
Zpráva o činnosti Asociace zrakových terapeutů o.s. za  rok 2010 

V roce 2010 pokračovala činnost Asociace v oblastech danými Stanovami. Dominantní 

činností pro rok 2010 byla realizace projektu u Magistrátu HMP – podpořeného z ESF. Další 

prioritní činností bylo vzdělávání zrakových terapeutů, práce na legislativě zaštiťující profesi 

zrakový terapeut ve zdravotnictví včetně zpracování výkonů zrakového terapeuta ve 

zdravotnictví, představení  výkonů plénu Asociace ZT, vyvolání diskuse a schválení výkonů 

plénem AZT.    

1. Projekt OPPA – Adaptabilita  č. 31764 „Podpora přístupu k informacím 

prostřednictvím SOP“ pokračoval i v roce 2010, partnerem projektu je Centrum zrakových 

vad s.r.o.                                                                                                                                   

V souvislosti s tímto projektem bylo v roce 2010 učiněno:                                                                      

a) AZT – vzdělávací instituce:                                                                                                            

5x kurz „Využití speciálních optických pomůcek ve výuce a příjmu informací u žáků se 

zrakovým postižením“ (dále ZP) z toho 1x pro kolektiv pedagogů Speciální školy 

Starostrašnická, Praha 10, 2x pro kolektiv pedagogů Konzervatoře a Ladičské školy pro žáky 

se ZP, 2x pro pedagogy žáků se ZP spolupracujících se SPC pro ZP a ZŠ Nám. Míru, Praha 2, 

a SPC pro ZP při Sp.MŠ Horáčkova, Praha 4.                                                                                

1x kurz „Kontaktní čočky a oční protézy u žáků při školní práci“ pro pedagogy 

integrovaných žáků spolupracujících s oběma SPC Praha 2 a Praha 4,                                            

b) zakoupeny diagnostické pomůcky                                                                                               

– test pro vyšetření stereopse Lang II.                                                                                              

– literatura pro nácvik zrakové analýzy, syntézy a zrakové diferenciace (vizuální 

diskriminace) – Logico Primo a Logico Picolo                                                                                         

– pro zrakovou stimulaci byl zakoupen notebook HP, pomůcka bude využita pro diagnostiku 

zrakových dovedností i pro rehabilitaci u zrakových terapeutek v CZV, budou na něm 

prezentovány programy – zrakový výcvik                                                                                          

c) zakoupeny pomůcky pro tvorbu materiálu na zrakový výcvik – 3ks laminátorů A3 

včetně 3 balení laminovacích kapes pro SPC Praha 2, SPC Praha 4 a zrakové terapeutky 

v CZV (pro laminaci obrázků a textů k nácviku technik tracing, tracking, scanning a spotting), 

d) k 30.12. bylo za rok 2010 nově úspěšně podpořeno 15dívek a 21 chlapců, celkem 36 

žáků se zrakovým postižením a 104 pedagogů a 5 pracovníků pomáhajících profesí,                        

e)   zakoupena odborná literatura 3 publikace:                                                                          

- GERINEC Anton: Detská oftalmologia, vyd. Osveta 2005                                                                   

- KANSKI, Jack.J: Klinical Ophtalmology A Systematic Aproach, vyd. BUTTERWORTH – 

HEINEMANN, 6. vydání 2007                                                                                                     

- BRODSKI Michael: Pediatric Neuro-Ophtalmology, vyd. Springer 2010 Publikace jsou 

k dispozici ke studijním účelům v sídle AZT – pouze v knihovně ( nelze odnášet) Dále 

s laskavým, přispěním PhDr. Petry Roderové, PhD. z ped.f. MU v Brně jsme dostali DVD 

s publikací:                                                                                                                                          

ZEUN, Ulrich:  Monokular Schulung, vydal Verlaghaus Monsenstein und Vannerdat,    

Munster 2003                                                                                                                                                   

f) podpora žáků se zrakovým postižením   zrakové terapeutky (Moravcová, Skalická) ve 



spolupráci se SPC Horáčkova v Praze 4 a  SPC  a ZŠ pro ZP v Praze  2 prováděly funkční 

vyšetření zraku ve školách, kde se žáci se zrakovým postižením vzdělávají. Na základě 

zhodnocení zrakových funkcí žáka, podmínek pro zrakovou práci, náročnosti učebních 

materiálů a dovedností žáků využívat speciální optické pomůcky společně s učiteli žáků a 

doporučili pro žáky úpravy prostředí, nácvik dovedností využívat zrak, úpravu  učebních 

materiálů i IVP. Ve spolupráci s pracovníky SPC projednali změny a doporučení s rodiči 

žáků.  V návaznosti na funkční vyšetření byly žákům doporučeny speciální optické, případně 

elektronické zvětšující pomůcky a nacvičeny dovednosti pomůcky využívat.                                                                                                                                         

g) prezentace projektu:                                                                                                                         

27.3. – 30.3. 2010 3. European Conference on Psychology and Visual Impairment 2010 . 

Vilnius, Litva (prezentovala posterem projekt PaedDr. Markéta Skalická)                                

30.5. – 2.6.  Pražské poradenské jaro (příspěvek + sborník z konference) PhDr. Dagmar 

Moravcová prezentovala projekt OPPA – zejména spolupráci poradenských zařízení SPC 

Praha 2 a Praha 4 a AZT + CZV .                                                                                                             

3. 6. – 5. 6. Ortoptika a související obory v Rokytnici nad Jizerou + prezentace projektu, AZT 

včetně příspěvek do sborníku  (PhDr. Dagmar Moravcová)                                                           

23.9. – 25. 9. 2010 XVIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti – elektronický 

poster „ Podpora přístupu k informacím – podmínka úspěšné integrace do společnosti“, 

součástí posteru byl také příspěvek ve sborníku konference (PhDr. Dagmar Moravcová).                 

h) monitorování projektu: odevzdány a schváleny 3. a 4. monitorovací zpráva. Projekt 

pokračuje do 5/2011.                                                                                                                        

2.  Prezentace profese zrakový terapeut mimo projekt:                                                                

15.10. – 16.10. 2010 „Trendy v dětské oftalmologii“ sympozium Litomyšl:                                 

a) příspěvek Mgr. Barbory Zobanové „Profese zrakový terapeut“, včetně příspěvku do 

sborníku sympozia,                                                                                                                      

b) poster „ Profese zrakový terapeut“ PhDr. Dagmar Moravcová ve spolupráci s                     

Mgr. Barborou Zobanovou. Poster je též k dispozici na webu AZT . Oba příspěvky byly 

kladně hodnoceny, všem účastníkům sympozia byla doporučena spolupráce oborů, působících 

v Oftalmologii.                                                                                                                                      

3.  Vzdělávání zrakových terapeutů:                                                                                

19.3. 2010 seminář s přednáškami: MUDr. A. Zobanové „Septooptická dysplazie, 

hypoplasie a atrofie nervu II. v souvislosti s funkčními poruchami zraku, optometristy 

Beno Blachuta „Možnosti korekce astigmatismu, KČ nové trendy“                                                                                                                                            

Duben 2010: předány Osvědčení o absolvování kurzu Speciální pedagogika se zaměřením na 

zrakovou terapii (pořádala Ped. fakulta UK v Praze ve spolupráci se zrakovými terapeutkami 

CZV). Praxe studentů probíhala v ambulancích zrakových terapeutek v CZV Praha 5 

(Moravcová, Skalická) a v ambulanci Barrandov Praha 5 (Zobanová,B.)                                  

30.4. 2010 přednáška profesorky Ley Hyvärinen,MD.  „ Vznik poruch vývoje zrakových 

funkcí a jejich dopad na psychomotorický vývoj dítěte“ , zrakové terapeutky se v hojném 

počtu zúčastnily vzdělávací akce České společnosti dětské oftalmologiue a strabologie.             

11.6.  13.6. 2010 4. Low Vision Awareness Course – pořádal LECOP Praha, 

přednášejícícmi byli představitelé Light House z USA (M.Fischer, OD., Marry Ann 



Lang,PhD., Karen Seidmann,MPA., přítomen byl i zástupce firmy Good-Lite Company Chris 

Greening, který předvedl a umožnil prakticky vyzkoušet testy pro hodnocení zrakových 

funkcí u dětí i dospělých (účast 4 zrakové terapeutky).                                                                                            

15.10.. – 16.10.  Trendy v dětské oftalmologiia strabologii – účast 5 zrakových terapeutek               

4. Členská základna      k 31.12. 2010 měla Asociace zrakových terapeutů 30 členů, 

z toho řádných 26 členů a 4 členky mimořádné (které se zajímají o obor, ale neabsolvovaly 

Kurz pro zrakové terapeuty). Podmínky pro registraci ve zdravotnictví zatím splnilo a 

Osvědčení pro práci v nelékařské profesi ve zdravotnictví získalo celkem 6 zrakových 

terapeutek.                                                                                                                                          

5. Legislativa                                                                                                         - 

- v souvislosti s novelou zákona 96/ 2010 probíhá registrace zrakových terapeutek pro práci 

ve zdravotnictví, některé kolegyně ještě nesplnily nutnou praxi. Materiály pro registraci byly 

zaslány 14 členkám AZT, které absolvovaly kurz na Ped. fakultě, splňují podmínky vzdělání: 

magisterské studium speciální pedagogiky, SZZK z Tyflopedie nebo Oftalmopedie, 

postgraduální kurz SPPG se zaměřením na zrakovou terapii absolvovaný 2003/  2004 nebo 

2008/2009, 5 let praxi v oboru diagnostiky a rehabilitace zraku s cílovou skupinou (osobami 

se zrakovým postižením) a 60 kreditů ze vzdělávacích akcí pořádaných pro profesi ve 

zdravotnictví.                                                                                                                                 

- Registrované členky se mohou na vlastní IČO začít věnovat profesi zrakový terapeut ve 

zdravotnictví po splnění podmínek: schválené prostory, živnostenský list, dohoda 

s pojišťovnami (pro nasmlouvání výkonů je nutné mít potřebné vybavení – testy, pomůcky). 

Zatím není profesi zrakový terapeut přidělena vlastní odbornost. Lze ale použít  výkony 

75 171  ( Funkční vyšetření zraku a výkon) a  75 173  (zácvik se speciálními optickými 

pomůckami, úpravy prostředí , plán reedukace zraku).                                                                      

- Probíhá příprava 9 nových kódů pro výkony zrakových terapeutek, s nimi bude požádáno o 

zřízení odbornosti (Moravcová,D.,  Skalická,M.,  Zobanová,B.,  MUDr. Zobanová). 

Posudková kriteria MPSV pro děti a mladistvé se ZP – k dispozici v AZT, zrakové terapeutky 

se podílely v týmu s prof. MUDr. Dagmar Dotřelové, CSc., přednostky Oční kliniky dětí a 

dospělých 2.LF UK v Praze.                                                                                                                        

6. Hospodaření:                                                                                                                              

příjmy:                                                                                                                                              

a) členské příspěvky  za rok 2010 =  2700,- Kč                                                                           

b) grantová dotace MHMP v roce 2010: vztahuje se k projektu 31764 = 436 380,- Kč                   

Do 31.12. vyčerpala Asociace zrakových terapeutů z projektu 705 823 Kč.    

V pokladně  bylo k 31.12.2010 celkem 8 016,- Kč.  

Na účtu společnosti bylo k 31.12. 2010 celkem 590 884,10 Kč.  

Společnost Asociace zrakových terapeutů podala daňové přiznání za rok 2010 u Finančního 

Úřadu pro Prahu 5 dne 29.3. 2011.         

zapsala PhDr. Dagmar Moravcová                                                                                                                                                                                                                                               


