
Výroční zpráva Asociace zrakových terapeutů o.s. za rok 2016 

1) Výbor pro rok 2016 pracoval ve složení:                                                                                                    

- předsedkyně PhDr. Dagmar Moravcová,                                                                                                          

- místopředsedkyně PaedDr. Markéta Skalická,                                                                                                    

- členka výboru  Mgr. Pavlína Prymusová,                                                                                                           

- členka výboru: Mgr. Hana Klicperová                                                                                           

Asociace zrakových terapeutů o.s.  neměla v roce 2016 žádné zaměstnance, výbor 

společnosti pracoval dobrovolně. Účetní služby byly poskytnuty na základě 

objednávky jednorázově, hrazeny fakturou, vystavenou paní  Innou Ivanovou.                                                                                 

2) Profese zrakový terapeut:                                                                                                                              

IPVZ  v Praze 10 získal akreditaci na  AKK Zrakový terapeut (vzdělávací program 

publikován ve Věstníku MZČR 2.12.2014). Byla akreditována 3 pracoviště pro 

poskytování praxe: Ordinace MUDr. A. Zobanové, Centrum zrakových vad s.r.o., 

Ordinace ZT D. Moravcové.                                                                                                                   

Garant studia PhDr. D. Moravcová                                                                                                       

V listopadu 2016 byl zahájen AKK ZT 1. modulem (Poskytování zdravotní péče, vedeni 

dokumentace, První pomoc, Právní otázky poskytování zdravotní péče, Psychologické 

aspekty poskytování zdravotní péče). Výuka probíhá v hotelu ILF – pracoviště IPVZ 

(Budějovická Praha 4). Do kurzu se přihlásilo se 11 účastníků, z toho 1 ze Slovenské 

republiky.   

3) Výkony zrakových terapeutů: od ledna 2016  je nutné výkony ZT účtovat na 

odbornost 905 – zrakový terapeut 7 výkonů: 75 171 (K2), 75 173 (K2), 75 200 (K1), 

75 202 (K3), 75 204, 75 208 (K3), 75 2010 (K3). 

4) Zdravotnická pracoviště zrakových terapeutů:                                                                                         

- Centrum zrakových vad s.r.o., Praha - Motol                                                                                                                                        

- Ordinace MUDr. A. Zobanové, Praha - Barrandov                                                                                                                 

- Oční centrum Vidum: Opava 

- Ordinace zrakové terapie: Praha - Smíchov  

       5) Celoživotní vzdělávání zrakových terapeutů:                                                                                

probíhá na pravidelních setkáních AZT a také na doporučených vzdělávacích akcích jiných 

(souvisejících) odborných společností :                                                                                                                                          

5.3. 2016 proběhla  vzdělávací akce pořádaná AZT, délka akce 6 hodin.:                                    

Program.:                                                                                                                                    

Moravcová: Získané centrální poruchy zraku u dětí i u dospělých diagnostika, rehabilitace, 

kompenzace, 3 kazuistiky                                                                                                                                        

a)  Ztráta zraku po  prodělaném kraniocerebrálním poranění tříštivou vpáčenou zlomeninou v týlní oblasti, stp. 

operaci vpáčené zlomeniny s následkem CVI a ztráty zorného pole, diagnostika zrakových funkcí, rehabilitace, 

další podpora, současný stav (děvčátko MA 9 let)                                                                                                                                   

b) Ztráta zraku po iCMP s následkem ztráty poloviny zorného pole a CVI u muže v produktivním věku, 

diagnostika, rehabilitace, současný stav (pan JB),                                                                                                                                 

c) ztráta zraku po CMP u mladé pacientky s diabetem: diagnostika CVI, rehabilitace, současný stav (paní PW).   



Moravcová: Zkřížená lateralita oka a ruky, diagnostika, možné obtíže při školní práci, možnosti diagnostiky, 
rehabilitace 
Matoušková: Cvičení pro harmonizaci mozkových hemisfér - křížové programování, 
Prymusová,P.: Dítě s hydrocefalem v péči zrakového terapeuta 
Diskuse: 
Používané materiály k diagnostice zrakových dovedností i k vyšetřování CVI:                                                                                                                                                                                                                                         
Pasivní účast: 4 kredity, aktivní účast 10 kreditů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Doporučené další odborné vzdělávací akce pořádané jinými odbornými společnostmi:                    

28.5. 2016 Praha:  21. Den Ambulantní oftalmologie, Průhonice hotel Floret, pořadatel Sdružení 

privátních lékařů pod záštitou ČOS                                                                                                                         

22. – 24. 9. 2016 Olomouc :  XXIV Výroční Sjezd České oftalmologické společnosti JEP, pořadatel Oční 

klinika LFUP a FN Olomouc                                                                                                                                      

7.10. 2016 Praha – Žofín  Pražský oční festival - kazuistiky, pořadatel Oční klinika Gemini Zlín                                                                                                                                  

21. – 22. 10. 2016:   Litomyšl: V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, pořadatel ČSDOS ve 

spolupráci se SOS, ČSO a AZT o.s                                                           

6) Členství v ČKZP: v roce 2016  zasílal přípravný výbor informace členům  mailem 

k připomínkování (práce na dokumentech, které budou podkladem pro legislativu, 

konzultace společných otázek v souvislosti se změnami legislativy vztahující se 

k výkonu povolání  nelékařských zdravotnických povolání – novela 96/2004).   

7) Osvěta + publikační činnost:                                                                                                                                                              

- kapitoly v publikaci Kuchynka: Oftalmologie pro lékaře,   D. Moravcová spoluautor 

s MUDr. J. Řehořovou, v textu je uveden zrakový terapeut jako nelékařské 

zdravotnické povolání působící v oftalmologii s náplní práce diagnostiky a rehabilitace 

zraku) Avicenna, Grada květen 2016,                                                                                                                        

- příspěvek v časopise Česká oční optika: Centrální poruchy zraku z pohledu 

zrakového terapeuta (Moravcová)                                                                                                         

-  program „Klíč“  pan Jiří a pan Jaroslav uveden březen 2016 ke shlédnutí na: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700005/                                                                   

- Přednášky + publikační činnost ve sborníku V. Trendy v dětské oftalmologii a 

strabologii (Moravcová, Skalická, Prymusová) 

8) Projekty:  podán projekt na Nadační fond Českého rozhlasu Světluška – vybavení 

akreditovaných pracovišť  testy pro výuku praxe zrakových terapeutů „ Vzdělávání 

zrakových terapeutů – v oblasti Diagnostiky a rehabilitace zraku (testy pro 

vyšetřování vidění kojenců. Malých dětí a dětí s vrozeným nebo získaným těžkým 

zrakovým postižením)“.  

 

9)  Hospodaření za rok 2016                                                                                                                                                                                                            

Příjmy: členské příspěvky.  

Stav účtu k 31.12. 2016: 2409,50  Kč                                                                                                                         

Stav pokladny k 31. 12. 2016: 3 326,- Kč 

 



10) Majetek   Asociace zrakových terapeutů o.s.:                                                                                                                                                               

-  dlouhodobý hmotný majetek:  108 184,72 Kč                                                                                                                                   

- drobný hmotný majetek: 346 127,89 Kč                                                                                                   

- drobný nehmotný majetek: 27 490,- Kč 

 

Daňové přiznání za rok 2016 bylo podáno elektronicky a potvrzeno písemně dne: 28.3. 

2017 

 

 

Výroční zprávu sepsala:  PhDr. Dagmar Moravcová  

Znění schváleno na Členské schůzi dne 18.2. 2017, doplněno 28.3. 2017. 


