GEOMETRICKÁ OPTIKA, REFRAKCE OKA, VADY
l	optika: nauka o zářivé energii, světle
l	fyzikální: podstata světla
l	geometrická: světelný paprsek, svítící bod
l	zákon o přímočarém šíření světla
l	v opticky homogenním prostředí přímočaré
l	v opticky nehomogenním křivočaré (ohyb při průchodu otvorem, přes překážku) 
l	zákon odrazu a lomu: paprsek se na rozhraní dvou prostředí jednak odráží, jednak láme, zůstává v rovině dopadu, přechod opticky řidší/hustší prostředí, lom ke kolmici dopadu, úhel dán rozdílem indexů lomu prostředí

REFRAKCE OKA, JEJÍ VADY
l	rohovka: nejvyšší lámavost, optická mohutnost 43 dpt
l	oko vykazuje řadu optických vad, nedokonalá soustava
l	sférická aberace (otvorová vada): paprsky dále od osy se protínají k čočce blíže než paprsky, běžící blíže k ose, tzn. že ne všechny paprsky se lámou do 1 ohniska, čím dále paprsky běží od osy, tím blíže je jejich ohnisko umístěno k čočce
l	chromatická aberace (barevná vada): čočka působí částečně jako hranol, při lomu světla nastává i jeho rozklad, u spojky leží ohnisko fialových paprsků k čočce blíž než červených, u rozptylky naopak
l	oko jako fotoaparát
l	objektiv: rohovka, komorový mok, čočka, sklivec
l	clona: duhovka
l	film/CCD: sítnice
l	ostření: ciliární sval, změna opt. mohutnosti čočky
l	na sítnici převrácený a zmenšený obraz
l	sítnice vzdálena od vnějšího vrcholu rohovky 24 mm, leží v ohnisku rovnoběžných paprsků při uvolněné akomodaci
l	refrakce=vztah optické mohutnosti optické soustavy oka a délky boční osy oka (vzdálenosti vnějšího vrcholu rohovky a sítnice)
l	stupeň refrakce i síla skel potřebných k opravě refr. vad vyjadřována dioptriemi (dpt)
l	1 dpt=optická mohutnost čočky, která má ve vzduchu obrazovou ohniskovou vzdálenost 1 metr

EMETROPIE
l	rovnoběžné paprsky přicházející k oku mají své ohnisko na sítnici (v akomodačním klidu)
l	emetropické je oko, které má normální délku předozadní osy a normální hodnoty lomivosti optických prostředí
l	ale též oko, kde je kratší osová délka vyrovnána zvýšenou lomivostí optických prostředí
l	a též oko, kde je delší osová délka kompenzována sníženou lomivostí optických prostředí
l	emetropické (normální, zdravé) oko má visus 6/6, tedy 1,0

AMETROPIE
l	ametropie=nesprávný poměr mezi lomivostí optických prostředí a délkou oka
l	ametropie sférické (myopie, hypermetropie)
l	ametropie asférické (astigmatismus)
l	anizometropie=odlišná refrakce obou očí

MYOPIE
l	rovnoběžné paprsky běžící k oku mají ohnisko PŘED sítnicí
l	zpravidla vada osová, tzn. s normální lomivostí optických prostředí, ale prodlouženou předozadní osou oka
l	vzácná krátkozrakost daná větší optickou mohutností oka nebo vyšším indexem lomu optických prostředí
l	příčiny: dědičnost, častá práce do blízka, změna stavby očnice, oční stěny
l	školní krátkozrakost=myopia levis, lehká, dobrý průběh, neprogreduje
l	myopia gravis (degenerativa)=těžká, s tendencí ke zhoršení, vyklenutí zadního pólu oka, atrofie cévnatky, degenerace sítnice, časté poškození žluté skvrny, horší visus, zkapalnění sklivce, odchlípení sítnice, pozor na úrazy
l	tranzitorní myopie=přechodné stavy dané růstem optické mohutnosti čočky, zvýšením indexu lomu, změnou zakřivení lomných ploch, zhmoždění oka s otokem, spasmem ciliárního svalu, zpřetrhání závěsného aparátu čočky, léky, katarakta, DM
l	krátkozraký vidí ŠPATNĚ DO DÁLKY, čím vyšší stupeň myopie, tím nižší zraková ostrost
l	vzdálený bod u myopa leží v konečnu, určuje stupeň vady: 25 cm od oka odpovídá krátkozrakost -4,0 dpt (100 : 25 = 4), myop vidí v uvedené vzdálenosti ostře bez akomodace
l	korekce: rozptylkami
l	předepisuje se nejslabší rozptylka, s níž myop vidí 6/6
l	silnější skla těžká, nepříjemné dlouhodobé nošení
l	kontaktní čočky
l	nevhodná korekce: bolesti hlavy, očí


HYPERMETROPIE
l	dalekozrakost
l	rovnoběžné paprsky přicházející k oku mají své ohnisko při akomodačním klidu ZA sítnicí
l	zpravidla vada osová, normální lomivost optických prostředí, ale krátká předozadní osa oka
l	dioptrická hypermetropie-vzácnější, snížení lomivosti opt. prostředí, oploštění rohovky, čočky, chybění čočky
l	příčiny: dědičnost, vrozená vada, u novorozenců a malých dětí prakticky fysiologická
l	kolem 6.-12. roku normalizace stavu, přetrvá-li, nedosahuje takových hodnot, jako myopie (od +2 do +5 dpt)
l	hypermetrop v mládí nepotřebuje korekci, vidí ostře do dálky i do blízka, rozdíly vyrovnává akomodací
l	manifestní hypermetropie: zjistíme vyš., kdy se spojkou hypermetrop ještě vidí 6/6
l	latentní hypermetropie: zjistíme až po vyřazení akomodace atropinem
l	totální hypermetropie=součet obou složek
l	u hypermetropa se objeví dříve presbyopické obtíže, jeho oko musí akomodovat při pohledu do dálky, ještě více při pohledu do blízka
l	u afakie (chybění čočky) též výskyt dalekozrakosti, zvl. stavy po operaci katarakt, luxace čočky do sklivce ap.
l	čočka se nahrazuje sklem o +10 dpt nebo kontaktní čočkou
l	tranzitorní hypermetropie: stavy u DM, katarakta, záněty sítnice, nádory, odchlípení sítnice
l	zkrácení oční osy o 1 mm odpovídá růstu dalekozrakosti +3 dpt
l	hypermetropické oko má sklon ke glaukomu díky mělké přední komoře a úzkému  komorovému úhlu
l	korekce: řešíme totální dalekozrakost, předepisuje se nejsilnější SPOJKA, s níž pac. ještě vidí 6/6
l	po nástupu presbyopie: 1 brýle (slabší) na dálku, další (silnější) na blízko
l	korekci je třeba nosit stále a od dětství, předcházet šilhání a tupozrakosti

ASTIGMATISMUS
l	díky asférickému tvaru refrakčních ploch není ohnisko rovnoběžných paprsků v jedné rovině
l	optický aparát oka vykazuje v různých rovinách různou optickou mohutnost, obraz na sítnici není ostrý
l	astigmatismus pravidelný a nepravidelný
l	astigmatismus pravidelný (regularis): bod se zobrazuje jako 2 na sebe kolmé úsečky, lze zjistit meridián s největší a nejmenší lomivostí, oba jsou na sebe kolmé
l	a. přímý, posle pravidla (rectus): lomivost v horizontálním průměru menší než ve vertikálním, obdobný je fysiologický a. u rohovky
l	a. převrácený, proti pravidlu (inversus): lomivost v horizontálním průměru větší než ve vertikálním
l	a. šikmý (obliquus): osa s nejmenší a největší lomivostí neleží v horizontální a ve vertikální rovině
l	jiné dělení pravidelného astigmatismu na:
l	a. jednoduchý (simplex): v jedné osa část emetropická, v ose na ní kolmé myopická či hypermetropická, korekce cylindrickými skly
l	a. složený (compositus): v obou osách na sebe kolmých část myopická nebo hypermetropická
l	a. smíšený (mixtus): v 1 ose část myopická, ve druhé na ni kolmé hypermetropická
l	a. složený a smíšený se koriguje tórickými skly (2 různá zakřivení v 1 ploše)
l	korekci je doporučeno nosit stále, dobrá zraková ostrost, je-li astigmatismus nízkého a středního stupně
l	astigmatismus nepravidelný (irregularis): nelze zjistit meridián s nejnižší a nejvyšší lomivostí
l	podmíněn zvl. nepravidelnostmi rohovky (st.p.zánětu, úrazu, jizvy)
l	brýlová korekce málo účinná až nemožná, někdy pomohou měkké kontaktní čočky

ANIZOMETROPIE
l	nestejné refrakční poměry obou očí
l	časté u vyšších stupňů daleko- a krátkozrakosti
l	porucha binokulárního vidění, oko s vyšším stupněm vady uchýleno ze správného postavení
l	korekce skly nebo kontaktními čočkami
l	rozdíl do 2 dpt dobře snášen
l	mladé osoby si mohou přivyknout postupně až na rozdíl 5-6 dpt
l	individuální snášenlivost, horší zvl. u starých osob bez předchozí potřeby korekce
l	kontaktní čočky jsou též použitelné, mají menší prismatický efekt při pohledu do stran oproti brýlím, ale hůře se korigují vyšší stupně vad

