní akomodace  

Jedná se o zrakový trénink, kdy dochází k rozvoji fúzních rezerv a je důležité,  

aby byla zachována akomodace. Opačným případem může být změna či posílení 

akomodace za současného zachování vergence. Tento trénink se provádí pomocí  

„free-space“ metod, polarizovaných vektogramů, anaglyfních testů a pomocí 

haploskopických zařízení. [13] 

2.   Akomodace a konvergence  

 Tento zrakový trénink je založen na vzájemném vztahu akomodace  

a konvergence a je zaměřen na metody, při kterých je trénována jak akomodace,  

tak i konvergence. [13] 

3.   Centrální suprese  

Suprese neboli útlum je stav, kdy dochází k potlačení vjemu uchýleného oka tak, 

aby nedocházelo ke vstupu informací do zrakového centra. Se vznikem suprese souvisí 

i fyziologická diplopie. Při pozorování konkrétního předmětu jsou ostatní předměty 
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utlumené a tím dojde ke vzniku fyziologické diplopie. Pokud je jedno oko uchýlené, 

obraz nedopadá do fovey, ale na disparátní bod a tím vzniká disparátní diplopie. 

Centrální suprese se dále objevuje u dekomenzované heteroforie. Pomocí zrakového 

tréninku může být centrální suprese odstraněna. [2, 5, 13] 

5.3   Zrakový trénink u dětí  

Zrakový trénink je možností, jak odstranit zrakové problémy bez nutnosti chirurgického 

zásahu či korekční pomůcky. Pokud se nejedná o problém, který nelze řešit jinak  

než předešlými možnosti, patří zrakový trénink mezi vhodnější metody, které se u dětí mohou 

provádět. Jak už bylo řečeno, zrakový trénink předchází především zrakovým obtížím. 

Zahrnuje řadu cvičení, interaktivních metod, cvičení prováděných na přístrojích a za pomoci 

speciálních herních aplikací. Zrakový trénink je také spojen s ortoptikou. Ortoptická cvičení 

napomáhají návratu porušeného jednoduchého binokulárního vidění. Ortoptika se ve většině 

cvičení shoduje se zrakovým tréninkem. Dochází k nácviku a její šířky fúze, cvičení 

stereopse, konvergence a k nácviku správného vztahu akomodace a konvergence. Oproti 

zrakovému tréninku je ortoptika zaměřena pouze na děti a to nejčastěji ve věku 3-8 let. 

Jelikož nemají binokulární vidění stále plně upevněno, můžeme u nich dosáhnout velkého 

zlepšení. Je důležité, aby dítě bylo motivováno a soustředěno. Cvičení se provádí zpravidla 

ambulantně pod dohledem kvalifikovaného ortoptisty. Oproti tomu lze zrakový trénink 

provádět v domácím prostředí nebo pod dozorem odborného pracovníka, kterým může být i 

optometrista. Aby docházelo k příznivým výsledkům, je velmi důležitá spolupráce dítěte a 

jeho rodičů. Rodič funguje pro dítě jako opora, musí ho ke cvičení motivovat a dbát na 

pravidelnost a kvalitu prováděného cvičení. [5,19, 20] 

5.4   Behaviorální optometrie  

Hlavním cílem behaviorální optometrie je zajištění pohodlného vidění bez obtíží. Toho 

se snaží dosáhnout vždy tou nejpřirozenější cestou, tedy bez pomoci jakýkoliv léků a zásahu 

do očí klienta (refrakční operace, kontaktní čočky). Nejčastěji k tomu využívá různá oční 

cvičení. Behaviorální optometristé mají zavedené jisté postupy těchto cvičení, ale úspěšný 

efekt u některých z nich nebyl stále potvrzen. Behaviorální optometrie se především snaží 

zabránit vývoji a zhoršování problémů s viděním a dále zajistit terapii již přítomných 

zrakových obtíží.  
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Behaviorální optometrie přistupuje k vidění klienta v souvislosti s jeho požadavky  

na vidění a to zejména při čtení, práci na PC, učení se číst a psát aj. Zahrnuje nejenom 

klasické vyšetření na optotypu, ale klade také důraz na koordinaci očí, jež může mít 

významný vliv na zrakové pohodlí a na výkon při psaní, čtení, či práci na PC. Dále řeší obtíže 

v podobě zamlženého vidění do dálky po déletrvající práci na počítači, věnuje se diagnostice  

a léčbě amblyopie či strabismu pomocí zrakového tréninku. Behaviorální optometrie  

se věnuje posouzení a vývoji sledovacích pohybů očí v souvislosti se schopností plynule číst. 

Sleduje a pozoruje zrakové dovednosti a vnímání u malých dětí, což slouží k zajištění 

normálního vývoje odpovídajícího věku dítěte. Posuzuje zrakové problémy v souvislosti  

s celkovým zdravotním stavem a neurologickými stavy, jako je cévní mozková příhoda, úrazy 

hlavy, Parkinsonova choroba aj. Behaviorální optometrista se nesnaží pouze zvažovat řešení 

obtíží, ale snaží se jim také předcházet, aby bylo zajištěno co nejlepší vidění a zrakový 

komfort. Jak již bylo zmíněno, behaviorální optometrie také sleduje zrakové dovednosti  

u dětí. V dnešní době je zcela běžné, že se u dítěte vyskytnou některé ze specifických poruch 

učení, jako je dyslexie a dyskalkulie. Nejčastější symptomy, které se mohou objevit u dětí  

a omezit jejich schopnost soustředit se na práci ve škole, patří neobvykle dlouhá doba 

vypracovávání úkolů, záměna písmen, bolesti hlavy, dvojité vidění nebo velké změny nálad. 

V posledních letech probíhalo několik studií, které ukazovaly, zda předešlé problémy 

s učením jsou způsobeny nediagnostikovanými poruchami zrakového systému, jako  

je například insuficience konvergence. Studie, publikována britskými vědci z univerzity  

v Bristolu a v Newcastle, tvrdí, že tyto specifické poruchy učení nejsou spojeny se zrakovým 

systémem. Tato studie probíhala v 90. letech a bylo do ní zapojeno více jak 5 800 dětí ve věku 

7 až 9 let.  U dětí s dyslexií byl však minimální výskyt poruch zrakového systému.  

Do současné doby není potvrzena žádná souvislost mezi poruchami učení a poruchami 

zrakového tréninku a neexistují žádné vědecké důkazy, které by potvrdily tvrzení,  

že behaviorální optometrie snižuje závažnost poruch učení. V posledních letech se ale toto 

tvrzení vyvrací a vznikají nová stude, které ukážou, zda pomocí behaviorální optometrie  

a jejím postupům dojde k výraznému zlepšení výsledků ve škole.  [21, 22, 23, 33, 34]  
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6   Metody zrakového tréninku  
Existuje několik metod, pomocí kterých lze zrakový trénink provádět. Cvičení  

se provádí vždy  od jednodušších až po ty složitější. Některé jsou přizpůsobeny na domácí 

cvičení, ostatní je možné provádět pouze pod odborným dohledem nebo pomocí různých 

přístrojů.   

6.1    „Free-space“ technika  

„Free-space“ je technika, která je založena na změně akomodace při příslušné 

konvergenci nebo divergenci. Využívá se při ní  především fyziologická diplopie a větší nebo 

menší stupeň  konvergence a to bez použití přístrojů nebo filtrů. Hlavní pozitivum této 

metody se je její  nenáročnost na vybavení. Stejně výhodná je i po finanční stránce.  

Na druhou stranu může být pro některé klienty složitá na pochopení. Nejprve tedy probíhá 

proškolení a zácvik ve vyšetřovně, poté se přechází na domácí trénink, který se doporučuje 

provádět 2x denně 10 minut. Očekávaný výsledek je možné sledovat již po třech až čtyřech 

týdnech. Mezi „free-space“ metody řadíme především metodu „Tři kočky“ a stereogramy. 

[13, 24] 

6.1.1   Fyziologická diplopie  

Fyziologická diplopie je jeden ze dvou aspektů konvergentních pohybů. Principem 

fyziologické diplopie je změna fixace na dva různě vzdálené body. Dělí se fyziologickou 

diplopii zkříženou a nezkříženou. Fyziologická diplopie je nutná k využití dalších  

„free-space“ metod. Může se také jednat o primární trénink pro případnou supresi. [13]  

 

Obrázek 6.1: Nácvik fyziologické diplopie [13]  
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K této metodě jsou využívány dva předměty - dvě tužky, které jsou drženy v jedné linii 

různě daleko od sebe. Osoba fixuje nejprve na bližší tužku (č. 1) a tužku (č. 2),  

která je vzdálenější, vidí dvojitě. V tomto případě se jedná o nezkříženou fyziologickou 

diplopii, jelikož obraz, který je pozorován pravým okem, se promítne vpravo a obraz, 

pozorovaný levým okem, vlevo. V opačném případě se jedná o diplopii zkříženou, kdy osoba 

fixuje na vzdálenější tužku (č. 2) a bližší tužku (č. 1) vidí dvojitě. Cvičení dále pokračuje  

v obměně fixace. Pro někoho může být tato metoda náročná a je doporučováno ji pravidelně 

trénovat před trénováním následných „free-space“ metod.  [13] 

6.1.2   Metoda „Tři kočky“ 

Jedná se o cvičení, které vychází z principu fyziologické diplopie. Jde o dva neúplné 

obrázky, které jsou od sebe vzdálené 5 cm.  Aby ze dvou obrazů vznikl jeden celkový vjem,  

je zapotřebí pozorovat oba obrazy současně. Jedná se zároveň o kontrolu případné suprese.  

Pro navození patřičné konvergence je důležité použít pomocný fixační předmět, např. tužku. 

[13, 24] 

Pokud se jedná o trénink exoforie, používá se neprůhledná folie, na které jsou  

dva nekompletní obrázky, v tomto případě dvě kočky. Karta je vzdálena cca 40 cm.  

Klient sleduje fixační předmět, kdy nejprve vidí čtyři nekompletní kočky, poté začne 

pohybovat tužkou a uvidí kočky tři – kočka uprostřed je kompletní, zbylé kočky jsou 

rozmazané. Po chvíli se prostřední kočka jeví ostře a oproti krajním kočkám je menší a 

vzdálenější. Je potřeba, aby tužka byla vidět pořád jednoduše. Při tréninku esoforie jsou 

obrázky vytisknuty na průhledné folii, která je vzdálena asi ve 30 cm. Klient tentokrát 

nepoužívá fixační předmět, ale sleduje vzdálený předmět. Nejprve klient vidí čtyři 

Obrázek 6.2: Metoda ,,Tři kočky‘‘ [13]  
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nekompletní kočky. Poté pozoruje kočky tři, kdy prostřední kočka je kompletní a ostatní dvě 

rozmazané. Prostřední kočka je po okamžiku ostrá, větší a nachází se blíže než ostatní dvě 

kočky. V tomto případě musí být vzdálený předmět vidět také jednoduše.  V tomto případě  

je přítomna akomodace na bližší vzdálenost než konvergence. [13, 24]   

6.1.3   Stereogramy  

Při této metodě jsou obrázky koček vyměněny za stereopáry, neboli stereoskopické 

obrázky. Stereogramy fungují na stejném principu jako metoda ,,Tři kočky‘‘, kdy mohou být  

v posledním kroku tréninku použity „random-dot“ stereogramy. Většinou se trénuje s více 

stereopáry, které se od sebe vzdalují. Podle směru stereopse se ověří, jestli jde o konvergenci 

nebo divergenci. Výhodou stereogramu je větší pozornost klienta a to díky trojrozměrnému 

vjemu. Pokud nedochází při tomto cvičení k obtížím, je možné přejít k autostereogramům. 

Jedná se o „free-space“ stereogram, kde se místo stereopáru nachází jeden obraz,  

který klient vnímá jako trojrozměrný. Podle B. Evanse „free-space“ stereogramy využívají 

speciální kombinované cvičení – IFS cviky, které zahrnují čtyři karty. Tyto cviky může klient 

vykonávat doma, kdy se doporučuje cvičit 2x denně 5-10 minut. [13, 14, 24] 

6.2   Brockovo vlákno  

Brockovo vlákno („Brock string“) je jednoduchá metoda založena na vzájemném vztahu 

akomodace a vergence, kdy se zároveň trénují oba dva systémy. Používá se především  

při excesu konvergence, insuficienci konvergence a supresi. [13,14] 

Brockovo vlákno, pojmenované po Fredericku W. Brockovi, tvoří čtyři části.  

Bílý provázek o délce cca 3 m  (10 stop) a tři korálky různých barev. Konec provázku si klient 

drží na špičce nosu a druhý konec provázku je připevněn na pevném konci (např. přivázán  

za kliku, připevněn ke zdi). Nejbližší korálek je umístěn 40 cm (16 palců) od špičky nosu,  

druhý korálek je vzdálený přibližně 1,5 m (5 stop) a poslední korálek 2,7 m (9 stop). [18, 25] 

Klient nejprve pozoruje korálek, který je umístěn nejblíže. Místo vzdálenějšího jednoho 

korálku vidí dva. To samé se děje i s provázkem, který se rozděluje. Obraz pozorujícího 

vypadá tak, že z fixujícího korálku vychází směrem doleva jeden provázek, směrem doprava 

provázek druhý a na obou koncích se nachází korálky. Obraz připomíná tvar písmena ¨V¨. 

Jedná se o fyziologický stav při fixaci na blízky objekt. Pokud je osoba schopna prvního 

kroku, přechází na druhý krok, tj. fixace na prostřední korálek. Obraz pozorovaného 

připomíná tvar písmene ¨X¨. Poslední krok spočívá ve fixaci na poslední korálek, kde má 
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výsledný obraz tvar převráceného písmene ¨V¨. Následně se kroky opakují. Pokud klient 

nevidí dva provázky, jedná se pravděpodobně o supresi jednoho oka. Pokud nevidí oba dva 

provázky, je důležité přesunout korálek do takové polohy, aby obraz připomínal tvar písmene 

X a poté korálek posouvat pomalým pohybem dopředu a dozadu. Toto cvičení je 

doporučováno provádět 5 -10 minut každý den. [14,18] 

6.2.1   Barrelova karta  

Na obdobném principu jako Brockovo vlákno funguje i Barrelova karta, neboli Barrel 

card. Jedná se o bílou kartu se třemi barevnými znaky na obou stranách. Znaky mají tvar 

soudku a na jedné straně jsou červené a na druhé zelené. Tato metoda většinou následuje po 

ukončení cviků s Brokovým vláknem. Klient střídavě fixuje na barevné znaky.  [14] 

6.3   Polarizované a anaglyfní metody  

Tyto metody jsou založeny na separaci obrazu, tedy oddělení vjemů pravého a levého 

oka.  Aby k separaci došlo, je zapotřebí použít polarizační brýle, u anaglyfní metody 

nejčastěji brýle s červeným a zeleným filtrem. [14] 

6.3.1   Polarizované vektogramy  

Jedná se o dva obrázky, které jsou umístěny na průhledné kartě, kterou překrývá 

polarizační fólie. Obrázky jsou polarizovány ve směrech vzájemně kolmých a  při použití 

polarizačních brýlí vnímá pravé oko jeden obrázek, levé oko obrázek druhý. Pokud v tomto 

případě dojde ke spojení obou obrazů, dochází ke stereopsi, tedy ke hloubkovému vjemu.  

Při cvičení esoforie se obraz, který klient sleduje pravým okem, posouvá doprava. Pravé oko 

musí začít divergovat, aby byla zachovaná stereopse. Pokud dojde k rozdvojení nebo 

rozmazání obrazu, je zapotřebí pohybovat kartou zpět, aby byla obnovena stereopse. Klient se 

snaží udržet přítomnou stereopsi co nejdelší dobu. Cvičení se následně opakuje. Pokud jde o 

exoforii, tak se obraz pravého oka přesouvá na levou stranu. [13]  

Obrázek 6.3: Vjem při fixaci korálků [26] 
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6.3.2   Tranaglyfy  

Tranaglyfy fungují na stejném principu jak vektogramy. Jedná se o dva anaglyfní 

obrázky, kdy jeden je vidět pravým okem a druhý obrázek levým okem. Na rozdíl od 

polarizovaných vektogramů separaci obrazů zajišťují barevné filtry. Při tomto cvičení dochází 

k trénování fúzní vergence. [14] 

6.3.3   Polarizovaná a anaglyfní mřížka (Bar reader)  

Jedná se o mřížku, kterou tvoří červeno-zelené nebo polarizační plastové pruhy.  

Mřížka se umístí na jakýkoliv text a klient se s pomocí anaglyfních (polarizačních) brýlí snaží 

tento text přečíst. Pravé oko vidí přes tyto brýle jinou část mřížky než oko levé. Pokud je 

přítomna suprese, čtení přes mřížku dělá klientovi problém. [13,14] 

6.4   Haploskopická zařízení  

Haploskopické zařízení je takové optické vyšetřovací zařízení, které je založeno  

na disociaci obrazu, tj. oddělení vjemu obou očí, kdy dochází k narušení binokulárního 

vidění. Využívá se při ortoptických cvičení, např. cvičení vergenčních pohybů, stereopse  

nebo při nácviku fúze. Mimo jiné slouží i k určení motility, stanovení úhlu v různých 

pozorovacích směrech a k určení zorného pole. Haploskopy se liší tvarem, velikostí, ale také 

metodami, kterými se separuje obraz. Mezi nejčastěji používané haploskopické zařízení patří 

synoptofor, synoptometr, a polarizační haploskop. [5, 28]  

 

Obrázek 6.4: Tranaglyfy [27] 

Obrázek 6.5: Bar reader [14] 
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6.4.1   Synoptofor 

Synoptofor je ortoptický přístroj, který slouží k diagnostice poruch binokulárního vidění 

a následnému cvičení jeho nápravy především u dětí se strabismem. Je to přístroj,  

který je založen na disociaci obrazu pravého a levého oka. V okulárech synoptoforu jsou 

umístěny čočky o hodnotě +7,0 dpt, které uvolňují akomodaci. Během cvičení  

se do synoptoforu vkládají dva diagnostické obrázky, které slouží ke cvičení superpozice, 

fúze, šířky fúze a cvičení stereopse. Klient se za pomoci dvou otáčivých ramen snaží oba dva 

obrázky spojit. [5] 

6.5   Stereoskop 

Stereoskop je přístroj, který funguje na principu disociace obrazu, tedy oddělení vjemu 

obou očí. Jedná se o ortoptický přístroj, který se využívá ke cvičení fúze a stereoskopického 

vidění. Koncem 19. století jako první použil modifikovaný stereoskop Claud Worth  

ke stimulaci fúze. Existuje několik stereoskopů, např. Brewster-Holmesův stereoskop, 

vergenční a zrcadlový stereoskop. [5, 29] 

6.5.1   Brewster-Holmesův stereoskop  

Brewster-Holmesův stereoskop je ortoptický přístroj, který se využívá ke cvičení fúze, 

šířky fúze a stereoskopického vidění. Tento stereoskop se sestává z vodorovné lišty, ke které  

je připevněn nosič s obrázky (fúzní, stereoskopické) a dva okuláry tvořené temporálně 

decentrovanými čočkami o hodnotě +5,0 dpt. Mechanická přepážka, která je umístěna  

mezi okuláry, je příčinou disociace obrazu. S nosičem, na kterém jsou umístěny  

dva obrázky, je možné se po liště volně pohybovat. Středy obrázků jsou od sebe vzdáleny  

60 mm a s jejich roztečí se nedá pohybovat. Klient je požádán, aby pohybem lišty spojil dva 

obrázky. Ke cvičení fúze dochází posunem lišty s obrázky. Pohybem lišty  

ke klientovi se cvičí divergenční (negativní) fúze, opačným pohybem se procvičuje 

konvergenční (pozitivní) fúze. [5, 29] 

6.5.2   Vergenční stereoskop 

Vergenční stereoskop funguje na stejném principu jako Brewster-Holmesův stereoskop. 

Cvičí se fúze, šířka fúze a stereopse. U vergenčního stereoskopu lze měnit vzdálenost mezi 

oběma obrázky. [5]  
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6.5.3   Zrcadlový stereoskop 

Zrcadlový stereoskop se používá ke cvičení superpozice a fúze. Skládá se ze dvou 

desek, které jsou oddělené přepážkou. Na jedné desce (A) je nalepena obrázková předloha,  

na druhé desce (B) je kreslící plocha. Součástí tohoto stereoskopu je zrcadlo (M),  

které je umístěno na jedné straně přepážky. Přepážka se nastaví na pravou nebo levou stranu. 

Klient jedním okem sleduje kreslící plochu a druhým okem obrázkovou předlohu.  

Cílem je obkreslit daný obrázek. [5]  

 

 

  

Obrázek 6.6: Zrcadlový stereoskop [5] 
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7    Experimentální část  

7.1   Úvod do experimentální části  

Cílem této práce bylo demonstrovat změny binokulárních funkcí po absolvování 

zrakového tréninku dospělých osob a představit tyto změny na pěti osobách. Před zahájením 

samotného zrakového tréninku byly stanoveny následující předpoklady:  

Hypotéza H1: ,,Po absolvování zrakového tréninku dojde ke zvýšení pozitivních 

fúzních rezerv o 20 %. ‘‘  

Hypotéza H2: ,,Po absolvování zrakového tréninku dojde ke změně hodnot forie  

o 10 %.‘‘ 

Hypotéza H3: ,,Po absolvování zrakového tréninku dojde ke zlepšení 

subjektivních pocitů - astenopické obtíže, rychlá únava, rozmazané až dvojité vidění.‘‘ 

7.2   Metodika měření  

Testování probíhalo u pěti osob ve věku 21 až 27 let a sestávalo se vždy ze tří měření 

dané osoby v dvoutýdenních intervalech. Počáteční, průběžné i konečné měření probíhalo na 

pobočce sítě očních optik GrandOptical v Letňanech a to v období od února do května 2018. 

Pomůcky k měření ukazatelů binokulárních funkcí byly zapůjčeny Fakultou biomedicínského 

inženýrství ČVUT. Jednalo se o prizmatické lišty, flipper a pomůcky pro vyšetření heteroforií 

na blízko. Samotný zrakový trénink trval 30 dnů a dané osoby ho prováděly 10-15 minut 

každý den. Z celkového množství se zrakového tréninku účastnily čtyři ženy a jeden muž. 

Zrakový trénink dokončilo všech 5 osob. Nejprve byla u každého jedince zjištěna a  sepsána 

podrobná anamnéza a každá osoba byla dotázána na subjektivní obtíže. Dále byla provedena 

objektivní a subjektivní refrakce, včetně vyšetření binokulárního vidění, akomodačního 

vyvážení a detekce a následná prizmatická korekce případné heteroforie. Poté bylo 

přistoupeno k vyšetření a měření jednotlivých ukazatelů binokulárních funkcí stěžejních pro 

zrakový trénink, jako jsou fúzní rezervy, akomodační facilita, blízký bod akomodace  

a konvergence. Veškeré zjištěné údaje a hodnoty byly zanášeny do protokolů. 

Jak již bylo zmíněno výše, u každého klienta byla východiskem pro následné měření  

a testování zrakových funkcí podrobná anamnéza. Konkrétně byly měřené osoby dotazovány 

na oční anamnézu, tedy na úrazy a operace nejenom očí, ale i hlavy. Dále na vývoj refrakční 

vady v průběhu života, zda daná osoba nosila okluzi, a v neposlední řadě byla změřena 
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stávající brýlová korekce. Dále byla zjištěna rodinná anamnéza a anamnéza pracovní,  

kde je stěžejní druh vykonávaného zaměstnání, pracovní doba, délka práce na PC či s textem, 

celková práce do blízka,  expozice umělému osvětlení a s tím spojené únavové obtíže, jako je 

bolest hlavy, pálení, řezání očí a celková oční únava. Kladen byl i důraz na volnočasové 

aktivity a s tím spojené i předchozí jmenované obtíže.  

Po sepsání anamnézy bylo přistoupeno nejprve k objektivnímu stanovení refrakce, které 

bylo provedeno na autorefraktometru a poté k měření subjektivnímu. Nejprve byla určena 

monokulární refrakce, dále bylo v rámci binokulárního měření provedeno akomodační 

vyvážení na dálku a vyšetření heteroforie, včetně jejích složek a to složku senzorickou a 

složku  motorickou. Motorická složka heteroforie byla stanovována pomocí K-testu bez 

fúzního podnětu do dálky a pomocí Maddoxova testu do blízka. Senzorická složka heteroforie 

byla vyšetřována prostřednictvím K-testu s fúzním podnětem, a to do dálky i do blízka. Poté 

byla stanovena oční dominance.  

Následně se přešlo k měření ukazatelů binokulárních funkcí. Prvním z měřených 

ukazatelů byla velikost fúzních rezerv. Měření bylo prováděno prostřednictvím prizmatických 

lišt, a to do dálky (6 m) i do blízka (0,4 m). Nejdříve došlo k měření negativních fúzních 

rezerv, kdy byla prizmatická lišta přiložena bází dovnitř. Poté se přešlo k měření pozitivních 

fúzních rezerv a prizmatická lišta směřovala bází ven. Nakonec byly stanoveny vertikální 

fúzní rezervy a prizmatická lišta byla umístěna bází nahoru. Posunem prizmatické lišty  

se zaznamenával bod rozmazání, bod rozdvojení a bod spojení. Poté byla stanovena 

binokulární akomodační facilita (BAF) pomocí ± 2 dpt flipperu. Hodnotil se počet cyklů za 

minutu, kdy jeden cyklus znamenal předsazení obou hodnot čoček. Na konec byl určen blízký 

bod akomodace, a to monokulárně a binokulárně, a blízký bod konvergence. Každý jedinec 

byl požádán, aby zhodnotil na stupnici 1-10 své subjektivní pocity a obtíže. Číslo jedna 

znamená žádné obtíže, číslo deset největší obtíže. Toto hodnocení probíhalo i při závěrečném 

měření. 

Po samotném měření byl každý pacient seznámen s naměřenými hodnotami, na základě 

kterých byl navržen následný postup zrakového tréninku (metoda a frekvence zrakového 

tréninku). Všichni zúčastnění obdrželi test ,,Tři kočky‘‘. Tento test je podrobně popsán 

v kapitole 6.1.2. Tato metoda byla zvolena kvůli její jednoduchosti a to jak na pochopení,  

tak i pro použití. Ve všech pěti případech se jednalo o exoforii, tudíž všechny osoby dostaly 

neprůhledné desky velikost A5, na kterých byly dva nekompletní obrázky koček. Pokud by  

se jednalo o esoforii, obrázky dvou koček by byly na deskách průhledných. Samotný zrakový 

trénink byl názorně předveden. Každá zúčastněná osoba byla ponaučena, jak test správně 
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používat, tedy držet desky ve vzdálenosti 40 cm a fixovat na blízký předmět. V tomto případě 

se jednalo o hrot tužky.    

 

 

7.3   Výsledky měření 

Pro zrakový trénink bylo vybráno 5 osob, kteří byli vhodnými pro samotný zrakový 

trénink a to vzhledem k délce celého zrakového tréninku, k náročnosti a ochotě spolupracovat. 

Kvůli malému souboru bylo zhodnocení zrakového tréninku prováděno formou pěti kazuistik.  

Proband č. 1  - Anna, 22, studentka  

Anna je studentkou posledního ročníku vysoké školy. Od svých 12 let nosí brýle.  

Z oční anamnézy vyplývá, že v dětství neměla žádné problémy, okluzi nenosila a žádnou oční 

operaci nepodstoupila. V rodině mají všichni myopii a astigmatismus. Nemá vysoký tlak, 

cukrovku ani onemocnění štítné žlázy. Jak již bylo řečeno, Anna je studentka a často se u ní 

objevují astenopické obtíže a to při dlouhém učení, soustředění nebo při únavě. Pokud by 

obtíže hodnotila na stupni od 1 (žádné obtíže) do 10 (největší obtíže), zvolila by 6. Sama na 

sobě pozoruje kompenzační postavení hlavy (směrem do strany), které ji někdy způsobuje 

bolesti hlavy. Ve svém volném čase ráda šije a věnuje se tvorbě kreativních věcí. Při takových 

aktivitách také pozoruje obtíže, jako je bolest hlavy a větší tlak za očima. Na PC tráví obvykle 

2 hodiny denně a to kvůli studiu. Užívá hormonální antikoncepci a je řidička. Již dva roky má 

stejnou korekci, OP: -1,25 a OL: -1,5, která ji i během všech čtyř měření zůstala stejná. 

 

 

 

Obrázek 7.1: ,,Tři kočky‘‘ 
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Tabulka 7.1: Hodnoty heteroforie po prvním měření probanda č. 1 

 
 

K-test bez fúzního 
podnětu 

K-test s fúzním 
podnětem 

 
OP OL OP OL 

Dálka Horizontální/ pD 3,5 pD BI x 3,0 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 12 pD BI x 10 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 
Tabulka 7.2: Hodnoty heteroforie po závěrečném měření probanda č. 2 

 
 

K-test bez fúzního 
podnětu 

K-test s fúzním 
podnětem 

 
OP OL OP OL 

Dálka Horizontální/ pD 3,0 pD BI x 3,0 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 11 pD BI x 8 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 
V tabulce 7.1 jsou zaznamenány naměřené hodnoty senzorické i motorické heteroforie  

do dálky i do blízka po prvním měření. Z naměřených hodnot vyplývá, že se jedná o exoforii. 

Nebyla naměřena žádná vertikální heteroforie. V tabulce 7.2 jsou již hodnoty po závěrečném 

měření. Lze říci, že se hodnoty během zrakového tréninku zmenšily. Největší rozdíl je vidět u 

vyšetření heteroforií do blízka pomocí K-testu s fúzním podnětem, kdy hodnota při prvním 

měření byla 10 pD a při závěrečném měření 8 pD.  

 
Obrázek 7.2: Vývoj negativních fúzních rezerv do dálky a blízka probanda č. 1 
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Na obrázku 7.2 se nachází dva grafy, které znázorňují vývoj negativních fúzních 

rezerv. První graf značí vývoj negativních fúzních rezerv do dálky. Při prvním měření došlo k 

rozdvojení obrazu při 8 pD a ke spojení při 6 pD. Po dvou týdnech bylo naměřeno o 2 pD.  

Při posledním měření však došlo k poklesu a hodnoty byly úplně stejné, jako při počátečním 

měření. Na druhém grafu je zaznamenán vývoj negativních fúzních rezerv do blízka. Hodnoty 

se po celou dobu zrakového tréninku nacházely v normě. Při druhé návštěvě hodnoty o 2 pD 

klesly. Při poslední návštěvě se hodnoty, od prvního i druhého měření, o 4 pD zvýšily.   

 

 
 

Obrázek 7.3: Vývoj pozitivních fúzních rezerv do dálky a blízka probanda č. 1 

Obrázek 11 obsahuje dva grafy. Jedná se o graf s vývojem pozitivních fúzních rezerv 

do dálky. V tomto případě se hodnoty držely v normě. Na druhém grafu, který ukazuje vývoj 

pozitivních fúzních rezerv do blízka. Po prvním měření byly fúzní rezervy velmi nízké  

a nacházely se pod normou. Po dvou týdnech ale došlo k navýšení. To samé následovalo při 

posledním měření, kdy fúzní rezervy také vzrostly.  

U Anny došlo ke snížení hodnot heteroforie do blízka. Největší nárůst byl zjevný  

u pozitivních fúzních rezerv do blízka, které se dalo předpokládat, jelikož se jednalo o případ 

s exoforií. Binokulární akomodační facilita se pohybovala v normě, při prvním a druhém 

měření bylo naměřeno 12 cpm a při závěrečném měření 13 cpm. Anna trénovala poctivě 

každé dopoledne 10 minut. Sama konstatovala, že se stupeň obtíží snížil z čísla 6 na číslo 4, 

dále se zmírnily bolesti hlavy a může se déle věnovat drobným kreativním činnostem. Anna 

sama i nadále se zrakovým tréninkem pokračuje.  
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Proband č. 2 - Martina, 21 let, studentka  

Martina je studentkou prvního ročníku na vysoké škole. Brýle nosí od svých 19 let,  

kdy začala mít problémy s viděním při řízení za snížených světelných podmínek. Nyní brýle 

nosí pouze při pocitu únavy. Očního lékaře navštěvuje pravidelně každé dva roky. V dětství 

podstoupila operaci slzných kanálků, ale dalším jiným očním zákrokům se doposud 

nepodrobila. Okluzi neměla. Dále občas pociťuje pálení a řezání očí. Jak již bylo zmíněno, 

Martina je studentka a tráví mnoho času prací do blízka, přibližně 6 hodin denně.   

Sama uvedla, že ji největší problém dělá rychlé střídání daleké a blízké vzdálenosti  

(např. poznámky při přednáškách) a i po krátké době se cítí unaveně. Mimo studium 

navštěvuje účetní firmu, kde obvykle pracuje tři až čtyři hodiny na PC. Poté se u ní začne 

objevovat již zmíněné pálení očí, bolest hlavy a občas i rozmazané vidění. Kdyby měla 

hodnotit své obtíže na stupnici 1-10, zvolila by 6. Hodnoty dosavadní korekce byly OP: +0,25 

a OL: +0,25. Martiny hodnoty nové korekce byly OP: +0,25 D a OL: +0,5. Tyto hodnoty 

zůstaly během zrakového tréninku stejné.  

Tabulka 7.3: Hodnoty heteroforie po prvním měření probanda č. 2 

 

 
K-test bez fúzního 

podnětu 
K-test s fúzním 

podnětem  

OP OL OP OL 
Dálka Horizontální/ pD 1,5 pD BI x 2 pD BI x 

Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 4 pD BI x 3 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 

Tabulka 7.4: Hodnoty heteroforie po závěrečném měření probanda č. 2 

 

 
K-test bez fúzního 

podnětu 
K-test s fúzním 

podnětem  

OP OL OP OL 
Dálka Horizontální/ pD 1,5 pD BI x 2 pD BI x 

Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 3,5 pD BI x 3 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
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Tabulka 7.3 a 7.4 ukazuje, že se velikost exoforie během zrakového tréninku 

nezměnila. Jediný rozdíl je pozorovatelný při vystření pomocí Maddoxova testu do blízka, 

kdy se hodnota změnila ze 4 pD na 3,5 pD.  

    

Obrázek 7.4: Vývoj negativních fúzních rezerv do dálky a blízka probanda č. 2 

Na obrázku 7.4 jsou dva grafy, které značí vývoj negativních FR do dálky a do blízka. 

Z prvního grafu je patrné, že bod rozdvojení a bod spojení zůstává při prvním a druhém 

měření stejný, pouze při posledním měření obě hodnoty vzrostly. Z druhého grafu je patrné, 

že se při prvním měření hodnoty FR nacházely v normě, při druhém měření klesly.  

Při závěrečném měření došlo k navýšení, kdy bod rozmazání dosahoval 10 pD,  

bod rozdvojení 16 pD a bod spojení 14 pD.  

   

   

Obrázek 7.5: Vývoj pozitivních fúzních rezerv do dálky a blízka probanda č. 2 

Obrázek 7.5 obsahuje dva grafy, které znázorňují vývoj pozitivních fúzních rezerv do 

dálky i do blízka. V obou případech se hodnoty nachází velmi nízko pod normou. Během 

zrakového tréninku pozitivní fúzní rezervy rostly, ale bohužel nedosáhly hodnot v normě. 
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Velký rozdíl je možné pozorovat u měření FR do blízka, kdy hodnota bodu rozdvojení  

a spojení vzrostla běhen dvou týdnů o 10 pD.  

V tomto případě nebyla hodnota heteroforie až tak vysoká. Nejvýše naměřená velikost 

byla 4 pD. Naopak pozitivní fúzní rezervy byly velmi nízké a to jak do dálky, tak na blízko.  

Velmi nízké hodnoty se podařilo zvýšit. Binokulární akomodační facilita byla 9 cpm, a to jak 

při prvním, tak i při závěrečném měření. Po ukončení zrakového tréninku byla Martina 

dotázána na subjektivní pocity. Častá únava při práci do blízka klesla, pozoruje i zlepšení při 

střídání vzdálenosti do blízka a do dálky a snížila se i bolest hlavy a tlak za očima  

ve večerních hodinách. Před začátkem uvedla na stupnici obtíží číslo 6, po ukončení  

by zvolila číslo 4. Zrakový trénink se snažila provádět každý den 10 minut, ale někdy se stalo,  

že trénovala pouze 5 minut. Martině bylo doporučeno se zrakovým tréninkem pokračovat.  

Proband č. 3 - Tereza, 22 let, studentka  

 Tereza je studentkou třetího ročníku vysoké školy. Brýle nenosí, ani nikdy nenosila. 

Během života neměla žádný oční úraz ani úraz hlavy. Doposud nepodstoupila žádnou oční 

operaci a v dětství okluzi neměla. Nemá žádné zdravotní problémy a léky nebere. V rodině  

se objevuje vysoký krevní tlak a cukrovka. Ve svém volném čase hodně čte a věnuje  

se malování. Pokud čte více jak 30 minut, objeví se bolest hlavy, tlak za očima a se čtením 

musí ihned přestat. Jelikož je v posledním ročníku na vysoké škole, potřebuje se intenzivněji 

věnovat učení a ráda by vydržela číst delší dobu. Své obtíže by ohodnotila na stupnici 1-10 

číslem 5. Korekce, která byla stanovena při prvním měření, je OP: +0,25 -0,25 43° a OL: 0. 

Při poslední návštěvě nebyl naměřen na pravém oku cylindr, tedy OP: +0,25 a OL: 0.   

Tabulka 7.5: Hodnoty heteroforie po prvním měření probanda č. 3 

 
 

K-test bez fúzního 
podnětu 

K-test s fúzním 
podnětem  

OP OL OP OL 

Dálka Horizontální/ pD 3 pD BI x 1 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 14 pD BI x 12 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
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Tabulka 7.6: Hodnoty heteroforie po závěrečném měření probanda č. 3 

 
 

K-test bez fúzního 
podnětu 

K-test s fúzním 
podnětem 

 OP OL OP OL 

Dálka Horizontální/ pD 3 pD BI x 1,5 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 13 pD BI x 12 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 

V tabulce 7.5 a 7.6 jsou zaznamenány velikosti odchylek do dálky a blízka. Opět se 

jedná o exoforii. Byly naměřeny nižší hodnoty na dálku, ale vyšší hodnoty do blízka. Pomocí 

Maddoxova testu bylo při první návštěvě naměřeno 14 pD. Při závěrečném měření se hodnota 

změnila o 1 pD, tedy 13 pD. Nebyly naměřeny žádné hodnoty vertikální odchylky.  

Obrázek 7.6: Vývoj negativních fúzních rezerv do dálky a blízka probanda č. 3 

Z obrázku 7.6, na kterém jsou grafy pozitivních fúzních rezerv do dálky i do blízka,  

je patrné,  že jsou hodnoty v obou případech mírně nad normou. Rozdíly během všech tří 

měření jsou minimální.  
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Obrázek 7.7: Vývoj pozitivních fúzních rezerv do dálky a blízka probanda č. 3 

Na obrázku 7.7 se nachází dva grafy, které vypovídají o vývoji pozitivních fúzních 

rezerv do dálky a do blízka. Na prvním grafu jsou hodnoty do dálky. Tyto hodnoty se nachází 

v normě. Během zrakového tréninku došlo k navýšení hodnot u bodu rozdvojení a spojení  

a to vždy při každém měření. Z druhého grafu vyplývá, že hodnoty pozitivních fúzních rezerv 

do blízka  jsou velmi nízké. Již při druhém měření hodnoty vzrostly. Při třetím měření bod 

rozdvojení a bod spojení klesl, pouze hodnota bodu rozmazání zůstala stejná.  

V tomto případě byly naměřeny poměrně vysoké hodnoty heteroforie do blízka, které se 

během zrakového tréninku změnily minimálně. Jednalo se o exoforii. Hodnoty fúzních rezerv 

odpovídaly normě. Pouze u pozitivních fúzních rezerv do blízka byly ze začátku velmi nízké, 

ale při každé další návštěvě byly naměřeny hodnoty vyšší. Hodnota binokulární akomodační 

facility byla při každém měření 13 cpm. Tereza čas zrakového tréninku dodržovala, ale sama 

přiznala, že na zrakový trénink několikrát zapomněla. Subjektivní pocity se v tomto případě 

také zlepšily a ohodnotila by je číslem 4. Dokáže číst déle než 30 minut a to bez obtíží, jako 

byla bolest hlavy a rychlá únava.  

Proband č. 4 - Lucie, 26 let, oční optik  

Lucie pracuje v pražské oční optice jako oční optik. Brýle nosí pouze při řízení a při 

pocitu únavy. Z anamnézy vyplývá, že nepodstoupila žádnou oční operaci, neměla žádný oční 

úraz a v dětství nenosila okluzi. V rodině se objevuje hypertenze a i sama Lucie užívá  

na hypertenzi léky a pravidelně navštěvuje lékaře. V práci stráví přibližně čtyři hodiny  

na počítači. Ve svém volném čase by si ráda četla, ale jejím hlavním problémem je, že se jí  

po nějaké době začne text rozmazávat a někdy až dvojit. Stejný text si musí číst opakovaně. 

Obtíže se často objevují buď odpoledne, nebo večer, a to když čte, při delší práci na PC nebo 
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pokud je unavená. Poté pociťuje tlak kolem obočí a bolest hlavy. Subjektivní pocity  

by ohodnotila na stupnici 1-10 číslem 5. Pokud by měla hodnotit pouze potíže,  

které se objevují při čtení, zvolila by číslo 8.  Korekce, která jí byla naměřena při první 

návštěvě byla, OP: +0,5 -0,25 65° a OL: +0,25. Ta se změnila pouze při poslední návštěvě na 

levém oku a to OL: +0,5.  

Tabulka 7.7: Hodnoty heteroforie po prvním měření probanda č. 4 

 
 

K-test bez fúzního 
podnětu 

K-test s fúzním 
podnětem  

OP OL OP OL 

Dálka Horizontální/ pD   2 pD BI x  1 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 6 pD BI x 3 pD BI x 
Vertikální/ pD 0,5 pD BD x 0 0 

 
Tabulka 7.8: Hodnoty heteroforie po závěrečném měření probanda č. 4 

 
 

K-test bez fúzního 
podnětu 

K-test s fúzním 
podnětem  

OP OL OP OL 

Dálka Horizontální/ pD 2 pD BI x  1 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 6,5 pD BI x 3 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 
 
Tabulka 7.7 a 7.8 nám ukazuje hodnoty heteroforie do blízka a do dálky pomocí různých 

testů. Během zrakového tréninku nedošlo k výraznějšímu zlepšení odchylek. Naopak při 

poslední návštěvě se hodnota heteroforie do blízka zvýšila o 0,5 pD.    

 



 

 
38 

 

Obrázek 7.8: Vývoj negativních fúzních rezerv do dálky a do blízka probanda č. 4 

Na obrázku 7.8 se nachází dva grafy, které značí vývoj negativních FR do dálky a do 

blízka. Na prvním grafu se hodnoty negativních FR do dálky při prvním a druhém měření 

pohybovaly v normě, až při závěrečném měření klesl jak bod rozdvojení, tak i bod spojení.  

Na druhém grafu je vidět vývoj negativních FR do blízka. Velikost se zvýšila, avšak i při 

prvním a závěrečném   měření se jednalo o normované hodnoty.  

Obrázek 7.9: Vývoj pozitivních fúzních rezerv do dálky a do blízka probanda č. 4 

Z obrázku 7.9, který popisuje vývoj pozitivních fúzních rezerv do dálky a do blízka 

pomocí dvou grafů, je zřejmé, že u pozitivních FR do dálky došlo během zrakového tréninku 

k celkovému navýšení. Co se týče hodnot do blízka, ty se nacházely v normě, ale mezi 

druhým a třetím měřením došlo k většímu nárůstu. Zvýšila se hodnot bodu rozmazání,  

bodu rozdvojení i bodu spojení.    
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U Lucie se hodnota heteroforie nezměnila a zůstala po dobu zrakového tréninku stejná. 

Naopak hodnoty fúzních rezerv se rychle zvýšily, i přes to, že se většinou při prvním měření 

pohybovaly v normě. Pouze u negativních fúzních rezerv do dálky došlo při posledním 

měření k poklesu. Binokulární akomodační facilita byla při prvním měření 14 cpm,  

při druhém a třetím 15 cpm. Lucie se snažila zrakový trénink dodržovat, avšak ne každý den 

se jí to podařilo. Za celý měsíc vynechala trénink 6x. Zajímavé je, že i přes to, docházelo  

ke zvýšení fúzních rezerv. Poslední týden, kdy trénovala každý den, nepociťovala žádný tlak 

kolem obočí a vydržela číst delší dobu i ve večerních hodinách. Subjektivní pocity by Lucie 

hodnotila číslem 4. Pokud by opět mohla hodnotit pouze obtíže, se kterými se setkává během 

doby, kdy čte, zvolila by číslo 3.  

Proband č. 5 - Jan, 28 let, grafik 

Jan pracuje jako grafik a většinu svého času stráví prací na počítači. Brýle se snaží nosit 

neustále.  Nebyl na žádné oční operaci, nestal se mu žádný oční úraz a v dětství neměl okluzi. 

Nemá žádné zdravotní problémy, pouze pokud má nedostatek spánku, vyskytuje se u něj silná 

migréna. Když pracuje více jak jednu hodinu, objevuje se u něho rychlá unavitelnost, 

rozmazané vidění a poslední dobou i vidění dvojité. Z těchto důvodů se na práci nemůže plně 

soustředit a musí si často dělat dlouhé přestávky. Občas se u něj objevuje i pálení a řezání očí. 

Své obtíže by hodnotil číslem 6 nebo 7.  Korekce, kterou nosí v brýlích, tedy OP: +3,25  -0,75  

90° OL: +2,5 -0,5 75° se minimálně lišila od korekce nové OP: +3,5  -0,75  85° OL: +2,5 -0,5 

80°. Tato korekce se změnila pouze při druhém měření a to konkrétně osa cylindru,  

jinak zůstala stejná.  

Tabulka 7.9: Hodnoty heteroforie po prvním měření probanda č. 5 

 
 

K-test bez fúzního 
podnětu 

K-test s fúzním 
podnětem  

OP OL OP OL 

Dálka Horizontální/ pD 2,5 pD BI x 3 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 8 pD BI x 7 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
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Tabulka 7.10: Hodnoty heteroforie po závěrečném měření probanda č. 5 

 
 

K-test bez fúzního 
podnětu 

K-test s fúzním 
podnětem  

OP OL OP OL 

Dálka Horizontální/ pD 2,5 pD BI x 2,5 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 
 Maddoxův test  

Blízko Horizontální/ pD 7,5 pD BI x 7 pD BI x 
Vertikální/ pD 0 0 0 0 

 

V tabulce 7.9 a 7.10 jsou zaznamenány velikosti heteroforie do dálky a do blízka. Jedná 

se o exoforii. Hodnoty se během zrakového tréninku nezměnily. Pouze při posledním měření 

byla velikost odchylky  do blízka o 0,5 pD menší než při prvním měření, kdy bylo naměřeno 

8 pD.  

 

  

Obrázek 7.10: Vývoj negativních fúzních rezerv do dálky a do blízka probanda č. 5 

Na obrázku 7.10 vidíme dva grafy. První graf značí vývoj negativních fúzních rezerv  

do dálky, kde již při druhém měření došlo ke zvýšení, po dalších dvou týdnech se snížily  

na počáteční naměřenou hodnotu. Na druhém grafu je vidět změna negativních fúzních rezerv 

do blízka. Hodnoty se nacházely v normě a došlo k mírnému nárůstu.   

0

2

4

6

8

10

12

7.4. 21.4. 5.5.

Negativní	  FR	  	  do	  dálky

bod	  rozdvojení bod	  spojení

0

4

8

12

16

20

7.4. 21.4. 5.5.

Negativní	  FR	  do	  blízka

bod	  rozmazání bod	  rozdvojení bod	  spojení



 

 
41 

 

Obrázek 7.11: Vývoj pozitivních fúzních rezerv do dálky a do blízka probanda č. 5 

Grafy na obrázku 7.11 znázorňují vývoj pozitivních fúzních rezerv do dálky a do blízka. 

Z prvního grafu vyplývá, že při počátečním měření byly hodnoty pozitivních FR do dálky 

mírně pod normou, při druhém měření došlo k výraznému zvýšení především u bodu 

rozdvojení a bodu spojení. Při závěrečném měření hodnoty těchto bodů opět klesly.  

Na druhém grafu jsou hodnoty pozitivních fúzních rezerv do blízka v normě. Během 

zrakového tréninku docházelo při každém měření k mírnému navýšení.  

V tomto případě byly naměřeny nižší hodnoty odchylek do dálky a vyšší do blízka. 

Nedošlo k žádnému výraznějšímu zmenšení. Ze všech zúčastněných probandů zrakového 

tréninku mu byly naměřeny normované hodnoty pozitivních fúzních rezerv do blízka a i přes 

to se během tréninku zvýšily. Binokulární akomodační facilita byla při prvním a posledním 

měření 12 cpm, při druhém 13 cpm. Jan trénoval každý den, ale ne vždy v pravidelnou dobu,  

někdy dopoledne a jindy odpoledne nebo večer. Pokud trénoval večer, cítil se unavený  

a nedodržel časový limit. Po zhodnocení subjektivních pocitů konstatoval, že poslední týden 

nezaznamenal dvojité vidění a větší únavu při delší práci na PC. Na stupnici by si vybral číslo 

5. Zrakový trénink se bude snažit využívat dál.  
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7.4   Diskuze  

Cílem experimentální části této bakalářské práce bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, 

které jsou stanoveny v úvodu této kapitoly.  

První hypotéza H1 předpokládala navýšení pozitivních fúzních rezerv po absolvování 

zrakového tréninku o 20%. Na základě naměřených hodnot, bylo zaznamenáno u každého 

jedince zlepšení v alespoň jedné složce fúzních rezerv. První nárůst byl pozorován  

u pozitivních fúzních rezerv do blízka, kdy se i po dvoutýdenním intervalu hodnoty ustálily 

do normy, a tam se i nadále udržely. U prvního jedince došlo k nárůstu o 50%, tedy navýšení 

bylo o mnoho větší, než se předpokládalo. U druhého byl nárůst hodnot o 30% a u zbylých 

probandu bylo navýšení menší a to o 15%. Nárůst pozitivních fúzních rezerv do dálky  

se pohyboval podobně jako u hodnot do blízka. V jednom případě došlo k nárůstu o 42%,  

ve druhém případě o 33% a u ostatních zbylých se navýšení pohybovalo kolem 14%.   

Pokud se stanoví průměr z daných hodnot, navýšení u pozitivních fúzních rezerv do blízka je 

20,8%. U hodnot do dálky je to 23,8%. U pozitivních fúzních rezerv se  nárůst předpokládal, 

jelikož se jednalo ve všech případech o exoforii a docházelo tak k posílení konvergence, což 

potvrzuje předpoklad o navýšení fúzních rezerv absolvováním zrakového tréninku. Celkový 

průměr, jak PFR, tak i NFR, je 22,3 % a tím se potvrzuje i hypotéza H1. 
Tabulka 7.11: Vývoj změn pozitivních fúzních rezerv do dálky  

 1. měření 2. měření 3. měření 
bod 

rozostření 
bod 

rozdvojení 
bod 

spojení 
bod 

rozostření 
bod 

rozdvojení 
bod 

spojení 
bod 

rozostření 
bod 

rozdvojení 
bod 

spojení 

Proband 1 14 18 16 16 20 18 16 20 18 

Proband 2 8 12 10 12 16 18 10 14 16 

Proband 3 12 16 14 12 18 16 14 18 16 

Proband 4 10 14 12 12 18 16 12 16 14 

Proband 5 10 16 14 12 18 14 14 20 18 

Tabulka 7.12: Vývoj změn pozitivních fúzních rezerv do blízka  

 1. měření 2. měření 3. měření 
bod 

rozostření 
bod 

rozdvojení 
bod 

spojení 
bod 

rozostření 
bod 

rozdvojení 
bod 

spojení 
bod 

rozostření 
bod 

rozdvojení 
bod 

spojení 

Proband 1 14 18 16 18 22 20 20 24 22 

Proband 2 8 12 10 16 22 20 16 20 18 

Proband 3 12 16 14 14 20 18 14 18 16 

Proband 4 24 30 28 28 34 32 28 36 34 

Proband 5 22 26 24 22 28 26 26 32 30 
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Druhá hypotéza H2 předpokládala změnu hodnot forie po absolvování zrakového 

tréninku o 10 %. U každého jedince se změny hodnot forie lišily. Po stanovení průměru  

u obou složek (motorické, senzorické) do dálky i do blízka došlo k následujícím 

procentuálním změnám. U motorické složky do dálky se hodnota forie změnila o 3,5 %,  

na blízko došlo ke změně o 10,2 %. Hodnota forie u senzorické složky na dálku se od prvního 

měření změnila o 9 %. U senzorické složky na blízko nedošlo k žádné změně. Pokud by se 

stanovil průměr u jednotlivých složek heteroforie, k vyšším změnám došlo u motorické a to  

o 7 %, u senzorické složky to bylo jen o 4,5 %. Měření ale mohlo ovlivňovat několik faktorů, 

např. únava. V tomto případě se jednalo o menší vzorek osob, nelze tedy jednoznačně říci, zda 

zrakový trénink ovlivňuje změny hodnot forie. Pokud se bude vycházet pouze z 5 jedinců, 

hypotézu H2 to vyvrací, jelikož změny hodnot forie nedosáhly po absolvování zrakového 

tréninku 10 %.    

Hypotéza H3 přepokládala zlepšení subjektivních pocitů. Jednalo se především o bolest 

hlavy, rychlou únavu, potíže pří práci do blízka, tlak za očima a rozmazané až dvojité vidění. 

U všech probandu se alespoň jeden z těchto problémů, před  začátkem zrakového tréninku, 

objevoval. Každý jedinec byl při prvním měření požádán o zhodnocení svých subjektivních 

pocitů na stupnici 1-10, kdy číslo jedna znamenalo žádné obtíže a číslo deset největší obtíže. 

V závěru třetího měření byl každý znovu dotázán, jestli pociťují po absolvování zrakového 

tréninku odeznění některých z obtíží a aby tyto obtíže opět ohodnotili na stupnici 1-10.  

U některých jedinců se oddálila rychlá únava při práci do blízka, odezněla bolest hlavy  

a v mnoho případech vymizelo i dvojité vidění. U každého probanda došlo ke snížení hodnot 

subjektivních pocitů o 2 stupně na škále hodnocení. Po absolvování zrakového tréninku lze 

potvrdit hypotézu H3 a to zlepšení subjektivních pocitů u každého jedince.  
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8   Závěr 
Tato práce se věnovala problematice zrakového tréninku, a to včetně představení jeho 

jednotlivých metod. Předmětem teoretické části bylo definování pojmu zrakový trénink a jeho 

význam a využití při poruchách akomodace, konvergence a dekompenzované heteroforie.  

Experimentální část se věnovala samotnému zrakovému tréninku, jeho vybraným 

metodám a následným změnám binokulárních funkcí po jeho absolvování. Pro tuto práci byla 

zvolena metoda ,,Tři kočky‘‘ a bylo vybráno pět probandů s dekompenzovanou heteroforií.  

Ve všech případech se jednalo o exoforii. Zrakový trénink trval u každého jedince měsíc  

a probíhal každý den 10-15 minut. Na začátku, v polovině a na konci výzkumu bylo 

provedeno měření, kde byly zaznamenávány změny, ke kterým došlo během dvoutýdenního 

intervalu. Po pravidelném provádění zrakového tréninku došlo nejen ke zmírnění 

subjektivních obtíží, ale podle naměřených hodnot je zřejmé, že došlo i k posílení 

akomodačního a vergenčního systému.  

Akomodačně-vergenční systém je v dnešní době u mnoha lidí přetěžován. Vzhledem 

k digitalizaci doby se zvyšují požadavky na vidění do blízka, které vedou k mnoha 

astenopickým obtížím, jako je bolest hlavy, tlak za očima, slzení, pálení, rozmazané nebo 

dvojité vidění. Právě tyto obtíže je možné zmírnit či úplně odstranit pomocí zrakového 

tréninku.   

Problematika zrakového tréninku je v dnešní době stále relativně opomíjená oblast 

optometrie a vzhledem k jeho pozitivnímu efektu na hodnoty fúzních rezerv je zrakový 

trénink vhodným doplňkem kompenzace symptomatické heteroforie.  
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Seznam symbolů a zkratek 

AC/A poměr poměr akomodační konvergence a akomodace 

PC  počítač 

FR fúzní rezervy 

HTF heteroforie 

CNS  centrální nervová soustava  

mm  milimetr 

cm centimetr 

pD prizmatická dioptrie 

dpt dioptrie 

BI báze nasálně  

BO báze temporálně 

cpm cyklus za minutu 

BAF binokulární akomodační facilita 

OP oko pravé 

OL oko levé 
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Příloha A: Protokol pro zrakový trénink 

1.  PROTOKOL 
Jméno  

Rok narození  

Datum   

Kontakt  

 
  

Oční anamnéza: 
 
 
Celková anamnéza (rodinná): 
 
  
<Pracovní anamnéza (doba, potíže):  
 
 
 
PC (doba, potíže):  
 
 
 
Léky:                                                                                                 Řidič:  ano  / ne 

 
 

Visus  naturalis  
dálka  

P:   L:   bino:  
  

Dosavadní  korekce     Vis  mon   Vis  bin   VD  
OP   sp   cyl   osa   P.D.     

  
  

OL   sp   cyl   osa   P.D.        
     

Nová  korekce     Vis  mon   Vis  bin   VD  
OP   sp   cyl   osa   P.D.     

  
  

OL   sp   cyl   osa   P.D.        
 
  Oční dominance  

 směrová senzorická 
OP   
OL   
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Heteroforie 

 
 
K-‐test	  s	  fúzním	  
podnětem dálka blízko 

 horizontální/	  pD vertikální/	  pD horizontální/	  pD vertikální/	  pD 
OP     
OL     

 
Fúzní rezervy 

 
 
  Akomodační facilita – nácvik pomocí flipperu (40 cm) 

 +1/ -1 +2/ -2 

cpm   
  
 
 NPC/ cm             /                                              NPA/ cm          mono      /            
                                                                                                       bino                
  
 
 
 
 
 
 
 
 

K-‐	  test	  bez	  
fúzního	  
podnětu	  

dálka	   Maddoxův	  
test	  

blízko	  

	   horizontální/	  pD	   vertikální/	  pD	   	   horizontální/	  pD	   vertikální/	  pD	  
OP	   	   	   	   	   	  

OL	   	   	   	   	   	  

 BI/ pD BO/ pD vertikální/ pD 

dálka (         m)                     /             /                                /             /            / 

blízko (        m)                    /             /                    /             / / 
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   POZNÁMKY:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Souhlasím se zpracováním dat k bakalářské práci.  

     Podpis:  

 

 
     Eso/ exo  

     Vhodná metoda 

     Čas 


