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Jak jsme na tom byli s mobily



Ještě dvacet let 
a tohle všechno se ti vejde do kapsy.







fotoaparát, videokamera, rádio, mp3 přehrávač, čtečka,
kalkulačka, diktafon, navigace, baterka, libela, skener, kompas,
nintendo, gamepad, skener čárového kódu, skener kreditních
karet, eet , usb disk, přenosný dvd přehrávač, vysílačky, PEVNÁ
linka, budík a hodiny, hodinky, časovač, knihy, kalendář, diář,
noviny, fotoalbum, telefonní seznam, deskové hry, sledování
filmů, internet z pevné linky, email v počítači, surfování na netu,
video chat, termostat, měřící pásmo, krokoměr,metronom,
ladička, luxmetr, kreditní karta, letenky, vstupenky, jízdenky,
vizitka, dálkové ovládání, klíče, peníze a mince, kabelová
televize, notebook, komunikační dovednosti, autorefraktometr,
fokometr, PD metr, optotyp, 3d skener, monitoring zdravotního
stavu, monitoring spánku, slovník, sbírka desek, meteostanice



Komunikační dovednosti tak jak jsme je znali.



Optika v mobilu

• PD metr. Glasifyme

• ON 2D Measure

• Hoya Spectangle

• Optikam



Optika v mobilu

• Autorefraktor

• Eyenetra

• SVOne Pro





Optika v mobilu

• Fokometr eyeNETRA



3d scanner



Optika v mobilu

• Smart optometry

• AmblyoPlay

• Eye handbook

• Amsler

• optotypy



Zábavné zdarma









Češi mají k nákupům na netu pozitivní vztah

Hlavním důvodem, proč lidé nakupují na internetu, stále zůstává nižší 
cena. Hlavní bariérou, proč nenakupovat na internetu, zůstává 
nemožnost prohlédnout si zboží.



Brýle jsou stále více normální zboží

• Brýle jsou stále více vnímány jako komodita, stejně jako oděvy a 
módní doplňky. Tak jak tomu bylo u slunečních brýlí.

• Postupně klesá průměrná cena

• Spotřebitelé zkracují frekvenci obměny, aby drželi krok s módou

• Obchodnící zrychlují tento trend nelítostnými nabídkami „2 za cenu 1“
nebo „druhé za polovic“ 



Brýle jsou stále více normální zboží

• Módní značky jsou přitažlivější než funkčnost nebo UV. Rychlá 
expanze dostupných designových slunečních brýlí tomu napomáhá.

• Komoditace ovlivňuje distribuci

• Zákazníci kladou větší důraz na pohodlí a cenu než na know-how 
odborníků.



Jak vydělat na prevenci a lepším vidění

• Stále více lidí přebírá větší zodpovědnost za sebe sama a své zdraví a 
chovají se koncepčně.

• Proaktivní přístup klientů je pro nás obchodní příležitost.

• Lepší diagnostika znamená širší spotřebitelskou základnu.

• Další příjmy, kromě korekčních brýlí.

• Prevence.

• Zlepšení viděni

• Individualizace produktů.

• Crizal Prevencia, Blueprotect, DriveSafe



Soutěž o nejpohodlnější a nejlepší zážitek

• Nákupní zkušenosti jsou diktovány pohodlím. 

• Online objednávání, sledování objednávek, rezervační kalendář.

• Mobilní platformy mění způsoby jak zákazníci nakupují.

• Budou optometristé potřeba k opravám chyb z online obchodů?



Personalizací k výšinám

• Personalizace brýlí a remarketing, neboli znovu se připomenout

• Optici postují přizpůsobené a cílené reklamy

• Data vládnou

• Personalizace brýlí se zvyšuje.

Vytvořte si bespoke brýle, 3d tisk. Jedinečné vrtané brýle. Výměnné 
systémy. Nabídněte dokonalou optiku.



3D abraka dabra

• 3D refrakce

• 3D centrace a scan

• 3D tisk

• 3D personalizace



Centrace brýlových 
čoček



Optikův podpis





• Optický střed oka Z´

• Asi 13,5 mm od rohovky

• Není pevný

• Pohybuje se na kulové ploše 0,8 mm

• Při ÚOF až 2,5mm 



Můžeme poskytnout lepší vidění

• Standardy
• Inklinace 7
• Úhel prohnutí 5
• PD32/32
• Rohovka – čočka 12

• Doporučení podle
• Dioptrických hodnot
• Brýlových obrub
• Potřeb

• Úkoly
• Nároky
• Očekávání



Individualizace - objednávka

• PD jinak nemá zohledněný inset (pouze prizmatický účinek při + a –
čočce)

• Individualizace bez práce = pošlu na zábrus. 

• Individualizovaná čočka – PD, HSA, Inklinace, Průhyb



Plusová korekce Mínusová korekce



Velké Pd Malé Pd



Malá vzdálenost na
blízko

Velká vzdálenost na
blízko



Optimální vidění do dálky i do blízka.

Zdroj: Benjamin Walther







Máte někdy obavu, že se vrátí?

• Zjištění potřeb

• Refrakce

• Centrace

• Doporučení a výběr 

• Výdej



ŽÁDNÁ PANIKA PŘI VÝDEJI

VŠECHNO JSEM UDĚLAL/A SPRÁVNĚ

MUSÍ NA NĚ VIDĚT

MUSÍ SI NA NĚ SNADNO ZVYKNOUT

Multifokály neodpouštějí 
žádné chyby



Zorné pole

Zdroj: Benjamin Walther



Co je správně?



Co je správně?



Optikův podpis podle Viktorina







Zdroj:Essilor



PD metr



Optikův podpis



Optikův podpis a krásný snímek





Optikův podpis



Optikův podpis



• Vyvoláme pupilární reflex

• Bílá tečka na zornici a dalekohled

• Růžová kontrola fixace



Inklinace

Zdroj: Dieter Kalder



Inklinace dle nulového pohledu

Zdroj: Dieter Kalder





Vertex distance



Vertex distance



Zázračné stroje



Zázračné stroje



Zázračné stroje



Zázračné stroje



Zázračné stroje a jejich problémy

• Ovládání není jednoduché

• Nejisté výsledky

• Habitus

• Úhlová odchylka fixace (chyba až 2 mm)

• Bloudivá fixace u ametropií

• Takže si to ještě přeměříme a to už naše klienty nebaví.



DYMETER vertikální centrace
Dipl. Ing. (FH) Augenoptik Oliver Brunner,
Dr. Frank Schlemmer

Zdroj:DOZ



DYMETER vertikální centrace



Ametropie a bloudivá fixace



PD a úhlová odchylka fixace chyba až 2 
mm



POLA centrace ve zkušební obrubě





Měření vzdálenosti 
fixačních linií - FLA







Kontrola přesnosti variabilního insetu a PD

• Klient se dívá na blízko. Zakryjeme mu volně pravé oko a pootočením hlavy nebo posunem 
nastaví testovací značku tak, že vpravo od ní bude mít ostrý a vlevo neostrý obraz

• Bez pohybu hlavy zakryjeme levé oko a zeptáme se, kde je hranice rozmazání. 

• Pohyb doprava znamená příliš velké PD.

• Využíváme horizontální symetrie zón do blízka



3d centrace a scan





3d centrace a scan





3d centrace a scan







3Dscan





Úplná spokojenost a nejlepší zážitek

3D individualizace



Individualizace

Individualizovaný produkt

Brýlová obruba + brýlové čočky



3D individualizované brýlové čočky



Individualizované brýlové čočky

Zobrazovací problémy brýlových čoček v obrubě

Změna optických parametrů v centrální části

Změna optických parametrů mimo centrální část



Individualizované brýlové čočky
Změna optických parametrů v centrální části

Pantoskopický úhel

Prohnutí obruby

Vrcholová vzdálenost



Individualizované brýlové čočky

Změny optických parametrů v centrální části čočky  

při běžných dioptrických hodnotách a běžných tvarech

brýlí nejsou příliš významné.

Pantoskopický úhel cca 8° mění o 0,25 D hodnotu u čoček vyšších než +/- 4,00 D

Úhel prohnutí obruby cca 8° mění o 0,25 D hodnotu u čoček vyšších než +/- 4,00 D

Změna vrcholové vzdálenosti o cca 8 mm mění o 0,25 D hodnotu u čoček vyšších, než +/- 7 D



Individualizované brýlové čočky
Změna optických parametrů mimo centrální část



Individualizované brýlové čočky

• Standardy
• Inklinace 7
• Úhel prohnutí 5
• PD32/32
• Rohovka – čočka 12

• Doporučení podle
• Dioptrických hodnot
• Brýlových obrub
• Potřeb

• Úkoly
• Nároky
• Očekávání



Vývoj se nezastaví


