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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: oční optik 

Popis: 

Oční optik poskytuje poradenské služby týkající se především vhodného výběru 

brýlí, obrub, kontaktních čoček, přizpůsobuje a opravuje korekční oční i léčebné pomůcky podle 

předpisu oftalmologa nebo optometristy.  

 

Úkol č. 1:  

Pokus se vysvětlit tyto pojmy: 

 

dioptrie –  

 

kontaktní čočky –  

 

oftalmolog –  

 

optometrista –  

 

 

Úkol č. 2: 

Z nabídky pojmů vyber ty, které označují vadu zraku. Poradíme, jedná se o pět. Můžeš si potom najít 

jejich význam na internetu. 

• starozrakost  

• krátkozrakost  

• arterioskleróza 

• dalekozrakost  

• astigmatismus  

• imunita 

• slepota  

• hypertenze 

• vetchozrakost 

• atopismus 

 

 

Úkol č. 3: 

Zeptej se svých spolužáků, členů rodiny, kteří nosí brýle, jakou vadu zraku mají, případně kolik 

dioptrií. Zapiš do tabulky.  

Jméno Vada zraku Počet dioptrií 

   

   

   

Oční optik ovládá tyto činnosti: 

• odborně radí při výběru oční optiky, 

• prodává brýle a další příslušenství, 

• komunikuje s klienty, 

• měří potřebné parametry, 

• opravuje brýle, 

• pracuje se speciálním vybavením a přístroji. 
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Úkol č. 4:  

Doplň do připraveného pole názvy brýlových čoček podle optického účinku. 

 

A. UNIFOKÁLNÍ čočky 

B. B -  -  -  -  -  -  -  -    čočky 

C. T -  -  -  -  -  -  -  -  -   čočky   

D. M -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   čočky     

 

Úkol č. 5:  

Vyzkoušej si se svými spolužáky test barvocitu. Na každém obrázku najdi číslo.  

 

 

 

 

 

Úkol č. 3: 

 

  

  

Úkol č. 6: 

Zajímá tě obor?  

Podívej se na obor „oční optik“ na webu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 

zdravotnické Brno, Merhautova www.szsbrno.cz 

Prohlédni si nabídku dalších oborů této školy: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér 

sportovní a rekondiční, nutriční asistent a zubní instrumentářka.  

Přemýšlej, zda by tě některý z nich nezaujal.  
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Úkol č. 7:  

K vyšetření zraku a včasnému odhalení počínajících problémů slouží také Amslerova mřížka. Jak 

postupujeme? 

Mřížku držte asi 40 cm před očima, jako při čtení.  Zakryjte si jedno oko a zaměřte se na bod ve středu 

mřížky.   

Pozorujte, jestli vidíte všechny čtverce, všechny čtyři rohy mřížky a jestli některé čtverce nevidíte 

pokřiveně. Stejný postup opakujte u druhého oka.  

Pokud pozorujete problémy, raději navštivte očního lékaře.  

Otestuj své kamarády.  

 


