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Název bakalářské práce: Vliv opilosti na zrakové funkce 

 

Abstrakt: 

Práce je věnována vlivu alkoholu na zrakové funkce člověka. Pro lepší pochopení 

zkoumané problematiky je zahrnuta mimo obecnou anatomii oka také teorie týkající 

se binokulárního vidění, akomodace, konvergence či vlivu alkoholu na zrak a na celý 

organismus. Formou rešerše je vypracován soupis různých výzkumů, které se již dříve 

zabývaly touto problematikou, včetně jejich závěrů. Cílem práce je porovnání výsledků 

zrakových funkcí měřených pomocí různých testů na motilitu bulbů, akomodaci, 

konvergenci či fúzní rezervy. Výsledky jsou dále vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek 

a srovnávány s výsledky již dříve uskutečněných výzkumů. Experimentální část se skládá 

ze dvou shodně provedených měření. První měření probíhalo za střízlivého stavu subjektů 

a druhé měření po požití alkoholu. Mezi těmito měřeními byla provedena dechová zkouška 

pomocí digitálního alkohol testeru. Experimentu se zúčastnilo 15 subjektů. Z důvodu 

zjevného šilhání, které bylo přítomno u jednoho ze subjektů, musel být tento jeden subjekt 

z experimentu vyřazen. Výsledkem práce bylo ověření a zhodnocení vlivu alkoholu 

na zrakové funkce.  

 

Klíčová slova: 

anatomie oka, binokulární vidění, vliv alkoholu, oční akomodace, konvergence 

 

  



 

 

Bachelor´s Thesis title: Effect of drunkenness on visual functions 

 

Abstract: 

The thesis is devoted to the influence of alcohol on human visual functions. In addition 

to the general anatomy of the eye, theories concerning binocular vision, accommodation, 

convergence or the influence of alcohol on eyesight and the whole organism are also 

included in order to better understand the research problem. A list of various researches 

that have previously dealt with this issue, including their conclusions, is prepared in the 

form of a research. The aim of this thesis is to compare the results of visual functions 

measured using various tests for bulb motility, accommodation, convergence or fusion 

reserves. The results are further evaluated using graphs and tables and compared with 

the results of previous research. The experimental part consists of two identical 

measurements. The first measurement was performed in a sober state of the subjects 

and the second measurement after alcohol consumption. Between these measurements, 

a breath test was performed using a digital alcohol tester. 15 subjects participated 

in the experiment. Due to the apparent squint that was present in one of the subjects, this 

one subject had to be excluded from the experiment. The result of the thesis was 

verification and evaluation of the effect of alcohol on visual functions. 

Key words: 

eye anatomy, binocular vision, effect of alcohol, ocular accommodation, convergence 
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Úvod 

Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem. Pomáhá mu zpracovávat vjemy z okolí 

a ulehčuje mu tak začlenění do společnosti. Samozřejmě je možné fungovat a vnímat 

pouze pomocí sluchu a hmatu, ale zrakový systém to usnadňuje. Více než ¾ informací, 

které vnímáme, jsou právě díky vidění. Kontrastní citlivost, prostorové vidění, barvocit, 

schopnost adaptace na světlo a tmu, zorné pole, akomodace nebo konvergence jsou 

všechno jevy, díky kterým můžeme při správném fungování dokonale vnímat vše kolem 

nás. Fungování zrakového systému může být ovšem ovlivněno vnějšími vlivy jako 

je například alkohol. 

Vliv alkoholu na zrakové funkce jsem si vybrala z toho důvodu, že značný počet lidí 

u nás i jinde ve světě konzumuje alkohol prakticky denně, ale jeho účinky nejsou dosud 

přesně stanoveny a sjednoceny. Proto bych do této problematiky ráda přispěla dalšími 

daty, která již zjištěné vlivy podpoří, nebo vyvrátí.  

V České republice připadá za rok 2019 na jednu osobu 173,4 litrů alkoholických 

nápojů [1]. Toto číslo je poměrně vysoké, proto se budu zabývat také metabolismem 

alkoholu, jeho účinky na organismus jako celek a zvlášť dopady na zrak. Protože lidé 

konzumují alkohol často a ve značném množství, tak roste i počet lidí, kteří se stanou 

na alkoholu závislými. Proto jsem se věnovala i popisu závislosti lidí na alkoholu podle 

E. M. Jellineka. Součástí mé práce je také průzkum již zjištěných problémů, které 

se vyskytují u lidí pod vlivem alkoholu. Mimo všem známé důsledky požívání alkoholu, 

jako jsou problémy s koordinací a udržením rovnováhy, se soustředěním, sebeovládáním, 

diplopií, zarudlými spojivkami a problémy s vyjadřováním. Budu zjišťovat změny 

ve zrakové ostrosti, motilitě bulbů, akomodaci, konvergenci a fúzních rezervách. 

Má bakalářská práce obsahuje kapitolu o základní anatomii a fyziologii oka, popis 

zrakové ostrosti a refrakčních vad. Důležitými pojmy souvisejícími s binokulárním 

fungováním očí, kterými se zabývám, jsou akomodace a konvergence. V práci popisuji 

binokulární vidění jako takové, včetně poruch, které se v této souvislosti objevují. 

Pro experimentální část práce popíšu průběh subjektivní refrakce a testů na binokulární 

funkce, které budu využívat. Stanovím hypotézy mého výzkumu a zhodnotím 

je na základě výsledků zkoumaných subjektů. Pro možnost opakovat mé měření vytvořím 

metodiku experimentu. Data, která získám, porovnám s těmi z předešlých výzkumů 

a zhodnotím je. Cílem práce je posouzení vlivu alkoholu na sledované osoby porovnáním 

stavu opilosti se stavem střízlivým.   
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1 Přehled současného stavu  

Výzkumem vlivu opilosti na zrakové funkce se přede mnou zabývalo již mnoho lidí. 

Ne vždy jsou ale výsledky výzkumů shodné či průkazné a zdaleka není prozkoumáno 

vše, co by mohlo být alkoholem v oblasti vidění ovlivněno.  

Jak uvádí Colson a Powell, tak s rostoucí koncentrací alkoholu v krvi dochází ke 

snížení konvergenční schopnosti. Později přišel Brecher a kol. (1955) se snížením 

binokulární doby fúze opět se zvyšujícím se obsahem alkoholu v krvi. Z výzkumů z 80. 

let (Hogan a Gilmartin) vzešlo, že ethanol má vliv na nárůst esoforie na dálku a zvýšení 

exoforie do blízka. Projevuje se také snížení schopnosti negativní fúze, poměru AC / A 

a zhoršení výsledků blízkého bodu konvergence [3]. Hogan dále spolu s Linfieldem přišel 

na to, že alkohol neovlivňuje akomodační amplitudu [4]. Toffolon (1990) s využitím 

tradičnějších klinických metod popsal redukci zorného pole, redukci akomodace 

a konvergence korelující s rostoucí úrovní alkoholu. Žádné změny ve zrakové ostrosti 

na dálku či v barevném vidění však nenašel [5]. Watten a Lie (1966) vyzkoumali 

na mladých mužích, že pozitivní a negativní relativní akomodace nejsou nijak 

ovlivněny [6]. [2] 

Na fakultě FBMI se stejnou tématikou zaobírali ještě přede mnou dva studenti. V roce 

2013 se problematikou vlivu alkoholu na vidění zabývala K. Kopalová, která potvrzuje 

určité zhoršení sférické vady s rostoucí hodnotou cylindru, drobné zhoršení visu při 

hladině alkoholu nad 1 ‰, pokles rychlosti akomodace. Poruchy barvocitu 

neprokázány.  [7]  

Později v roce 2017 se tématem zabýval O. Sekyrka, který zaznamenal opět mírné 

zhoršení visu a dále esotropizaci na vzdálenost 6 metrů. [8] 
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2 Fyziologie a anatomie oka 

Zrakový orgán je velmi složitý aparát, který nám zprostředkovává důležité vjemy 

z našeho okolí. Skládá se z oční koule a přídatných očních orgánů, kterými jsou víčka, 

spojivka, okohybné svaly a slzné ústrojí. Podrobný popis částí oka viz obrázek 1. 

 

2.1 Oční koule a orbita 

Oční bulbus je přibližně kulovitého tvaru o průměru 23-25 mm. Viditelná je jen malá 

část mezi otevřenými víčky, větší část je skryta v kostěné očnici, která má tvar čtyřboké 

pyramidy se zaoblenými hranami. Obsah očnice tvoří převážně tukové těleso, bulbus 

zabírá jen asi 20 %. Oční koule obsahuje čočku, sklivec a komorový mok, který vyplňuje 

přední a zadní oční komoru. Všechno jsou to průhledné struktury, propouštějící světelné 

paprsky a lámající je na sítnici.  Stěna oční koule je tvořena třemi vrstvami: zevní 

vazivovou vrstvou (bělima, rohovka), živnatkou (cévnatka, řasnaté těleso, duhovka) 

a vnitřní vrstvou je sítnice. [9] 

Obrázek 1: Anatomie oka [13] 



4 

 

 

2.1.1 Zevní vazivová vrstva (tunica fibrosa) 

Tato vrstva je pevným obalem oční koule a snaží se udržet její tvar. Je to také místo, 

kde se upínají šlachy okohybných svalů. Skládá se z bělimy a rohovky. [9] 

Bělima (sclera) 

Bělima je tuhá vazivová blána, složená ze svazků kolagenních a elastických fibril. 

Je pevnou oporou pro připojující se šlachy a je v podstatě bezcévná, díky čemuž má bílou 

barvu. Ze 70 % je tvořena vodou, dále fibroblasty, kolagenními vlákny, mezi kterými 

je prostor vyplněn proteoglykany. Přední i zadní strana je od dalších vrstev oddělena 

tenkou vrstvou řídkého vaziva. Spojivka překrývá přední úsek bělimy, jinak je přední část 

skléry tvořena velkým otvorem, do jehož okraje je vsazena rohovka. [9] 

Rohovka (cornea) 

Rohovka je jedním z nejcitlivějších míst na těle, protože obsahuje četná nervová 

zakončení. Je to bezcévná, průhledná tkáň o refrakci +43 dpt. Centrálně je rohovka tenčí 

(555 μm) než periferně (1 mm). Skládá se z pěti vrstev: epitel, Bowmanova membrána, 

stroma, Descemetova membrána a endotel. Vícevrstevný dlaždicový epitel, který 

se nachází na povrchu, má značnou schopnost regenerace po jeho poškození. Od stromatu 

ho dělí Bowmanova membrána, která je jen přední hraniční vrstvou. Nejsilnější vrstvou 

rohovky je právě stroma (zaujímá přibližně 90 % tloušťky rohovky), díky kterému 

je rohovka transparentní. Její transparentnost je dána složením z paralelně uspořádaných 

kolagenních fibril. Descemetova membrána tvoří zadní hraniční vrstvu, oddělující stroma 

od poslední vrstvy rohovky, endotelu. Ten je tvořen pouze jednou vrstvou plochých 

endotelových buněk, které nemají schopnost regenerace. [10] 

2.1.2 Prostřední vrstva (tunica vasculosa) 

Prostřední vrstva zahrnuje cévnatku, řasnaté tělísko a duhovku, tvořící společně 

živnatku (uveu). 

Cévnatka (chorioidea) 

Její hlavní funkcí je výživa oka, konkrétně tyčinek, čípků a vnějších vrstev sítnice. 

Je toho schopna díky značnému množství cév, které cévnatka obsahuje. Skládá 

se z několika vrstev: suprachoroidea, vrstva krevních cév, choriokapiláry a Bruchova 

membrána. [29] Tmavě hnědá barva je způsobena bohatou pigmentací. Cévnatka 

se rozprostírá v celém rozsahu za ekvátorem, od ora serrata, což je místo přechodu sítnice 
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ve slepou skvrnu, po pupilu. Zevně hraničí s bělimou a směrem dovnitř s pigmentovým 

epitelem sítnice. [11, 12] 

Řasnaté těleso (corpus ciliare) 

Je tvořeno svalovinou a pojivovou tkání, na průřezu má trojúhelníkovitý tvar 

s výběžky. Řasnaté tělísko má na starosti dva úkoly. Smršťováním a uvolňováním 

ciliárního svalu se vyklenuje nebo oplošťuje čočka, čímž dochází k akomodaci, čili 

se podílí na zaostřování do různých vzdáleností. A dále ve svých výběžcích tvoří 

komorový mok, který udržuje nitrooční tlak a je důležitou součástí optického systému 

oka. [12] 

Duhovka (iris) 

Tato součást prostřední vrstvy vytváří jakousi přepážku mezi přední a zadní oční 

komorou. Má tvar mezikruží, uvnitř kterého se nachází kruhovitý otvor zvaný zornice. 

Šířku zornice ovlivňují dva hladké svaly v duhovce. Část vláken je uspořádána radiálně 

a tvoří rozvěrač zornice a část je z cirkulárních vláken tvořících svěrač zornice. [12] 

Svěrač a rozvěrač pupily regulují množství světla vstupující do oka. Zevní okraj duhovky 

se nazývá kořen. Krev je do duhovky přiváděna hlavním arteriálním kruhem, který 

se nachází v řasnatém tělísku vedle kořene duhovky. Je nezvyklé, že u duhovkových cév 

obvykle nedochází ke krvácení, když je duhovka oříznuta. Je to zapříčiněno jejich 

uzavřením silnými svazky kolagenu. [29] Duhovka je zbarvena různě dle obsahujícího 

množství pigmentu, který ji ještě chrání před oslněním [12]. 

2.1.3 Vnitřní vrstva (tunica nervosa) 

Vnitřní vrstva je poslední vrstvou stěny oční koule a je tvořena sítnicí.  

Sítnice (retina) 

Tenká průsvitná blána, sousedící zevní plochou s cévnatkou a vnitřní plochou 

se sklivcem. Sítnice je pevně fixována při terči zrakového nervu a v oblasti ora serrata. 

Optickou část sítnice rozdělujeme do deseti vrstev vzájemně spojených nervovými 

buňkami. Důležitou je vrstva tyčinek a čípků, protože po jejich podráždění začíná proces 

vidění. Tyčinek je asi 130 milionů a registrují množství dopadajícího světla, zato čípků 

je pouhých 7 milionů a slouží k vnímání barev a vidění za dne. Každý čípek má svou 

bipolární a gangliovou buňku, což zaručuje dobrou rozlišovací schopnost. Pokud jde 

o rozložení, tak čípky se soustřeďují v místě nejostřejšího vidění, ve žluté skvrně 

a periferně jejich počet klesá. V periferii nalezneme už jen tyčinky, které nám umožňují 
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vidění za šera a za tmy.  Čím dále jsme v periferii, tím spíš mají světločivné elementy 

jen jednu gangliovou buňku, tudíž mají nižší rozlišovací schopnost, a proto se zvyšuje 

adaptace oka na nízké hladiny osvětlení. Zraková vlákna v sítnici směřují radiálně 

k zadnímu pólu a spojují se v místě terče zrakového nervu, odkud z oka vystupují jako 

zrakový nerv. [10, 12] 

 

2.2 Přídatné oční orgány 

Oční víčka (palpebrae) 

Víčka, jež máme obvykle dvě na každém oku (horní a dolní) chrání oko před vstupem 

jakýchkoliv nežádoucích částic či předmětů. Vnější část víčka pokrývá jemná kůže 

s podkožním vazivem, pod kterým se skrývá kruhovitý sval  ̶  svěrač víček. Dalším 

svalem je zdvihač horního víčka, který se upíná na tarzální ploténku, která se nachází 

na horním víčku a zpevňuje je. Vnitřní plochu víčka kryje víčková spojivka. Přechod 

mezi těmito dvěma vrstvami nazýváme margo víčka, odkud vyrůstají řasy. Na okraji 

víčka se u řas nacházejí Zeissovy a Mollovy žlázky, více k margu Meibomské žlázy. [14] 

Spojivka (conjunctiva) 

Jemná vaskularizovaná a průhledná membrána vyplňující vnitřní plochu víček, odkud 

přechází na přední část bulbu, kde se upíná až k limbu rohovky a kryje tak skléru. Tvoří 

tzv. spojivkový vak. [14] 

Slzný aparát 

Skládá se ze slzotvorné a slzovodné části. K tvorbě slz dochází v slzné žláze, která 

se nachází zevně u horního okraje očnice. Odtud putují pomocí vývodů do spojivkového 

vaku a spolu s hlenem z vaku vytváří ochranný a zvlhčující pokryv oka. Po povrchu oka 

slzy stečou do vnitřního koutku. Slzovodná část začíná slznými body, které se nacházejí 

na okrajích víček, odkud slzy putují do slzných kanálků, dále do slzného váčku při kořeni 

nosu a nakonec slzovodem odtečou až do dolního nosního průduchu. [12] 

Okohybné svaly 

Tato kapitola je podstatná pro mou praktickou část, kde se budu zabývat schopností 

konvergence, akomodace a motilitou. Pro lepší představu přikládám obrázek č. 2. 

Pohyby oka umožňuje šest okohybných svalů. Čtyři svaly jsou přímé a dva šikmé. 

Všechny přímé svaly spolu s horním šikmým začínají ve vrcholu očnice ve šlašitém 
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prstenci. Přímé pak pokračují dopředu a upínají se k bělimě před ekvátorem. Horní šikmý 

sval je nejdelší, běží podél vnitřní stěny orbity a upíná se v horní zevní části bulbu 

za ekvátorem, provádí intorzi. Dolní šikmý začíná ve spodním vnitřním kraji očnice 

a končí pod dolním okrajem za ekvátorem, provádí extorzi. [10, 14] 

Přímé svaly kolem vertikální osy konají jen pohyby oka dovnitř a ven. Horizontální 

pohyb směrem k nosu se nazývá addukce, směrem zevně abdukce. Vertikální svaly 

dokáží pohybovat bulbem kolem tří os. Šikmé svaly mají maximální vertikální efekt 

v addukci, přímé svaly v abdukci. Pohyb okem nahoru označujeme jako elevace, dolů 

deprese. Rotace horní části rohovky kolem předozadní osy směrem dovnitř značí pojem 

intorze a směrem ven extorze. Jako verzi obou bulbů si představíme současné pohyby 

ve stejném směru. Vergence naopak označuje pohyby očí v opačném směru. [14] 

Inervaci oka mají na starosti n. opticus (II.), n. oculomotorius (III.), n trochlearis (IV.) 

a n. abducens (VI.). Horní, dolní a vnitřní přímý sval, dolní šikmý sval, svěrač zornice, 

ciliární sval a zvedač horního víčka jsou inervovány z n. III. Přímý zevní sval z n. VI. 

a horní šikmý sval z n. IV. [12, 14] 

 

 

Obrázek 2: Okohybné svaly [13] 
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3 Zraková ostrost a refrakční vady 

V této kapitole popíšu zrakovou ostrost a její vyšetřování a refrakční vady: myopie, 

hypermetropie, astigmatismus.  

 

3.1 Zraková ostrost 

Rozlišovací schopnost oka a jeho refrakční stav určují zrakovou ostrost. Převážně 

pomocí Snellenova optotypu vyšetřujeme zrakovou ostrost do dálky, a to na vzdálenost 

pět až šest metrů. Dnes se využívají LCD optotypy častěji než tištěné. Výsledkem 

je zlomek, který nám říká, ze které vzdálenosti pacient četl ku vzdálenosti, ze které 

by pacient daný řádek měl číst. Základní zraková ostrost je 6/6, decimálním zápisem 1,0. 

Nejdříve určujeme naturální vízus klienta, tedy bez korekce a následně kontrolujeme 

vízus s korekcí a případně se snažíme dokorigovat na lepší vízus, jestliže je korekce 

nedostatečná. Do blízka se určuje zraková ostrost pomocí optotypů na čtecí vzdálenost 

40 cm (Jägerovy tabulky). [16] 

 

3.2 Refrakční vady 

 Při refrakci pacienta můžeme zjistit fyziologický stav (emetropii), kdy se paralelní 

paprsky dopadající na oko sbíhají přesně na sítnici a pacient má tedy dobrou zrakovou 

ostrost. Nebo můžeme zjistit, že má pacient sníženou zrakovou ostrost tudíž, 

že se paprsky sbíhají někde mimo sítnici. Tento stav označujeme pojmem ametropie. 

Refrakční vady obecně dělíme na sférické a astigmatismus, následně ty sférické ještě 

na myopii a hypermetropii. Refrakční vady oka se snažíme korigovat pomocí brýlí, 

kontaktních čoček nebo to lze i chirurgicky. [16] 

Myopie (krátkozrakost) 

Krátkozrakost se vyznačuje relativně dlouhým bulbem, kvůli čemuž se paprsky 

sbíhají před sítnicí a ke korekci je tedy třeba rozptylná čočka, která obraz posune zpět 

na sítnici (viz obrázek 3). Vzdálený bod se nachází v konečné vzdálenosti před okem. 

Další možnou příčinou vzniku myopie je zvýšená lomivost médií oka, nejčastěji jde 

o strmější zakřivení rohovky. Člověk s myopií vidí dobře do blízka, ale špatně do dálky. 

Rozlišujeme tři stupně myopie: myopia levis do -3 D, myopia modica od -3,25 D do -6 D 

a myopia gravis nad -6 D. [35] 
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Hypermetropie (dalekozrakost) 

Dalekozraký člověk má nedostatečnou předozadní délku, tedy krátké oko a tím pádem 

má vzdálený bod až za okem. Příčinou může být taktéž menší lomivost optických médií 

oka či plošší zakřivení rohovky. Ke korekci se používají spojné čočky, které posunou 

obraz na sítnici (viz obrázek 3). K hypermetropii patří potíže jako bolesti hlavy, zamlžené 

vidění do blízka, později i do dálky či slzení. Opět máme tři stupně, a to nízkou 

hymepetropii do +3 D, střední od +3,25 D do +5 D a vysokou nad +5 D. [14] 

 

 

Obrázek 3: Emetropické, hypermetropické a myopické oko [15] 

 

Astigmatismus 

Definicí astigmatismu je vada oka, kdy dochází k rozdílné lomivosti oka ve dvou 

na sebe kolmých meridiánech [14]. Paprsky, které se v oku sbíhají, dopadají do dvou 

rovin a vznikají tak dvě ohniska (viz obrázek 4). Vzdálenost těchto ohnisek označujeme 

fokálním intervalem. Dochází k nedokonalému spojení paprsků vstupujících do oka, 
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přičemž vzniká deformovaný obraz. Pacient s astigmatismem tedy není schopen odlišit 

některá písmena, protože se mu rozmazávají do jakési protažené šmouhy [30]. 

Rozlišujeme jednoduchý, složený a smíšený astigmatismus podle toho, kde se nacházejí 

fokály vzhledem k sítnici. Existuje i jiné dělení, na astigmatismus pravidelný 

a nepravidelný, kdy ten pravidelný lze kompenzovat cylindrickou čočkou, která paprsky 

láme jen v jedné rovině. Nepravidelný astigmatismus není jednoduché korigovat. 

Symptomy jsou mhouření očí, astenopické potíže či nezvyklý náklon hlavy způsobený 

vyrovnáním astigmatismu. [14] 

 

 

Obrázek 4: Oko bez astigmatismu a s ním [15] 
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4 Akomodace a konvergence 

Akomodace nám umožňuje ostré vidění na různé vzdálenosti, a to díky schopnosti 

změnit optickou mohutnost oka. Refrakční stav oka se mění pomocí změn zakřivení 

lomivých ploch čočky. Ciliární sval se skládá z parasympatikem 

inervovaných cirkulárních vláken a sympatikem inervovaných meridionálních vláken. Při 

pohledu do blízka dochází ke kontrakci cirkulárních vláken, čímž se uvolní zonulární 

aparát. Na dálku se zapojují meridionální vlákna, která naopak zvyšují napětí zonulárního 

aparátu. K zaostření nám nahrává elasticita a plasticita oční čočky. Na blízko oko 

akomoduje a čočka se vyklene do sféričtějšího tvaru, zvýší se tedy její optická mohutnost 

a nastává mióza. Do dálky se naše čočka oploští, sníží se optická mohutnost a nastává 

mydriáza. Proces akomodace na dálku a do blízka je patrný na obrázku č. 5. Schopnost 

změny tvaru oční čočky se s přibývajícím věkem snižuje, což označujeme termínem 

presbyopie. Ta přichází přibližně po 40. roce života, kdy se blízký bod oddaluje od oka 

za hranici 20 cm. Presbyopie se snadno koriguje plusovým přídavkem ke korekci 

na dálku, tzv. adice. Patologickými poruchami akomodace mohou být akomodační exces, 

spasmus, insuficience či obrna akomodace. [12] 

 

Obrázek 5: Akomodace oka [32] 
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Konvergence úzce souvisí s akomodací a dělíme ji na volní, kterou zvládáme vyvolat 

úsilím a reflexní, která má čtyři složky. Tonická konvergence  informace z mozkové 

kůry podporují klidové postavení očí, proximální konvergence  podmíněná blízkým 

předmětem a projevuje se především na troposkopu, akomodační konvergence  

akomodace je podnětem ke konvergenci a fúzní konvergence  má na starosti srovnání os 

vidění kvůli funkčnosti fúze a je spolu s akomodační konvergencí dvěma nejdůležitějšími 

složkami reflexní konvergence. Kvalitu konvergence zjišťujeme testem na blízký bod 

konvergence, při kterém se ukáže nejmenší vzdálenost, na kterou oči dokáží konvergovat 

a kde je předmět ještě jednoduchý (viz obrázek 6). Běžně je tento bod v pěti cm od oka 

u dětí a u dospělých v osmi cm. Jestliže je změřená vzdálenosti větší, značí to sníženou 

konvergenci. Anomálie u konvergence jsou insuficience a exces konvergence 

a insuficience a exces divergence. [12] 

 

 

Obrázek 6: Konvergence očí [33] 
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5 Binokulární vidění a jeho poruchy 

Schopnost jednoduchého binokulárního vidění nám umožňuje zpracovávat veškeré 

vjemy v našem zorném poli. Je zprostředkováno oběma očima pomocí zrakové dráhy 

a zrakového centra, které vyhodnocuje příchozí informace a na základě toho je konečný 

obraz jednoduchý. Ideálně se k tomu připojuje i schopnost stereopse, tedy prostorové 

vnímání hloubky. Základem binokulárního vidění je však schopnost superpozice, čili 

překryv obrazů viděných oběma očima a schopnost fúze, kdy dochází ke spojení 

obrazů levého i pravého oka do jednoho vjemu (viz obrázek 7). V minulosti byly 

provedeny mnohé experimenty, v nichž bylo prokázáno, že plnění určitých úkolů, jako 

např. navlékání jehly, nalévání vody do sklenice či sahání na jakýkoliv předmět rukou, 

je snazší a úspěšnější za binokulárních podmínek než za monokulárních (Jones a Lee, 

Sheedy a kol.). Jednoduché binokulární vidění je možné díky motorickým a senzorickým 

podmínkám. Mezi motorické řadíme volnou pohyblivost bulbů, souhru akomodace 

a konvergence, paralelní postavení očí do dálky a funkčnost motorických drah a centra. 

Do senzorických podmínek spadá podobná velikost sítnicových obrazů, normální 

retinální korespondence a správné anatomické a optické vidění očí. Problém nastává, 

když člověk nezvládá používat obě dvě oči najednou či jedno oko funguje méně 

efektivně. [2] 

 

Obrázek 7: Binokulární vidění [34] 
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Pakliže nelze pomocí fúze spojit retinální obrazy obou očí, pak se dětský zrakový 

systém, který se stále vyvíjí, uzpůsobí tím, že potlačí vjem uchýleného nebo hůře 

vidoucího oka a vzniká suprese. Zdravé oko tedy běžně fixuje a postižené oko je v mozku 

utlumeno pomocí zrakového centra. V situaci, kdy po zakrytí vedoucího fixujícího oka 

převezme fixaci suprimované oko, tak nevznikne klasické binokulární vidění, ale ostrost 

vidění se vyvíjí podobně. Když se fixace očí nestřídá, dochází ke vzniku amblyopie. 

Na základě snížené stimulace jednoho oka v dětství, nebo naopak zvýšené stimulace 

jednoho oka, může dojít k poklesu zrakové ostrosti, ale v tomto případě nelze použít jako 

řešení optickou korekci. Amblyopie (tupozrakost) vzniká přibližně do 6-7 let věku. 

Vzhledem k příčinám vzniku tupozrakosti rozlišujeme strabickou amblyopii, 

anizometropickou amblyopii, ametropickou a deprivační amblyopii. Léčbou chceme 

dosáhnout ostrého vidění a korekcí oční dominance. Možnostmi léčby je plná refrakční 

korekce zjištěná v cykloplegii, okluze zdravého oka, aby začalo tupozraké oko více 

fixovat, nebo degradace obrazu pomocí penalizace lepšího oka plusovou čočkou. Doba 

léčby je různá, ale může trvat až do 10 let věku dítěte. [14, 16] 

Při normální retinální korespondenci dochází k fixaci obou očí korespondujícími 

místy sítnice. V případě anomální retinální korespondence spolupracují nekorespondující 

místa na sítnici. Strabující oko si vytváří pseudofoveu, kterou fixuje, ale zdravé oko 

fixuje klasicky foveou. Pokud zakryjeme fixující oko, strabující oko se přeorientuje opět 

na fixaci foveou. Jestliže šilhající oko nefixuje ani monokulárně foveou, jedná 

se o excentrickou fixaci a vidění není zcela ostré. [14] 

Další anomálií, kdy dochází ke zhoršení vizuálního vnímání okolí, je šilhání. 

Strabismus, vzniká při porušení paralelního postavení očí při pohledu do dálky. Vedoucí 

oko pak fixuje do místa foveoly, ale strabující oko fixuje kvůli svému uchýlení mimo 

foveu. Klasifikace strabismu je možná z několika pohledů. Dle etiologie může být buďto 

konkomitující, kdy jedinec šilhá ve všech směrech se stejnou odchylkou, 

nebo inkomitantní (paralytický), kdy se úhel šilhání liší v různých směrech pohledu 

a je narušena oční motilita. Podle směru úchylky vyčleňujeme esotropii (konvergentní 

šilhání), exotropii (divergentní šilhání) a hypotropii s hypertropií (vertikální šilhání). 

Vzhledem k binokularitě řešíme heterotropii, stav zjevného (manifestního) šilhání 

a heteroforii, stav skrytého (latentního) šilhání. [14, 36] 
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6 Alkohol 

Ethylalkohol (ethanol) je světově rozšířená a lidmi hojně užívaná návyková látka, 

která vzniká kvašením cukrů. Užití ethanolu je převážně perorální. Vstřebávání začíná 

v ústní dutině, pokračuje v žaludku, kde může účinek tlumit přítomnost potravy, dále 

pokračuje v tenkém střevě. V těle je oxidován alkoholdehydrogenázou na acetaldehyd, 

následně na kyselinu octovou, oxid uhličitý a vodu. Vstřebává se poměrně rychle, protože 

snadno prochází membránami. Nejvyšší obsah alkoholu v krvi je po 30-90 minutách 

od požití. Byl proveden výzkum malého vzorku lidí ohledně významnosti pohlaví při 

reakci na pití alkoholu. Kromě rozdílů v celkovém tělesném obsahu vody (Moore et al., 

1963) existuje také rozdíl v žaludečním metabolismu žen a mužů. Ženská žaludeční tkáň 

má podstatně nižší schopnost metabolizovat ethanol ve srovnání s muži, což vede 

ke zvýšené biologické dostupnosti alkoholu (Frezza a kol., 1990). Stanovení konkrétní 

hladiny alkoholu v krvi je možné například dechovou zkouškou (alkohol tester), analýzou 

slin, laboratorně z moče či z krve. [17, 18] 

 

6.1 Účinky alkoholu na organismus 

Co se týká účinků obecně na celý organismus, tak samozřejmě záleží na faktorech, 

jako je množství a druh vypitého alkoholu, vliv prostředí, trénovanost či dispozice 

uživatele. Nejčastějším projevem je však opilost. Nejdříve přichází stimulace, tedy 

zlepšení nálady, uvolněnost, hovornost, pocit dostatku energie a sebevědomí, poté 

přichází stavy kritičnosti, ztráta ostychu a zábran. S neustávajícím požíváním alkoholu 

se začíná projevovat únava a nastává celkový útlum. Při těžké intoxikaci dochází 

až ke ztrátě vědomí, hrozí zástava dechu, podchlazení až smrt. Značným problémem 

je žaludeční nevolnost během spánku, kdy se příliš opilý člověk ani neprobudí a udusí 

se svými zvratky. [17] 

Konzumace alkoholu může způsobovat, z těch nejhlavnějších problémů cirhózu jater, 

pankreatitidu, rakovinu ústní dutiny, hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku, tlustého střeva, 

konečníku a prsu. Běžnými krátkodobými projevy pití alkoholu jsou tachykardie, porucha 

rovnováhy, zčervenání kůže, rozšíření povrchových cév a zúžení cév vnitřních, 

zpomalení reakcí, nevolnost až zvracení. Dlouhodobé a nadměrné požívání alkoholu 

má dopad jak na centrální nervový systém, tak na osobnost a psychiku. Rostou 

kardiovaskulární poruchy, kvůli tachykardii, vyšší tepové frekvenci a nižší srážlivosti 
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krve. Alkohol působí negativně na GABA receptory, což má sedativní a anestetické 

účinky. Z nedostatku vitamínu B1 může docházet ke zmatenosti, poruchám koordinace 

nebo ke vzniku encefalopatie. Problémy zasahující do sociálního života jsou halucinace, 

poruchy spánku, deprese, zhoršení paměti, zvýšená agresivita, ztráta zodpovědnosti 

a mnoho dalšího. [19] 

Neopomenutelné je riziko požívání alkoholu bezprostředně před řízením vozidla, 

u žen pak i během těhotenství. Vzniká tzv. fetální alkoholový syndrom způsobený 

ethylalkoholem, který působí negativně na vývoj plodu. Hlavními projevy FAS jsou 

růstová a mentální retardace, poruchy chování, mikrocefalie, mohou se objevit i vrozené 

srdeční vady. Znaky viditelné v oblasti hlavy jsou krátký nos a plochý kořen nosu, malý 

obvod hlavy, tenký horní ret, ptóza víček či nízko položené uši. [20] 

 

6.2 Účinky alkoholu na zrakové funkce 

Oční projevy konzumace alkoholu závisí taktéž na mnoha faktorech, jako množství 

a druh požívaného alkoholického nápoje či aktuální rozpoložení konzumenta. Pití 

alkoholu má vliv jak na cévy zásobující oči, tak na oční svalstvo, buňky sítnice, optický 

nerv i na zrakové centrum.  

Konkrétními projevy jsou například změna šířky zornic a zpomalená reakce zornic 

na světlo. Zda dochází v opilosti spíše k mióze (zúžení) nebo mydriáze (rozšíření) 

zornice, na to neexistuje jednotný názor. Dále může být zhoršená motilita bulbů, která 

může vést až ke vzniku diplopie, kdy není postavení očí paralelní a oslabuje se fúze. 

Velkým problémem je zužování zorného pole, které může vést až k tunelovému vidění. 

Je tedy postiženo periferní vidění, což je velmi omezující a nebezpečné při řízení 

motorového vozidla. Ukazatelem přítomnosti ethanolu v organismu je také poziční 

nystagmus, kdy dochází k nekontrolovaným očním pohybům, které jedinec nezvládá 

korigovat. Dnes už jen vzácným účinkem alkoholu je xeróza, tedy suchost bulbární 

spojivky, kterou je nutno ověřit testem citlivosti rohovky. V oblasti retiny se může 

vyskytovat atrofie zrakového nervu způsobená alkoholovou neuropatií optiku. Snížení 

zrakové ostrosti se většinou objevuje později, ale dochází k poblednutí papily, hranice 

zrakového terče jsou ostřejší nebo naopak neostré a dochází k poklesu počtu nervových 

vláken. [7] 
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U těžkých alkoholiků se nejčastěji objevuje porucha barvocitu, akomodační astenopie 

a hemeralopie. Problémy barevného vidění začínají u červené a zelené barvy, ale jsou 

znatelné jen zřídka. Dotyčný si začne uvědomovat tuto poruchu až tehdy, kdy zasáhne 

i modrožlutou část spektra. Astenopické potíže, tedy bolesti hlavy a očí, bolesti v oblasti 

spánků, nadměrné slzení či pocity pálení a řezání, vznikají kvůli procesu akomodace 

i na dálku. Problémy s akomodací jsou způsobeny sníženou schopností čočky měnit svou 

optickou mohutnost. Nadměrným pitím alkoholu dochází k problémům se vstřebáváním 

živin a vitamínů a právě při nedostatku vitamínu A se zhoršuje zrakový komfort za šera, 

tzv. hemeralopie. [21] 

 

6.3 Typy závislosti na alkoholu 

Kolem roku 1960 vydal E. M. Jellinek knihu, ve které se zabýval alkoholismem. 

Popsal fáze vývoje závislosti na alkoholu, kdy nejprve dochází ke zvyšování množství 

požívaného alkoholu ve zkracujících se intervalech. Dále je varovná fáze, kdy člověk pije 

tajně, má neustálou chuť se napít, pociťuje určitou provinilost a jeho tělo se přizpůsobuje 

vyšším dávkám alkoholu. Pokračuje to ztrátou kontroly, problémy v práci, zúžením 

zájmů, podrážděností. Alkohol už začne tuto osobu ovládat. Hromadí se záležitosti nutné 

k vyřízení, které se alkoholik snaží vyřešit a přestane i na chvíli pít. Začne se domnívat, 

že dokáže svou závislost ovládat a pít s mírou, ale většina alkoholiků to bez odborné 

pomoci jiných lidí nedokáže. Konečnou fází je pití alkoholu v kteroukoli hodinu a klidně 

několik dní v kuse. Objevují se psychické problémy, snížená imunita. Lze podle Jellineka 

rozlišit pět typů závislosti na alkoholu. [22] 

1. Typ alfa  projevuje se psychickou závislostí na alkoholu, kvůli jeho účinkům 

navození euforie. Tito lidé zahánějí úzkost, stres, deprese či fyzickou bolest, 

ale jsou schopní přestat pít. Neztrácejí nad sebou kontrolu, tedy jejich závislost 

ještě není taková. 

2. Typ beta  požívání alkoholu je v tomto stupni spojeno se společenskými akcemi, 

které dotyčný vyhledává. Pití je tedy příležitostné, ale pravidelné a v takovém 

množství, že dochází ke stavu opilosti.  

3. Typ gama  nazývaný také jako anglosasský typ, konzumující převážně pivo 

a destiláty. V této fázi závislosti už dotyčný nemá pití pod kontrolou, 

má psychickou závislost, ale dokáže se přimět abstinovat. Roste tolerance tkání 
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vůči alkoholu, tudíž je ho potřeba doplňovat ve větším množství. Přicházejí také 

společenské problémy. 

4. Typ delta  známý také jako románský typ, kdy je preferováno hlavně víno. 

Člověk na tomto stupni alkoholismus je už neschopný abstinence. Vyžaduje 

každodenní příjem alkoholu kvůli udržování určité hladiny alkoholu v krvi. Pro tuto 

osobu platí „nikdy opilý, ale také nikdy střízlivý“. Objevují se již zdravotní obtíže.  

5. Typ epsilon  spadají sem tzv. kvartální pijáci, kteří požívají alkohol periodicky. 

Tento typ alkoholismu je ovšem méně častým. [17, 22] 
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7 Experimentální část 

 

V následující kapitole popíšu průběh experimentální části mé práce, při které jsem 

spolupracovala s 15 subjekty. V průběhu měření jsem zjistila u jednoho ze subjektů 

přítomnost manifestního strabismu, tudíž jsem binokulárně zaměřené testy nemohla řádně 

vyhodnotit. Z toho důvodu jsem již změřené výsledky onoho subjektu nezařadila 

ke konečnému vyhodnocování a porovnání s ostatními subjekty. Vyhodnocení jsem tedy 

provedla s daty od 14 měřených osob. V této části práce jsem také stanovila hypotézy, 

které jsem se snažila potvrdit či vyvrátit za pomoci mého výzkumu. Sepsala jsem 

metodiku měření, krok po kroku, jak jsem postupovala, aby bylo možné pokus 

v budoucnu provést znovu a ve shodné podobě. Zhodnotila jsem výsledky měření 

a názorně je představila pomocí grafů a tabulek. Získané výsledky a jejich hodnocení jsou 

shrnuty v podkapitole 7.4. 

 

7.1 Hypotézy  

Zkoumáním vlivu alkoholu na vidění člověka se zabývalo mnoho lidí ve svých 

výzkumech, ale ne všichni došli k jasným a shodným výsledkům. Mým měřením jsem 

chtěla podpořit či vyvrátit některé poznatky z uplynulých let, i když počet mnou 

zkoumaných subjektů nebyl příliš vysoký, čili celková hodnota výzkumu tím byla 

snížena. Co se týká subjektů obecně, očekávala jsem zhoršené vidění a samozřejmě 

se dostavila po požití alkoholu větší uvolněnost, lepší nálada a značně vyšší hovornost. 

Podle předpokladů došlo také ke snížení nervozity z měření zraku, o kterém přibližně 

polovina zkoumaných osob sama hovořila.  

H1: Naturální vízus se oproti střízlivému stavu pod vlivem alkoholu sníží. 

O. Sekyrka se v roce 2017 také zabýval vlivem alkoholu na zrak a dospěl k verdiktu 

zhoršení vízu, ale bez určení závislosti na konkrétním množství alkoholu v krvi.  

H2: U jedinců s naměřenou hladinou alkoholu nad 1 ‰ se vízus znatelně a měřitelně 

zhorší. 

H3: U jedinců s naměřenou hladinou alkoholu nad 1 ‰ se výsledky subjektivní 

refrakce výrazně zhorší. U více jak jedné promile by mohlo dojít ke zhoršení vidění 

a k nutnosti dokorigování. Zlepšení neočekávám. 
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H4: Šířka zornic se měřitelně zvětší. Názorově se sice předchozí výzkumy rozcházejí, 

ale myslím si, že dojde spíše k rozšíření zornic. 

H5: Výsledky blízkého bodu konvergence se se stoupající hodnotou promile 

alkoholu v krvi zhorší. Odpovídá to i závěru výzkumu Colsona a Powella a později 

to potvrdili také Hogan a Gilmartin. 

H6: Monokulárně bude zhoršení méně znatelné a binokulárně dojde k výraznému 

oddálení NPA od obličeje. Snížená schopnost akomodace vyplývá také z výzkumu, 

na kterém pracoval Hogan s Linfieldem.  

H7: Při zvýšené hladině alkoholu v krvi dojde k měřitelné změně motility bulbů. 

Ke změně motility bulbů dochází patrně při vyšších hladinách alkoholu v krvi, je ale 

možné, že takových hodnot nebude u subjektů dosaženo. Mohou být zpomalené reakce 

při následování tužky očima, což lze snadno prokázat.   

H8: U zakrývacího testu s prizmatickou lištou dojde k většímu zhoršení do blízka 

než do dálky. Některé dřívější výzkumy prokázaly, že na dálku pod vlivem alkoholu 

dochází k esotropizaci a na blízko k nárůstu exoforie. Výrazné zhoršení očekávám hlavně 

do blízka, a to již od 0,5 ‰.  

H9: Při užití Von Graefeho prizma nastane opět znatelné zhoršení do blízka než 

do dálky.  

H10: K-testy s fúzním i bez fúzního podnětu nebudou mít takové odchylky 

od střízlivého stavu. Neočekávám takové odchylky, protože budou měřeny jen na dálku. 

K esotropizaci by eventuálně mohlo dojít. 

H11: U pozitivní a negativní relativní akomodace vyjdou velmi podobné hodnoty. 

Toto se domnívám, přestože očekávám zhoršenou schopnost akomodace. Watten 

a Lie [6] došli k závěru, že k ovlivnění nedochází.  

H12: Při měření akomodační facility zvládnou subjekty menší počet cyklů 

za minutu. Opět se opírám o obecné zhoršení schopnosti konvergence i akomodace 

do blízka, o kterém psal také Toffolon. 

 



21 

 

 

7.2 Teorie pro experimentální měření 

Subjektivní refrakce probíhá nejčastěji na vzdálenost 5-6 metrů. Klientovi nasadíme 

zkušební obrubu, kterou přizpůsobíme tak, aby seděla na obličeji a nesklouzávala. 

Dále pomocí centrovacího kříže nastavíme správné PD. Zjistíme naturální vizus 

monokulárně i binokulárně a začneme se sférickou korekcí. Klientovi předsadíme +1,0 D 

s otázkou, zda je to stejně nebo horší. Pakliže je to stejné nebo dokonce lepší, jde 

o hypermetropa, když horší, tak jde o myopa. Po tomto vyčlenění postupně vkládáme 

čočky do zkušební obruby, a to nejdříve před pravé oko, levé máme kryté clonou. 

Hledáme nejvyšší plusové čočky či nejnižší mínusové čočky k dosažení co nejvyššího 

vizu. Zvláště u mladých hypermetropů je na místě využít zamlžovací metodu, 

kdy vyšetřovaného zamlžíme plusovými čočkami na vizus 0,2, abychom uvolnili 

akomodaci. Následně dáme na optotyp větší znak a klienta postupně odmlžujeme. 

Sférickou korekci zkontrolujeme např. na červeno-zeleném testu. Ptáme se, zda jsou 

znaky v červeném či zeleném poli stejně výrazné, nebo zda jsou v některém z polí 

výraznější. Pokud je výraznější červená, může jít buď o preferenci této barvy nebo 

o nedokorigovanou myopii a vkládáme -0,25 D. V případě výraznějších znaků na zelném 

poli jde o nedokorigovanou hypermetropii a přidáváme +0,25 D. [23] 

Na řadě je vyšetření astigmatismus pomocí Jacksonova zkříženého cylindru 

(viz obrázek 8) na bodovém optotypu. Je nutné zjistit správnou osu cylindru a poté sílu. 

Převracením JZC nabízíme vyšetřovanému dvě možnosti a chceme slyšet, která 

je ostřejší. Osu měníme ve směru mínusové osy JZC, sílu při mínusové ose zvyšujeme 

a při plusové ose snižujeme. Při zvyšování síly cylindru musíme nejdříve snížit sféru 

o hodnotu cylindru a následně dát vyšší cylindrickou čočku. Při snižování cylindru 

měníme nejprve cylindrické čočky a poté zvyšujeme sféru. Stejný průběh refrakce 

aplikujeme na levé oko a všechny sféro-cylindrické hodnoty s hodnotami nejlepšího 

dosaženého vízu si zapíšeme. [23] 
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Obrázek 8: Jacksonův zkřížený cylindr [24] 

 

Dále je na řadě binokulární akomodační vyvážení například na třířádkovém testu 

s polarizačními filtry s binokulárním zamlžením plusovou čočkou (+0,75 D) a necháme 

klienta srovnat ostrost horního a spodní řádku. Když je ostřejší horní řádek, předsadíme 

+0,25 D před pravé oko, pokud je lepší spodní řádek, předkládáme +0,25 D před levé oko 

a chceme dosáhnout stejné ostrosti. Tento test ale není vhodné používat u tupozrakých 

pacientů či u lidí s rozdílným vizem pravého a levého oka. Můžeme tedy využít 

Ostenbergův červeno-zelený test s polarizační předsádkou. Vyšetřovaný porovnává 

ostrost dvou čísel. Následuje závěrečná zkouška, kdy předsadíme binokulárně čočky 

+0,25 D a chceme slyšet, že je to horší a poté -0,25 D a chceme slyšet, že je to stejné. 

Pacientovi poskytneme optotyp do blízka a kontrolujeme vizus s korekcí na čtecí 

vzdálenost. Problémy začínají většinou až u presbyopů, přibližně od 40 let a výš. 

Korigujeme plusovou adicí. [23] 

Po subjektivní refrakci máme plně vykorigovaného pacienta a přecházíme na kontrolu 

binokulárních funkcí. První test, kterým je vhodné začít, je zakrývací test, z něhož 

vyvodíme, zda má pacient nějakou heterotropii či heteroforii a dále i směr úchylky díky 

fixačnímu pohybu oka. Oba tyto testy provádíme jak na dálku, kde máme na optotypu 

pouze jeden znak, tak na blízko, kdy pacientovi poskytneme čtecí optotyp. Pokud při 

těchto testech užijeme prizmatickou lištu (bází proti směru úchylky), jsme schopni určit 

orientační velikost úchylky, kterou může a umí optometrista korigovat. [25] 

Cover-uncover test, kdy pomocí okluzní krytky několikrát zakrýváme a odkrýváme 

na 2-3 sekundy pravé oko a pozorujeme oko levé, zda uvidíme fixační pohyb. To samé 

praktikujeme u levého oka a kontrolujeme pravé oko. Jestliže dochází k fixačnímu 
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pohybu oka, tak je zde určitá úchylka a můžeme diagnostikovat strabismus 

(viz obrázek 9). Pakliže odhalíme přítomnost strabismu, je na místě odkázat pacienta 

k oftalmologovi, aby stav vyhodnotil a navrhl nápravu. [25] 

 

 

Obrázek 9: Cover test [26] 

 

 

Cross-cover test, při němž střídavě zakrýváme pravé a levé oko a zaměřujeme 

se na pohyb toho oka, které zrovna odkrýváme. Objevíme-li nějaký pohyb, je zde 

přítomna forie. Exoforie, když oko vykonává pohyb k nosu, esoforie při pohybu oka vně, 

hyperforie při pohybu směrem nahoru a hypoforie směrem dolů. U hyperforie a hypoforie 

je nutné konkretizovat, o které oko se jedná. [25] 

Oční motilita nám říká, jak pozorně je pacient schopen sledovat pohybující se předmět 

v devíti základních pohledových směrech. Provádíme binokulárně. Bez pohybu hlavy 

musí klient fixovat např. propisku, kterou drží vyšetřující v 50 cm od očí vyšetřovaného 

a opisuje s ní obraz dvojitého H. V každé z poloh koná jeden okohybný sval pravého 

i levého oka maximální tah. Je třeba se dotázat, jestli v nějakém ze směrů nedochází 

ke zdvojení. [25, 37] 

Test blízkého bodu konvergence (NPC) je snadný a rychlý. Klient pozoruje 

na vzdálenost 40 cm hrot propisky, kterou drží v obou rukách a přibližuje si ji pomalu 

k nosu, dokud se mu propiska nerozdvojí. Instruujeme vyšetřovaného, aby nám sdělil, 

až dojde k rozdvojení a následně začal propisku oddalovat do opětovného spojení. 
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Vyšetřující za pomocí pravítka měří, v jakých vzdálenostech od obličeje došlo 

k rozdvojení a spojení fixovaného předmětu a hodnoty si zapíše. K rozdvojení by mělo 

dojít v osmi či méně cm, jinak je zde pravděpodobnost konvergenční nedostatečnosti. 

Ke spojení by mělo dojít přibližně 8 cm od místa zdvojení. [37] 

Test blízkého bodu akomodace (NPA) zjišťujeme nejprve monokulárně a poté 

binokulárně. Půjčíme vyšetřované osobě do ruky čtecí optotyp do blízka a vysvětlíme, 

že si musí text pomalu přibližovat k obličeji, dokud se text nerozmaže. Začneme zakrytím 

levého oka, čili měřením NPA u pravého oka. Klient si přibližuje text k obličeji, jakmile 

dojde k rozmazání, tak přestane text přibližovat a vyšetřující změří pomocí pravítka 

vzdálenost od oka k textu. To samé provádíme u levého oka, kdy je pravé oko zacloněné 

a následně ještě binokulárně bez clony. [27] 

K-test s fúzním podnětem funguje za pomoci binokulárně předsazených polarizačních 

filtrů. Pravým okem je viděno pravé a horní rameno kříže, levým okem spodní a levé. 

Po pacientovi chceme vědět, zda ramena tvoří přesný kříž, nebo zda nějaké z ramen 

ujíždí vertikálním či horizontálním směrem. Tento test slouží k vyšetření asociované 

heteroforie a můžeme na něm zjistit, jestli se u dotyčného vyskytuje šilhání a o jaký typ 

jde. [25] 

Test stereopse, neboli prostorového vnímání lze provést na optotypu do dálky 

i do blízka, ale vzhledem k možnostem optiky, ve které budu vyšetřovat, se zaměřím 

na stereopsi jen do dálky. Je potřeba využití polarizačních filtrů, díky kterým by měl 

vyšetřovaný vidět čtyři čárky vystupující do prostoru. Dotyčný má určit, jak jdou čárky 

po sobě od té nejbližší čárky po nejvzdálenější. Pokud čárky nevidí 3D, tak není přítomna 

stereopse. Dále může dotyčný vidět, že vystupují do prostoru, ale rozezná jen ty čárky, 

co jsou nejdál a nejblíž, má tedy částečně prokázanou stereopsi. [28] 

Fúzní rezervy (FR) se měří binokulárně. Pokud totiž z přechozích testů zjistíme určitou 

heteroforii, je šance, že fúzní rezervy jsou dostatečné a pacient nemusí mít žádné 

problémy. Zrakový systém zvládne tuto drobnou odchylku sám kompenzovat. V případě 

nízkých FR může i malá úchylka způsobovat značné obtíže a je třeba ji korigovat. 

Zjišťujeme akomodační rezervy a vergenční FR. [25] 

Negativní relativní akomodaci (NRA) měříme ve 40 cm pomocí optotypu na čtení. 

Klienta postupně zamlžujeme, dokud vidí text stále ostře a jednoduše. Plusové čočky 

uvolňují akomodaci a nutí oči ke konvergenci. [25] 
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Pozitivní relativní akomodaci (PRA) opět testovanou na čtecí vzdálenost, 

ale předsazujeme po čtvrtkách mínusové dioptrie. Vyšetřovaného nutíme k nadměrné 

akomodaci a k divergentnímu postavení očí. [25] 

Vergenční fúzní rezervy je možné zjišťovat na dálku na izolovaném znaku optotypu 

i na blízko na čtecí tabulce. Pro měření negativní relativní konvergence předložíme 

za binokulárního stavu prizmatickou lištu bází k nosu a postupně zvyšujeme předsazené 

prizma. Od pacienta potřebujeme informaci o tom, kdy se znak rozmaže, kdy se rozdvojí 

a postupným snižování prizma, kdy se obrazy opět spojí. U pozitivní relativní 

konvergence postupujeme stejně, akorát prizma vkládáme bází vně. Jako poslední 

je vertikální fúzní vergence, kdy předsazujeme prizma bází dolů a hledáme bod zdvojení 

a spojení. Ideální hodnoty, které by měly být u fúzních rezerv zjištěny, jsou v tabulce 

číslo 1. [25, 37] 

 

Tabulka 1: Fúzní rezervy [25] 

Test Očekáváné výsledky 

Negativní relativní akomodace +2,5 D 

Pozitivní relativní akomodace =2,0 D a více (úměrně věku) 

Negativní relativní konvergence 
Na dálku: x/7/4 

Na blízko: 13/21/13 

Pozitivní relativní konvergence 
Na dálku: 9/19/10 

Na blízko: 17/21/11 

Vertikální vergence 
Na dálku: 3/2 

Na blízko: 3/2 

 

 

Zraková akomodační facilita značí zrakovou snadnost či obratnost při zátěžové zkoušce 

pomocí střídavého předsazování mínusových a plusových čoček. Využíváme před obě oči 

nejdříve =2,0 D, poté +2,0 D, což několikrát opakujeme a hodnotíme, kolikrát stihne 

klient skrz tyto čočky zaostřit. Výsledkem je počet cyklů, které klient zvládl za 1 minutu. 

Předpokládáme, že dospělý člověk zvládne 8-12 cyklů za minutu. Důležité je také 

zaznamenat, s jakými čočkami měl dotyčný větší problémy. [25] 
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7.3 Průběh a metodika měření 

Každé měření probíhalo stejnou formou a snažila jsem se měřit s co největší 

přesností. V jeden den se uskutečnilo měření vždy dvou subjektů, které byly předem 

seznámeny s průběhem vyšetření. Pouze jednou jsem měřila tři lidi v jeden den a bylo 

to pro všechny zúčastněné příliš dlouhé. První měření bylo za střízlivého stavu a poté 

druhé měření, které bylo již ve stavu opilosti. Mnoho ze zkoumaných subjektů bylo zprvu 

značně nervózních. Po dokončení prvního měření začal subjekt konzumovat alkohol dle 

vlastního výběru a libovolného množství. Půl hodiny po dopití posledního loku jsem 

použila alkohol-tester k určení promile alkoholu v krvi. Hodnotu promile jsem si zapsala 

do protokolu a začalo druhé měření, které mělo zcela stejný postup jako měření první. 

Během konzumování alkoholu jednoho subjektu jsem prováděla měření druhého 

subjektu. Následně šel na řadu po dopití a pauze před alkoholovou zkouškou opět první 

subjekt a druhý začal pít. Kompletní měření obou subjektů trvalo přibližně 3 hodiny.  

Měření probíhalo u všech subjektů za stejných podmínek, a to ve stejné vyšetřovně, 

ve shodnou denní dobu. Všichni byli předem seznámeni s průběhem vyšetření a přišli 

tedy dobrovolně. Nejhojněji si subjekty nosily ke konzumaci pivo, popřípadě cider 

a všechny subjekty se snažily co nejlépe spolupracovat a odpovídat na kladené dotazy. 

V případě nepochopení nebo odchylky v provedení testu jsem měření přerušila a začala 

raději znovu. Nejčastěji k tomu docházelo u zjišťování akomodační facility. Každý 

subjekt vypil různé množství alkoholu, dle svého uvážení, na základě čehož mám 

naměřeno i několik odlišných hladin promile alkoholu v krvi. Díky tomu mohu 

posuzovat, od jaké hranice promile jsou změny markantnější a do kdy ke změnám 

u různých testů nedochází. Všechny subjekty jsou ve věku od 20 do 25 let, tudíž jsou 

mezi sebou srovnatelné s větší výpovědní hodnotou. Nedochází k nástupu presbyopie 

či jiným problémům objevujících se s věkem přibližně nad 40 let. 

Měření jsem začínala zjištěním monokulárního a binokulárního naturálního vízu 

na LCD optotypu. Druhým krokem bylo zjištění NPC za binokulárních podmínek, NPA 

monokulárně i binokulárně a poté jsem kontrolovala motilitu bulbů za pomocí propisky. 

K měření NPC, NPA a motility bulbů bez korekce jsem přešla kvůli omezení zorného 

pole zkušební obrubou OCULUS. Bránila ve vidění pozorovaného předmětu v blízkosti 

nosu a u vyšetření motility bulbů více do stran. Nikdo ze subjektů neměl potíže s ostrým 

viděním v rámci 40 cm od obličeje a blíže, tudíž jsou výsledky relevantní. Dále jsem 

provedla sférickou korekci za pomoci brýlové skříně a LCD optotypu, zjištění a korekci 
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astigmatismu užitím Jacksonova zkříženého cylindru. Na binokulární vyvážení 

jsem využila třířádkový polarizační test, kdy jsem subjekt binokulárně zamlžila čočkami 

hodnoty +0,75 D, předsadila jsem polarizační filtry a dotazovala jsem se na shodnou 

neostrost horního a dolního řádku. V případě větší ostrosti jednoho z řádků 

jsem dokorigovala subjekt plusovými brýlovými čočkami. Kontrolovala jsem 

a zapisovala si samozřejmě vízus s korekcí, zvlášť pro oko pravé, levé a pro obě oči. 

Udělala jsem také závěrečnou zkoušku na nekonečno předsazením před obě oči +0,25 D 

a poté -0,25 D.  

Po dokorigování jsem přešla na zjištění přítomnosti heterotropie či heteroforie pomocí 

cover testu. S využitím prizmatických lišt pro horizontální i vertikální odchylku, které 

mi zapůjčila škola, jsem rovnou zaznamenávala i velikosti úchylky v prizmatických 

dioptriích, když jsem jednu z vad odhalila. Zjevné šilhání jsem neobjevila u žádného 

ze subjektů, ale heteroforii měla většina. S následným testem jsem využila disociace 

za užití Von Graefeho prizma (6 pD BD) a opět určovala počet prizmat potřebných 

k zarovnání úchylky. Tyto testy probíhaly do dálky i do blízka. Polarizační K-test bez 

fúzního podnětu a s fúzním podnětem jsem praktikovala pouze na dálku, kvůli 

nepřítomnosti pomůcek v optice. Počet prizmatických dioptrií potřebný k zarovnání 

obrazu kříže jsem opět určila pomocí prizmatických lišt. Kontrolovala jsem také 

přítomnost stereopse na dálku za užití polarizačního filtru. V následující části měření 

jsem s využitím prizmatických lišt zjišťovala vergenční fúzní rezervy, a to jak do dálky, 

tak do blízka. U některých subjektů bylo toto měření trochu náročné, protože se jim 

mnohdy rozdvojil obraz, ale po chvíli se opět spojil, což je dle jejich slov mátlo 

a fascinovalo zároveň. 

Na závěr jsem testovala schopnost akomodace. Akomodační fúzní rezervy pomocí 

spojných čoček u negativní relativní akomodace a rozptylných u pozitivní relativní 

akomodace. Akomodační facilitu pomocí střídavého předkládání +2,0 a -2,0 dioptrií před 

obě oči a počítala jsem počet cyklů, které subjekt zvládne za jednu minutu. Ne všichni 

pochopili hned napoprvé, co od nich u tohoto testu potřebuji za reakci, ale po přerušení 

testu a provedení na druhý pokus už měření vyšlo.  

Před druhým měřením, které je koncipováno zcela stejně, akorát po požití 

alkoholických nápojů, jsem za užití alkohol-testeru zjistila hodnotu promile alkoholu 

v krvi každého subjektu. Alkohol-tester jsem měla stejný po všechna měření. Vypůjčila 

jsem si alkohol tester CA 2000, viz obrázek číslo 10, samozřejmě s výměnnými náustky. 
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Každý subjekt měl svůj nový a nepoužitý náustek. Po dechové zkoušce započalo druhé 

kolo měření zrakových funkcí. Díky tomu, že celý průběh vyšetření subjekty znaly, bylo 

měření v tomto ohledu jednodušší a rychlejší. 

 

Obrázek 10: Alkohol tester CA 2000 [31] 

 

7.4 Výsledky 

U vyřazeného subjektu jsem provedla celé měření stejně jako u všech ostatních, 

ale měl zjevný strabismus, čili neměl fúzi. Binokulární testy, které tvoří značnou část 

mého měření, tedy nebylo možné vyhodnotit. Například u K-testů, kdy by měl člověk 

vidět dva znaky pravým okem, druhé dva levým a výsledně by měly tyto znaky tvořit 

jakýsi kříž. Můj subjekt bohužel viděl vždy jen dva znaky. Nebylo tedy možné hledat 

počet prizmat, které by zarovnaly čárky do přesného kříže. Jako u jediného zkoumaného 

subjektu nebyla dle předpokladů přítomna ani stereopse. Vzhledem k tomu, že jsem tedy 

mnoho testů nemohla vyhodnotit, nemám data, která bych mohla porovnávat s daty 

ostatních měřených subjektů. Proto se budu zabývat výsledky a porovnáním pouze 

u čtrnácti osob. 

7.4.1 Obecné informace 

V dotazování se na anamnézu jsem neobjevila u žádného ze subjektů nic 

neobvyklého, co by mohlo ovlivnit výsledky měření, čili nemám co zde vyhodnocovat. 

Pouze subjekt číslo 2 měl přibližně před pěti lety drobný úraz oka propiskou, ale bez 

následků, tudíž výsledky jeho měření mohu považovat za důvěryhodné. 

Zaznamenala jsem si zastoupení zkoumaných subjektů dle pohlaví, přičemž většina 

z nich byli muži. Konkrétní procentuální rozdělení je patrné v grafu číslo 1. Na základě 
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informací získaných z výzkumu z roku 1963 a 1990 je zřejmé, že jsou ženy na účinky 

alkoholu citlivější než muži. Podle mého pozorování stačilo ženám požití menšího 

množství alkoholu, aby dosáhly stejné hladiny promile jako muži.  

 

Graf 1: Rozdělení subjektů dle pohlaví 

 

V grafu číslo 2 je rozdělení subjektů podle refrakční vady, kterou jsem objevila při 

provedení subjektivní refrakce. Počet myopů je ale jen o jedno vyšší než počet 

hypermetropů. Mezi měřenými bylo ovšem i pár emetropů. Astigmatismus se vyskytoval 

prakticky u všech, i když jen nízký.  
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Graf 2: Rozdělení subjektů dle refrakční vady 
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Ze čtrnácti zkoumaných subjektů mělo po dechové zkoušce sedm z nich pod 1 ‰ 

alkoholu a z nich jen dva měly pod 0,5 ‰. Přikládám tabulku číslo 2, ve které jsou 

všechny hodnoty promile zaneseny. 

 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty promile u jednotlivých subjektů 

 Hodnota promile 

Subjekt 1 2,2 ‰ 

Subjekt 2 1,6 ‰ 

Subjekt 3 1,5 ‰ 

Subjekt 4 1,4 ‰ 

Subjekt 5 1,1 ‰ 

Subjekt 6 1,1 ‰ 

Subjekt 7 1,1 ‰ 

Subjekt 8 0,9 ‰ 

Subjekt 9 0,8 ‰ 

Subjekt 10 0,8 ‰ 

Subjekt 11 0,7‰ 

Subjekt 12 0,6 ‰ 

Subjekt 13 0,4 ‰ 

Subjekt 14 0,3 ‰ 

 

7.4.2 Šířka zornic a motilita bulbů 

Začala bych zhodnocením získaných dat pro změny šířky zornic, kde jsem 

předpokládala neprůkaznost vlivu alkoholu na šířku zornic. To se také potvrdilo, protože 

není jednoznačné, že by se zornice po požití alkoholu jen rozšiřovaly, nebo jen zužovaly. 

U šesti subjektů se šířka zornic nezměnila, u tří byly zornice po konzumaci alkoholického 

nápoje větší a u pěti se zúžily. Přehledné porovnání je v grafu číslo 3.  
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Graf 3: Porovnání šířky zornic 

 

Motilita bulbů se u subjektů nijak nezměnila. Pouze u subjektu číslo 1, u kterého jsem 

naměřila přes 2 ‰ alkoholu, se objevily viditelně zpomalené pohyby očí při následování 

tužky.  

7.4.3 Vízus, NPA, NPC 

Zjišťovaný naturální monokulární vízus zůstal stejný, jak je vidět v grafech 4 a 5, 

pouze u tří subjektů u pravého oka a u čtyř subjektů u levého oka. Ke zhoršení vízu došlo 

od 0,7 ‰, konkrétně pro pravé oko u čtyř lidí a pro levé oko dokonce u sedmi. Zhoršení 

bylo o pouhý jeden, maximálně dva řádky LCD optotypu. Početnější zhoršení vízu 

u levého oka připisuji tomu, že měla většina měřených dominantní pravé oko. U zbylých 

subjektů se vízus po požití alkoholu dokonce zlepšil. Opět ale o jeden až dva řádky 

na optotypu. Binokulárně setrval naturální vízus u sedmi lidí a snížil se jen u dvou lidí, 

viz graf číslo 6. Snížení vízu se týká subjektů s 0,7 a 0,8 ‰. Jednoznačný závěr tedy není. 
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Graf 4: Porovnání vízu pravého oka za střízliva a v opilosti 

 

 

Graf 5: Porovnání vízu levého oka za střízliva a v opilosti 
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Graf 6: Porovnání binokulárního vízu za střízliva a v opilosti 

 

Po kontrole vízu s korekcí byla potřeba dokorigování velmi malá. Pouze u pěti 

subjektů bylo potřeba zvýšit či snížit o 0,25 D. Přičemž u tří z nich to bylo kvůli změně 

síly cylindrické korekce astigmatismu.  

Posuzování NPC je prokazatelnější, protože u většiny subjektů došlo k posunu 

blízkého bodu konvergence směrem od obličeje o pár centimetrů. I když došlo většinou 

ke zhoršení, u tří lidí došlo k drobnému zlepšení. Pro mé překvapení byli dva z těchto lidí 

s poměrně vysokou hladinou alkoholu v krvi, konkrétně měli 1,5 ‰ a 0,8 ‰. Poslední 

osoba měla pouze 0,3 ‰. Potvrzuje to mou domněnku, která vzešla i z jiných výzkumů, 

že má alkohol negativní účinek na schopnost konvergence, proto nastávají v opilosti 

problémy se zaostřením např. do mobilního telefonu.  

U více než poloviny subjektů se také vzdálily hodnoty pro NPA, a to jak pro pravé 

oko, tak pro levé. Binokulárně se projevilo také zhoršení, přesně u devíti osob. Pod 1 ‰ 

byly výsledky horší cca o 1 cm, u vyšších hodnot promile klidně o 3-4 cm. Pro názornost 

jsou v grafech 7 a 8 zanesena získaná data, jeden je pro střízlivý stav jedinců a jeden pro 

stav v opilosti. 
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Graf 7: Hodnoty NPA za střízlivého stavu 

 

 

Graf 8: Hodnoty NPA v opilosti  
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7.4.4 Heteroforie 

Při zjišťování přítomnosti heteroforie jsem objevila u devíti subjektů exoforii, u tří 

subjektů esoforii a pouze jeden subjekt neměl skryté šilhání. V tabulce číslo 3, která 

obsahuje naměřené hodnoty skrytého šilhání u cover testu s prizmatickými lištami, 

je viditelný nárůst esoforie do dálky. Maximální nárůst po požití alkoholického nápoje 

je do dálky jen 4 pD BO u osoby s 0,7 ‰. Vyšší rozdíly hodnot pD jsou ovšem vidět 

do blízka, kde zjevně narůstá exoforie. Nejvyšší skok po požití alkoholu, který činí 

12 pD BI, nastal u subjektu 9, který měl 0,8 ‰.  

 

Tabulka 3: Hodnoty skrytého šilhání u prism cover testu [pD] 

 

 

Data, která jsem zjistila pomocí disociace obrazu Von Graefeho prizmatem, 

nedosahovala tolika prizmatických dioptrií jako u prism cover testu. U mnohých subjektů 

jsem, především do dálky, nenaměřila žádné prizmatické dioptrie. I přesto je patrné, 

že do dálky roste esoforie, přičemž u subjektu číslo 8 až o 11 pD BO. Zvýšila se čísla 

u více zkoumaných subjektů do blízka než do dálky a opět můžeme v tabulce 4 sledovat 

rostoucí exoforii.  

 

 

 Prism cover test [pD] za 

střízliva 

Prism cover test [pD] v 

opilosti 

dálka blízko dálka blízko 

Subjekt 1 2 BI 10 BI 1 BI 12 BI 

Subjekt 2 - 1 BI 1 BO 1 BI 

Subjekt 3 1 BI - 1 BI 8 BI 

Subjekt 4 - 4 BI - 6 BI 

Subjekt 5 6 BI 2 BI 6 BI 12 BI 

Subjekt 6 1 BI 6 BI 2 BI 10 BI 

Subjekt 7 2 BI 4 BI 1 BI 6 BI 

Subjekt 8 - 4 BI - 6 BI 

Subjekt 9 2 BI 6 BI 1 BI 18 BI 

Subjekt 10 - - - 1 BI 

Subjekt 11 2 BO - 6 BO 2 BO 

Subjekt 12 1 BI 1 BI - 1 BI 

Subjekt 13 - 1 BO - 1 BI 

Subjekt 14 1 BI 4 BI 2 BI 6 BI 
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Tabulka 4: Hodnoty pD u disociace Von Graefeho prizmatem 

 

 

Von Graefeho prisma za 

střízliva 

Von Graefeho prisma v 

opilosti 

dálka blízko dálka blízko 

Subjekt 1 2 BI 1 BI - 8 BI 

Subjekt 2 - 1 BI 1 BO 1 BI 

Subjekt 3 - 4 BI - 6 BI 

Subjekt 4 - 1 BI - 4 BI 

Subjekt 5 6 BI 2 BI 8 BI 6 BI 

Subjekt 6 - 1 BI - 2 BI 

Subjekt 7 1,5 BI 4 BI - 8 BI 

Subjekt 8 1 BO 2 BI 12 BO - 

Subjekt 9 - - - - 

Subjekt 10 - 2 BI - 6 BI 

Subjekt 11 4 BO 1 BO 4 BO 2 BO 

Subjekt 12 1 BO 1 BO 1 BO - 

Subjekt 13 - 2 BO 2 BO 4 BO 

Subjekt 14 2 BI 2 BI - 1 BO 

 

 

Na odhalení heteroforie jsem používala také K-test bez fúzního podnětu i s ním, 

ale pouze do dálky. Test bez fúzního podnětu byl za střízlivého stavu v pořádku pouze 

u tří měřených subjektů, v opilosti u dvou. U pár jedinců došlo k tomu, že se v opilosti 

jejich nízká exoforie změnila v esoforii či naopak. Hodnoty zjištěných pD opět nejsou 

nijak zvlášť vysoké. Na K-testu s fúzním podnětem se u devíti subjektů neobjevila 

za střízlivého stavu žádná forie. Ze zbylých pěti subjektů měly 4 z nich esoforii a pouze 

jeden malou exoforii. V opilosti jsem forii neodhalila jen u 6 zkoumaných lidí. Žádný 

větší nárůst ovšem v opilosti nenastal. Všechny získané hodnoty jsou v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Hodnoty K-testů [pD] 

 K-test bez fúzního podnětu do 

dálky 

K-test s fúzním podnětem do 

dálky 

za střízliva v opilosti za střízliva v opilosti 

Subjekt 1 1 BI 1 BO - - 

Subjekt 2 - - - - 

Subjekt 3 1 BI 1 BI - 1 BI 

Subjekt 4 4 BO 1 BO - 2 BI 

Subjekt 5 1 BO 2 BI 1 BO 2 BI 

Subjekt 6 1 BO 2 BI - - 

Subjekt 7 1 BI - - - 

Subjekt 8 - 1 BO 2 BO 4 BO 

Subjekt 9 2 BI 2 BI 2 BO 2 BI 

Subjekt 10 4 BI 6 BI - - 

Subjekt 11 2 BO 2 BO 4 BO 2 BO 

Subjekt 12 1 BO 2 BO 1 BI 2 BO 

Subjekt 13 - 2 BO - 1 BO 

Subjekt 14 4 BO 2 BO - - 

 

 

7.4.5 Fúzní rezervy a akomodace 

Do měření experimentální části spadalo hodnocení vergenčních fúzních rezerv. 

Obecně došlo po požití alkoholu ke znatelnějšímu zhoršení vergenčních fúzních rezerv 

do blízka než do dálky. Do dálky došlo k nejmenšímu poklesu u vertikálních fúzních 

rezerv, k největšímu při měření s bází nasálně. Do blízka byly počty zhoršených výsledků 

přibližně stejné jak bází nasálně, tak temporálně. U subjektů s přítomností exoforie, 

se objevilo zhoršení ve více případech u prizmat s bází nasálně, a to jak do dálky, 

tak do blízka. U subjektů s esoforií je do blízka 100% pokles měřených fúzních rezerv 

s bází temporálně.  

V grafech s čísly 9 a 10 jsou porovnány výsledky negativní relativní akomodace 

na 40 cm ve střízlivém a opilém stavu a totéž pro pozitivní relativní akomodaci. Pro NRA 

vyplývá, že u šesti subjektů došlo ke snížení počtu plusových dioptrií, které dokázaly 

zaostřit, aby přečetli text na 40 cm. U pěti nedošlo k žádné změně a tři lidé dokázali 

po požití alkoholu zaostřit dokonce více plusových dioptrií. Nelze bohužel říct, o jakou 

hladinu alkoholu v krvi se musí jednat, aby došlo k onomu zhoršení či zlepšení. 

Data v grafu PRA ukazují, že u čtyř subjektů nedošlo k žádnému ovlivnění alkoholem. 
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U zbylé většiny se však po konzumaci alkoholu snížila hodnota mínusových čoček, přes 

které ještě dokáží zaostřit daný text.  

 

 

Graf 9: Porovnání hodnot NRA [D] 

 

 

Graf 10: Porovnání hodnot PRA [D] 
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Poslední test, zabývající se akomodační snadností subjektů, vyšel poměrně 

jednoznačně. Z grafu číslo 11 je patrné, že jeden subjekt nedokázal akomodovat, nezvládl 

žádný cyklus ani ve střízlivém stavu ani v opilosti. Nicméně u jedenácti lidí ze zbylých 

třinácti, kteří tento test zvládli, došlo po požití alkoholického nápoje ke snížení počtu 

cyklů za minut. Prodloužila se tedy doba, za kterou dotyční zvládli akomodovat na 40 cm 

při střídavém předsazení +2,0 D a -2,0 D k jejich korekci. Ti, kteří svedli za daný čas 

o jeden cyklus více v opilosti, měli kolem 1,5 ‰.  

 

 

Graf 11: Porovnání akomodační facility [cpm] 
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mírně zlepšil. H2 také nevyšla, protože u subjektů s hladinou alkoholu nad 1 ‰ došlo 

i ke zlepšení či se vízus vůbec nezměnil. Jsou to tedy pozoruhodné výsledky. 

Co se týká subjektivní refrakce, binokulárně došlo u pouhých dvou subjektů 

k mírnému snížení vízu a u sedmi nenastala žádná změna. U zbylých pěti osob došlo 

dokonce ke zlepšení vízu o jeden řádek optotypu, a to jak u těch, kteří měli přes 1‰ 

alkoholu v krvi, tak u těch, kteří měli kolem 0,5‰.  Dalo by se říct, že se H3 potvrdilo. 

Byla třeba jen minimální dokorekce a u méně než poloviny měřených subjektů.  

V H4 jsem očekávala rozšíření zornic v opilosti, což se nepotvrdilo, ani nevyvrátilo. 

U někoho došlo k rozšíření, ale u někoho ke změnám nedošlo či se zornice zúžily. 

Nad 1‰ se ale zornice buďto nezměnily, nebo se zmenšily. To by mohl být dobrý základ 

pro další výzkumy, kterých by se ale účastnilo mnohem více lidí. 

NPC se u většiny subjektů, jak jsem očekávala, zhoršilo. Posunuly se body rozdvojení 

a spojení po požití alkoholu dále od obličeje, tudíž H5 se potvrdila. Nepotvrdilo 

se ovšem, že by docházelo ke zhoršení výsledků s rostoucí hodnotou promile alkoholu 

v krvi. U 3 osob jsem pod vlivem alkoholu naměřila lepší hodnoty a překvapivě to bylo 

u osob, které měly spíše vyšší hladinu alkoholu v krvi. Čili 100% pravděpodobnost 

účinku alkoholu zhoršující schopnost konvergence do blízka také není. 

NPA se u většiny subjektů dle mých předpokladů zhoršilo. Počet lidí, u kterých 

se NPA posunulo dále od obličeje, je monokulárně i binokulárně praktický stejný. U H6 

se ovšem nepotvrdilo, že by monokulárně nedocházelo k takovému zhoršení jako 

binokulárně. Stvrdilo se ale, že horší hodnoty objevím i u osob s nižší hodnotou promile 

alkoholu. Opět není zřejmé, že by byla závislost na rostoucí hladině alkoholu v krvi.  

Má hypotéza H7 se částečně potvrdila. U subjektů jsem nezaznamenala větší problém 

s motilitou bulbů po konzumaci alkoholu, ale u jednoho s 2 ‰ došlo ke zpomalení reakcí 

při pozorování tužky. 

Má hypotéza H8, která se zaobírala vlivem alkoholu na skryté šilhání, měřené 

do dálky i do blízka s pomocí prizmatických lišt, se zcela potvrdila. Jak jsem 

předpovídala, došlo k esotropizaci do dálky a k nárůstu exoforie do blízka. Také 

se ukázalo, že do blízka jsou rozdíly hodnot pD před pitím alkoholu a po něm vyšší. 

Nárůst prizmatických dioptrií, kterými se kompenzuje forie nastává již od nízké hladiny 

alkoholu v krvi. Při měření forie s využitím von Graefeho prizma jsem předpovídala opět 

zhoršení znatelné hlavně do blízka, což vyšlo, takže H9 také souhlasí. Posledním testem 

forie byl K-test s fúzním podnětem a bez něj, ovšem pouze do dálky. Už jen z toho 
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důvodu jsem předvídala, že nárůst pD nebude tak velký, jako kdyby test probíhal 

i do blízka. Byla ale znatelná esotropizace do dálky, přestože zjištěné hodnoty 

prizmatických dioptrií byly velmi nízké. Zcela vyšla hypotéza H10. 

U pozitivní a negativní relativní akomodace jsem stanovila hypotézu H11 

s přihlédnutím ke starším výzkumům problematiky a to, že nedojde ke znatelnějšímu 

zhoršení po konzumaci alkoholu. Hypotéza H11 nesouhlasí se získanými daty a je tak i 

v drobném rozporu s výzkumem, kterým se zabývali Watten a Lie. Několik subjektů 

nezvládlo akomodovat tolik dioptrií jako za střízlivého stavu. Přibližně třetina ale zvládla 

akomodovat stejně i po alkoholu.  

Poslední má predikce se dotýkala akomodační facility, u níž jsem očekávala 

s alkoholem v krvi menší počet zvládnutých cyklů za minutu. U 85 % měřených subjektů 

se to potvrdilo, čili H12 částečně vyšla. Akomodace na blízko je tedy pod vlivem 

alkoholu zpomalenější.  
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8 Závěr 

V první části mé práce jsem se zaměřila na popis binokulárního vidění, konvergence, 

akomodace a alkoholu a jeho vlivu na organismus a na zrak. Sepsala jsem také dělení 

závislosti na alkoholu, protože lidí závislých na alkoholu stále přibývá a může to mít vliv 

na jejich vidění. V druhé části jsem se věnovala výzkumu. Provedla jsem měření, které 

bylo zaměřeno především na hodnocení vízu, akomodace a konvergence. Zpracovala 

jsem získaná data po měření za střízlivého stavu a následně ve stavu opilosti. Stanovila 

jsem několik hypotéz, protože jsem prováděla mnoho různých testů. Jednotlivé hypotézy 

jsem určila a poté potvrzovala či vyvracela pomocí již starších výzkumů, které 

se zabývaly stejnou problematikou.  

Nadpoloviční většina mých hypotéz se potvrdila, přičemž nejznatelnější rozdíl 

je po konzumaci alkoholu u heteroforie. Do dálky docházelo k esotropizaci a do blízka 

rostla exoforie. Zhoršení vízu v opilosti nenastalo u všech subjektů a motilita bulbů 

nebyla ovlivněna žádnou z naměřených hodnot promile.  NPC a NPA se u mnohých 

subjektů vzdálily od obličeje, čili došlo ke zhoršení vlivem alkoholu a akomodační 

facilita byla také poznamenána. Schopnost akomodace se snížila. 

Zcela jistě má opilost vliv na náš zrak, a to již při menších hladinách alkoholu v krvi. 

Při vypracování této práce jsem postupovala dle zadání a mohu říct, že jsem splnila 

všechny cíle, které byly určeny. Doufám, že jsem svým výzkumem přispěla 

k problematice ovlivnění zrakových funkcí alkoholem, i když přesné závěry nepůjde 

kvůli rozdílnosti lidí a jejich organismů stanovit zřejmě nikdy.  
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Seznam zkratek 

D dioptrie 

pD    prizmatická dioptrie 

PD    vzdálenost pupil 

cm    centimetr 

m  metr 

μm mikrometr 

NPC    blízký bod konvergence 

NPA    blízký bod akomodace 

FR    fúzní rezervy 

NRA    negativní relativní akomodace 

PRA pozitivní relativní akomodace 

AF    akomodační facilita 

cpm    počet cyklů za minutu 

NV    naturální vízus 
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