
Výroční zpráva Asociace zrakových terapeutů o.s.  za rok 2013 

1) Profese zrakový terapeut 

- Byly vytvořeny Zkušební testy a Otázky k aprobační zkoušce oboru Zrakový 

terapeut (3. – 6. 2013 Moravcová, Skalická) na požadavek NCONZO. Zkušební 

testy a otázky jsou požadovány pro uznávání vzdělání v oboru ZT v jiných zemích 

EU a mimo EU. Schváleny po doplnění NCONZO. 

-     V souvislosti s vytvořením zkušebních testů a otázek byly jmenovány ministrem 

MZČR PaedDr. Markéta Skalická a PhDr. Moravcová jako zástupci zkušebního 

týmu pro účely Aprobačních zkoušek v oboru zrakový terapeut.    

       2) Vzdělávání zrakových terapeutů 

 probíhá průběžně na vzdělávacích akcích, pořádaných AZT:                                                                

6.12. 2013:                                                                                                                  

Moravcová: Nové typy testů preferential looking (Keeler test a City Cardiff test),               

Moravcová: Světelný panel, výrobce pana Kavka, příslušenství, dosavadní zkušenosti 

Skalická: Novinky z Konference ICEVI v Istambulu 2013(Turecko)                                      

Novinky z Konference Low Vision v Oxfordu 2013 (Velká Británie),                                   

Skalická: Prezentace programu Eda Play                                                                                       

Diskuse k programům na iPAD a  iPhone, využitelným pro rozvoj zrakového vnímání.  

Další vzdělávání probíhá dále na akcích pořádaných ČSO (Česká společnost 

ortoptistek), ČOS (Česká oftalmologická společnost), ČSDOS (Česká společnost 

dětské oftalmologie a strabologie) a SČOO (Společenstvo českých optiků a 

optometristů), v  souvislosti s nutností souhlasného stanoviska k uznávání kreditů ze 

vzdělávacích akcí mimo AZT byly osloveny příslušné profesní společenství ( ČSO, 

ČOS , ČSDOS, ČSO).  

Individuální účast členů na vzdělávacích akcích ČOS v roce 2013: (Olomouc, Brno, 

Průhonice), ČSDOS: Olomouc, ČSO (Dvůr Králové), dále vzdělávací akce Lexum, 

Gemini.                                                                                                                          

3) Účast na mezinárodních akcích – individuální akce členů výboru AZT: 

Duben:  Moravcová,D.  Slovensko- Košice: vyžádaný 40 hodinový kurz Rehabilitace 

zraku pro pracovníky krajských středisek ÚNSS, prezentace činnosti AZT v ČR.   

Červen:   Zobanová B. Kanada – Toronto: aktivní účast na mezinárodní konferenci 

CVRS (prezentace AZT) 

Červenec: Skalická,M.,Turecko – Istambul: aktivní účast na mezinárodní konferenci 

ICEVI  

Září: Skalická,M. Velká Británie- Oxford: aktivní účast na mezinárodní konferenci 

Low Vision:                                                                                                                   

Informace z mezinárodních akcí v Turecku a Velké Británii prezentovala PaedDr. 

Skalická na prosincové vzdělávací akci AZT.     

      4) Nové výkony pro zrakové terapeuty   

Výkony pro zrakové terapeuty (5 výkonů) bylo nutné po změně vlády opět obhajovat 

(Dohadovací řízení březen 2013 MZČR Moravcová). Výkony jsou již zařazené 

v plánovaném Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2014, protože ale  byl vydán               



„ Seznam“ podle předchozího znění z roku 2012, nové výkony pro profesi 905 dosud 

platné nejsou.  

5) Účast ve sdružení ČKZP  

Členky výboru se jednou měsíčně (leden – červen) a (září – listopad) účastnily jednání 

pléna přípravného výboru České Komory zdravotnických pracovníků (příprava stanov 

a dalších legislativních dokumentů). 

6) Pořádání akreditovaných kurzů pro pedagogické pracovníky: 

31. 5. 2013 byl uspořádán kurz SOP pro pedagogické pracovníky, účast 5 osob, zisk 

po odečtení nákladů (za lektory) převeden do pokladny AZT. 

     7)   Jednání na Ředitelství VZP zařazení profese ZT (červenec Moravcová,   

Prymusová, Prymus).  

Absence Koncepce oboru a návrhu jejího plošného působení ve zdravotní péči v ČR 

brání navazování smluvních vztahů. Doporučeno vytvořit koncepci a zdůvodnit 

úspory. 

8) Koncepce oboru Zrakový terapeut (Moravcová, Prymusová, Klicperová, Skalická) 

vytvořen materiál (červenec – prosinec), který popisuje obor zrakový terapeut a jeho 

působení v systému poskytování zdravotní péče. Po schválení plénem a zapracování 

připomínek zaslán na MZČR, ČOS, NCO NZO.   

9) Projekty: Zavedení vyšetření Keeler Acuity Cards testem v ČR (Nadace 

Světluška)  

AZT získalo finanční prostředky na zakoupení testu =  60 000,- Kč, Projekt 

předpokládá uskutečnit srovnávací studii výsledků zrakové ostrosti na TAC a KAC,   

bude odpracována dobrovolnicky, výsledky budou prezentovány na  kongresech, 

publikována ve sbornících a  s výsledky budou seznámeni zrakoví terapeuti i 

oftalmologové. Projekt řeší obtíže dostupnosti kvalitního preferenčního testu pro 

vyšetření dětí v preverbálním období, nekomunikujících a osob s těžkým vícečetným 

postižením.  Předpokládáme, že test z Evropy bude moci nahradit Teller test 

dlouhodobě nedostupný a ve špatné kvalitě.  

Projekt (Moravcová) se uskuteční na pracovištích CZV a Ordinace ZT Praha 5.               

V průběhu byl rozšířen o srovnávací studii pro vyšetření TAC s CCAT (City Cardiff 

Acuity Cards), který získala osobně Moravcová. 

V listopadu byl dodán z GB Keeler test od ledna 2014  bude zahájeno testování dvěma 

testy TAC a Keeler, výsledky zpracovány do května. 

Naše hypotéza: podle referencí z literatury uvedené v manuálech testu lze získané 

hodnoty na preferenčních testech v CPD porovnat podle norem TAC (při různé 

vyšetřovací vzdálenosti s ohledem na typ testu a velikost stimulu). Získané zkušenosti 

budou prezentovány na Výročním sjezdu ČOS v Praze červen 2014 a na vzdělávací 

akci pro zrakové terapeuty v roce 2014.  

10) Publikační činnost: Moravcová článek o zrakových terapeutech „ Zrakový terapeut“          

D. Moravcová časopis Doteky, ZORA. 

11) Hospodaření AZT:   

12) Majetek AZT k 31.12. 2014:                                                                                                                   

dlouhodobý hmotný majetek: 108 184,72 Kč                                                                       

drobný hmotný majetek: 346 127,89 Kč 



nehmotný majetek: 27 490,00  Kč                                                                                                                                            

Příjmy:  AZT členské příspěvky (200,- Kč/ rok 2013), zůstatek po odečtení nákladů na 

kurz SOP, 60 000,- Kč z Nadace Světluška, sponzorský dar: modrý toner do tiskárny 

OKI (firma Galop),. 

Výdaje: účetní služby, lektorné na kurzech, kancelářské potřeby, poštovní známky, 

jízdné MHD na MZČR a ČKZP,  zakoupení testu Keeler Acuity Cards 60 000,- Kč.  

17.2. 2014 jsme podali Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, Přiznání k dani 

z příjmů právnických osob a Vyúčtování daně vybírané srážkou. 

Stav  účtu AZT k 31.12. 2013: 1 713,06 Kč. 

Hotovost v pokladně k 31.12. 2014: 2257,- Kč.                                                                 

Kontrolu pokladní knihy a fyzickou kontrolu majetku provedla Mgr. Eva Makovcová.  

Asociace zrakových terapeutů nemá zaměstnance, Výbor AZT pracuje dobrovolnicky.  

13) Ukončení členství v roce 2013:  Mgr. Eva Konečná (mateřská dovolená),  

Nová členka 2013: Mgr. Lucie Šmídová  (pracoviště SpMŠ pro ZP Hradec Králové).    

14) Na poslední plenární schůzi AZT (6.12. 2013) byl doplněn výbor AZT za 

odstupující Mgr. Barboru Zobanovou členku o  dvě členky Mgr. Pavlínu 

Prymusovou a Mgr. Hanu Klicperovou.  Mgr. Barbora Zobanová ukončila činnost 

ve výboru AZT na vlastní žádost z důvodů dlouhodobých zdravotních obtíží).  

Pro rok 2014 tedy bude výbor AZT pracovat ve složení PhDr. Dagmar Moravcová 

(předsedkyně), PaedDr. Markéta Skalická (místopředsedkyně), Mgr. Pavlína 

Prymusová (členka výboru), Mgr. Hana Klicperová (členka výboru). 

 

  


