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Úvod:
Viděním se rozumí činnost dostatečně vyvinutého zraku. Vnější částí zrakového orgánu je
oko, které reaguje na fyzikální podněty viditelného rozsahu elektromagnetického záření
vnímáním světla a barvy. K základním funkcím oka patří vnímání jasů (kontrastů), tvarů,
prostoru, pohybu, barev a barevných kontrastů. Spojováním těchto vjemů dochází k vytváření
představ o daných předmětech a jejich umístění v pozorovaném prostoru.

Stavba oka:
Oko má téměř tvar koule. Jeho předozadní
průměr činí 24,3 - 26 mm
(nejčastěji 25 mm), vertikální 23,6 mm a
příčný 23,7 mm.
Skládá se ze tří vrstev,vrstvy vnější střední vrstvu pak tvoří cévnatka,která
mimo jiné obsahuje vrstvu s velkým množstvím tmavého pigmentu - melaninu. Ten absorbuje
nadbytečné množství světla, dopadajícího do oka a zajišťuje, že uvnitř oka
zůstává tma.To je nezbytné pro vytváření zřetelných obrazů na sítnici oka.
Bezprostředně za rohovkou přechází cévnatka v duhovku a uprostřed se nachází zornička.
Duhovka dělí prostor mezi zadní stěnou rohovky a přední stranou čočky
na přední a zadní komoru oční. Komory jsou vyplněny komorovou tekutinou,
sestávající se z 98 % vody, z NaCl a stop bílkovin a sacharidů. Svou funkcí se
podílí jednak na výživě rohovky, ale také na lomu světla, přicházejícího do oka. Čočka je
dobře průhledná a velice pružná. Skládá se z několika vrstev(podobně jako cibule), má
čočkovitý tvar, přední stěna má menší zakřivení, zadní větší. U dospělého člověka má průměr
9 - 10 mm, tloušťku 3,7 - 4,4 mm. Ve své pozici ji udržují vazy řasnatého tělíska.
Vnitřní vrstvu oka tvoří sítnice, která vystýlá celou dutinovou stranu oční koule až

k okraji duhovky a jsou v ní umístěny tyčinky a čípky.

Světlo při dopadu na naše oko prochází rohovkou, přední komorou, duhovkou,
která působí jako clona fotoaparátu vymezující množství světla
vstupujícího do oka, čočkou, dále pak sklivcem a dopadá na žlutou skvrnu
na sítnici, která je složena ze světločivých buněk - tyčinek a čípků.
V sítnici je obsažen "zrakový purpur" rodopsin. Rodopsin je bílkovina
spojená s nosičem barev. Při osvětlení změní svoji barvu ve světle žlutou
a dále se pak změní v bezbarvou látku.( Tato látka obsahuje zbytky bílkovin
a vitamínu A, který pomáhá "zrakový purpur" znovu obnovit.) Bylo zjištěno,
že rozpad zrakového purpuru vyvolává chemické a elektrické procesy.
Centrální část sítnice, žlutá skvrna, se skládá ze světločivých buněk čípků. Ty pracují během dne v normálních světelných podmínkách a umožňují nám vidět
detailní barvy. Tomu říkáme adaptace na denní světlo neboli FOTOPICKÉ vidění. Čípky
obsahují tři pigmenty:
Chlorolabe - vnímající zelenou barvu
Erytrolabe - vnímající červenou barvu
Cyanolabe - vnímající modrou barvu.
Tyto tři pigmenty nám umožňují vnímat všechny barvy, protože mícháním
těchto základních barev je možné docílit jakýkoliv barevný tón.
V periferii sítnice se nacházejí jiné světločivé buňky - tyčinky. V lidském oku je jich
asi 130 milionů a mají průměr asi 0,005mm.Ty jsou dostatečně citlivé, aby reagovaly na
dopad jediného fotonu. Jakmile intenzita světla klesne, čípky přestanou být efektivní. Pak oko
používá oboje - čípky i tyčinky.
Protože ale tyčinky "vidí" pouze
černobíle, celkový dojem je
mnohem méně barevný. Tomu
říkáme MEZOPICKÉ vidění..
Čípky a tyčinky jsou na sítnici
rozmístěny tak, aby se dosáhlo ve
dne i v noci co nejlepší kombinace
vidění. Nejvíce čípků je v tzv. žluté
skvrně, (Žlutou barvu má až u
mrtvých, u živého jedince je sytě

červená.) která je čípky doslova nacpána, proto je místem
nejostřejšího vidění. Má průměr 2 - 3 mm je zde kolem 100 000 čípků
V těsném sousedství žluté skvrny se nachází slepá skvrna je to místo, kde se spojují nervová
vlákna oka vytvářející zrakový nerv. Nejsou zde žádné fotoreceptory
Vnitřní dutinu oční koule vyplňuje sklivec- rosolovitá čirá tekutina, která udržovaje pod
tlakem oční kouli a zachovává tím i její kulovitý tvar.

Vlastní proces vidění:
Už víme, jak oko vypadá a co umí. Nyní si objasníme, co se v něm děje se
světlem, které do něj přichází. Zpozorujeme-li nějaký předmět, světlo z něj
přichází nejprve na rohovku - první část optického systému oka. Zde nastává
první lom světla a jeho centrování do středu oka. Dále prochází zornicí k čočce
přes komorovou vodu - zde nastává druhý lom světla. Dále se světlo dostává přes
čočku. Každá z jejích vrstev přispívá k lomu světelného paprsku svým dílem, což
dohromady vytváří jemný a stupňovaný efekt. Zadní část čočky je umístěna
přibližně na 1/3 cesty světelného paprsku na jeho cestě k sítnici, kam se
dostane přes sklivec. Na sítnici ho zaznamenají světločivé buňky a odehraje se
přeměna světelné energie na elektrické nervové impulsy. Dochází tak chemickým
procesem. Molekulami vitamínu A (získaného z čerstvé zeleniny, nebo mléčných
výrobků) se přenášejí krví v cévnatce a fotoreceptory je absorbují. V tyčinkách
se jeho modifikovaná podoba kombinuje s bílkovinou opsinem a dohromady tvoří
rhodopsin, který je v konečcích tyčinek. Když dopadne na fotoreceptor foton,
okamžitě se rozloží jedna molekula rhodopsinu a generuje tak v buňce elektrický
impuls, čili nervový signál. Čím větší koncentrace rhodopsinu, tím citlivější jsou oči.

Zpracování obrazu
Zachycení obrazu na sítnici a jeho převedení na nervové signály je pouze jednou
z částí procesu vidění. Abychom skutečně něco viděli, musí převzít iniciativu
mozek všechny tyto signály zpracovat. Na sítnici dochází k zobrazení přesného
zmenšeného obrazu, ale tento obraz převrácen. Jednak je vzhůru nohama a jednak
je převrácen stranově. Obraz z pravého zorného pole se na sítnici zobrazuje
vlevo a naopak. Světlo přicházející shora dole a naopak. Neurony z

jednotlivých receptorů se spojují ve zrakový nerv, který odvádí informaci do mozku. Zrakový
nerv je dá se říci rozdělen na dvě poloviny -jedna vede vjemy z vnitřní poloviny sítnice, druhá
z vnější. A to u obou očí.
Zrakové nervy, vedoucí vjemy z vnitřních stran sítnic se po chvíli kříží a
směřují k opačným mozkovým hemisférám (polovinám mozku). Výsledkem toho je, že
pravá hemisféra dostává signály z levých zorných polí obou očí, levá z pravých
(viz obr. 5). Mozek tento obraz zpracuje tak, že ho jednak spojí dohromady,
jednak ho převrátí a jednak ještě postupně rozliší detaily. Toto křížení částí
očních nervů také napomáhá výslednému trojrozměrnému vidění.

Optická soustava oka:
Optickou soustavu oka tvoří tato prostředí : rohovka, komorová voda, čočka a
sklivec. Funkci aperturní clony zastává zornice, tvořená kruhovým otvorem
duhovky.
Schematické oko podle Gullstranda předpokládá, že plochy ohraničující
jednotlivá prostředí optické soustavy oka jsou kulové. Čočka schematického oka
je složena z jádra o indexu lomu 1,406, obklopeného zápornými menisky o indexu
lomu 1,386, které reprezentují periférii čočky.
Některé základní veličiny oka:
•
•
•
•
•
•

58,64 – optická mohutnost cele soustavy
24 - poloha sítnice
22,758 -obrazová ohnisková vzdálenost
-17,054 -obrazová ohnisková vzdálenost
1,348 – poloha předmětového osového bodu
7,078 – poloha předmětového uzlového bodu

Počátek a směr měření hodnot uvedených veličin je patrný z obr. 3.2. Z
porovnání údajů o poloze sítnice a obrazového ohniska je vidět, že ostrý
obraz nekonečně vzdáleného bodového předmětu leží u schematického oka za
sítnicí a že na sítnici se vytvoří rozptylový obrazec. Pro podrobné
teoretické výpočty je tento model vyhovující.

Schéma optické soustavy oka :

F, ( F′) – předmětové (obrazové) ohnisko
N, ( N′) – předmětový (obrazový) uzlový bod
H, ( H′) – předmětový (obrazový) osový bod

Uvedený model nahrazuje soustavu živého receptoru při uvolněné a
maximální akomodaci oka pozorujícího předměty vzdálené -300 mra. Rohovka i
čočka jsou reprezentovány dvěma plochami. Pro tuto soustavu lze psát :
r 1 = 7,7
r 2 = 6,8
r 3 = 7,89
r 4 = -5,564

d1 = 0,5
d2 = 2,7653
d3 = 4,1064

n1 = 1
n2 = 1,376
n3 = 1,336
n4 = 1,410
n5 = 1,336

rohovka
komorová voda
čočka

sklivec

Soustava je vhodná pro řešení úloh při pozorování z konvenční zrakové
vzdálenosti. Pro konvenční zrakovou vzdálenost se sice uvažuje hodnota –250mm,
jak však uvádějí četní oftalmologové, blíží se skutečná pozorovací
vzdálenost spíše hodnotě - 300 mm.

Zorné pole:
Žlutá skvrna má rozměr ve směru horizontály asi 1 mm a ve
směru vertikály 0,8 mm. Ve středu žluté skvrny je jamka
rozměrů 0,3 mm . 0,2 mm.
Obrazy předmětů ležící na ž l u t é

skvrně a zvláště v její jamce jsou vidět nejostřeji; v
jamce jsou jen čípky. Úhlové zorné pole odpovídající jamce
žluté skvrny je asi 2°. Oko proto při pozorování zaujímá
vždy takovou polohu,
aby obraz nejdůležitější části
pozorovaného předmětu padl na žlutou skvrnu.
Zorné pole
klidného oka je v horizontální rovině ve směru ke spánku
95°, k nosu 65° ve vertikální rovině nahoru 60°, dolů 72° ;
Takto má oko velmi velké zorné pole,
avšak je nutné
poznamenat,
že zorné pole vidění není veliké.
Jak již
bylo uvedeno,
je zorné pole ostrého vidění asi 2°, pole v
němž je možno rozeznávat
a poznávat předměty bez rozlišení
jemných detailů je asi 30°
ve směru horizontály a 22°
ve směru vertikály,
zbývající část
zorného pole slouží
pro orientaci.

Rozlišovací mez oka :
Schopnost oka vidět odděleně dva blízké svítící body se
nazývá rozlišovací mezí oka.

Svítící bod se zobrazuje

na sítnici normálního oka jako rozptylový kroužek.
body lze vzájemně rozeznat jen tehdy,
oka mezí jejich

Dva

je-li na sítnici

rozptylovými kroužky alespoň jeden čípek

nezasažený světlem.
Průměr Čípku je asi 5 µm = 0,005 mm a vzdálenost sítnice
od obrazového uzlového bodu No je asi 17 mm. Tudíž úhlová
vzdálenost obou právě rozlišených bodů
= 0,0003 rad = 1′ = 60′′

je Ψ0 =0,005/17

Veličina Ψ0 se nazývá rozlišovací mezí oka; závisí na kontrastu obrazce, na
počtu pozorovaných podrobností a na jasu. Poněvadž se pupila oka se zvětšováním jasu zmenšuje tak je rozlišovací mez oka optimální při malých pupilách
o průměru 2 mm až 3 mm. Se zmenšováním kontrastu silně upadá
rozlišovací mez oka.

Akomodace oka :
Optická soustava zobrazí ostře v obrazové rovině, jejíž poloha je pevná
vzhledem k soustavě, jen určitou předmětovou rovinu, resp. určitý
omezený prostor.
Pro ostré vidění předmětů je nutné, aby byl jejich obraz na sítnici oka.
Oko je schopno vidět ostře různě vzdálené předměty. Přizpůsobení se oka
různým vzdálenostem se nazývá akomodace a je založeno především na změně
křivosti přední plochy oční čočky při současné změně její tloušťky. Změnu
tvaru a tím i parametrů oční čočky zajišťují ciliární svaly. Při pozorování blízkých předmětů se poloměr křivosti přední plochy čočky zmenší
při současném zvětšení její tloušťky, čímž se zkrátí ohnisková vzdálenost
optické soustavy oka. –(při pozorování vzdálených předmětů jsou ciliární
svaly málo namáhány, zatím co při pozorování blízkých předmětů jsou napnuté
a oko se unavuje).
Akomodace je tedy schopnost oka zvětšit
optickou mohutnost své optické
soustavy a na sítnici ostře zobrazit
předměty nacházející se v konečné
vzdálenosti.

Vady oka
Stav, kdy obrazové ohnisko leží na sítnici, je označován jako emetropie, druhé dva, kdy
obrazové ohnisko leží před, respektive za sítnicí, jsou ametropie. Leží-li obrazové ohnisko
oka za sítnicí, jde o dalekozrakost - hypermetropii, je-li obrazové ohnisko oka umístěno před
sítnicí, pak takovou oční vadu označujeme jako krátkozrakost - myopii.
Hypermetropie
Hypermetropie by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko
fyziologicky příliš krátké. Ostrý obraz se pak vytváří za sítnicí a na
sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící hypermetropií vidí špatně jak

na blízko, tak i na dálku.

Korekce
Hypermetropie se koriguje tzv. "plusovými" skly zvané spojky, s jejichž pomocí je obraz
přiváděn na sítnici. . Skla určená pro pacienty trpící hypermetropií jsou
silnější ve středu, než na okraji. Rozdíl v síle skel je tím větší, čím je
hypermetropie silnější.

Myopie
Myopie by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky
příliš dlouhé. Ostrý obraz se pak vytváří před sítnici a na sítnici vzniká
obraz neostrý. Pacient trpící myopií vidí špatně na dálku, ale dobře na
blízko. Vzdálenost na kterou myop ostře vidí je tím kratší, čím je myopie
vyšší.

Korekce
Myopie se koriguje tzv. "mínusovými" skly zvané rozptylky, s jejichž pomocí je obraz
přiváděn na sítnici. Skla určená pro pacienty trpící myopií jsou silnější na
okraji, než ve středu. Rozdíl v síle skel je tím větší, čím je myopie
vyšší.

Presbyopie
Presbyopie, neboli česky vetchozrakost, je přirozený proces vidění
týkající se každého z nás po čtyřicítce. Čočka začíná ztrácet na
pružnosti, nedostatečně se vyklenuje a oplošťuje, čímž je akomodace velmi
obtížná. Z toho pak vyplývá stále se zhoršující vidění na blízko.

Korekce
Existuje několik druhů korekčních skel.
Astigmatismus
Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky.
Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo sešikmenými
řádky. Příčinou často bývá zakřivení rohovky, které není sférické, ale
torické (normální rohovka má tvar kulové úseče. Při astigmatismu má však
ve dvou osách na sebe kolmých rozdílné zakřivení a výsledkem je válcová
plocha, která způsobuje zkreslení). Astigmatismus se může kombinovat s
řadou dalších vad vidění.

Korekce
Astigmatismus se koriguje pomocí torických korekčních čoček, jejichž

zakřivení vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky. Dioptrická hodnota
korekčních čoček proto není stejná po celém jejich povrchu, ale rozdíl v
dioptrické hodnotě je tím větší, čím je vyšší astigmatická vada.
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