
Oftalmologie 
 
Okruh všeobecná oftalmologie 
 
1. Akomodace a presbyopie 
2. Presbyopie – chirurgické možnosti řešení 
3. Kontaktní čočky a komplikace jejich užívání 
4. Rohovkové laserové refrakční výkony 
5. Komplikace laserových refrakčních zákroků 
6. Rohovkové nelaserové refrakční výkony 
7. Nitrooční a kombinované refrakční výkony 
8. Možnosti refrakční chirurgie u myopie 
9. Umělé nitrooční čočky 
10. Lasery v oftalmologii 

 
11. Syndrom suchého oka 
12. Záněty víček 
13. Dystrofie rohovky 
14. Ektatická onemocnění rohovky  
15. Bakteriální a parazitární keratitida a její léčba 
16. Virové keratitídy 
17. Imunologické záněty rohovky 
18. Transplantace rohovky 
 
19. Poleptání a popálení oka 
20. Tupé poranění oka 
21. Penetrující a perforující poranění oka 
 
22. Vyšetření při podezření na glaukom  
23. Současné možnosti diagnostiky glaukomu 
24. Glaukomy s otevřeným úhlem 
25. Normotenzní glaukom 
26. Formy sekundárního glaukomu s otevřeným úhlem 
27. Neovaskulární glaukom  
28. Glaucoma angulare acutum 
29. Maligní glaukom 
30. Farmakologická léčba glaukomu 
31. Laserová léčba glaukomu 
32. Antiglaukomatózní operace 
33. Komplikace filtrujících antiglaukomatózních operací 
 
34. Choroby sklivce 
35. Hereditární chorioretinální dystrofie 
36. Oběhové poruchy oka 
37. Occlusio arteriae centralis retinae 
38. Occlusio venae centralis retinae 
39. Oční projevy u diabetes mellitus 
40. Klasifikace diabetické retinopatie 
41. Terapie diabetické retinopatie 
42. Příčiny hemoftalmu 



43. Choroby makuly 
44. Věkem podmíněná makulární degenerace 
45. Současné možnosti léčby věkem podmíněné makulární degenerace 
46. Choroby vitreoretinálního rozhraní 
47. Odchlípení sítnice 
48. Rhegmatogenní odchlípení sítnice 

 
49. Katarakta a její typy 
50. Principy moderní chirurgie katarakty 
51. Oční viskochirurgické nástroje 
52. Komplikace kataraktové chirurgie a jejich terapie  
53. Endoftalmitida 

 
54. Přední uveitidy 
55. Zadní uveitidy 
56. Komplikace uveitid 

 
57. Nitrooční nádory dospělého věku 
58. Benigní tumory uvey 
59. Maligní tumory uvey 

 
60. Geneticky podmíněná oční onemocnění 
61. Systémové choroby a oko 
62. Kloubní onemocnění a oko 
63. Kožní onemocnění a oko 

 
64. Oční epidemiologie 
65. Principy EBM (medicína založená na důkazech) 

 
 
Okruh dětská oftalmologie 
 
1. Vrozené anomálie očního bulbu 
2. Vrozená anomálie terče zrakového nervu, difer. diagnóza 

 
3. Vrozené anomálie čočky 
4. Katarakta dětského oka 

 
5. Amblyopie (příčiny, stupně, léčba) 
6. Refrakce dětského oka (metody vyšetření, náprava) 
7. Anisometropie dětského oka (klinický význam, léčebná řešení) 

 
8. Forie- tropie v dětském věku (diagnostika, léčebné kroky) 
9. Strabismus dynamicus (diagnostika, náčrt léčby) 
10. Duanův retrakční syndrom (klinické formy, patogeneze, léčba) 

 
11. Oftalmia neonatorum 
12. Alergická onemocnění dětského oka 

 
13. Dystrofická onemocnění sítnice u dětí 



14. ROP 
 

15. Nitrooční nádory dětského věku 
16. Retinoblastom (klinický obraz, diagnostické kroky, terapie) 
17. Leukokorie 

 
18. Onemocnění slzného ústrojí (diagnostika a léčba) 
19. Glaukom dětského oka 
20. Oční komplikace kortikoterapie u dětí  
 
 
Okruh neurooftalmologie 
 
1. Ptózy a pseudoptózy 
2. Exoftalmus, klasifikace a nomenklatura 
3. Záněty očnice, klasifikace, léčba 
4. Endokrinní orbitopatie, klinický obraz, diagnostika, léčba 
5. Nejčastější benigní  nádory očnice 
6. Nejčastější maligní nádory očnice 
7. Orbitální a periselární meningeomy, oční příznaky 
8. Gliomy optiku a chiasmatu 
9. Zlomeniny očnice, přehled klinických forem, léčba 
10. Chirurgie očnice, indikace přístupových cest, problematika mezioborové spolupráce 
11. Fakomatózy 

 
12. Atrofie papil, diagnostika a klasifikace 
13. Zduřelá papila, diferenční diagnostika 
14. Neuritis optica, formy, příčiny, léčba 
15. Městnavá papila, vývoj klinického obrazu, příčiny 
16. Ischemický edém terče zrakového nervu (AION) 
17. Přehled očních příznaků roztroušené sklerózy 

 
18. Anizokorie, vyšetření a kauzální diagnostika 
19. Pupilotonie a Adieho syndrom 
20. Diferenční diagnostika ztuhlé zornice 
21. Patologické pupilární reakce 

 
22. Orientační vyšetření diplopie a zhodnocení nálezu 
23. Oftalmoplegie, nomenklatura, klasifikace 
24. Nystagmus - klinické formy a přehled klasifikací 
25. Myogenní obrny zevních očních svalů 
26. Neurogenní obrny zevních očních svalů 

 
27. Přechodné poruchy zraku z neurooftalmologických příčin 
28. Vyšetření zorného pole 
29. Stavba zrakové dráhy a funkční poruchy při lézi jejích hlavních úseků 
30. Diferenční diagnostika chiasmatického syndromu 
31. Obecné a topické oční příznaky nitrolebních nádorů 
32. Hemianopsie, klasifikace a názvosloví 


