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ABSTRAKT 

Práce přináší výsledky výzkumu z oblasti nízkoúrovňových elektromagnetických polí 

v interakci s vyššími organismy, a to v pásmu frekvencí od 0,01 do 30 Hz s působením na 

jednotlivce nebo sociální skupinu. Přináší popis metodiky měření a vyhodnocení vlivu 

sestaveného měřicího pracoviště nízkoúrovňových elektromagnetických polí velmi nízkých 

kmitočtů (ELF) na vzorek respondentů. Bylo navrženo měřicí zařízení pro sledování a 

vyhodnocování jak reakcí respondentů na změny geomagnetického nebo vnějšího – externího 

magnetického/elektromagnetického pole, tak na pracoviště pro měření a vyhodnocování změn 

vnějších magnetických polí velmi nízkých úrovní (ELF). V práci je navržen postup a 

vyhodnocení v rámci realizovaného experimentálního výzkumu v oblasti vlivu 

nízkoúrovňových magnetických polí v zemském rezonátoru na psychofyziologické parametry 

lidského organismu a jeho chování a rozhodování. Práce potvrdila vliv nízkoúrovňových 

magnetických polí na psychofyziologické parametry organismu, čímž byly současně potvrzeny 

hypotézy stanovené v souladu s cíly práce.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Nízkoúrovňové magnetické měření, ULF (Ultra Low Frequency Band: 300 Hz – 3 KHz), SLF 

(Super Low Frequency Band: 30 Hz – 300 Hz), ELF (Extremely Low Frequency Band: 0,1 

Hz – 30 Hz), BioGraph Infiniti, Schumannova resonance, srdeční coherence. 

 

ABSTRACT 

Presents results of research in the field of low-level electromagnetic fields interacting with the 

higher organisms, in the frequency band from 0,01 to 30 Hz effect on the individual or social 

group. Provides a description of the methodology of measuring and evaluating the impact of 

workplace assembled measuring low-level electromagnetic fields, extremely low frequency 

(ELF) on a sample of respondents. It was proposed measuring device for monitoring and 

evaluating how respondents' reactions to changes in the geomagnetic or external - external 

magnetic/electromagnetic field and to work for the measurement and evaluation of changes in 

external magnetic fields very low levels (ELF). This work is designed to process and evaluate 

implemented within experimental research into the influence of low-level magnetic fields in 

the Earth's resonator psychophysiological parameters of human organism and its behavior and 

decision-making. The work confirmed the influence of low-level magnetic fields on the 

psychophysiological parameters of the organism to be simultaneously confirmed the hypothesis 

established in accordance with the objectives of work. 
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Low – level magnetic measurement, ULF (Ultra Low Frequency Band: 300 Hz – 3 KHz), SLF 

(Super Low Frequency Band: 30 Hz – 300 Hz), ELF (Extreme Low Frequency Band: 0,1 Hz – 

30 Hz), BioGraph Infiniti, Schumann resonances, Heart Coherence. 
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1 ÚVOD 
 

V předložené disertační práci „Nízkoúrovňová měření a vyhodnocení vlivu 

magnetických polí na lidský organismus, jeho chování a rozhodování“ je řešena problematika 

vlivu změn sluneční aktivity na lidský organismus, jeho chování a rozhodování především v 

ekonomické oblasti a managementu, dále jen zkoumaná oblast. Hlavním předmětem zkoumání 

je prokázání závislosti psychofyziologických změn lidského organismu na změnách sluneční 

aktivity, a to v závislosti na nízkoúrovňových změnách EMG pole a následného prokázání, jaký 

vliv na lidský organismus tento parametr má, kvantifikace změn chování a rozhodování 

jednotlivce. 

 

1.1 OBLASTI VÝZKUMU 
 

Nízkoúrovňová měření a vyhodnocení vlivu magnetických polí na lidský organismus lze 

považovat za mezioborovou vědní disciplínu zasahující do více vědních oborů.  

Můžeme tak kategorizovat a specifikovat vědní obory základního výzkumu jako: 

• Částicová fyzika. 

• Geofyzika. 

• Astrofyzika a Meteorologie v oblasti výzkumu ionosféry a magnetosféry. 

• Medicína v oblasti neurologie, kardiologie a cirkadiánních rytmů. 

• Teoretická elektrotechnika v oblasti výzkumu nízkoúrovňových magnetických polí. 

• Metrologie nízkoúrovňových veličin. 

Dále vědní obory souvisejících oblastí aplikovaného výzkumu, jako jsou: 

• Měřicí a radarová technika v pásmech, ULF (Ultra Low Frequency Band: 300 Hz – 3 KHz), 

SLF (Super Low Frequency Band: 30 Hz – 300 Hz a ELF (Extreme Low Frequency Band: 

0,1 Hz – 30 Hz). 

• Matematické modelování EMG polí. 

Dále interdisciplinární vědní obory: 

• Biomedicínský výzkum v oblasti koherence EMG polí orgánů lidského těla, zhodnocení 

výsledného působení nízkoúrovňových EMG polí na lidský organismus. 

• Psychofyziologie. 

A v neposlední řadě jsou to i disciplíny z oblasti ekonomie a managementu zabývající se 

ekonomickým vývojem hodnoty jako tržním fenoménem, který je závislý především na chování 

a rozhodování člověka. 

Jako přidružená otázka, při řešení zadání výzkumu, vyvstala problematika, jak 

postupovat při objektivizaci okolních vlivů nízkoúrovňových magnetických polí na lidský 

organismus, a to nejenom v oblasti fyzického poškozování buněk, [1], [2], [3], (metodika a 

metodologie experimentálního způsobu vyhodnocení). Touto otázkou se práce již podrobně 

nezabývá.  
 

2 SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU 
 

Téma předložené disertační práce je věnováno aktuálnímu problému nízkoúrovňovému 

měření elektromagnetických (EMG) a magnetických polí, sledováním vlivu malých změn 

magnetických polí na lidský organismus [4], [5], s vyhodnocením stavů a chování, rozhodování 

jednotlivce v souvislosti se sociálními vazbami ve společnosti [6]. Touto problematikou se 

zabývají výzkumníci v práci [7].  
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Světový trend výzkumu sledování a vyhodnocování chování jednotlivce na okolní 

změny lze zásadně členit do několika oblastí. 

V první oblasti je výzkum zaměřen na nalezení a řešení popisu a teorii šíření, působení 

změn EMG polí na lidský organismus [8], v jeho celku a částech, a to jako mezioborový 

problém s důrazem na sledování slabých úrovní ultra nízkých frekvencí na lidský organismus. 

Zabývá se způsobem vyhodnocení jednotlivých vlivů na části psychofyziologických oblastí 

lidského těla, racionálního chování [9] a vyhodnocením jejich zpětného dopadu na vědecký 

přístup samotného experimentálního výzkumu s parametry nízkoúrovňových magnetických 

polí ultranízkých frekvencí. 

Ve druhé oblasti světového výzkumu se řeší ucelený přístup a systém měřicích metod a 

metrologie pro nízkoúrovňová magnetická měření s respektem silně rušeného prostředí [10]. 

Zaměřuje se výrazně na metody dosahující výsledky S/Š <0,05 a rekonstrukce signálů, 

rekonstrukce ze silně zašuměných dat původního signálu, rekonstrukce nekonzistentních nebo 

obtížně srovnatelných úrovní experimentálních hodnot dat [11]. S navrženými metodami je 

popisován vliv slabých EMG změn na tak komplikovaný a komplexní systém, jakým je lidské 

tělo, a jeho funkce jak mentální, tak biologické; formuluje se metodologie a verifikace 

přesnosti, opakovatelnosti vyhodnocených výsledků s důrazem na jejich opakovatelnost a 

stanovení neurčitostí typu A, B [12], [13], [14], [15]. 

Třetí oblast výzkumu se zabývá popisem lidského organismu z pohledu a s ohledem na 

očekávané reakce změn vnějšího EMG pole [16], jeho reakcemi na změny nízkoúrovňového, 

nízkofrekvenčního magnetického pole. Jako nástroje vědeckého poznání jsou používány 

postupy jak deterministické, tak stochastické, metody pro kvantitativní i kvalitativní hodnocení 

soustav a systému s rozsáhlým počtem parametrů a zároveň malým počtem popsatelných 

parametrů s nízkou úrovní opakovatelnosti [17], [18]. 

Měření nízkoúrovňových (nízkofrekvenčních) magnetických polí je obtížnou vědní 

disciplínou [19], [20], [21], která se zaměřuje na dva typy zdrojů těchto EMG polí [22]. Prvním 

typem zdroje jsou přírodní konfigurace a okolnosti vzniku takovýchto polí [23], jako je 

například magnetické pole Země a změny magnetického pole vznikající v důsledku sluneční 

aktivity [24] nebo lidské necílené aktivity ovlivňující zemské magnetické pole [25]. Druhým 

typem zdrojů nízkoúrovňových magnetických polí jsou takové, které vznikají cílenou lidskou 

činností [26], tzv. civilizační zdroje magnetického pole a elektromagnetického záření sloužící 

jak k přenosu informací, tak k dalším činnostem [27], [28]. 

Oba typy zdrojů EMG pole vytvářejí superponované nebo interferované EMG pole [29] 

a ovlivňují tak přirozené magnetické pole objektů v biosféře jak u člověka jako celku, tak 

jednotlivých orgánů lidského těla, důsledkem externího a interního EMG pole. Výsledné EMG 

pole se liší jak svou intenzitou E, H, směrem šíření, tak frekvenčním spektrem výsledného 

EMG pole při porovnání frekvenčních analýz při pozorování důsledku vzájemné interakce 

s biosférou, v našem případě s lidskou bytostí jako celkem [30]. Výsledným efektem je 

komplexní/sdružený vliv tohoto EMG pole na výsledné lidské chování v socio-biologickém 

kontextu, jeho rozhodování. Změny lze postihnout ve změnách sociálního chování a je 

empiricky sledovatelné a hodnotitelné [6]. 

V současné době se část výzkumu zaměřuje na detailní zkoumání vlivu na MIKRO a 

NANO strukturu [31] neorganických a organických jednoduchých celků v definovaných typech 

EMG polí, dále je pak další směr výzkumu zacílen do oblasti postihnutí a vyhodnocení vlivu 

účinků magnetického pole v části medicínských vlastností a biologie člověka, od popisu změn 

funkce a reakce orgánů po změny neurologických funkcí mozku atd. [31]. 

Méně je pozornost zaměřena k ucelenému/komplexnímu pohledu na člověka v sociální 

roli společnosti s pragmatickými důsledky, jako je například vývoj trhu [32], vývoj (predikce 

podmínek) vzniku a počtu úrazů, podmínek vzniku kriminálních činů, počtu neštěstí [33], [34], 

požárů, sebevražd a dalších extrémních situací například v dopravě. Tato část sociálního 
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chování jednotlivce ve společnosti je zatím nedostatečně zkoumána jako deterministický děj a 

takto je popsána a řešena. V případě prokázání hypotéz přímého vlivu změn externích EMG 

nízkofrekvenčních polí na lidského jedince a jeho role v sociální společnosti lze uvedené stavy 

s jistou mírou přesnosti predikovat [35], [36]. 

  

2.1 CÍL PRÁCE 
 

Předložená práce si klade za cíl: 

1. Prokázat primárním výzkumem souvislost mezi změnami externího EMG 

(magnetického nízkofrekvenčního) pole na lidský organismus. 

2. Prokázat výzkumem souvislost mezi změnami sociálního chování jednotlivce a 

počtem, intenzitou změn externího EMG pole (magnetické složky) v oblasti 

frekvenčního spektra f = 0,1 – 30 Hz.  

3. Navrhnout a experimentálně ověřit metodiku vyhodnocení parametrů změn částí a 

celku lidského organismu v návaznosti na změny vnějšího magnetického pole se 

zaměřením na zdroj geomagnetického pole. Vyvinout unikátní metodu snímání, 

měření a vyhodnocení psychických a biologických funkcí člověka při expozici 

organismu změnami geomagnetického pole. 

4. Vyhodnotit sekundární vliv změněných vlastností organismu a mentální dispozice 

v sociální oblasti společnosti, zejména změny na rozhodovacím procesu jedince. 

 

Předložená práce si stanovuje za cíl prokázat/vyvrátit vliv nízkoúrovňových 

magnetických polí, vzniklých v důsledku průletu elektricky nabitých částic slunečního větru 

atmosférou, na lidský organismus, metodiku popisu změny chování organismu a jeho 

rozhodování.  

Tento vliv bude vyhodnocován na základě dvou parametrů: 

a) Pomocí změny nízkoúrovňových magnetických měření v pásmech ULF, SLF a ELF 

v závislosti na změně intenzity sluneční aktivity zaznamená okamžitý stav lidského 

organismu v zátěžových testech. 

b) Statistickou analýzou dvou souborů dat (sluneční aktivita v závislosti na vývoji indexů 

kapitálových trhů) probíhajících na stejné časové ose v dlouhém období a hledání jejich 

vzájemné korelace prokáže dlouhodobou souvislost mezi sluneční aktivitou a 

negativními parametry vývoje kapitálových trhů. Negativní parametr je soubor chování 

jednotlivců v celku socio-ekonomického řetězce s nežádoucím výsledným efektem 

(hodnotí se podle ekonomických ukazatelů [37]). Práce má potvrdit nebo vyvrátit 

stanovené hypotézy. 

 

Formulace hypotéz 

H0. Nízkoúrovňová magnetická pole generovaná sluneční aktivitou působí negativně na lidský 

organismus a ovlivňují jeho chování a rozhodování. 

H1. Vzájemná interakce nízkoúrovňových magnetických a elektromagnetických polí člověka s 

nízkoúrovňovými magnetickými poli vyvolanými geomagnetickými změnami je významná. 

H2. Mezi sluneční aktivitou, následným projevem geomagnetických bouří a jejich vlivem na 

lidský organismus v oblasti ekonomického chování a rozhodování existuje přímá souvislost.  
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2.2  ZPŮSOB DOSAŽENÍ VÝZKUMNÝCH CÍLŮ  
 

Postup řešení vytyčených cílů se opírá o vědecký postup, studium stavu z dostupných 

pramenů, analýzu současného stavu poznání, návrh vlastního postupu a realizace jak 

teoretických, tak experimentálních úloh pro objasnění stanovených cílů:  

a) bude zkoumána úroveň a vlastnosti změn magnetického pole při externím působení 

dopadu sluneční plazmy,  

b) způsoby detekce a měření změn geomagnetického pole, návrh vhodné metody pro cíle 

výzkumu, návrh měřicího zařízení pro sledování malých změn geomagnetického pole, 

c) nalezení a formulace neinvazivních metod pro zachycení a sledování vlivů změn EMG 

pole na jednotlivce, 

d) sestavení laboratoře a provedení primárního výzkumu měření a vyhodnocení vlivu 

změn geomagnetického pole na základě měřitelných psychofyziologických údajů, 

e) zhodnocení výsledků analýz a prokázání nebo vyvrácení stanovených hypotéz 

výzkumné práce. 

Text práce je členěn do kapitol a je dále rozdělen na hlavní a vedlejší cíle. Postup se opírá 

jak o teoretické, tak o experimentální úseky výzkumu, realizovaného v laboratorních 

podmínkách Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky, Fakulty elektrotechniky a 

komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně a dále ve spolupráci 

s Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany Brno a psychologem z 

Rektorátu Masarykovy univerzity Brno a klinickým psychologem z Institutu klinické 

psychologie v Liptovském Mikuláši, který působí na Constantine the Philosopher University 

in Nitra. Rozsah experimentálního výzkumu z hlediska zastoupení lze považovat za 

mezioborový a mezinárodní. 

Výzkum se opírá nejen o teoretické, experimentální metody, ale také o zpracování dat 

z externích zdrojů informací. Byla výrazně použita data postihující intenzitu sluneční aktivity 

[38]. Takto získaná data se porovnávala v teoretické části práce s psychofyziologickými 

parametry naměřenými na homogenním vzorku respondentů po sledované období a byla 

analyzována formou benchmarků a porovnána s historicky zjištěnými psychofyziologickými 

parametry u zdravých jedinců [39].  

V teoretické části se práce zaměřuje na způsoby korelace změn psychofyziologických 

vlastností jedince jako parametrů rozsáhlého systému závislého na změnách EMG pole 

v důsledku změn vnější intenzity zdroje EMG pole – sluneční aktivity s kolísáním 

nízkoúrovňových magnetických polí v „zemském rezonátoru“ [40]. Jako nepřímé měřítko 

porovnání chování jednotlivce v sociálním společenství byl vybrán nástroj postavený na 

sledování vývoje kapitálových trhů s používanými indexy, například [41], [42].  

Korelace výsledných závislostí, jak pozorování sluneční aktivity, tak změn kapitálových 

trhů pomocí měřitelné veličiny – DJIA, potvrdí, resp. vyvrátí vliv změn nízkoúrovňových 

magnetických polí na lidský organismus a jeho chování a rozhodování, a to v ekonomické 

oblasti a managementu. Analýzou proměnných průběhů obou zkoumaných veličin podle časové 

osy a vzájemným posunem těchto časových os v několikadenních časových pásmech budou 

stanoveny korelační závislosti obou sledovaných veličin.  

Psychický stav jedince je možné zkoumat neinvazivními primárními a sekundárními 

metodami (na základě statistiky jako nástroje stochastického systému), za něž se považují různé 

typy psychologických testů a vyšetření nebo základními metodami, kterými jsou známé 

psychofyziologické parametry lidského organismu [43], [44], [45], [46], [47]. Z těchto důvodů 

byl před a v průběhu experimentálního výzkumu (primárního charakteru) prováděn výzkum na 

homogenní skupině respondentů, a to měkkými psychologickými metodami, které pomohou:  
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1) Nalézt způsob, jak kvantifikovat a následně vyloučit či potvrdit různé typy 

psychologické zátěže u respondentů, jako je stres, úzkost, psychický diskomfort apod. 

Jinými slovy vyjádřit, s jakou psychickou kondicí respondent do psychofyziologického 

měření přicházel či byla-li tato psychická kondice stabilní nebo naopak proměnná. 

2) Vymezit ve vzorku respondentů jedince, kteří byli z pohledu psychologie v oblasti 

extrémů. Tedy výrazně buď psychicky odolní, nebo naopak psychicky labilní jedinci. 

Tyto skupiny by z hlediska zpracovávané statistiky zachycení vlivu změn magnetického 

pole na chování jednotlivce vnesly nepřiměřené statistické odchylky. Pro veškeré zbylé 

respondenty byl vždy při každém měření nastaven offset zátěže – byli exponováni 

takovou malou změnou EMG pole, která odpovídá malým změnám sluneční aktivity v 

prováděném experimentálním měření. 
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3 NÁVAZNOST VÝZKUMNÝCH OBLASTÍ, JEJICH ŘEŠENÍ  
 

Současná úroveň poznání v oblasti nízkoúrovňových měření mnohdy přinášejí 

ukvapené závěry, které se promítají do hygienických norem. Takovouto normou je směrnice 

Rady Evropy ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiaction Protection) z 

roku 1999, která stanoví mezní hodnoty magnetické indukce v závislostech na rychlosti změn 

magnetického pole pro velmi malé změny elektrického proudu. Tato směrnice konkrétně udává 

pro trvalý pohyb obyvatelstva v prostředí s proměnným magnetickým polem na frekvenci f = 1 

Hz maximální přijatelnou změnu magnetické indukce |B|=50 mT/s. Tato hodnota je řádově 

větší než největší dosud měřené změny v průběhu tzv. magnetických bouří, při kterých byla 

Země vystavena pohybu/dopadu, tedy vlivu elektricky nabitých částic ze Slunce [19]. Takto 

stanovená mez je určena s ohledem na fatální změny orgánů a jejich funkce, nikoliv na ucelený 

systém biologie člověka. 

Druhým předpisem/doporučením je rámcová směrnice č. 89/391/EHS, která vychází ze 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí osob a rizikům spojeným s 

fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). ICNIRP definuje magnetické pole s frekvencí 

nižší než f = 1 Hz jako statické [48]. 

Z pohledu vědy se každá norma může jevit jako kompromis mezi únosnou mírou ceny 

technického řešení zařízení a mírou „bezpečnosti člověka“. Z tohoto pohledu je asi vhodné 

vydané normy takto chápat. Ovšem normy zásadně neeliminují vliv elektromagnetických a 

magnetických polí na lidský organismus, pouze redukují míru rizika jejich nežádoucích vlivů 

na funkci organismu a jednotlivé součásti biologického systému člověka. 

Sluneční aktivita je doprovázena velkým množstvím erupcí [49], při nichž dochází 

k vyvržení velkého množství hmoty – plazmatu do okolní plazmatické atmosféry Slunce, která 

tvoří tzv. koronu. Síla erupcí závisí na seskupování slunečních skvrn, které jsou charakteristické 

nižší teplotou (4 000 oC) a velmi silným magnetickým polem procházejícím povrchem Slunce. 

Sluneční erupci lze charakterizovat jako explozi s energií 109 Mt TNT, při níž dochází 

k vyvržení velkého množství elektricky nabitých částic proudem radioaktivního záření a 

následnému efektu, známému pod označením sluneční vítr. Tyto pohybující se elektricky nabité 

částice dopadají na Zemi s několikadenním zpožděním, a to vzhledem k EMG vlně 

(radioaktivnímu záření), které k Zemi dorazí přibližně za osm minut. Velkou část slunečního 

větru zachytí magnetosféra Země, která se současně podélně deformuje. Část elektricky 

nabitých částic především v oblasti zemských pólů proniká do zemské atmosféry, kde prostředí 

ionizuje [50], [51].  

Z dlouhodobých pozorování [38], vlivu výskytu slunečních skvrn na Slunci a odezvě na 

reakci lidského organismu, jeho chování a změn v jeho rozhodování, nebylo doposud vědecky 

prokázáno ani uceleně popsáno, co je pravou příčinou tohoto vlivu. Statisticky 

[https://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml] byly pouze potvrzeny výskyty zvýšených 

negativních reakcí organismu v důsledku slunečního větru, v různých psychosomatických 

podobách, například zvýšená únava, bolesti hlavy, zvýšená citlivost na vnější podněty, zvýšené 

riziko kardiovaskulárních problémů apod. [52], [53].  

 

 

3.1 ČÁSTICOVÁ FYZIKA 
 

Způsoby detekce subatomárních částic jsou dlouhodobě známé [54]. Rutherford objevil 

atomové jádro pomocí efektu, který odchyloval od kladného kompaktního jádra kladné částice 

alfa. Tyto částice byly vychylovány ve velkých úhlech a k jejich detekci používal objevitel 

pouze scintilační materiály a vlastní oči. Rutherford a jeho kolegové všechny záblesky počítali 
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ručně. Od 50. let 20. století již tento proces doznal změny, a to směrem k plně automatizovaným 

experimentům za použití přístrojů, elektroniky s výbavou moderních plastických scintilátorů 

[55]. 

Když částice s elektrickým nábojem prolétá plynem, jako efekt zanechává za sebou stopu 

ionizovaných atomů a je identifikovatelný/interpretovatelný jako vizuální efekt. [56]. Všechny 

typy detektorů částic, od mlžné po jiskrovou komoru, zakládají svůj detekční princip na 

schopnosti detekovat tuto ionizaci. Klíčovou vlastností detektorů je schopnost zesílit efekt 

ionizace při průchodu částice alfa ionizovaným prostředím [57].  

V současných detektorech (Geiger-Müllerova trubice) je elektrické pole mezi vláknem a 

stěnou detektoru natolik vysoké, že je schopno zachytit i jediný elektron prolétávající 

kterýmkoliv místem detektoru. Ionizace pouhé jedné takové částice způsobí natolik velký 

lavinový efekt, že vždy vyprodukuje měřitelný signál. 

Dále se práce zaměřuje na metody a principy detektorů částic s vysokou energií. Prvním 

detektorem schopným zachytit stopy nabitých částic byla mlžná komora [58]. Je používána k 

detekci částic kosmického záření. Její efektivita se může zvětšit kombinací s Geigerovým 

počítačem. Pokud se jeden Geigerův počítač umístí nad komoru a jeden pod ni ve směru 

očekávané dráhy letu „částice“ a pokud oba společně detekují impulz, je pravděpodobné, že 

zachytily částici kosmického záření. Propojení obou Geigerových počítačů se spouštěcím 

mechanismem fotoaparátu umožní zachytit trajektorii částice na fotografický film. 

Popisovaný způsob a metoda detekce je využíván především v laboratorních 

podmínkách. Pro účely předložené výzkumné práce je popsán systém detekce průlezu nabitých 

částic atmosférou pomocí antény laděné pro pásmo SLF, která je k tomuto účelu navrhována a 

testována v Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky. Jako snímaný/měřený prostor 

je brána „blízká“ ionosféře Země. Tak jako u komor v laboratořích, prolétávající částice (při 

akceptování kvantově-mechanického částicového modelu hmoty) způsobí ionizaci a změnu 

EMG pole, a to je detekováno pro navržený způsob detekce s očekávaným dopadem významně 

většího kvanta částic slunečního větru blížícího se k Zemi a zasahujícího do ionosféry, a proto 

musí dojít k obdobným efektům výše popsaných jevů v mlžné komoře.  

Na tomto principu lze očekávat interferenci vzniklých EMG vln, a to vzhledem 

k rozměrům Země a ionosféry v oblasti frekvenčního rozsahu f = 0,01 – 30 Hz. Tato 

interference způsobí nízkoúrovňovou změnu zemského pole. Změnu lze vhodnou anténou 

zachycující podélnou EMG vlnu (TM) detekovat a vyhodnotit její parametry. Při znalosti 

sluneční aktivity lze anténu a detekce kalibrovat a vytvořit tak technicky nenáročný 

detekční/vyhodnocovací systém pro vyhodnocení změn ionosféry Země. Jedná se o nepřímý 

způsob měření fyzikálních jevů, jako je změna EMG zemského pole z důvodů dopadu plazmy 

do prostoru magnetosféry Země. Souvislosti parametrů a jevů subatomárních částic v 

návaznosti kolísání geomagnetického pole jsou dále diskutovány. 

 

 

3.2 GEOFYZIKA 
 

Částice plazmy vymrštěné erupcí ze slunečního povrchu, tzv. sluneční vítr zachycený 

zemským magnetickým polem, mění svůj směr dráhy (vlivem interakce s EMG polem Země, 

ionosférou, plazmou a dalšími jevy, příkladně srovnatelně, jako je známo u Hallova jevu 

v pevné fázi hmoty). V polárních oblastech se EMG formuje podél silokřivek zemského 

geomagnetického pole, až do horních vrstev atmosféry. Zde společně s ultrafialovým zářením 

Slunce excitují a ionizují neutrální atomy. Excitované atomy charakteristicky září a vytvářejí 

známé vizuální efekty pod názvem „polární záře“. Ionizované atomy jsou v interakci s 

magnetickým polem Země, při popisu silokřivkami a volně se podél nich pohybují [59]. 

http://www.aldebaran.cz/glossary/print.php?id=311


26 
 

Ze základů elektromagnetismu [29] je zřejmé, že se magnetické pole Země v interakci 

s plazmou v podobě dopadu externích dopadajících elektricky nabitých částic mění. Změny 

zemského pole lze jak numericky modelovat, tak experimentálně ověřit [60], [61]. Výsledky 

výzkumu ukazují, že na denní straně Země (směrem ke Slunci) jsou blízké silokřivky slunečním 

větrem zhuštěné, a to směrem k zemskému povrchu; na noční straně (směrem od Slunce) jsou 

tytéž silokřivky s nižší hustotou vzhledem k povrchu Země. Tím vzniká pomalá změna 

geomagnetického pole pouze vlastní rotací planety Země. Magnetické pole se ale může měnit 

i z dalších důvodů a formovat do jiného tvaru, a to například dynamicky, po dopadu plazmatu 

do prostoru magnetosféry Země. Energie uvolněná při změně magnetického pole (silokřivek ve 

vírech) na bocích magnetosféry způsobuje změny a efekty extrémně-nízko-frekvenčního EMG 

pole a mění výsledné rozložení EMG pole [62]. Při představě a modelu kvantově mechanického 

částicového popisu hmoty jsou těžké ionty na silokřivce „vázány“ a mohou se volně pohybovat 

podél silokřivky. Tuto představu lze doložit analýzou elektromagnetického hydrodynamického 

pole [63]. Některým iontům předá pohybující se silokřivka značnou energii a tím změní svou 

polohu a dynamiku natolik, že se pohybují z polární oblasti buď na výše položenou silokřivku, 

nebo z dosahu gravitačního pole Země. Uvedený mechanismus poprvé vysvětluje vysoké 

rychlosti iontů podél silokřivek zemského pole (tzv. paralelní rychlost) [64]. Paralelní rychlost 

je ve směru elektronového driftu, který poskytuje EMG vlna – částice, při rezonanci, potřebné 

k excitování nestability. Jde o princip EIC (Excitation of the electrostatic ion cyklotron) 

nestability [65]. 

Na obr. 1. je znázorněno principiální generování magnetického pole v oblasti 

magnetosféry a přítomnosti nehomogenního plazmatu, v němž Bp je magnetická indukce 

v případě nehomogenní rotace plazmy. V důsledku nehomogenity magnetického pole se 

zakřivují linie magnetických siločar a vznikají nehomogenní magnetická pole s důsledky pro 

pohyb plazmatu – počáteční poloidální (Meridional) pole s hustotou toku Bp tvořené azimutální 

složkou pole. Přerušovaná kružnice označuje jednu smyčku vytvořenou turbulentními pohyby 

[66].  
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Obr. 1 Princip generování magnetického pole v případě nehomogenní rotace plazmy. Zdroj: [67]  

 
 
 

3.3 ASTROFYZIKA A METEOROLOGIE 
 

Výzkum v oblasti slunečního větru je primárně veden mimo atmosféru pomocí 

specializovaných družic: 

• SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) – od 2. prosince1995 [67].  

http://cs.wikipedia.org/wiki/SOHO
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._prosinec
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• ACE (Advanced Composition Explorer) – od 25. srpna 1997 [68]. 

• STEREO A, STEREO B (Solar Terrestrial Relations Observatory) – od 26. října 

2006  [69]. 

• SDO (Solar Dynamics Observatory) – od 11. února 2010 [70]. 

• GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites) [71].  

• WIND – od 1. listopadu 1994 [72]. 

Tento výzkum postihuje oblasti pro předvídání vývoje sluneční aktivity do budoucna a 

jejího vlivu na zemskou magnetosféru. Současně je zdrojem sekundárních dat pro pozdější 

analýzu.  

Aby bylo možné prokázat vliv slunečního větru v podobě změn nízkoúrovňových 

magnetických polí v zemském rezonátoru na lidský organismus, bylo potřeba provést pozemní 

měření a jejich výsledky korelovat s různými údaji/daty, jako jsou například socio-ekonomická 

a biologická data a další informace. Vzhledem k fyzikálnímu charakteru a jejich povaze – 

citlivosti na okolní rušivé signály –, je nutné také použít hodnocení korelační závislosti změn 

nízkoúrovňových magnetických polí (kromě vlastního měření na změnu geomagnetického 

pole) na výše uvedených datech. V případě experimentálních měření pracoviště disponovalo 

speciálně navrženou TM anténou a měřicím zařízením [73], které v metodickém postupu 

vyhodnotilo působení sledovaných vnějších vlivů na lidský organismus, s ohledem na změny 

intenzity sluneční aktivity a psychofyziologických parametrů lidského organismu, a to jako 

faktický důsledek komplexního působení těchto vnějších vlivů. Parametry antény jsou 

nastaveny na zachycení, měření a vyhodnocení změn geomagnetického pole v rozsahu −100 až 

+100 nT při f = 10 Hz s rozlišením 0,5 nT.  

Magnetosféra Země [49] je část prostoru, ve kterém se projevují magnetické účinky na 

jakékoliv objekty, a to i na pohyb ionizovaných částic. Za vnější hranici magnetosféry, kterou 

nazýváme magnetopauza, považujeme vzdálenosti přibližně 10 zemských poloměrů ve směru 

ke Slunci. Na opačné straně magnetosféra zasahuje do dráhy Měsíce. Poloha magnetopauzy 

byla uvažována pro případ rovnovážných účinků EMG pole Země a dopadajících elektricky 

nabitých částic z efektu slunečního větru v částicovém pojetí hmoty nebo superpozicí EMG 

polí Země s polem šířící se postupné EMG vlny ze Slunce jako sluneční vítr. Pak platí vztah 

(1), jež je odvozen na základě předpokladů, že na straně přivrácené ke Slunci je zemské 

magnetické pole stlačené a sahá do výšek cca 10 zemských poloměrů (r), kdežto na anti-

sluneční straně je protažené v dlouhý ohon sahající do vzdálenosti několika stovek (r). Hranice 

magnetosféry se nazývá magnetopauza a na sluneční straně lze její polohu při zanedbání 

tepelných tlaků určit přibližně jako místo, kde „magnetický tlak zemského pole“ vyrovnává 

změnu „hybnosti slunečního větru“ za jednotku času. 

2
2

2

B
v


         (1) 

kde ρ je hustota částic ve slunečním větru, v jejich střední rychlost pohybujícího se elektricky 

nabitého objektu, B modul intenzity magnetického pole (předpokládá se z makroskopického 

pohledu, že na Zemi klesá jako u dipólu, tedy s druhou mocninou vzdálenosti r) a μ je 

magnetická permeabilita [50]. 

Takzvaný sluneční vítr [50] je tvořen elektrony a kladně nabitými ionty (95 % H+, téměř 

4 % jádra helia He++, zbytek těžší ionty), [51] které se pohybují prostorem. Díky vzniku, pohybu 

a vysoké elektrické vodivosti jejich šíření provází vznik EMG pole, které ve svém důsledku 

způsobuje vznik elektrických proudů (vírové pole, vířivé proudy v elektricky vodivém 

prostředí). Plazma (nebo charged plasma = Chasma) v podobě slunečního větru se tvaruje podél 

magnetopauzy, ale nevniká masivně do magnetosféry Země, viz obr. 2. Protože se částice 

Chasmy slunečního větru pohybují nadzvukovou rychlostí, vzniká na hranici plazmapauzy tzv. 

rázová vlna (bow shock) [74]. Ve vyšších zeměpisných šířkách se pak objevují nespojitosti 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ACE
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/STEREO_%28sondy%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_Dynamics_Observatory&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=GOES&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=WIND&action=edit&redlink=1
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prvního řádu EMG pole (cusps), které oddělují uzavřené siločáry magnetického pole Země od 

otevřených, pocházejících z magnetického pole proudu Chasmy a Slunce. V místech 

nespojitostí může docházet k masivnímu průniku elektricky nabitých částic do magnetosféry, 

což se projevuje jako již zmíněná polární záře [25]. 

 
Obr. 2 Magnetosféra. Zdroj [47] a: http://svanda.astronomie.cz/prace/zare/zare.htm 

 

Dle obr. 2 se prostředí mění směrem od povrchu Země a již ve výšce přibližně 80 km 

nad povrchem Země (ionosféra) se skládá z ionizovaných částic (charged plasma). Čím více se 

vzdalujeme směrem od povrchu Země a dále od ionosféry, tím více je plyn v mezihvězdném 

prostředí ionizován. V tomto prostoru začíná postupně dominovat plazma (prostor bez 

výsledného elektrického objemového náboje). 

Nejdůležitější informaci o stavu ionosféry nám poskytuje údaj o velikosti elektronové 

koncentrace v dané výšce nad povrchem Země. Údaj se zjišťuje pomocí ionosond [75]. EMG 

vlny s vyšší frekvencí prostředím plazmatu procházejí a z časového zpoždění návratu odražené 

vlny lze vyhodnotit výšku (vzdálenost) odrazu za předpokladu konstantní rychlosti šíření EMG 

vlny. Maximální frekvence signálu, který se ještě od dané vrstvy odrazí, se nazývá kritická 

frekvence fc. Signály s vyšší frekvencí vrstvou ionosféry procházejí. Tento jev využívá 

technologie SID (Sudden Ionospheric Disturbation) [76]. 

Ukazatelem úrovně sluneční aktivity je měřitelný tok elektromagnetické vlny v 

rádiovém frekvenčním pásmu ze Slunce na vlnové délce  = 10,7 cm odpovídající frekvence (f 

= 2,8 GHz) [47]. Byla prováděna denní měření tohoto rádiového záření od roku 1947. Je 

důležitým ukazatelem sluneční aktivity, protože tak lze sledovat změny ve slunečním spektru 

EMG vlny ultrafialové oblasti, které ovlivňují zemskou horní vrstvu atmosféry a ionosféry [77]. 

Při poruše v plazmatu vzniknou tlumené harmonické kmity jako časový vývoj 

koncentrace elektronů. Tyto tlumené kmity mají kruhovou frekvenci 
 , která se nazývá 

plazmová frekvence a je přímo úměrná odmocnině z koncentrace nosičů elektrického náboje.  
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Pro plazmovou frekvenci platí 

2

0

0

e n

m



         (2) 

kde e je elementární elektrický náboj (elektronu), n0 je koncentrace nosičů elektrického náboje, 

ε0 je elektrická permitivita vakua a m hmotnost elektronu. 

Tlumení kmitů je popsané časovou konstantou 2  , kde ν je frekvence srážek 

elektronů s neutrálními částicemi. Tlumené harmonické kmity lze pozorovat jen tehdy, je-li 

splněno 2 p  . Jinak má vývoj koncentrace elektronů aperiodický charakter, jak bylo 

popsáno v pracích [78] a [79].  

Z makroskopického pohledu ke konfiguraci povrchu Země a ionosféry je možné 

přistupovat jako k úloze řešení EMG vlastností dutinového sférického rezonátoru, jak například 

provedl a popsal prof. Schumann [40]. Podle uvedené Schumannovy práce pro rezonanci 

zemského rezonátoru je charakteristická jeho základní frekvence fs = 7,83 Hz. V roce 1953 

profesor W. O. Schumann z mnichovské univerzity zjistil, že dutina mezi ionosférou a Zemí 

vytváří velmi specifickou pulzaci. Princip zemského rezonátoru ukazuje schéma na obr. 3 [80]. 

Když profesor Schumann své výsledky publikoval v časopise „Technische Physik“, lékař Dr. 

Ankermueller okamžitě učinil spojení mezi Schumannovou rezonancí a rytmem mozkových 

vln (EEG). V roce 1954 měření přijatá Schumannem a Dr. Herbertem Königem, který se 

později stal Schumannovým nástupcem, potvrdila pulzaci Země na frekvenci fs = 7,83 Hz. 

König zjistil, že existuje korelace mezi Schumannovou rezonancí a mozkovými rytmy [81], 

[82]. Další potvrzení těchto hypotéz je v [83]. 

 

Obr. 3 Schumannova rezonance [84].  

Typický experimentální ULF, ELF případně SLF spektra přirozeného 

elektromagnetického pole zaznamenaný na observatoři Karimshino na Kamčatce v Rusku 

(zeměpisné souřadnice; 52,94 ° severní šířky a 158,25 ° E) je na obr. 4 [85]. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A1rn%C3%AD_n%C3%A1boj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permitivita_vakua
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hmotnost_elektronu&action=edit&redlink=1
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  a)       b) 

Obr. 4 Frekvenční spektrum ukazující amplitudu spektra v ULF-ELF pásmu a), frekvenční 

spektrum ukazující širší a vyšší frekvenční rozsah Schumannovy rezonance b) podle [85]. 

 

V současné době pro monitoring a vyhodnocení stavu magnetosféry, dopadu slunečního 

větru do prostoru a blízkosti Země slouží sonda Dawn 

(https://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/main/index.html). Sonda provádí měření 

slunečního větru a používá magnetometr indukčního typu. Měří pole v rozsahu −1 000 až 

+1 000 nT při frekvenci f = 20 Hz s rozlišením 0,015 nT [85].  

 

Sluneční výbuchy a výtrysk koronální masy (dopadu elektricky nabitých částic) způsobují 

následující efekty: 

• Zesílení polární záře na magnetických pólech Země. 

• Ionizovaná atmosféra ruší přenos výkonu nebo informací pomocí EMG vln. 

• Ionizované částice mohou způsobit kolísání a výpadky v energetických sítích (Faradayův 

indukční zákon, velké smyčky tvořené energetickým přenosovým a distribučním vedením). 

• Rušení nebo poškození družic. 

• Změny geomagnetického pole a předpokládaný vliv na lidský organismus. 

Sluneční vítr zásadním způsobem ovlivňuje fyzikální a EMG aktivity popsané ve slunečních 

cyklech. Po roce 2010 jsou pozorovány čtyři časové úseky [87]: 

• Hlavní časový úsek (perioda 11 let). 

• Magnetický časový úsek (perioda 22 let). 

• 1,3letý cyklus. 

• 154denní cyklus pozorovaný v EMG spektru v gama oblasti. 

Hlavní sluneční cyklus, většinou nazývaný pouze „sluneční cyklus“, v sobě odráží 

sluneční aktivitu, která je hodnocena počtem pozorovaných skvrn. Perioda není přesně 11 let, 

pohybuje se v rozmezí 9,5 až 12,5 let. Tyto cykly se počítají od roku 1755. V roce 2015 jsme 

se nalézali na začátku 24. cyklu. S tímto hlavním cyklem velmi souvisí například rychlost 

slunečního větru. Sonda Ulysses ukázala, že rychlost slunečního větru velmi souvisí se sluneční 

aktivitou. Výsledky měření, které byly získány při prvním obletu Slunce během let 1994 a 1995, 

a z druhého obletu v letech 2000 a 2001, kdy se Slunce nacházelo v maximu aktivity, byly poté 

vyhodnoceny. Tato měření byla provedena přístrojem SWOOPS (Solar Wind Observations 

Over the Poles of the Sun). Jednalo se o dva senzory, jeden pro měření koncentrace iontů 

(majoritně protony a ionty helia) a druhý senzor vyhodnocoval stav a množství elektronů. Oba 

senzory poskytovaly data o hustotě, teplotě, rychlosti a směru slunečního větru [88], [89]. 

 

 

 

Spektrum magnetického pole 

Frekvence (Hz) 

https://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/main/index.html
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Shrnutí geomagnetických parametrů 

Můžeme v této části shrnout a konstatovat, že všechny vznikající, vyskytující se výše 

uvedené efekty, struktury magnetického pole a nehomogenity jako čelní rázová vlna (bow 

shock), jejímž důsledkem se heliosféra pohybuje mezihvězdným prostředím a v jejímž čele 

vzniká turbulentní oblast, v níž je zvýšený tlak způsobený pohybem heliosféry, tzv. rázová vlna, 

nejsou stacionární, ale mění se, tedy jsou dynamické [62]. Důvodem je jednak impulzní 

charakter tzv. „slunečního větru“, ale stejně tak i proměnnost magnetického pole Země. Při 

změně jeho měřitelných veličin dochází ke změnám prostorové oblasti magnetosféry, při driftu 

jeho dipólů pak ke změně struktury magnetosféry jako celku.  

Fyzikální veličiny týkající se EMG vln (intenzita elektrického a magnetického pole) 

měříme například pulzačními magnetometry a koerciometry (search coil), na saturaci 

pracujícími flux-gate magnetometry, nejrůznějšími typy elektrických antén nebo pomocí driftu 

elektronového svazku (E×B drift). Fyzikální veličiny týkající se dynamiky částic (hustota, 

energie, spektrum atd.) pak měříme klasickými metodami, jako jsou Langmuirovy sondy, 

analyzátory s brzdným potenciálem, elektrostatickými analyzátory, polovodičovými detektory 

a Time-of-Flight detektory [62]. 

Na obr. 5 jsou uvedeny případy pohybu iontu v magnetickém poli. Na levé straně je 

rotace iontu kolem přímé silokřivky. Ve střední části je zobrazen pohyb iontu v konvergujícím 

magnetickém poli a na pravé straně obr. 5 je znázorněno gradientní a zakřivené EMG pole, 

které má radiální sklon a proměnnou velikost silokřivky při uvažovaném pohybu iontu. 

 

Obr. 5 Pohyb iontu v magnetickém poli [62].  

 

3.4 ZEMĚ, VRSTVY, IONOSFÉRA 

 

Vrstva D na obr. 6a) je nejníže položená vzhledem k zemskému povrchu, a to ve 

výškách mezi 80 a 100 km nad zemským povrchem. Vzhledem k vyššímu tlaku plynu v této 

vrstvě a vzhledem k vyšším vrstvám dochází i k vyššímu počtu kolidujících částic a také je zde 

přítomen neustálý tok ionizujícího záření.  

gyroskopický pohyb laminární pohyb driftový pohyb 



32 
 

  

   a) 

   

   b) 

 

Obr. 6 a) Princip ionizace vrstvy D, b) Struktura ionosféry [90]. 

Tím dochází k ionizaci, která převládá nad rekombinací. Z tohoto důvodu existence 

podmínek rekombinace je tato vrstva poměrně málo ionizovaná a po západu Slunce díky změně 

podmínek ionizace rychle mizí. Šíření rádiových signálů není touto vrstvou ovlivněno tolik jako 

vrstvami E a F, na obr. 6b). 

Ionizace X – Ray ze slunečních erupcí 

magnetosféra 

ionosféra 

atmosféra 

přijímač                     VLF pole                                                                          

vysílač Země 

amplitudově modulovaný signál 

prostorová 

vlna 

námořní VLF 

vysílač 
povrchová vlna SID přijímače 

zemský povrch 
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3.5 MONITORING STAVU MAGNETOSFÉRY, IONOSFÉRY 

Obr. 7 Záznam SID bez detekce slunečního větru [91]. 

Obrázky 7 a 8 znázorňují, jak SID monitoring dokáže nepřímou metodou zaznamenat 

změny intenzity slunečního větru v důsledku ionosférických poruch, které jsou sekundárními 

změnami dopadajícího slunečního větru vyvolány, ale je třeba zdůraznit, že ionosférické 

poruchy mohou být vyvolány i změnou kosmického ionizovaného záření, a to nezávisle na 

sluneční aktivitě, zdroj:  

[https://arxiv.org/abs/physics/0407005 a http://muller.lbl.gov/papers/scicorr.htm].  

Mexický Array Radio Telescope (MEXART) je určen především pro pozorování 

meziplanetárních scintilací (IPS – interplanetary scintillation). Scintilace je jev, při kterém 

vznikají slabé světelné záblesky (impulzy) v některých látkách při dopadu ionizujícího záření 

krátce po průchodu ionizované částice. MEXART se skládá z pole 64 × 64 dipólů, pracující při 

139,65 MHz. Rozměry pole jsou 69 × 139 m. Toto pole je postaveno ve státě Michoacan, který 

se nachází 350 km severozápadně od Mexico City ve výšce 1 964 metrů nad mořem. Denní 

výsledky měření jsou uvedeny na: http://www.mexart.unam.mx/index.php. Kalibrace a 

spuštění observatoře do provozu je podrobně popsáno v práci [92]. Na obr. 9 je zachycena 

mexická sluneční scintilační observatoř. 
 

východ 

Slunce 

noc 

den 

západ 

Slunce 

noc 

Monitoring SID po dobu 24 hodin (bez slunečních erupcí) 

poledne

průběh času 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://www.mexart.unam.mx/index.php
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Obr. 8 Záznam SID z detekce slunečního větru [91]. 

 

Obr. 9 Observatoř MEXART [93]. 

 

3.6 DETEKCE, SPEKTROMETRIE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 
 

Pro měření parametrů slunečního větru (přesněji jeho protonové složky) existuje 

detektor pracující na oběžné dráze, složený ze šesti Faradayových válců, dle obr. 10. Tři z nich 

jsou odkloněny od osy přístroje o různé úhly a slouží k určení směru rychlosti. Další tři jsou 

vybaveny brzdnými mřížkami a slouží k měření a detekci iontů podle jejich energie, rychlosti. 

Monitoring SID po dobu 24 hodin (sluneční erupce) 

noc Východ 

Slunce den noc 

Sluneční erupce 

Ne všechny špičky jsou způsobeny slunečními erupcemi, může jít o ionosférické poruchy 

způsobené bouřkovou aktivitou. 
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Systém tedy v každém okamžiku poskytuje šest nezávislých údajů, ze kterých lze analyzovat 

tyto parametry (koncentrace, tři složky vektoru rychlosti a teplotu). Přístroj BMSW byl 

zkonstruován na Matematicko-fyzikální fakultě (MFF) Univerzity Karlovy v Praze profesorem 

Němečkem, profesorkou Šafránkovou a docentem Přechem, a to jako součást sady měřicích 

přístrojů kosmického plazmatu pro ruskou astrofyzikální družici Spektr-R (Radioastron). Dne 

18. července 2011 byla družice úspěšně vynesena z kazachstánského Bajkonuru na eliptickou 

oběžnou dráhu, která je vhodná pro měření procesů v zemské magnetosféře. Každého 8,5 dne 

se Spektr-R přiblíží k Zemi na 10 000 km, zatímco v nejzazším bodě se od Země vzdálí až 390 

000 km, zhruba na vzdálenost Měsíce [94]. 

 

 

Obr. 10 Přístroj BMSW se šesti vzájemně nakloněnými Faradayovými válci [94].  

 

3.7 MEDICÍNSKÉ ASPEKTY ZMĚN SLABÝCH EMG POLÍ 
 

Lidský mozek lze chápat (mimo jiné) jako vysílač/přijímač EMG vln na daných 

úrovních a frekvenčním pásmu [83]. EEG (elektroencefalograf) je zařízení, kterým se dokážou 

tyto impulzy zaznamenávat a měřit. Neurolog dokáže z výsledků EEG vyhodnotit a určit 

psychický stav člověka a rozpoznat většinu neurologických a psychických chorob. 

Elektromagnetické vlny vysílané mozkem, dle tab. 1 pokrývají spektrum ELF (Extreme Low 

Frequencies) od 0,5 do 40 Hz. Frekvenční spektrum ELF se dále dělí na čtyři části, které 

charakterizují čtyři stavy (hladiny) mysli [95], [96]. 

 

SROVNÁNÍ EEG PÁSEM 

Pásmo Frekvence    

(Hz) 

Působení Normální stav Patologický stav 

Delta  <4 

frontálně u 

dospělých, 

posteriálně u dětí; 

vysoká amplituda 

vln 

u dospělých ve spánku, u 

dětí při trvalém soustředění. 

subkortikální léze a 

související kognitivní 

poruchy, poruchy vědomí, 

metabolická encefalopatie, 

hydrocefalus 

Theta  4–7 

u činností 

nesouvisejících se 

soustředěním na 

konkrétní úkoly 

vyšší u malých dětí, 

ospalost u dospělých a 

dospívajících 

při potlačování psychicky 

fokální subkortikální léze 

metabolická encefalopatie 

hluboké poruchy vědomí, 

hydrocefalus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Theta_wave
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vypjatých situací 

Alpha  8–15 

posteriální oblasti 

hlavy, po obou 

stranách, vyšší 

amplituda na 

dominantní straně, 

centrální místa 

(kanálky C3–C4) v 

klidu 

při relaxaci, při zavírání očí, 

také spojené s kontrolou 

inhibiční aktivity na různých 

místech v mozku 

stav kómatu 

Beta 16–31 

na obou stranách, 

symetrická 

distribuce, 

nejzřetelnější ve 

frontální oblasti, 

nízká amplituda 

vlny 

rozsah rozpětí: aktivní v 

klidu, intenzivní důraz na 

mírné obsedantní 

aktivity myšlení, úzkost 

lékové formy 

benzodiazepamů 

Gamma  32 + 

somatosenzorické 

rytmy kůry 

mozkové 

indikace při křížovém 

modálním smyslovém 

vnímání (kombinace dvou 

různých smyslů, jako je 

např. zvuk a zrak), zobrazení 

v průběhu krátkodobé 

paměti, párování vnímaných 

objektů, zvuky či hmatové 

vjemy 

snížení pásma gama může být 

spojeno s úbytkem 

kognitivních funkcí, a to 

zejména, v souvislosti s Theta 

pásmem, nicméně toto nebylo 

prokázáno, pro použití v 

klinických diagnostických 

měřeních 

Mu 

(mi_rytmy) 
8–12 

senzomotorické 

rytmy kůry 

mozkové 

zobrazuje zbytek stálých 

motorických neuronů 

potlačení „Mu“ by mohlo 

naznačovat, že zrcadlové 

neurony nepracují, deficity 

potlačení Mu, a tím i 

zrcadlových neuronů, může 

hrát roli v autismu 

Tab. 1 Srovnání EEG pásem, jejich klasifikace  

 

3.8 MĚŘICÍ METODY IONIZUJÍCÍHO I NEIONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ  

Sluneční vítr má elektrickou složku, která vyvolává ionizující záření, jež proniká atmosférou 

Země. Elektrická složka slunečního větru významně předbíhá složku magnetickou. Zatímco 

dopad magnetické složky EMG vlny na zemskou magnetosféru trvá řádově ve dnech od zdroje 

sluneční erupce, dopad elektrické složky EMG vlny, která je tvořena vysoce energetickými 

částicemi trvá jen několik minut od vzniku – erupce na povrchu Slunce. Proto je třeba se zmínit 

i o detektorech ionizujícího záření, jejichž blokové schéma je na obr. 11. Podle komplexnosti 

měřené informace můžeme měřicí přístroje ionizujícího záření rozdělit na: 

• Detektory záření, udávající pouze intenzitu EMG záření, resp. počet kvant záření, bez 

informace o druhu záření a jeho energii. Mezi tyto nejjednodušší detektory patří filmové 

a termoluminiscenční dozimetry, ionizační komory včetně Geiger-Müller (G-M.) 

detektorů.  

• Spektrometry ionizujícího záření, které měří nejen intenzitu či počet kvant záření, ale 

i energii kvant záření a příp. jeho další charakteristiky. Výsledkem je většinou 

energetické spektrum N = N(E) zachycující graficky závislost četnosti kvant N čili 

intenzity záření (na svislé ose) na energii E (vodorovná osa). Spektrum tedy vyjadřuje 

energetické rozložení (relativní zastoupení) kvant studovaného záření. Spektrometrie 

ionizujícího záření se též označuje souhrnným názvem jaderná spektroskopie. Ve 

spektrometrickém režimu mohou pracovat především scintilační detektory, 

polovodičové detektory a magnetické spektrometry [105] a [106]. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_waves
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepines
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Mu_wave
http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#4
http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#5
http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm#6
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Obr. 11 Základní blokové schéma elektronického detekčního zařízení EMG záření [104]. 

 
 

3.9 PSYCHOFYZIOLOGIE 
 

Podle práce [43] mají změny v emočních stavech člověka přímý dopad na významné 

psychofyziologické parametry: kožní vodivost, kožní (tělesná) teplota, kontrakce svalů 

v obličeji a v oblasti trapézu, břišní a hrudní dýchání, prokrvení periferních cév, srdeční a 

mozková činnost. V publikovaném výzkumu [106], byly měřeny na homogenním vzorku 

respondentů všechny výše uvedené psychofyziologické parametry, vyjma mozkových vln EEG.  

Předložená práce a zpracovaný výzkum si klade za cíl najít korelační závislosti mezi 

změnami sluneční aktivity, které vyvolávají změny nízkoúrovňových magnetických polí 

v zemském rezonátoru a potvrdit hypotézy, že změny úrovní nízkoúrovňových magnetických 

polí ovlivňují chování lidí, jejich emociální změny, a také se projevují změnami 

psychofyziologických parametrů lidského organismu. 

Nyní se podrobněji zaměříme na srdeční aktivitu, která je z emocionálního hlediska 

ovlivňována významněji, než bylo vědci doposud publikováno. Současný výzkum se stále více 

zaměřuje na měření dynamických charakteristik srdečně-cévní soustavy, protože její funkčnost 

je rozhodující v etiopatogenezi civilizačních onemocnění. Javorka a kol. [46] na str. 15 shrnuje 

světový výzkum v této oblasti a uvádí, že variabilita srdeční frekvence (VSF), nejlépe v 

kombinaci s hodnocením variability i dalších kardiovaskulárních parametrů, patří dnes mezi 

nejslibnější markery charakterizující regulaci a dysregulaci kardiovaskulárního systému a 

aktivitu autonomního nervového systému (ANS). Jednoduchost a neinvazivnost vyšetření 

variability srdeční frekvence vede ke stále častějšímu používání v klinické aplikaci/praxi. Proto 

se v posledním období vědecká pozornost zaměřuje na autonomní nervový systém, který patří 

mezi klíčové mechanismy udržování homeostázy organismu, adaptace a flexibility 

fyziologického systému. Jeho vyšetření bylo v minulosti doménou internistů a kardiologů, 

ovšem nyní je přístrojové vybavení pro toto vyšetření již dostupné i psychologům a program na 

jeho měření nabízí několik firem, například www.thoughttechnology.com a další. Změnou 

životního stylu nebo biofeedbackovým tréninkem lze autonomní nervový systém ovlivnit a tak 

zvýšit odolnost k stresové zátěži. Postupy měření uváděné v projektu jsou v souladu se 

světovými trendy výzkumu variability srdeční frekvence a aplikace získaných poznatků 

týkajících se dynamické rovnováhy autonomního nervového systému, jak je popsáno v práci 

Javorka a kol. [46]. Při včasném odhalení rizikových faktorů v rámci primární prevence je 

možné navrhnout strategie na změnu životního stylu a tím příznivě ovlivnit jejich prognózu. 

Podle autorů práce [107] je k dispozici velké množství důkazů, poukazujících na to, že 

lidé jsou odolnější, fyzicky i psychicky, když oscilační amplitudy VFS jsou vyšší a 

komplexnější. Větší komplexnost měřená různými výpočty fraktální entropie, poukazuje na 

fungování řady regulačních zpětnovazebních smyček. Tyto chápeme jako systém s více 

podsystémy, které regulují organismus a precizně ho ladí podle vnějších a vnitřních potřeb. 

Proto jedinci s nízkou VFS mají obecně tyto funkce narušené: To znamená, jsou fyzicky 

narušení [108], [109] nebo starší, jak to odpovídá jejich věku [110], [111], jsou méně aerobně 

fit [112], [113], a pokud jsou ohroženi větší fyzickou zátěží, jsou vystaveni většímu riziku úmrtí 



38 
 

[114], [115]. Celková VFS v těchto studiích se obecně měří pomocí standardní odchylky 

normálních intervalů, úder k úderu, tj. intervalech řízených vstupem centrálního nervového 

systému k sinoatriálnímu uzlu srdce. Lidé s jednoduššími vzorci VFS se zdají být podobně 

ohroženi [116], [117]. Z tohoto důvodu často považujeme VFS jako míru fyzické a emocionální 

odolnosti. Klíčovým mechanismem udržování homeostázy organismu je autonomní nervový 

systém a jeho schopnost adaptace či flexibility.  

Autonomní nervový systém se dělí na dvě části, sympatiku a parasympatickou část, 

které pracují v dynamické rovnováze a narušení této rovnováhy může vést až k patologickým 

stavům. Předpokládáme, že nejprve dojde k nerovnováze v autonomní nervové soustavě 

(ANS), která se pak projeví v behaviorálních, kognitivních a emočních charakteristikách, které 

je možné měřit psychologickými metodami. Tyto projevy jsou zároveň modifikované 

temperamentálními a osobnostními rysy. Přetrvávající negativní změny pak přispívají k 

takovému životnímu stylu, který je rizikový z hlediska civilizačních onemocnění jedince. 

Kardiovaskulární systém je extrémně senzitivní na autonomní regulační vlivy. Zatímco 

činnost srdce je zejména pod vlivem parasympatiku, činnost cév je regulována sympatickým 

nervovým systémem. Z tohoto pohledu je důležité sledovat interakci několika fyziologických 

parametrů, jako je: Variabilita srdeční frekvence, která je dána proměnlivostí, nerovným 

trváním RR – intervalů (interval RR vzdálenost na elektrokardiogramu, resp. jí odpovídající 

doba trvání mezi dvěma komorovými komplexy), nebo času mezi dvěma systolami srdce.  

Rytmus srdce se neustále dynamicky mění a moduluje ho několik vlivů, a to především: 

parasympatická modulace dýchání (respirační sinusová arytmie), baroreflexní aktivita, oscilace 

PaO2, PaCO2, pH, endokrinní systém, centrální nervový systém, termoregulace, lokální vlivy. 

Analýza VFS se může dělat z krátkodobých záznamů, přičemž se získávají výsledky tzv. short-

term variability (STV) nebo z 24hodinového záznamu EKG využitím „holterovského 

monitorování“, hodnocení dlouhodobé long-term variability (LTV) [46]. Při hodnocení 

lineárními metodami se využívá frekvenční a časová analýza. Při hodnocení variability srdeční 

frekvence frekvenční analýzou se využívá postup transformace signálu (např. pomocí RFT – 

Rychlá Fourierova Transformace) do jednotlivých frekvencí, které umožňují identifikovat vlivy 

modulující v dané chvíli srdeční frekvenci. Interpretací získaného záznamu lze získat informaci 

o funkčnosti autonomního nervového systému, (a protože se na modulaci podílí i centrální 

nervový systém), zároveň i míru integrace CNS a ANS. Při takovém hodnocení variability 

srdeční frekvence se prioritně v klinické praxi rozlišují tři pásma (determinováno přenosem 

signálu na chemických synapsích, co se týče mediátorů acetylcholinu a noradrenalinu a jejich 

dezaktivace příslušnými enzymy) – pásmo s vysokou frekvencí (HF), nízkou frekvencí (LF) a 

s velmi nízkou frekvencí (VLF). Tento způsob hodnocení odpovídá na otázku, jakými 

mechanismy je srdce modulované [118]. 

 

 

3.10 EKONOMIE A SOCIOLOGIE 
 

Ekonomické chování a rozhodování člověka je velmi složitý mechanismus odvislý od 

subjektivních a objektivních předpokladů. 

Na druhou stranu ekonomické chování člověka lze také historicky vyjádřit různými 

ekonomickými veličinami zaznamenanými v časové ose. Důležitou veličinou, která zachycuje 

v konkrétním čase ekonomické chování a rozhodování člověka, je veličina vyjadřovaná jako 

ochota člověka nakupovat či prodávat na kapitálových trzích. Z prvotního/základního hlediska 

jde o podstupování určité míry rizika a zařazení lidské osobnosti do tří skupin hodnocení lidí 

podle rizika [119]: 

• Lidé s averzí k riziku. 

• Lidé s lhostejností k riziku. 
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• Lidé vyhledávající riziko. 

Pokud kapitálové trhy rostou, investoři vyčkávají a v pravou chvíli prodávají svoje 

cenné papíry za účelem jejich zhodnocení. Pokud kapitálové trhy klesají, investoři cenné papíry 

nakupují pro maximalizaci zisku v budoucnosti.  

Na finančních trzích stejně jako na všech ostatních trzích působí na rozhodování 

subjektů spousta faktorů, a proto jej není jednoduché popsat. Z tohoto důvodu se používá 

model, který je založen na hypotéze „efektivních trhů“. 

Tento model uvedené hypotézy vychází z předpokladů, ze kterých je majoritní ten, který 

tvrdí, že aktivum na efektivních trzích je v každý okamžik správně oceněno a cena nese všechny 

dostupné informace i informace z minulosti. Podle tohoto modelu se ceny pohybují jen tehdy, 

pokud se na trh dostanou „nové informace“. Dalším předpokladem je tvrzení, že tyto „nové 

informace“ jsou dostupné všem účastníkům trhu, a navíc všichni účastníci vyhodnocující 

informace stejně vědí, které informace jsou důležité a které nikoliv. Dalším předpokladem je, 

že investorů je dostatečný počet a zajímají se o danou komoditu, a proto jsou schopni k tomu, 

aby zajistili, že ceny budou „správné“ za těchto předpokladů a podmínek: existence 

dostatečného počtu majoritních racionálních investorů, dostatek validních informací o 

trzích, existence nízkých transakčních nákladů. Ve svém jádru hypotéza efektivních trhů 

říká, že „na trhu je příliš mnoho lidí na to, aby se zmýlili“ [120]. Vznik a vývoj hypotézy 

efektivních trhů se může datovat až do 19. století (1863 – Regnault, 1900 – Bachelier), 

hypotézu významně zpopularizoval až E. Fama v 60. letech. E. Fama je znám pro práci na tzv. 

empirické teorii portfolia, oceňování aktiv a chování akciového trhu. E. Fama doplnil/upřesnil 

hypotézu efektivních trhů a říká, že nikdy není možné testovat (dostatečným způsobem 

prokázat či vyvrátit) efektivitu trhu, které jsou poplatné možnostem a technologiím jeho doby. 

Test efektivity trhu by měl zahrnovat nějaký vzor toho, jak mohou být ceny efektivně 

stanoveny. Obvykle se takovýto vzorek nepodařilo ověřit a pak to podporovalo tvrzení, že trhy 

nejsou efektivní. Hypotéza dosud nebyla prokázána jako validní model, a model tedy není 

kompletní [121]. Existuje další teorie (kromě hypotézy/modelu efektivních trhů), a to tzv. 

„způsob/chování financí“ (behavioral finance – Harvard Business School), která namítá, že 

finanční trhy stejně jako i jiné trhy selhávají. Selhávají proto, že účastníci finančního trhu činí 

nesprávná/špatná rozhodnutí (subjektivní), stejně jako každý člověk. Richard Thaler, zástupce 

školy „způsobové ekonomie“, uvádí příklad společnosti 3Com, jejíž dceřinou společnost Palm 

ocenil trh dvojnásobně víc než mateřskou společnost vlastnící 94 % akcií společnosti Palm 

[122]. 

Předpoklad racionality/objektivity není na finančních trzích splněn, informace jsou 

asymetrické/subjektivní a každý subjekt je vyhodnocuje/pojímá jinak.  

Teorii „efektivního trhu“ zastává nyní ve světě již jen několik naivních akademiků. 

Žádný odpovědný ekonom ji nezastává a neuvažuje jako majoritní model trhu, neboť 

každodenní realita/praxe na finančním trhu ukazuje, že finanční trh je iracionální a subjektivní, 

a to s vysokou mírou potlačení objektivity hodnocení informací, a tudíž model je silně 

neefektivní. Neefektivnost trhu je důvodem, proč existují nadhodnocená a podhodnocená 

aktiva. Někdy jsou až do takové míry odchýlená od své vnitřní hodnoty, že hovoříme o 

spekulativní bublině [123]. 

Růst a pokles kapitálových trhů je v globálním měřítku ovlivňován tzv. ekonomickými 

krizemi, které se podle ekonomické teorie vyskytují v cyklech [123a]. Je otázkou, co je příčinou 

tzv. krize a do jaké míry může být krize iniciována chováním a rozhodováním člověka 

(nevhodná, pozdní, podhodnocená, přehnaná atd., tedy chybné rozhodnutí podle způsobové 

ekonomické školy – modelu trhu). Pakliže trh závisí na přesnosti a bezchybnosti vyhodnocení 

a rozhodnutí člověka – jedince v kontextu vazeb sociálních vztahů s okolím, potom kvůli 

negativnímu vlivu (byť kvantitativně hodnoceného jako malého) působícího na lidský 

organismus, v našem případě způsobených jediným parametrem – kolísáním intenzit 
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nízkoúrovňových magnetických polí (biosféra člověka – populace), právě v důsledku např. 

geomagnetických bouří, může dojít k zásadním a měřitelným efektům ve vývoji 

ekonomiky trhu.  

Můžeme tedy hovořit o lidské společnosti jako o nelineárním nehomogenním rozsáhlém 

parametrickém systému s vysokou mírou zpětných vazeb, na mnoha úrovních se znalostí nebo 

popisem malé míry parametrů (pod 1%). Takové systémy lze zatím modelovat pouze jako 

stochastické systémy. Pokud by se podařilo nalézt a parametrizovat a zčásti provádět citlivostní 

analýzu a identifikovat/označit parametry systému, které mají majoritní vliv na stabilitu a 

chování systému (mají vliv na majoritní změnu vlastností systému), pak jej lze determinizovat 

alespoň lokálně a částečně. Takový model je hybridní deterministicko-stochastický a je možné 

s modelem alespoň částečně některé veličiny predikovat. 

První vědecké poznatky závislosti sluneční aktivity na socio-ekonomickém chování lidí 

uveřejnil Alexander Tchijevsky [124] a [125]. Tchijevsky zjistil, že k 80 % nejvýznamnějších 

(kladných i záporných) lidských událostí došlo během cca 5 let maxima sluneční činnosti, 

vyneseno do grafu (1750–1922). Ovšem doposud nebyl učiněn výzkum na vybrané 

(homogenní) skupině lidí tak, aby se prokázal dlouhodobý vliv změn magnetického pole Země 

(jako jednoho parametru stochastického systému) na lidský organismus a zároveň byly 

potlačeny, resp. vyloučeny zásadní vlivy ostatních faktorů. 

Geofyzikální a magnetické veličiny a také ekonomické veličiny, vyjadřující 

ekonomické chování člověka, resp. společnosti jako vázaných mnoha lidských jedinců socio-

ekonomicky a morálně a lze je takto sledovat, v závislosti na časové ose a v dlouhém časovém 

období, a je možné je vyhodnotit nebo porovnat. 

Vývoj geomagnetických bouří je sledován Royal Observatory, Greenwich, od května 

1874 v denních měřeních. Od roku 1976 kontinuálně v měření pokračuje Solar Optical 

Observing Network (SOON), podporovaný US National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA). Datová sada je k dispozici jako ASCII textové soubory obsahující 

záznamy pro jednotlivé roky. Každý soubor se skládá ze záznamů s informacemi o jednotlivých 

skupinách slunečních skvrn za každý den, kdy byly pozorovány sluneční skvrny. Formát dat je 

uveden v textovém souboru ve zdroji [38]. Na obr. 12 je vývoj sluneční aktivity od roku 1874 

po současnost. 
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Obr. 12 Vývoj sluneční aktivity od roku 1874 [38]. 

 

Pro sledování vývoje kapitálových trhů se používají indexy, například Dow Jones 

Industrial Average (DJIA). Na obr. 13 je zobrazen průběh/vývoj nejznámějšího a 

nejsledovanějšího indexu světa. Jedná se o nejstarší burzovní index pro kontinuální užití. Jeho 

představitelem byla v roce 1896 sada portfolia cca 30 amerických společností s vysokou mírou 

obchodovatelnosti. Jedinou společností od založení DJIA, která je součástí DJIA, je společnost 

General Electric [126]. DJIA zahrnuje 30 akcií nejvýznamnějších společností hlavního odvětví 

USA, tyto akcie jsou zapsány na burze v New Yorku. Jedná se o cenově vážený index s blue 

chips akciemi (akcie největších a nejziskovějších společností). Tedy jedná se o jistý druh volby 

parametru pro hodnocení a optimalizaci ekonomického systému (trh s akciemi), založeného na 

váhovém parametru, ale na nejnižší matematické úrovni, tedy diferenčním principu a dále 

výběru subjektivním maximálním kritériem s omezením.  

Pro naše hodnocení vlivu změn geomagnetického pole na lidského jedince má význam 

historický záznam DJIA na časové ose, i jako jednoduchý algoritmus stanovení kritéria pro 

vyhodnocení systému a stanovení a vyhodnocení okamžité hodnoty DJIA vůči geomagnetické 

změně. Obrázek 14 znázorňuje normalizovaný průběh DJIA v ročním období, kdy proběhl 

experimentální výzkum a je srovnán s průběhem změny sluneční aktivity Slunce −8, (zpoždění 

osm dnů od erupce). Jak předchozí text ukazuje, při zvýšené sluneční aktivitě od 1. 4. 2016 do 

1. 5. 2016 se projevil normovaný pokles DJIA. To odpovídá poklesu výkonnosti 30 

nejvýznamnějších firem USA. Normování DJIA je výrazný nástroj, který zobrazí rozdíly ve 

srovnatelném nejbližším historickém okolí sledovaného období. Uvedený výrazný propad 

ukazuje na snížení výkonnosti firem v komplexním pohledu. Je nutné přihlédnout k faktu, že 

pokles DJIA může (musí) mít zpoždění za vývojem změn geomagnetického pole, protože DJIA 

je vyjádřením mnoha vazeb mezilidského chování, a reakce tedy může mít ještě rozdílnou dobu 

zpoždění, jak je vidět například v období od 1. 7. 2014 do 1. 8. 2014.   

Průměrná plocha slunečních skvrn na denní bázi 

Průměrné množství slunečních skvrn na denní bázi v oblasti viditelné polokoule 

Sluneční skvrna je rovna šířce oblasti 
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Obr. 13 Vývoj Dow Jones Industrial Average (DJIA) indexu od roku 1895 [127]. 

 

 

 

Obr. 14 DJIA normovaný graf – průběh od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 vůči průběhu Slunce −8. 
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4 VLIV ZMĚN EXTERNÍHO EMG POLE NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

 

4.1 EXPERIMENT – MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ ULF POLE   

 

Fyzikální veličiny pro uvedenou úlohu elektromagnetického pole – EMG vlny (intenzita 

elektrického E a magnetického pole H) se měří například pulzačními magnetometry (search 

coil), na saturaci pracujícími flux-gate magnetometry, nejrůznějšími typy elektrických antén 

nebo pomocí driftu elektronového svazku (E×H drift).  

Fyzikální veličiny z oblasti energie částic (hustota p, energie Wp apod.) pak měříme 

klasickými metodami, jako jsou Langmuirovy sondy (sběr nabitých částic na Langmuirovu 

sondu v izotermickém a neizotermickém plazmatu za středních tlaků, za přítomnosti externího 

magnetického pole), analyzátory s brzdným potenciálem, elektrostatickými analyzátory, 

polovodičovými detektory a time-of-flight detektory [97], [98]. 

Měření nízkoúrovňových magnetických a elektromagnetických signálů v pásmech 

ULF, SLF, ELF je velmi specifickou vědní disciplínou. Vlny ULF, SLF, ELF dosahují vlnové 

délky  v tisících kilometrech. Vlnová délka  = v/f , jednotky [m, m/s, Hz], kde v je rychlost 

šíření vlny v prostoru,  je délka vlny a f je její frekvence. Pro elektromagnetickou vlnu je 

uvažována v střední rychlost světla ve vakuu.  

Vzhledem k návrhu vhodné antény za dosažení její přiměřené citlivosti a pracující v 

požadované frekvenční oblasti v pásmech ULF, SLF, ELF je vhodné použít feromagnetické 

TM – (feritové) antény. U tohoto typu antén jsou rozměry podstatně menší než vlnová délka 

dopadající elektromagnetické vlny. U TM antény je fáze E intenzity elektrického pole E v 

každém bodě antény prakticky shodná, a to i tehdy, není-li dopadající elektromagnetická vlna 

rovinná. Směrové charakteristiky takovýchto antén je možné měřit v blízkém, Helmholtzově 

elektromagnetickém poli. Na obr. 15 je naznačen experiment detekce a vyhodnocení změn 

ionosféry Země pomocí TM antény. 

 

 

 

 

U 
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Obr. 15 Schematické uspořádání úlohy detekce změn ionosféry Země [35]. 

 

Experimentální výzkum ověření vlivu změn magnetických polí na člověka byl 

realizován na vzorku účastníků (muži a ženy přibližně stejného věku 19–26 let) a zahrnul 

neinvazivní fyziologické měření na lidském organismu. Psychofyziologický výzkum se 

nejčastěji zaměřuje na faktory, které ovlivňují činnost autonomního nervového systému a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rychlost_vln%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rychlost_vln%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_vln%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_sv%C4%9Btla
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zahrnují také parametry, jako je například potivost, kožní teplota, změny v tepové frekvenci, 

změny krevního tlaku, kontrakce zažívacího traktu, včetně orientace na centrální nervový 

systém [44].  

Experiment se zabýval měřením kožní impedance Z, svalové kontrakce, intenzity 

bráničního a hrudního dýchání, EKG v rozmezí LO, HI a VLF frekvencí, periferní prokrvení 

cév. Výzkumnou aparaturou bylo zařízení FlexComp Infiniti, jakožto vhodný přístroj pro 

fyziologické monitorování, bio-feedback a sběr dat. FlexComp [134] nabízí možnost připojení 

až 10 fyziologických snímačů prostřednictvím deseti vysokorychlostních kanálů 

(2 048 vzorků/s). Výsledky měření fyziologických charakteristik lidského organismu jsou vždy 

ovlivňovány momentálním psychickým stavem jedince, tzn. určitou mírou jeho pozitivní či 

negativní psychické kondice ovlivněné životními událostmi, okolním prostředím, 

emocionálními podněty, lunárními cykly apod. Pro eliminaci těchto psychických stavů lidského 

organismu bylo před každým fyziologickým měřením prováděno dotazníkové šetření a 

psychologické testy oblíbenosti barev a tvarů (test barev profesora Lüschera) každého účastníka 

výzkumu, aby došlo ke stanovení váhy těchto dalších parametrů s cílem je vyvážit u jednotlivců 

a ve výsledku odečíst od vyhodnocených sledovaných vlivů. Ostatní vlivy teploty, tlaku a stavu 

okamžitých hodnot záporných iontů v místnosti byly monitorovány a zaznamenány pro případ 

významných odchylek. V případě významných odchylek se tyto vlivy zahrnují do procesu 

vyhodnocení stavu respondenta. V měřicí laboratoři byly striktně dodržovány hranice hluku, 

osvětlení a další nervové zátěže (změna asistenta pro jednotlivce byla minimalizována). Byla 

prováděna kontrolní měření stavu předchozí zátěže alkoholem či dalšími psychiku 

ovlivňujícími látkami, předchozí významnou fyzickou zátěží atd. Experimentální výzkum 

probíhal v přesně definovaném časovém plánu.  

Souběžně s experimentálním výzkumem probíhal sekundární výzkum, opřený o analýzu 

dat historických měření sluneční aktivity [132]. Korelace historických dat intenzity sluneční 

aktivity se socio-ekonomickými ukazately chování a rozhodování člověka se zaměřením na 

takové ukazatele, u nichž v rozhodovacím procesu člověka hraje významnou roli jeho psychika. 

Vývoj geomagnetických bouří je sledován Royal Observatory, Greenwich, od května 1874 

v denních měřeních. Od roku 1976 kontinuálně v měření pokračuje Solar Optical Observing 

Network (SOON), podporovaný US National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA).  

Pro sledování historického vývoje kapitálových trhů, jako citlivostního ukazatele, se 

využily záznamy indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Společnou vlastností 

kapitálových trhů je jejich velká citlivost na změnu v oblasti mentálního rozhodování 

v důsledku změn vnějšího prostředí. Jedná se o jev označovaný jako investiční psychóza [135]. 

 

Stanovení a provedení experimentálního výzkumu 

 

Experimentální výzkum probíhal v období od 22. dubna 2014 do 26. června 2014. 

V tomto období byla zaznamenána sluneční aktivita a zanesena v obr. 35 a do závislosti s tímto 

průběhem intenzity slunečního větru a průběhem lunárních cyklů byl dán index DJIA. 

Byla vytvořena korelační závislost mezi nezávisle proměnnou, kterou je změna intenzity 

sluneční aktivity, a změnou závislé proměnné vyjádřené indexy akciového trhu DJIA.  

V primárním výzkumu v rámci experimentálního výzkumu byla vytvořena korelační 

závislost mezi nezávisle proměnnou, kterou je změna intenzity sluneční aktivity a 

psychofyziologických parametrů především srdečního spektrálního výkonu, hrudního a 

břišního dýchání, kožní vodivosti a kontrakcemi obličejového svalstva, případně trapézy.  

Analýza naměřených dat byla zpracována v prostředí tabulkového procesoru firmy 

Microsoft. 
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Podporou jak primárního, tak sekundárního výzkumu byly například studie [168a]. 

Autoři Anna Krivelyova z Boston College a Césare Robotti z Federal Reserv Bank of Atlanta 

v roce 2003 zpracovali rozsáhlý výzkum [169], v němž vysvětlují a upozorňují na existující 

vědecké práce, které dokumentují vliv geomagnetických bouří na denní stav akciových trhů 

[170a]. Upozorňují také na velké množství psychologických výzkumů [171a], [172] v této 

oblasti, které ukazují, že geomagnetické bouře mají významný vliv na nálady lidí, které lze dát 

do souvislosti s lidským chováním, s jejich úsudky a rozhodováním o riziku. Důležitým 

zjištěním uvedených prací je to, že lidé za sledovaných okolních podmínek často přisuzují své 

pocity a emoce chybným příčinám/závěrům s následkem svých špatných úvah, které vedou k 

jejich rozhodování/rozhodnutím. To se projevuje zvýšenou mírou výsledné chybovosti. Tato 

oblast byla u respondentů v průběhu experimentálního výzkumu šetřena formou dotazníkového 

šetření dle přílohy č. 4. 

Je typické, že lidé ovlivnění geomagnetickými bouřemi mohou mít větší tendenci 

prodávat akcie v uvedeném období, protože nesprávně přistupují ke všem okolnostem a jsou 

ovlivněni svou zhoršenou psycho-fyziologickou kondicí či náladou. Tento stav vyhodnocují 

jako odraz negativních ekonomických vyhlídek. Změna nálady a pesimistické úvahy lze 

přisuzovat relativně vyšší poptávce po bezrizikovém aktivu, což tlačí na cenu a riziková aktiva 

směřují k pádu nebo pomalejšímu růstu, než by tomu bylo za standardních okolností. Autoři ve 

studii předkládají přesvědčivou empirickou podporu ve prospěch účinku geomagnetických 

bouří (graf na obr.14) s vyhodnocením dopadu na trhy, jejich citlivost, zohlednění vlivu 

komplexu životního prostředí a faktory chování i mezilidských vztahů.  

Neobvykle vysoké úrovně geomagnetické aktivity mají statisticky a ekonomicky 

negativní dopad na vývoj trhu. Tento fakt je doložen závislostí úrovně akciových indexů USA 

na geomagnetických bouřích a doložených důkazů, že v klidném období geomagnetické 

aktivity se dosahuje vyšších výnosů [173], [174]. Graf č. 2 zobrazuje sloupcové grafy jako 

výnosy akciových indexů NASDAQ, S & P 500, AMEX a NYSE (NY) v průběhu 

„standardních dnů“ (levý sloupec) a „zatížené dny“ (pravý sloupec). Bylo pozorováno šest 

kalendářních dnů po geomagnetické bouři a byly označeny jako „špatné dny“ a u zbývajících 

kalendářních dnů bylo provedeno označení jako „normální dny“. 

 

 
Graf 1 Průměrný počet slunečních skvrn a úroveň geomagnetických bouří v letech 1930 až 2000 [169a]. 

  

Geomagnetické bouře GMS vs. sluneční aktivita Sanspot 
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Graf 2 USA – akciové výnosy v průběhu „normálních a špatných“ dnů [169]. 

 

 

Sběr psychofyziologických dat 

Sběr dat v experimentálním výzkumu byl zabezpečen modulárním systémem INFINITI 

[173a]. 
 

 
Obr. 16 T7500M Procomp Infiniti [173a]. 

Procomp Infiniti je zobrazen na obr. 16. Jde o 8kanálový, multimodální (kanálový) 

kodér, který má veškerý výkon a flexibilitu, která je potřebná v reálném čase, počítačový 

biofeedback a sběr dat v každém klinickém prostředí.  

První dva senzorové kanály poskytují dokonalou věrnost signálu (vzorkovací frekvence 

– fd,sam = 2 048 vzorků za sekundu) pro prohlížení BVP, EEG, EMG a EKG signály. Zbývajících 

šest kanálů má (fd,sam = 256 vzorků za sekundu). Pro měření a diagnostiku lze použít libovolnou 

kombinaci senzorů, včetně BVP, EEG, EKG, EMG a (RMS – Root Mean Square), kožní 

vodivost, srdeční frekvenci, prokrvení periferních cév, hrudní a břišní dýchání, kontrakce svalů, 

tělesnou teplotu. Procomp Infiniti nabízí interní, uživatelsky aktivované kalibrace, aby zajistily 

snímání signálů s nejvyšší kvalitou. Procomp Infiniti pokrývá celou řadu objektivních 

fyziologických signálů používaných v klinické diagnostice a biofeedbacku. Procomp Infiniti 

může zachytit data v reálném čase přímým připojením k PC pomocí optického kabelu nebo 

může ukládat data na paměťové kartě typu Compact Flash pro pozdější přenos a zpracování na 

PC [174].  

Homogenizace laboratorního prostředí byla provedena pomocí nastavení podmínek 

změřených a dále korigovaných. Magnetické pole a jeho homogenita byla upravena 

prostřednictvím vícevrstvého feromagnetického „stínicího“ koberce, obr. 17, s následujícími 

parametry v tab. 2, 3, 4, 5 a grafickém vyjádření v grafu č. 3, 4 a 5. 

 

 

Srovnání akciových výnosů 
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Tab. 2 Parametrizace stínicího koberce 

Rozměr koberce 1 500 × 1 500 mm 

Vzdálenost bodů 0,25 m 

Střední gradient modulu magnetické indukce B 2,25 [uT/m] 

Střední modul magnetické indukce B 52,9688 [uT] 

Z složka magnetické indukce Bz  47,6314 [uT] 

 

    
 

   a)     b) 

    
   c)     d) 

    

Obr. 17 Zajištění elektromagnetických podmínek v laboratoři UTEE, a) umístění stínicího koberce, b) 

označení pozic měřených bodů, c) umístění měřicích bodů bez stínicího koberce, d) detail 

bodů v prostoru měření respondentů před umístěním stínicího koberce. 

Tab. 3 Naměřené hodnoty magnetické indukce Bz [T] před homogenizací měřicího prostoru. 

Měřené 

body, 

řady 

 

1 2 3 4 5 6 

1  57,2 62,7 53,4 52,4 46,9 37 

2  50,5 51,8 49,2 48,9 51,9 48,2 

3  34,3 41,8 49,2 52,1 55,6 52,87 

4  24,6 35,2 47,4 50,7 58,5 56,5 

5  25,4 36,9 45,3 51,9 66,8 68,4 

6  21,2 21,2 39,5 46,3 66,4 76,9 

 
Tab. 4 Naměřené hodnoty magnetické indukce Bz [T] po homogenizaci měřicího prostoru. 

Měřené 

body, 

řady 

1 2 3 4 5 6 

1 78,8 56,7 51,4 49,9 43,1 35,2 

2 64,9 56,4 51,2 51,3 47 39 

3 49,2 49,2 54,8 53,5 59 47 

4 39,7 41,8 51,8 57,6 58,8 46,3 

5 37,7 48,7 54,9 50,9 60,6 54,2 

6 28,3 31 44,6 43,9 61,5 61,3 

Řada 1 

Řada 2 

Řada 3 

Řada 4 

Řada 5 

Řada 6 

Bod 6 Bod 5 Bod 4 Bod 3 Bod 2 Bod 1 
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Tab. 5 Hodnoty vypočtených gradientních složek dBz/dx [uT/m] po homogenizaci. 

Měřené 

body, 

řady 

1 2 3 4 5 6 

1 −55,6 −89,6 −22 −0,4 −11,6 −16,4 

2 −62,8 −62,8 −6,4 9,2 30,8 0 

3 −38 −29,6 10,4 11,2 21,2 −50,8 

4 −8 36 52,4 −3,6 12 −18,4 

5 −37,6 −26,8 −16,4 −44 42,4 2,8 

6 −113,2 −113,2 −124 −178,4 −175,6 −246 

 
Graf 3 Měření lab. UTEE, hodnoty magnetické indukce Bz [uT] po homogenizaci. 

 
Graf 4 Měření lab. UTEE, hodnoty gradientu magnetické indukce dBz/dx [uT/m] po homogenizaci.  
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Graf 5 Měření lab. UTEE, hodnoty gradientu magnetické indukce dBz/dx [uT/m], červené pole.  

 

 

K analýze dat byl použit specializovaný software BioGraph Infiniti 6.0 pro technologii 

T7500M Procomp Infiniti.  

 

 

4.2 ZDROJ, SNÍMÁNÍ EMG POLE ULF, SLF A ELF  
 

Fyzikální veličiny týkající se EMG vln a fyzikální veličiny týkající se energetických 

částic a způsoby jejich měření byly již výše popsány a dále v [99]. Měření nízkoúrovňových 

magnetických a elektromagnetických signálů v pásmech ULF, SLF, ELF, je velmi specifickou 

vědní disciplínou. Vlny ULF, SLF, ELF dosahují vlnové délky v tisících kilometrech. Vlnová 

délka se určí podle výrazu  

v

f
   ,        (3) 

kde 𝑣 je rychlost šíření EMG vlny v prostředí, 𝜆 délka EMG vlny a 𝑓 frekvence [100]. Pro 

rychlost EMG vlny 𝑣 se uvažuje rychlost světla ve vakuu c. Z hlediska minimalizace rozměrů 

antény pro snímání vln v pásmech ULF, SLF, ELF je vhodné použít feritové nebo 

feromagnetické antény. U antén, jejichž rozměry jsou podstatně menší než vlnová délka, jako 

jsou například feritové antény, je fáze  intenzity elektrického pole E v každém bodě antény 

stejná, a to i tehdy, není-li dopadající EMG vlna rovinná. Směrové charakteristiky takovýchto 

antén je možné měřit v blízkém, Helmholtzově poli, které vznikne mezi dvěma napájenými 

kruhovými závity s poloměrem R, umístěnými ve vzdálenosti A = R, kterými protéká proud I. 

Na obr. 18 je znázorněno uspořádání takovýchto cívek a rozložení magnetických siločar v jejich 

okolí [101], [102].  
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Obr. 18 Helmholtzovy cívky a magnetické siločáry v jejich okolí [101]. 

 

Z Biotova-Savartova zákona je možné ukázat, že modul intenzity magnetického pole v 

ose jedné cívky je možné vyjádřit jako 
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       (4) 

Faradayův indukční zákon [28] uvádí, že indukované napětí ui(t) v uzavřené smyčce je 

přímo úměrné časové změně magnetického toku Φ(t) přes smyčku podle vztahu 

 
 

i

d t
u t

dt


          (5)  

Tento vztah je platný pouze pro stacionární a kvazistacionární EMG pole, tedy pro 

elektricky krátké antény s ohledem ve vztahu k vlnové délce EMG vlny, což v našem případě 

odpovídá frekvencím v pásmu VLF. Pro magnetickou indukci B( )t platí: 

B( ) ( ) nt B t  ,        (6)  

kde B( )t je vektor magnetické indukce, n  je jednotkový vektor. Potom vektor 

S S m ,        (7)  

kde S  je normálový vektor k povrchu antény, m je jednotkový vektor 

cosn m   .        (8)  

Ve vztahu  je úhel n m  mezi magnetickými silokřivkami a povrchem antény. Magnetický tok 

je měřítkem množství navázání na magnetickou složku EMG pole prostřednictvím antény. 

Magnetická indukce pak dostává tvar   

 t t  ( ) B( ) S .
       (9)  

Pro harmonický tvar magnetického pole a rovnoměrný povrch s plochou S , bude 

magnetická indukce B( )t  mít tvar 

B( ) m ( ) n mt B t     , 

0
cos cosB( ) m ( )t B t   ,      (10)  

kde: B0 je magnetická indukce (T),   je úhlová frekvence indukce magnetického pole, (rad * 

s-1). Rovnice (10) pak přejde na tvar  

( ) B( ) mt t S    ,        (11)  

0( ) cos( )cost B t S     .       (12)  

Pro cívky s N závity, každý z nich obepíná oblast A (průřez), máme S N A  . Potom 

magnetický tok je 

0( ) cos( )cost NAB t         (13)  
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a z výrazu (5) pak upravíme/aplikujeme vztah (13) a získáme okamžitou hodnotu elektrického 

napětí 

0( ) sin( )cosiu t N AB t   .      (14)  

V relacích (10), (12), (13), (14) se úhlová frekvence uvažuje jako 2 f  , kde f je 

frekvence detekovaného signálu anténou. Efektivní hodnotu harmonického napětí na výstupu 

antény je možné zapsat jako 

, 02 cosout rms r rmsV NAfH   .     (15)  

Účinnost antény je možné vyjádřit pomocí „účinné elektrické délky“, pomocí parametru 

he. Efektivní hodnota elektrického napětí antény Vrms je vyjádřeno pomocí elektrické délky he a 

efektivní hodnoty intenzity elektrického pole Erms jako 

rms e rmsV h E .        (16)  

Pro vzduchové cívky je relativní permeabilita μr = 1. Pro cívky s feromagnetickým jádrem jsou 

magnetické složky EMG vlny zesilovány feromagnetickými vlastnostmi jádra, a relativní 

permeabilita μr může dosahovat od několika stovek až po řád 1.000.000. Anténa pak docílí 

výstupního efektivního napětí V rms podle vztahu (15).  

Podívejme se na náhradní elektrické schéma Loop antény na obr. 19. V obrázku jsou Rra 

rezistence vyzařování – zářivý odpor, Llo indukčnost smyčky, Lwi indukčnost vodičů, Rdc 

stejnosměrný odpor vodičů, Rac střídavý odpor vodičů, Clo celková kapacita smyčky. 

Konstrukce antény se nejčastěji používá v SID solárních systémech. Pro zářivý odpor platí 

vztah 

2

0

2
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R Z 
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R Z

 



  ,       (17)  

kde Z0 je impedance volného prostoru (přibližně 377 Ω), μr je relativní permeabilita jádra 

antény, N je počet závitů antény, A je plocha vinutí,  je vlnová délka dopadající EMG vlny. 

Pro impedanci volného prostoru uvažujeme  

0
0

0

Z



 , 

0 0Z c .        (18)  
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Obr. 19 Náhradní schéma Loop antény [123]. 
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Pro vyjádření zářivého odporu potom vztah (17) přejde na tvar 
4 7

2 4

03

32 10
( )

3
ra rR N A f

c
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3
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 .       (19)  

Hodnota indukčnosti smyčky je vyjádřena vztahem 

 
2 1

0( )r
lo

N A
L

l

 
  ,       (20)  

kde N je počet závitů antény, A je plocha každé smyčky vinutí antény, l je celková délka vinutí 

antény. Pro indukčnost vinutí platí 

0 (4 ) 4(4 )
2,303 log( 1

2 4 2 (4 )

r
wire

Nw Nw d
L

d Nw

 



    
        

    

, 

7 16
2 10 (4 ) 2,303 log 0,75

8
wire

Nw d
L Nw

d Nw

     
              

,   (21)  

kde w je délka strany rámu, celková délka vodiče je 4 Nw, d je průměr drátu (m). Pro 

stejnosměrný elektrický odpor platí vztah 

2

(4 )

4

de

Nw p
R

d


  ,       (22)  

Kde ρ je měrná vodivost. Stejnosměrný elektrický odpor je zdrojem tepelného (bílého) 

šumu. Lze jej pro zjednodušenou oblast nezávislých proměnných aproximovat pomocí 

Johnson-Nyquistova vztahu, který vyjadřuje spektrální hustotu elektrického napětí 

produkovaného vlivem tepelného šumu 

 4noiseu kT  ,       (23)  

kde k je Boltzmannova konstanta, T je absolutní teplota v kelvinech. Pro střídavý odpor jako 

důsledek skin efektu lze zapsat ve tvaru  

0

4
ac

Nw
R f

d
  


 .       (24)  

Pro kapacitu závitů platí přibližný vztah 
1

4 3

13

400

3,9658 10
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w
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l



  
  
   

 
 
 

      (25)  

Výše popsané výrazy pro model se soustředěnými parametry z obr. 19 odpovídají 

návrhu smyčkové antény pro pásma VLF.  

Ve světě je realizován například VLF vysílač Cutler námořnictva Spojených států 

pracující na velmi nízké frekvenci (VLF) na Cutler, Maine. Stanice poskytuje jednosměrnou 

komunikaci ponorkám, a to jak na povrchu, tak ponořeným. Vysílač přenáší volací znak NAA, 

při frekvenci 24 kHz a výkonu až 1,8 MW, a je jedním z nejsilnějších rozhlasových vysílačů na 

světě. Původně byla anténa umístěna v Arlingtonu ve Virginii. Na obr. 20 je schéma umístění 

této anténní soustavy. Denní průběh závislosti ionosférických změn v důsledku sluneční 

aktivity leze sledovat na www portálech:  

http://moondog.astro.louisville.edu/naa/circuit/info.html a https://www.aavso.org 

 a SID monitoring zde: http://moondog.astro.louisville.edu/naa/archive/data/ 
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Obr. 20 Cutler, Maine – VLF Antenna Installation [103]. 

 
4.3 POUŽITÉ METODY DETEKCE PORUCH IONOSFÉRY 

 

Nízkoúrovňová elektrická/magnetická pole generovaná přirozeně, uměle, vyzařovaná 

jak člověkem, tak geomagnetickým systémem Země, jsou podle závěrů sekundárních výzkumů 

ve vzájemné interakci. Na vědecké bázi se však zatím tato interakce obtížně dokazuje/potvrzuje 

[2], [128]. Jedním z důvodů může být nedostatečná parametrizace dalších vlivů působících 

v okamžiku měření na lidského jedince, eliminace provázanosti a komplikovanosti popisu 

lidské bytosti s jeho biologickou zpětnou vazbou na vlastní i vnější elektromagnetická pole, 

rozsah mezioborového vědeckého poznání při formulaci a popisu mnoha parametrických 

modelů s malým počtem známých parametrů a také dosažitelnost vědeckých přístrojů pro 

měření nízkoúrovňových ULF, SLF, ELF elektrických, magnetických a elektromagnetických 

polí [129]. Článek autorů [35] prezentuje část výzkumu UTEE FEKT VUT v Brně, který 

navazuje na dosavadní stav poznání v oblasti nízkoúrovňových magnetických polí 

generovaných geomagnetickým systémem Země a solárním systémem. Zaměřuje se jak na 

zkoumání vlivu změn geomagnetického systému Země v závislosti na sluneční aktivitě, tak na 

jeho prokázání například v důsledku geomagnetických bouří, podstatně ovlivňujících 

nízkoúrovňová magnetická pole působící na lidský organismus včetně jeho změn v chování a 

rozhodování. 

V rozboru popisu jevu změn geomagnetického pole bychom mohli přistupovat z 

makrosvěta. Magnetosféra Země je část prostoru, ve kterém se projevuje pohyb ionizovaných 

částic pod vlivem magnetického pole Země. Vnější hranice magnetosféry – magnetopauza se 

nachází ve vzdálenosti přibližně 10 zemských poloměrů, když uvažujeme směr ke Slunci, na 

opačné straně se magnetosféra natahuje až za dráhu Měsíce. Poloha magnetopauzy je dána 

podmínkou rovnováhy vlivu elektricky nabitých částic a magnetického pole Země, jak bylo 

naznačeno v relaci (1). 

Sluneční vítr – plazma je tvořen elektricky nabitými částicemi známými jako elektrony 

a kladně nabitými ionty (95 % H+, téměř 5 % He++ ), zbytek je tvořen těžšími ionty. Vzhledem 

ke své elektrické vodivosti při pohybu směrem od Slunce tato plazma s sebou nese jako 

důsledek vznik magnetického pole. Plazma – sluneční vítr se pohybuje kolem magnetopauzy, 

ale nevniká do magnetosféry Země, jak bylo naznačeno na obr. 2. Protože se elektricky nabité 

částice plazmy – slunečního větru pohybují nadzvukovou rychlostí, vzniká na hranici 

plazmapauzy tzv. rázová vlna (bow shock) – akustický efekt spojený s přechodem rychlosti 

propojení 

antén 

sever 

jih 

vysílač 

spirálové nosníky 

spirálové nosníky 
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pohybu plazmy na podzvukovou rychlost vlivem interakce s magnetickým polem Země. Ve 

vyšších zeměpisných šířkách se pak objevují nespojitosti pohybu (tzv. cusps), které oddělují 

uzavřené siločáry magnetického pole Země od otevřených, pocházejících ze Slunce. V místech 

nespojitostí siločar může docházet k průniku elektricky nabitých částic do magnetosféry a 

vzniku dalších efektů (například polární záře) [25].  

Prostředí v blízkém okolí Země se mění, v případě směrem od povrchu Země už ve 

výšce 80 km se nachází ionosféra, která se skládá z ionizovaných částic s elektrickým nábojem. 

Čím více se vzdalujeme od povrchu Země, a to od meze ionosféry, tím více je plyn 

v mezihvězdném prostředí ionizován. V tomto prostoru začíná postupně dominovat plazma 

především s vyšší pohyblivostí elektricky nabitých částic.  

Nejvýznamnější informací o stavu ionosféry je elektronová koncentrace ve výšce nad 

povrchem Země. Elektronová koncentrace se zjišťuje pomocí ionosond. Ionosonda pracuje na 

stejném principu jako klasický elektromagnetický lokátor. Z pozemní vysílací antény se vyšle 

směrem vzhůru krátký elektromagnetický impulz a měří se doba návratu zpět do přijímací 

antény. Elektromagnetická vlna se v ionosféře odrazí právě ve výšce (intervalu výšek), ve které 

se její frekvence rovná plazmové frekvenci fpl. Vlny s vyšší frekvencí f > fpl prostředím 

plazmatu procházejí. Z časového zpoždění návratu odražené vlny lze vyhodnotit výšku odrazu. 

Maximální frekvence signálu, který se ještě od dané vrstvy odrazí, se nazývá kritická frekvence 

fkr, signály s vyšší frekvencí f > fkr vrstvou procházejí.  

Ukazatelem úrovně sluneční aktivity je tok rádiového záření ze Slunce na vlnové délce 

 = 10,7 cm (f = 2,8 GHz) [130]. Vlivem vnějšího elektrického a magnetického pole mimo 

oblast Země se plazmatem může šířit široká řada oscilací a vln na akustických, rádiových a 

optických frekvencích. Souvisí s oscilacemi iontů. Frekvenční rozsah je značný, ale pro další 

výzkumy a také cíle této práce se jeví jako vhodné spektrum s nízkými frekvencemi. To je v 

oblasti akustického pásma známé jako magnetoakustické vlny. Jejich typickou frekvencí je 

plazmová frekvence iontů [59]. Možnou metodou detekce změn poruch geomagnetického pole 

je jev, tzv. Schumannova rezonance [80].  

Práce se v oblasti výzkumu zaměřuje na návrh, realizaci a využití pracoviště s detekcí a 

vyhodnocením ELF magnetického pole ve frekvenčním pásmu f = 0,1–30 Hz. V rámci 

diplomového a bakalářského projektu bylo toto pracoviště realizováno [80], [133], dále také 

obr. 21 a), b), c), d). 

 
     a) 
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     b) 

 

 
      c) 

 
d) 

Obr. 21 Pracoviště pro měření a vyhodnocení ELF magnetických polí UTEE FEKT VUT v Brně, a) 

navržené a testované TM antény, b) elektronický zesilovač, c) 4 kanálový převodník, d) 

vyhodnocovací jednotka ARDUINO. 
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V ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky probíhá výzkum v oblasti návrhu 

měřicího systému pro měření nízkoúrovňových magnetických polích v pásmu ULF [73]. Pro 

měření TM vlny elektromagnetického pole je použita anténa, která se skládá ze čtyř 

samostatných měřicích cívek, které jsou spojeny do jednoho bloku. Anténa je speciálního typu 

a konstrukce, návrh konstrukce není předmětem této práce. Výstupní signál je očekáván ve 

tvaru napěťového impulzu s amplitudou v řádu desítek až stovek mikrovoltů pro nejslabší 

měřitelné geomagnetické změny magnetické složky EMG vlny řádu jednotek nT.  

Z důvodu malé amplitudy výstupního signálu z měřicí antény, který se předpokládá 

v desítkách až stovkách mikrovoltů, bude nutné výstupní signál antény před filtrací dostatečně 

zesílit, ovšem za předpokladu minimálního vnesení šumu do měřicího procesu z bloku 

předzesilovače. Zesílení bude nastaveno s tímto ohledem tak, že velikost signálu o frekvenci 

f = 50 Hz bude při tomto měření v požadovaném poklesu, a to minimálně UdB = 20 dB. 

Užitečný signál se nachází v pásmu od f = 0,1 do 30 Hz. Vzhledem k tak nízkým hodnotám 

amplitudy výstupního signálu bylo nutné použít nízkošumový operační zesilovač k zesílení 

signálu.  

Pro filtraci zesíleného signálu bylo nutné navrhnout frekvenční filtr pro odstranění 

nežádoucích kmitočtů. Proto byl zvolen filtr typu dolní propust.  

Požadavky na frekvenční charakteristiku filtru byly formulovány těmito parametry: 

propustné pásmo filtru f = 0–30 Hz, zvlnění v propustném pásmu menší než 1,5 dB, útlum na 

frekvenci fA = 50 Hz minimálně A = 50 dB. Vzhledem k tomu, že měřicí pracoviště bude 

vyhodnocovat fázový posuv mezi jednotlivými signály segmentů antény a pro zesílení a filtraci 

jednotlivých signálů budou použity stejné součástky, nebude ve výsledném vyhodnocování 

výsledků nutné přihlížet ke změně fáze způsobené průchodem signálu přes filtr. Na obr. 22 je 

zobrazena požadovaná frekvenční charakteristika. Jde o návrh filtru s Cauer aproximací, ve 

kterém zvlnění v propustném směru nepřesáhne hodnotu 1 dB a filtr má útlum A = 50 dB již 

při frekvenci fc = 42 Hz. Při návrhu bylo zvažováno, zda aplikovat pasivní nebo aktivní dolní 

propust. Byla navržena obě zapojení a pro pasivní filtr byly navrženy dvě aproximace. 

Pro návrh aktivní dolní propusti na obr. 23 byl zvolen program od firmy Analog 

Devices, který umožňuje navrhnout dolní propust s požadovanými parametry a vykreslit 

výsledné charakteristiky. 

Na obr. 23 je uvedeno zapojení filtru s Cauer aproximací. Zapojení bylo navrženo pro 

π-článek i pro T-článek. V tomto případě vychází z hlediska hodnot součástek lépe zapojení π-

článku. Pro simulaci byly hodnoty součástek upraveny podle výrobních řad a dostupnosti na 

trhu. Z frekvenční charakteristiky na obr. 24 vyplývá, že navržený filtr má na frekvenci f = 50 

Hz útlum A = 55 dB a tento útlum má již při frekvenci fc = 40,9 Hz [73].  

Výsledný simulovaný filtr má na frekvenci f = 50 Hz útlum A = 60,8 dB a zvlnění 

v propustném pásmu 1 dB. Na obr. 25 a 26 je zobrazeno výsledné zapojení aktivního filtru s 

použitím čtyř operačních zesilovačů ADA 4096-2. Hodnoty jednotlivých součástek odpovídají 

výrobním řadám E24. Pro rezistory je tolerance 1 % a pro kondenzátory 5 %. Na obr. 27 je 

zobrazena výsledná frekvenční charakteristika filtru i s toleranční analýzou. Z charakteristiky 

lze vyhodnotit, že tolerance součástek má nezanedbatelný vliv na frekvenční charakteristiku. 

Výsledný přenos v propustném směru je přibližně roven A dB = 0 dB.  
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Obr. 22 Požadovaná frekvenční charakteristika aktivního filtru [129]. 
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Obr. 23 Schéma filtru pro simulaci EMG vlastností, vstupní filtr feromagnetické TM antény [74]. 
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Obr. 24 Výsledná frekvenční charakteristika simulovaného filtru [74]. 

 

Obr. 25 Výsledné zapojení filtru, část 1. 

Při frekvenci f = 30 Hz dosahuje hustota šumu hodnoty Un = 100µV/√Hz, což je při 

amplitudě filtrovaného signálu Uin = 100 µV na této frekvenci ze zadání práce nepřijatelné. 

Výsledný signál by byl nepoužitelný pro další zpracování. Z tohoto důvodu byl pro filtraci 

signálu v navrhovaném měřicím pracovišti vybrán pasivní filtr, který nevnáší do signálu žádný 

přídavný šum. Návrh tohoto filtru je popsán dále na obr. 23. 
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Obr. 26 Výsledné zapojení filtru, část 2 

 

Obr. 27 Frekvenční charakteristika upraveného simulovaného filtru [74]. 

 

4.4 GEOMAGNETICKÉ JEVY, VLIV NA FUNKCE ČLOVĚKA  

 

Částice plazmatu – slunečního větru zachycené zemským magnetickým polem putují 

v polárních oblastech podél silokřivek až do horních vrstev atmosféry. Zde společně 

s ultrafialovým zářením Slunce excitují a ionizují neutrální atomy. Excitované atomy 

charakteristicky září a vytvářejí známé jevy polární záře. Ionizované atomy jsou zachyceny 

magnetickými silokřivkami a volně se podél nich pohybují.  

Při vyhodnocení zaznamenaných dat prováděných pozorováním [59] se ukázalo, že se 

magnetické silokřivky pohybují a mění. Základní mód je způsoben otáčením Země kolem své 

osy, jak bylo již popsáno výše.  

Pro objektivní měření změn ionosféry jsou známy postupy a metody [106], v principu 

zobrazených na obr. 15. Z dřívějších pozorování a jejich vyhodnocení lze sekundárním 
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výzkumem ukázat na souvislost mezi změnami magnetického pole a socio-ekonomickým 

chováním skupiny lidí [142].  

V práci Rollina McCraty [131], který popsal účinek okolních vlivů prostředí na 

koherenci fyzickou, emocionální, mentální a duchovní, s další vazbou na kardiovaskulární 

systém a jeho rezonanční frekvenci f = 0,1 Hz (pásmo ELF f = 0,04 až 0,26 Hz, podmínka 

srdeční koherence), a Alexandera Tchijevského [132] lze vidět řadu výsledků sekundárního 

výzkumu. 

Práce se v této oblasti zaměřuje na pozorování a vyhodnocení změn Schumannovy 

frekvence, vlivu změn základního vidu dutinového rezonátoru Země – Schumannovy frekvence 

a fyziologických aspektů orgánů lidského těla na změny ELF magnetických polí. Navrhl 

metodu snímání, monitorování a vyhodnocení vlivu dopadu plazmy – slunečního větru na 

magnetosféru Země s dopadem na změnu vlastností/výkonnosti lidského jedince. To vše 

s cílem parametrizace vlivu změn magnetické složky EMG vlny ELF na psychologickém 

vyšetření homogenního vzorku lidí s vyhodnocením odchylek jejich fyziologických funkcí a 

výsledné prokázání/vyloučení vlivu změn magnetického pole na výkonnost jedince. 

 

 

4.5 VYBRANÉ VLASTNOSTI ŠÍŘENÍ EMG VLN 
 

V této části práce je zjednodušeně zmíněno několik aspektů typických pro šíření 

elektromagnetických (EMG) vln v bezeztrátovém prostředí. 
 

Postupná EMG vlna 

Popis a řešení matematického modelu šíření EMG vln vychází z formulace 

redukovaných Maxwellových rovnic a formulace vlnové rovnice [136]. Z této práce se EMG 

vlna a její složky mohou psát v komplexním exponenciálním tvaru. Kořeny charakteristické 

rovnice jsou ±jk a řešením jsou exponenciální funkce e±j k x nebo sin kx, cos kx. Potom pro 

intenzitu elektrického pole lze psát 

E = Ey uy,  
E = E0 e

-j k x uy,         (25) 

kde E0 je modul intenzity v rovině x = 0. Řešení vyhovuje vlnové rovnici a splňuje podmínku 

div E = 0, tedy dEy/dy = 0 pro prostředí bez zdrojů elektrického pole. Příslušný vektor intenzity 

magnetického pole H je podobně  

H = H0 e
-j k x uz,         (26) 

kde H0 = E0 / Zv je modul intenzity magnetického pole, a to vyjádřen ze vztahu pro vlnovou 

impedanci Zv 

v

j
Z

j



 



        (27) 

Postupná vlna v bezeztrátovém prostředí 

Uvažujme bezeztrátovém prostředí, kde vlnové číslo k nabývá reálných hodnot, měrná 

elektrická vodivost γ = 0 a vlnová impedance Zv je rovněž v oboru reálných hodnot, potom je 

k   , vZ



 ,        (28) 

Pokud zvolíme E0 z oboru reálných čísel (nulová počáteční fáze v rovině x = 0), potom 

také pro okamžitou hodnotu intenzity E a H platí vztahy  

0
2 sinE ( )u

y
E t kx          (29) 

02 sinH ( )u
y

v

E
t kx

Z
         (30) 
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Ze studia vlastností EMG vln, například pro jejich šíření na homogenním vedení, je 

známé, že zápis (29) a (30) představuje složky netlumené EMG vlny, postupující ve směru osy 

x. Konstantní fázi lze vyjádřit podmínkou (𝜔𝑡 − 𝑘x) = konst. a pak fázová rychlost je zapsána 

ve tvaru 

 
f

dx
v

dy
 , 

fv
k


 ,         (31) 

Délka vlny λ určuje vzdálenost dvou bodů v prostoru s EMG vlnou s fází posunutou o 

úhel 2π. Z toho je pak vztah pro vlnovou délku  

fv

f
           (32) 

Celé uspořádání postupuje ve směru normálového vektoru +ux rychlostí vf. Průběh je 

podobný s rozložením okamžitých hodnot elektrického napětí u(t,x) a okamžitých hodnot 

elektrického proudu i(t,x) na homogenním bezeztrátovém elektrickém vedení, avšak vektorový 

zápis (29), (30) má obecnější charakter.  

 

Lineárně polarizované postupné vlny 

Pro intenzitu E = Ez uz jsou složky elektrické a magnetické intenzity postupné EMG 

vlny 

 
0

jkx

zE E e , 0 jkx

x

v

E
H e

Z

  ,        (33) 

a zpětné EMG vlny 

0

jkx

zE E e , 0 jkx

y

v

E
H e

Z

  ,       (34) 

Shrnutím řešení EMG vlny vidíme, že ve směru osy x mohou postupovat čtyři 

elementární složky EMG vlny. Označíme-li složky postupné EMG vlny indexem +, zpětné vlny 

– a amplitudy A, B, C, D, dostaneme jejich zápis 
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     (35) 

 

Vlna postupná, polarizovaná lineárně, elipticky a kruhově 

EMG vlna a její složky mohou nabývat rozdílných hodnot v čase a prostoru a pak 

hovoříme o polarizaci EMG vlny. Polarizaci dostaneme superpozicí složek (35). Například 

superpozicí dvou postupných vln (A ≠ 0, B ≠ 0) vznikne postupná elipticky polarizovaná vlna 

 

E = (A uy + B uz) e –j k x        A = A e j φ A      B = B e j φ B   (36) 

 

Je-li A = 0A, respektive B = 0B nebo je-li fáze obou konstant shodná, A = 2m B, pro 

m = 1,2,…,N, je EMG vlna lineárně polarizovaná. Okamžitá hodnota je pak 

 

  2 sinE ( u u ) ( )
y z

t A B t kx           (37) 

 

a vektor intenzity elektrického pole E harmonicky kmitá. Je-li φA ≠ φB a A ≠ B ≠ 0, pohybuje 

se bod definovaný okamžitou hodnotou složek EMG pole po elipse, pak mluvíme o eliptické 

polarizaci. Kruhová polarizace vznikne pro případ, kdy A = B a φA = φB ± π/2. Položíme-li 

například A = E0, B = ± j E0, je symbolický zápis kruhově polarizované vlny 
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E = ( uy ± j uz) E0 e –j k x       (38) 

 

a její okamžitá hodnota 

 

E(t) = 2  E0
 [uy sin (ω t – k x) ± uz cos (ω t – k x)].   (39) 

 

Výše uvedená teoretická pojednání lze shrnout takto: Slunce v důsledku své aktivity, 

která je mimo jiné měřena počtem slunečních děr, vrhá svou erupční činností do kosmického 

prostoru obrovské množství plazmatu. Tím dochází k šíření velkého množství nabitých částic 

(s poměrně vysokou koncentrací), převážně protonů a elektronů, do volného prostoru a vzniká 

tak EMG vlna [137]. Složky EMG vlny – elektrická E a magnetická H – je možné zapsat podle 

relací (35), (36) a může se uvažovat o spektru šířené EMG vlny, rychlosti šíření jednotlivých 

složek. Na obr. 28 jsou znázorněny základní pozorované efekty sluneční aktivity ve svém 

důsledku působící na Zemi, její povrch a biosféru. 

 

Obr. 28 Dynamické a statické solární efekty působící na Zemi [181]. 

 

Složka elektromagnetického pole generovaného nejrychlejšími (nejmenšími) nosiči 

elektrického náboje q dosáhne k povrchu Země za dobu mezi 8 až 15 minutami. Tato složka 

EMG vlny má malou amplitudu EMG vlny (33), a projevuje se tedy v oblasti silového působení 

Lorentovy síly zejména v oblasti elektrické složky. Plazma tvořená objemově většími objekty 

s elektrickým nábojem q se pohybuje k zemské magnetosféře formou pomalého a rychlého 

slunečního větru rychlostí podle vztahů (41) a (42) a tabulky 12. Jak je popsáno výše, velkou 

část slunečního větru zachytí magnetosféra Země, která se současně podélně deformuje. Pomalá 

část EMG vlny má silné silové účinky a podle Lorentovy formulace EMG sil lze ukázat, že 

převážné efekty v oblasti zemské magnetosféry jsou magnetické povahy EMG pole.  

Část elektricky nabitých částic zejména v oblasti zemských pólů proniká do zemské 

atmosféry, kde prostředí ionizuje. Vlivem této ionizace dochází k efektům změny 

Dynamické a statické efekty působící na Zemi 
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magnetického pole (dB/dt) vyšších úrovní, dochází k následným efektům, jako je rušení 

rozhlasových vln, a k výpadkům nebo kolísání napětí v rozvodných a přenosových soustavách.  

Pro měření účinků slunečního větru na lidský organismus jsme sestavili, v rámci 

experimentálního výzkumu, měřicí pracoviště popsané v kapitole 5. Současně, jak je uvedeno 

v kapitole 4.3 byla sestrojena měřicí aparatura, jejímž základním prvkem je feromagnetická 

SLF anténa pro kontinuální záznam sluneční aktivity metodou SLF měření.  

Účinky na biosféru má složka plazmy velkých a pomalu se pohybujících objektů nosičů 

elektrického náboje, a proto se výzkum zaměřil na měření nízkoúrovňových 

(nízkofrekvenčních) magnetických polí, jeho změn a kolísání.  

Dopadající EMG pole a pole Země vytvářejí superponované nebo interferované EMG 

pole a ovlivňují tak přirozené magnetické pole objektů v biosféře, jak u člověka jak celku, tak 

u jednotlivých orgánů lidského těla a jejich interakci s externím a interním EMG polem. 

Výsledné EMG pole se liší jak svou intenzitou E, H, směrem šíření, tak frekvenčním spektrem 

výsledného EMG pole, rychlostí změn dB/dt, dE/dt, především při porovnání frekvenčních 

analýz a pozorování důsledku vzájemné interakce s biosférou [29]. Výsledným efektem je 

komplexní/sdružený vliv takto změněného EMG pole na výsledné lidské chování v socio-

biologickém kontextu a vlivem na jeho rozhodování. Změny lze postihnout ve změnách 

sociálního chování a jsou empiricky sledovatelné a hodnotitelné. 

 Jak bylo výše uvedeno, psychický stav jedince je možné zkoumat neinvazivními 

primárními a sekundárními metodami (na základě statistiky) jako nástroje stochastického 

systému. Z těchto důvodů před a v průběhu experimentálního výzkumu (primárního 

charakteru) byl prováděn výzkum na homogenní skupině respondentů, a to také měkkými 

psychologickými metodami. Součástí tohoto testování bylo zjišťování úrovně psychické 

odolnosti a výkonnosti respondentů a jejich postoj k vnímání rizika. Vyhodnocení 

psychologického testování je popsáno v následujícím textu. 

 

Provázanost výzkumných oblastí, návrh metody  

 

Změna sluneční aktivity se projevuje změnou hustoty a rychlostí šíření plazmatu 

mezihvězdným prostorem. Můžeme uvažovat podle známých a propracovaných hypotéz popisu 

hmoty – toku nabitých částic v tzv. slunečním větru. Ten se šíří v plazmatickém oblaku 

rychlostí až 800 km/s od Slunce k Zemi. Dopadem a průletem těchto elektricky nabitých částic 

atmosférou vzniká nízkoúrovňové magnetické pole, které se dostává do interakce se zemským 

magnetickým polem a lze jej pojmout jako sférický rezonátor, jehož binaurální frekvence 

(Schumannova frekvence) je f = 7,83 Hz. Binaurální pulzace představují vědecky prokázaný 

proces rezonančního přeladění mozku, který se začal pozvolna prosazovat po publikaci článku 

„Beats in the Brain“ Dr. Geralda Ostera v říjnovém vydání časopisu Scientific American [138]. 

Původně binaurální pulzace objevil v roce 1839 německý vědec H. W. Dove [139].  

Rezonanční přeladění mozku (brain entrainment) je odpovědí mozkových vln na 

opakovanou senzorickou stimulaci, například zvukovými nebo světelnými impulzy. Podle 

Ostera je-li mozek vystaven konstantnímu rytmickému podnětu, dojde k přeladění mozku tak, 

že dojde k synchronizaci mozkových vln s tímto podnětem. Tento jev se nazývá odpověď podle 

frekvence (Frequency Following Response – FFR). Stimulujeme-li mozek pulzací s přesnou 

frekvencí, můžeme v mozku vytvořit odezvu FFR. Stejného jevu lze dosáhnout při tréninku 

mozku, například meditací. Jde o vědecky dokázaný proces, který byl prokazatelně změřen 

EEG přístroji. Binaurální pulzace působí tak, že jsou do každého ucha stereo sluchátky vysílány 

dvě frekvence s odlišnou hodnotou v jednotkách Hz. Při nasazených sluchátkách vypočítá 

mozek okamžitě rozdíl a to způsobí, že levá a pravá mozková hemisféra začnou pracovat ve 

stavu vzájemného sladění (unisono) a dotyčná osoba slyší takzvanou fantomovou frekvenci 

neboli „třetí tón“, to jest uprostřed vnímaný rozdíl mezi oběma tóny v hertzích. Oddělení 
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(separace) těchto dvou původních frekvencí v Hz vytváří konstantní zázněj a jeho pulzace 

odpovídá rozdílu v Hz za vteřinu. Binaurální pulzace v rozsahu alfa, theta a delta je možné 

popsat jako kombinace určité formy meditace a duševního aerobiku. Proces binaurálních 

pulzací je možné použít k navození změněných stavů vědomí na základě výběru vzorce 

binaurálních pulzací tak, aby odpovídaly požadovaným mozkovým vlnám. Po několika 

minutách poslechu a výpočtů se mozek začne těmto binaurálním pulzacím přizpůsobovat, což 

je způsobeno procesem nazývaným odpověď podle frekvence (FFR). Ve skutečnosti nejsou 

binaurální pulzace v prostředí sluchátek vnímány jako zvuk. Jde spíše o neurologický signál 

vnímaný uvnitř mozku na základě spolupráce levé i pravé mozkové hemisféry, které fungují 

unisono („jednohlasně“) a vytvářejí fantomový tón. Odpověď FFR je zpracována nuclei 

olivarius superior (jádro v mozkovém kmeni), což jsou dvě centra umístěná symetricky na obou 

stranách mozku. Tato jádra jsou první centra, která dostávají signály z obou uší. Tato informace 

je zpracována a poté poslána do retikulární formace, což je část mozku, která řídí stav vědomí 

a uvědomění si určité skutečnosti. Retikulární formace potom vede ke změnám v thalamu a 

mozkové kůře, a tím zvyšuje úroveň našeho stavu vědomí. Rozpětí fantomových tónů 

vznikajících při binaurálních pulzacích je od fLo = 0,5 Hz k hodnotě těsně nad fHi = 40 Hz. 

Frekvence nad f = 40 Hz již nejsou oba tóny slučovány a jsou sluchově vnímány jako dva 

oddělené tóny. To však není žádné omezení, protože je to stejné rozpětí, jaké mají všechny 

hlavní (primární) mozkové vlny. Rezonanční přeladění binaurálními pulzacemi nad f = 26 Hz 

by mělo být prováděno pouze v krátkých shlucích impulzů mezi tgmin = 8 až tgmax = 16 vteřinami, 

protože tyto frekvence odpovídají mozkovým vlnám gama, podle výzkumu, popsaném v článku 

[140] na 11 ženách a 9 mužích. Velké druhé harmonické složky byly pozorovány u FFR na 

podněty nižší než asi f = 200 Hz. Amplituda FFR byla větší u mladších věkových skupin. Bylo 

prokázáno, že binaurálního rezonančního přeladění na vlny gama se nejlépe dosáhne přes 

binaurální pulzace alfa nebo theta, takže mozek je již, co se týče konstantního binaurálního 

výpočtu, aktivován. Mozkové vlny gama se netvoří, pokud je mozek ve stavu delta. Nervová 

synchronicita stimulovaná binaurálními pulzacemi je hlavní jev, který pomáhá mozku fungovat 

na vyšší úrovni. Při pravidelném používání dochází často k tomu, že mozek je trvale více 

synchronizován, a to je optimální duševní stav (rozpoložení).  

Mozek vytváří po celý život na základě nových zkušeností nová spojení. Kvalita a síla 

spojení mezi neurony může kolísat v závislosti na vstupu, který mozek dostává. Binaurální 

pulzace v rozpětí alfa, theta a delta přivádějí do mozku kontinuální relaxační vstup a podporují 

zdravé přeprogramování na základě výpočetního zpracování sluchového neurologického 

signálu. V průběhu času se mozek naopak stává odolnějším vůči stresu.  

Mnoho dalších vědeckých týmů na celém světě zkoumá FFR odezvy na různé vnější 

podněty. Ukázalo se, že FFR může být vyvolán i slovními podněty [141].  

Výzkumná práce se však orientuje na odlišný způsob prokázání vnějších 

nízkoúrovňových podnětů na lidský organismus, které jsou vyvolány změnou intenzity sluneční 

aktivity a které jsou založeny na nikoli neurologických, ale na psychofyziologických měřeních, 

která jsou dále ověřována psychologickými testy celého homogenního vzorku 49 respondentů. 

Korelačními metodami dříve zveřejněného výzkumu je prokázáno, že Slunce ovlivňuje 

finanční trhy třemi způsoby:  

a) Jedenáctiletým cyklem sluneční aktivity 

b) Geomagnetickými bouřemi 

c) Cyklem nočního lunárního osvětlení 

Zdroj: www.solarcycles.net 

Psychologické výzkumy a výzkumy chování propojují geomagnetismus a lunární fáze 

s lidskou náladou a sluneční skvrny s lidskou citlivostí [141a]. Výzkumy v této oblasti provádí 

John Hampson [142] (www.solarcycles.net), investiční analytik a trader. John Hampson ve své 

studii Trading The Sun [143] prokazuje, že v přirozených cyklech Slunce, jmenovitě sluneční 
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skvrny, geomagnetismus a měsíční osvětlení, jsou základy příčiny určitých cyklických vzorů 

působících například v ekonomii. Růst inflace, změny demografie a sentimentu sezonnosti 

akciových trhů vidíme ve slunečních jevech a jejich vlivu na člověka jako řízené cyklické 

vzory, které se opakují v průběhu času. Hampson vše dokládá na případu slunečního vrcholu v 

březnu 2000, který odpovídá i vrcholu akciového indexu SP500. Analyzované období je 

v letech 1997–2002, dle grafu 6 a 7. 

 

Graf 6 Korelace sluneční aktivity a akciového indexu SP500 v období 1997 až 2002, (absolutní 

hodnoty SP500) [142].  

 

Graf 7 Korelace geomagnetismu a akciového indexu SP500 v období 1997 až 2002, (normalizované 

hodnoty SP500) [142]. 

 

Dílčí závěr 
 

V této části práce byly zhodnoceny měřicí metody a vybrána progresivní metoda pro měření 

ULF polí. Bylo realizováno a testováno funkční zařízení pro nezávislé měření ULF 

geomagnetického pole a jeho záznam.  
Byl vyhodnocen parametr zpoždění EMG vlny sluneční plazmy pro další psycho-fyziologické 

zhodnocení jejich vlivu. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI VÝZKUMU  

5.1 PROVEDENÍ VÝZKUMU, REALIZACE METOD 

Nízkoúrovňová magnetická pole vyzařovaná jak člověkem, tak geomagnetickým 

systémem Země jsou ve vzájemné interakci. Na vědecké bázi se však zatím tato interakce 

nepodařila jednoduchým způsobem potvrdit [2]. Jedním z důvodů může být nedostatečná 

provázanost rozsáhlého mezioborového vědeckého poznání, absence dedukce v provázanosti 

tohoto poznání a také nedostupnost vědeckých přístrojů pro měření nízkoúrovňových ULF, 

SLF, ELF magnetických a elektromagnetických polí [129]. 

Cílem této části výzkumu je prokázat, že změny geomagnetického systému Země v 

závislosti na sluneční aktivitě, resp. v důsledku geomagnetických bouří, podstatně ovlivňují 

nízkoúrovňová magnetická pole působící na lidský organismus a způsobují jeho změnu chování 

a rozhodování. Dále je také požadavek prokázat to, že vzájemná interakce nízkoúrovňových 

magnetických a elektromagnetických polí člověka s nízkoúrovňovými EMG poli vyvolanými 

geomagnetickými změnami není zanedbatelná, tedy z hlediska metody opodstatněná.  

 

5.2 NÁVRH A ŘEŠENÍ METODICKÝCH POSTUPŮ 
Řešení výzkumu vlivu nízkoúrovňových magnetických polí na lidský organismus 

jednak spočívá v monitorování a snímání okamžitých hodnot magnetického pole a jeho změn a 

jednak v realizaci experimentálního výzkumu v oblasti psychofyziologické s výstupem, který 

vyhodnotí změny chování jednotlivce při zátěži.  

Pro řešení monitorování a vyhodnocování okamžitých hodnot magnetického pole Země 

bylo v rámci bakalářské a magisterské práce navrženo pracoviště, otestováno a laboratorně 

využíváno, dále byly použity zdroje dat měřených dalšími pracovišti. Tato práce se podrobně 

zabývá realizací a vyhodnocením experimentálního výzkumu nízkoúrovňových magnetických 

polí a jejich působení na lidský organismus v oblasti návrhu metod psychofyziologického 

měření lidského organismu a hledá korelační závislosti mezi změnami psychofyziologických 

parametrů lidského organismu a změnami nízkoúrovňových magnetických polí v zemském 

rezonátoru v důsledku změn sluneční aktivity. 

Strategie, postupy ve výzkumu 

Výzkum je rozdělen do dvou částí. Pro potvrzení stanovených hypotéz H0 a H1 byl 

proveden základní výzkum spočívající v nepřímém měření nízkoúrovňových magnetických 

polí v pásmech SLF (Super Low Frequency Band: f = 30 Hz – 300 Hz) a ELF (Extreme Low 

Frequency Band: f = 0,1 Hz – 30 Hz) a prokázání změn jejich intenzit v důsledku 

geomagnetických bouří. Pro potvrzení hypotézy H2 bylo provedeno srovnání historických 

měření intenzit magnetických bouří v důsledku zvýšené aktivity Slunce se změnou 

ekonomického chování a rozhodování člověka. Jako korelační citlivostní parametr byl zvolen 

index (DJIA). 

Základní výzkum na vstupu vychází z validních měření nízkoúrovňových magnetických 

polí v pásmu SLF, ELF a následném vyhodnocení jejich vlivu na lidský organismus. Jako 

metoda tohoto výzkumu – vyhodnocení vlivu je použito psychofyziologické měření lidského 

organismu a jsou hledány korelační závislosti mezi změnami psychofyziologických parametrů 

lidského organismu a změnami nízkoúrovňových magnetických polí v zemském rezonátoru 

v důsledku změn sluneční aktivity. Měření magnetických polí v oblasti zemského povrchu byly 

kontrolovány náhodným měřením anténou a navrženým měřicím pracovištěm, popsaném výše 

a zobrazeném na obr. 21 a), b), c), d) a obr. 29.  

Jako aplikovaný (sekundární) výzkum se považuje část práce, z dosavadních 

publikovaných výzkumů a záznamů geomagnetických bouří na Zemi v důsledku zvýšené 

sluneční aktivity a je k dispozici přístupné velké množství naměřených veličin v časové ose. 

Zdrojem těchto historických měření je NASA [38]. Zdrojem historického vývoje indexů 
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kapitálových trhů je Economic Research [135]. V části předložené práce se aplikovaný výzkum 

zaměřuje na analýzu a porovnání kapitálových trhů s naměřenými intenzitami např. 

geomagnetických bouří v jedné časové ose a pro vybraný časový úsek provedeného vlastního 

základního výzkumu porovnání s vyhodnocením psychofyziologických měření vzorku 

respondentů. 

Kontrolní měřicí systém ULF, SLF, ELF magnetických polí 

Měřicí systém byl sestaven ze dvou základních bloků. Prvním je anténní část pro měření 

polí v pásmech ULF, SLF, ELF, která je navázaná na vyhodnocovací a záznamové zařízení, 

které slouží pro monitorování a vyhodnocování magnetických polí [144].  

Anténní část je založena na konstrukci antény v pásmu ULF, SLF, ELF. Na obr. 22 a) 

je funkční vzorek feromagnetického typu EMG SLF antény pro pásmo SLF [145]. Návrh 

monitorovacího systému pro vyhodnocení naměřených veličin byl zpracován v práci [146] a 

základ jednotky je na obr. 21 b), c), d). Schematické uspořádání pracoviště je na obr. 29. 

 

 

Obr. 29. Laboratorní verze monitorovacího systému podle práce [147].  

Výsledky takto nastaveného výzkumu jsou porovnány s hypotézami, a to pro jejich 

potvrzení nebo vyvrácení. Při prokázání hypotéz lze očekávat následnou změnu náhledu 

vědecké veřejnosti v oblasti účinku vnějších elektromagnetických polí nízkých hodnot na 

lidský organismus, a to se všemi technickými, ekonomickými a společenskými dopady. 

 

Technický popis použité metody psychofyziologického měření  

 V následujícím textu jsou popisovány metody s využitím zdroje Javorka a kol. [46]. 
Elektromyografie (EMG) je vyšetřovací metoda sloužící k diagnostice 

nervosvalového aparátu. Napomáhá určit funkce svalu, popř. přítomnost poškození svalové 

tkáně nebo nervu. Podstatou metody je měření elektrických potenciálů vznikajících v důsledku 

kosterní svaloviny. Při využití konduktivní techniky je stimulační elektroda připojena ke zdroji 

elektrických pulzů a snímací elektroda na záznamové a zobrazovací zařízení. Jedna ze dvou 

elektrod stimuluje příslušný nerv velmi malým elektrickým impulzem. Povrchová snímací 

elektroda je obvykle připevněna na kůži a zaznamenává změny elektrického potenciálu ve svalu 

v µV. 

Respirace (dýchání, ventilace) je proces výměny plynů mezi organismem 

a prostředím. Navenek se tento proces projevuje jako dech. Tento pojem představuje i sled 

chemických reakcí v buňkách, označovaný jako buněčné dýchání. K vlastní výměně plynů 

dochází v plicních sklípcích (alveolech) spojených s hustou sítí vlásečnic. Během dýchání je 

vzduch nasáván díky tlakovému spádu do plic, který je vytvořen činností inspiračních svalů. 

Pokles bránice při nádechu činí asi 1 cm a žebra se zvedají za pomoci vnějších mezižeberních 

svalů. Výdech je pasivní děj, při němž dochází ke koncentraci alveolů. Měření probíhá pomocí 

pružného pásu zaznamenávajícího změnu obvodu hrudníku a břicha. Měří se především 

amplituda brániční (Thor) a hrudní (Abd) ventilace. 

Anténa Vstup 

Zobrazovací zařízení 
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Elektrodermální aktivita neboli kožně galvanická reakce (Skins) je 

psychofyziologický jev založený na změnách elektrické vodivosti (odporu) kůže, vyvolaných 

vnějšími i vnitřními podněty působícími na organismus. Elektrický odpor kůže mezi měřicími 

elektrodami je závislý na funkci potních žláz, jejichž činnost je regulována sympatickým 

systémem. K měření se využívá slabý stejnosměrný proud a registrace příslušné úrovně kožní 

vodivosti je v µS. Elektrodermální aktivita je citlivým ukazatelem změn psychofyziologického 

stavu a využívá se jako indikátor psychické zátěže. 

Tělesná teplota je typická pro fungování každého organismu a je závislá na tělesné 

stavbě, metabolismu, životním prostředí a dalších faktorech. Na její změny mají vliv faktory, 

jako je bazální metabolismus, zvýšená svalová aktivita, zvýšená teplota tělových buněk, 

hormony štítné žlázy, nadledvinek psychické procesy, věk, denní doba, tělesná aktivita. 

Regulaci zajišťují senzory na povrchu i uvnitř těla a také hypotalamus. 

Srdeční pulz je tlaková vlna, vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do aorty. 

Odtud se dál šíří tepnami do celého těla. Lze ho nahmatat na větších tepnách blízkých povrchu 

těla, nejčastější tepnou pro měření pulzu je krkavice, vřetenní tepna nebo zápěstní tepna. 

Nejčastěji hodnocenými parametry jsou frekvence, plnost a pravidelnost. BVP – Blood Volume 

Puls pro Heart Rate Variability (HRV) je způsob snímání tepové frekvence pro studie metod 

pro zlepšení odborné přípravy variability srdeční frekvence (VSF), respirační sinusové arytmie 

(RSA) a kardiorespiračních synchronů (CRS). Jedná se o významné oblasti současného 

výzkumu, které rozšiřují znalosti o nových klinických aplikacích a tréninkových postupů pro 

zlepšení sympaticko-parasympatické rovnováhy. Například výzkum Lehrera [170] prokázal, že 

trénink u pacientů s astmatem snižuje závažnost jejich astmatu. Podobně také výzkum Del Pozo 

(Del Pozo, Del Pozo SCHER a Guarneri, 2004), [133a] ukázal, že u kardiaků se může zlepšit 

jejich HRV. Kromě toho Giardino, Chan a Borson (2004) ukázali přínos u pacientů s 

chronickou obstrukční plicní nemocí, a to pomocí HRV tréninku. 

Všechny výše uvedené fyziologické veličiny jsou závisle proměnné, u nichž se v rámci 

experimentálního výzkumu vyjadřovala korelační závislost k nezávisle proměnné intenzitě 

sluneční aktivity. Pro vyhodnocení vzájemných závislostí byl použit databázový a 

vyhodnocovací software v prostředí Microsoft Excel [158]. 

 

Metodologické parametry  

Experimentální výzkum byl zahájen v laboratoři ÚTEE, FEKT, VUT Brno 22. dubna 

2014 a trval do 26. června 2014, na homogenním vzorku 49 respondentů mužů a žen ve věku 

19 až 26 let.  

Celková doba měření psychofyziologických parametrů jednoho respondenta na zařízení 

BioGraph Infiniti [134] (Thought Technology Ltd.) byla 19 minut ve čtyřech fázích: 

• uvolnění (relaxace),  

• čtení barev (zátěž – stres),  

• uvolnění,  

• matematický test (zátěž – stres), 

• uvolnění.  

Ve fázi čtení barev docházelo k psychickému zatížení respondentů a organismu pomocí 

Stroopova barevného testu. „Stroop efekt“ je psychologický test, což znamená, že je osoba při 

vykonávání nějakého úkolu snadno rozptýlena svými automatickými reakcemi a návyky. Test 

je pojmenován po americkém psychologovi [148] Johnu Ridley Stroopovi (1897–1973), který 

se zabýval tímto fenoménem. Stroopův test byl poprvé vydán v roce 1929. Ve fázi matematický 

test (Math) respondent v duchu odčítal číslo 7 od čísla 1081, což mu způsobovalo značnou 

psychofyziologickou zátěž (stres). Celkový počet měření byl 210, s průměrem 4,29 měření na 

jednoho respondenta. Závislost mezi počtem měření a počtem respondentů, kteří dokončili 

testy, je uvedena v tabulce č. 6.  
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Tab. 6 Závislost počtu dokončených měření na počtu respondentů 

Počet respondentů Počet měření 

4 1 

1 2 

4 3 

12 4 

24 5 

4 6 

49 SUMA 

 

Před zahájením experimentálního výzkumu v laboratorních podmínkách byl proveden 

hromadný sběr psychologických dat od všech účastníků výzkumu (respondentů) pomocí 

několika psychologických testů. Jedním z nich byl test ASS-SYM [149]. Tento test měří 

citlivost respondenta na změny v přechodu ze zatížení do odpočinku. Všechny výsledky 

psychologických testů jsou v korelaci s psychofyziologickým měřením. 

 

Průběh testu  

Po příchodu respondenta do laboratoře (s upravenými parametry – minimalizován vliv 

výkyvů teplot, osvětlení, hluku, změn obsluhy, vlivu alkoholu, vlivu drog, v homogenizovaném 

magnetickém poli s opakovatelnými vlastnostmi atd.) byly odborně vyškolenou obsluhou 

laboratoře zjištěny vstupní proměnné podle tab. 7. Doba zápisu byla zprůměrována na sedm 

minut.  
 
Tab. 7 Počáteční měření vstupních proměnných u každého respondenta 

Vstupní proměnné Jednotka Počet měření 

Měření tělesné teploty oC 210 (420) 

Měření krevního tlaku mmHg 210 (420) 

Zdravotní stav 
Popis aktuálního zdravotního 

stavu – anamnéza 
210 

Počet pozitivních měření na alkohol ‰ 1 

Počet měření pomocí „Luscher psychological test 

colors“ 
Index 210 

 
Tab. 8 Přehled závisle proměnných 

Závisle proměnné – psychofyziologická měření Jednotka Počet měření 

Kožní odpor µS 210 

Kožní teplota 
oC 210 

Průtok periferní krve BVP % 210 

Srdeční pulz BVP puls/min 210 

Hrudní dýchání f/min 210 

Břišní dýchání f/min 210 

Kontrakce trapézového svalstva EMG µV 210 

Kontrakce obličejového svalstva EMG µV 210 
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Tab. 9 Výstupní proměnné před opuštěním laboratoře 

Výstupní proměnné Jednotka Počet měření 

Zrcadlový Drawing Test – měření výkonu S 210 

Test zvládání rizika index 210 

Měření tělesné teploty oC 210 (420) 

Měření krevního tlaku mmHg 210 (420) 

 

Následně byly u každého respondenta měřeny psychofyziologické parametry (závisle 

proměnné) dle tab. 8. Závěrečná měření výstupních proměnných před opuštěním respondenta 

laboratoře jsou součástí tab. 9. Vstupní a výstupní proměnné a jejich doba měření byly 

zprůměrovány na sedm minut. Proces vlastního měření na zařízení BioGraph Infinity je popsán 

v tab. 10. Celková doba měření psychofyziologických parametrů na respondenta byla 19 minut. 

Celková doba měření včetně měření vstupních a výstupních proměnných na respondenta byla 

33 až 35 minut. 

 
Tab. 10 Přehled jednotlivých fází měření a rozvrh stimulace EMG 

Měřicí proces Jednotka Počet Stimulace – EMG 

Základní fáze min. 5 x 

Zátěž – Stroopův test barev min. 2 
impuls f = 1 kHz, start = 

100 ns, λ / 2 = 168 µs 

Relaxační fáze min. 5 x 

Zátěž – Odečítání 1081 − 7 min. 2 
impuls f  = 1 kHz, start = 

100 ns, λ / 2 = 168 µs 

Relaxační fáze min. 5 
impuls f  = 1kHz, start = 

100 ns, λ / 2 = 168 µs 

 

Vlastní měření respondentů 

 

            Pro měření psychofyziologických vlastností lidského těla na vzorku respondentů bylo 

použito měřidlo k bio a neuro feedbacku BioGraph Infiniti. Byly měřeny tyto signály a 

proměnné, tab. 11. 

Tab. 11 Sledované parametry vlastního měření 

B: BVP amplitude mean (Rel) 

B: BVP HR mean (beats/min) 

B: BVP HR std. dev. 

B: BVP peak freq. mean (Hz) 

B: BVP IBI std. dev. (SDRR) 

B: BVP VLF % power mean 

B: BVP LF % power mean 
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B: BVP HF % power mean 

B: BVP VLF total power mean 

B: BVP LF total power mean 

B: BVP HF total power mean 

B: BVP LF/HF (means) 

Total spectral power 

C: EMG mean (uV) 

D: EMG mean (uV) 

E: Skin conductance mean (uS) 

E: SC as % of value mean (%) 

F: Temperature mean (Deg) 

F: Temp as % of value mean (%) 

G: Resp rate mean (br/min) 

B&G: (HR max-min) mean (b/min) 

G: Abd amplitude mean (rel) 

H: Thor amplitude mean (rel) 

G&H: Abd-tho ampl diff (means) 

Měření bylo provedeno ve třech fázích uvolnění (relaxačních) a ve dvou fázích 

zátěžových (stresových), s důrazem na zvýšení psychologické zátěže (stresu) respondenta dle 

tab. 10. Pro nastavení minima zátěže a eliminace vlivu rozdílných magnetických polí 

z předchozího úseku několika hodin (nastavení minimálního Off-setu změn magnetického pole) 

byly fáze stresu podpořeny zvýšeným nízkoúrovňovým elektromagnetickým polem pomocí 

generátoru, zesilovače a Helmholtzovy cívky – EMG vysílací antény s cílem působit na EEG 

mozkové vlny respondenta. Vygenerované nízkoúrovňové pole představovalo simulaci vlivu 

změn sluneční aktivity jako přídavné EMG pole ke skutečné intenzitě sluneční aktivity zjištěné 

pro každý den z NASA. Parametry EMG pole v oblasti vysílací antény – Helmholtzovy cívky 

byly stanoveny na úrovni zemského magnetismu Bmax = 50 T, impulz měl frekvenci f =1 kHz, 

start = 100 ns, λ / 2 = 168 μs, jeho tvar je zobrazen na obr. 30. Následující obr. 31 představuje 

schematické zapojení použitého měřicího přístroje pro vysílání OFF-setu EMG pole. 
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a)       b) 

Obr. 30 Průměr stimulačního impulzu, a) nastavení funkčního generátoru, b) průběh budicího signálu 

TM vysílací antény.  
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Obr. 31 Schéma měřicí a simulační aparatury. 

 

Na obr. 32 a), b), c) jsou příklady umístění a snímání parametrů respondenta v upravené 

laboratoři. V podobě dokumentární fotografie z uskutečněného výzkumu. 

 

 

5.3 HLAVNÍ ČÁSTI ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 
Zpracování dat bylo rozděleno do tří oddělených částí: 

a) Vyhodnocení kvalitativních údajů z psychologického vyšetření.  

b) Vyhodnocení kvantitativních dat z psychofyziologických měření na přístroji BioGraph 

Infiniti [150].  

c) Stanovení rozsahu hodnot pro sledované typy parametrů (parametry z tzv. 

psychofyziologických norem), pro analýzu rozsahu hodnot parametrů 

psychofyziologického výzkumu byl použit speeder diagram, stanoven benchmark jako 

standardní sada parametrů různých respondentů, kteří dosáhli nejlepších výsledků. 

d) Stanovení zahrnutých proměnných parametrů a veličin vstupujících do měřicího procesu: 

• Laboratorní prostředí (teplota, atmosférický tlak a vlhkost, intenzita osvětlení, 

koncentrace vzdušných iontů). Laboratorní prostředí bylo v uvedených parametrech 

homogenizované, nehomogenita magnetického pole v prostoru měření byla 

minimalizována pomocí navržené podložky umístěné v měřicím centru 

psychofyziologických parametrů. 

• Intenzita sluneční aktivity [151]. 

• Měsíční fáze [152].  

• Rozvoj ekonomického prostředí indikovaného vývojem DJIA [39]. 

• Individuální stav respondenta v době měření, vyloučení psychických problémů, 

nežádoucích fyziologických stavů a snížení vlivu rozdílné expozice změnami 

magnetického pole v předchozích několika hodinách. 

• Tělesná teplota a tlak respondenta před a po psychofyziologickém měření, informace o 

aktuálním zdravotním stavu respondenta – anamnéza. 

• Vyloučení požívání drog – test na alkohol. 

 

     
a)                                            b)    c) 

Obr. 32 Měření respondenta v laboratoři UTEE FEKT VUT v Brně a) umístění senzorů na těle a vysílací 

antény Off-set magnetického pole, b) umístění měřicího pracoviště INFINITY, čtecího 

zařízení – monitoru respondenta, c) homogenizovaný měřicí prostor v laboratoři. 

Stimulace respondentů externím 

magnetickým polem 

 

Vysílací TM anténa – Helmholtzovy 

cívky  Zesilovač 
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Fyziologický profil respondentů 

Fyziologický profil respondenta je zachycen prostřednictvím měření jeho 

psychofyziologických parametrů a je uveden na následujícím obr. 33. Byly měřeny tyto 

psychofyziologické parametry: „EMG“ trapéz a čelo, kožní vodivost kůže „Skin Cond“, tělesná 

teplota „Temp“ a tepová frekvence srdce „BVP“ na prstech levé ruky a břišní a hrudní dýchání 

„Resp rate“. „BVP“ jako celkový spektrální výkon srdce je určen z frekvenčních parametrů 

„VLF, LF, HF“. 

C: EMG 

D: EMG 

 
 

E: Skin Cond 

F: Temp 

 
 

B: BVP 

 
 

G: Resp rate 

B: BVP HR from IBI 

 
 

B: BVP VLF Total power 

B: BVP LF Total power 

B: BVP HF Total power 

µV 
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Obr. 33 Fyziologický profil respondenta [134] BioGraph Infinity. 

 

 

Korelační systém měřených dat 

a) Po zpracování naměřených dat pomocí statistických metod byly hledány korelace mezi 

závisle a nezávisle proměnnými: 

• Vztah mezi kvalitativními psychologickými hodnoceními respondentů s jejich 

naměřenými psychofyziologickými parametry. 

• Vliv nízkoúrovňových magnetických polí, generovaný v laboratorních podmínkách 

především ve dvou zátěžových fázích psychofyziologických měření na změny 

psychofyziologických parametrů respondentů. 

b) Výsledky dle výše uvedených bodů, byly dány do korelace se:  

• Sluneční aktivitou. 

• Fázemi měsíce. 

• Vývojem DJIA (v normalizovaném tvaru). 

• Prostředím v laboratoři definovaném výše. 

c) Pro eliminaci vnějších vlivů na výsledcích měření byly provedeny: 

• Četnost opakovaných měření, průměr na respondenta čtyři měření. 

• Homogenizace nízkoúrovňového magnetického pole v centru měření. 

• Měření krevního tlaku a teploty a testu na alkohol před každým měřením. 

• Zjišťování individuální psychické a zdravotní anamnézy respondentů před měřením. 

 

5.4 DOPADY NA SOCIO-EKONOMICKÉ LIDSKÉ VZTAHY 
 

             Interakce magnetických nízkoúrovňových polí vyvolaných změnami v intenzitě 

sluneční aktivity s EEG vlnami mozku se s vysokou pravděpodobností odrazí do socio-

ekonomického chování lidí, jak je například uvedeno v práci [153]. Jedná se o kolísání 

výkonového spektra EEG, a tudíž variability vyjádřených jako fMTI (Functional Magnetic 

Resonance Imaging).  

Korelační závislost indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA) na intenzitě sluneční 

aktivity je vyjádřena na obr. 34, od roku 1900 do roku 2014. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_magnetic_resonance_imaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_magnetic_resonance_imaging
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Obr. 34 Korelační závislost indexu DJIA na sluneční aktivitě [154].  

 

Z obalové křivky je zřejmá korelační závislost indexu DJIA na změně intenzity sluneční 

aktivity. Během realizovaného experimentálního výzkumu byla korelační závislost upřesněna 

na základě sekundárního výzkumu ze zdrojů NASA, obr. 35. Do znázorněných průběhů na obr. 

35 jsme zahrnuli i fáze měsíce, pro další možnosti studie závislosti DJIA na změnách fáze 

měsíce, nicméně dále se touto oblastí tato práce nezabývá. 

 

Obr. 35 Závislost indexu DJIA na sluneční aktivitě v období realizovaného experimentálního výzkumu 

[154].  
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Rozhodování v oblasti investic je založeno na celkové investiční psychóze 

(mimoverbální vazba mezi shodně zaměřeným myšlením jisté skupiny lidí) a na individuálním 

přístupu k řízení rizik každého investora. Cílem experimentálního výzkumu je potvrzení či 

vyvrácení hypotézy, které tvrdí, že psychicky labilní jedinci mají tendenci k averzi k riziku a 

vykazují vyšší citlivost k interakci nízkoúrovňových elektromagnetických vln v zemském 

rezonátoru s EEG mozkových vln. 

Jak bylo publikováno například v [155], experimentální výzkum, kvantitativní 

zpracování „hard dat“, resp. psychofyziologických proměnných lidského těla, a kvalitativní 

zpracování soft psychologických dat, ASS-SYM, Lüscherův psychologický test barvy a 

Zrcadlové kreslení bylo základem pro kvalitativní posouzení citlivosti vzorku respondentů na 

kolísání intenzity slunečního větru.  

Podle obr. 36 lze předpokládat, že vznikne skupina respondentů, kteří jsou lhostejní ke 

změnám slunečního větru a významem budou psychicky stabilní (A). Dále lze očekávat, že 

bude skupina respondentů, kteří jsou vysoce citliví na tyto změny, pokud jde o jejich duševní 

stabilitu a významem budou psychicky labilní (C). B1 je skupina respondentů, kteří budou 

spíše indiferentní. B2 je skupina respondentů, kteří jsou více citliví na změny slunečního 

větru. Tuto skupinu jsme označíli jako emočně labilní EL a v další části se na ni v této 

práci zaměřujeme, a to z pohledu vlivu nízkoúrovňových polí na tuto skupinu. 

 
Obr. 36 Závislost významnosti psychické citlivosti respondentů na intenzitě sluneční aktivity [155]. 

 
 

5.5 METODY PSYCHOFYZIOLOGICKÉ ČÁSTI VÝZKUMU 
 

Jako metoda výzkumu byl použit empirický výzkum v podobě experimentu. Objektem 

výzkumu byl homogenní vzorek 49 respondentů mužů a žen ve věku od 19 do 26 let. Jednalo 

se o studenty Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně a Vysokého učení 

technického v Brně. Pro objektivní měření změn ionosféry jsou známy postupy a metody [106], 

obr. 15. Z dřívějších pozorování lze sekundárním výzkumem ukázat na souvislost mezi 

změnami magnetického pole a sociálním chováním skupiny lidí. Jde také o navázání na práce 

Rollina McCraty [131], který popsal účinek okolních vlivů prostředí na koherenci fyzickou, 

emocionální, mentální a duchovní, s další vazbou na kardiovaskulární systém a jeho rezonanční 

frekvenci f = 0,1 Hz, (pásmo ELF f = 0,04 až 0,26 Hz, podmínka srdeční koherence) a 

Alexandera Tchijevského [172].  
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Popis výzkumu 

Vyhodnocení výzkumu a ověření hypotéz, H0–H2 

V průběhu experimentálního výzkumu bylo na zařízení BioGraph Infiniti (například 

obr. 16) naměřeno velké množství psychofyziologických dat v prostředí uvolnění a psychické 

zátěže respondenta, jejichž hodnoty lze statisticky kvantifikovat, a současně byl měřen, pomocí 

psychologických testů, psychologický stav respondenta. Tyto zjištěné stavy lze kvalitativně 

vyjádřit. Byla vytvořena unikátní velká množina korelačních závislostí psychofyziologických 

parametrů lidského organismu a kvalitativního psychologického měření na intenzitě sluneční 

aktivity. 

Částice plazmy – slunečního větru zachycené zemským magnetickým polem putují v polárních 

oblastech podél silokřivek až do horních vrstev atmosféry se všemi efekty popsanými v úvodu 

práce. Zde ale svým výzkumem navazují autoři práce [95]. Ukázalo se, že se magnetické 

silokřivky pohybují a mění v čase a prostoru. Základní mód je způsoben otáčením Země. 

Silokřivky blízké k Zemi mají přibližně dipólový charakter a otáčejí se spolu se Zemí (pro 

vzdálenější silokřivky to neplatí, jsou protaženy do „magnetického ohonu“. Na denní straně 

(směrem ke Slunci) jsou blízké silokřivky slunečním větrem – externím EMG polem 

deformovány a mění svůj tvar (hustotu zemského EMG pole), a to významně se drží 

u zemského povrchu, naopak na noční straně Země (směrem od Slunce) jsou tytéž silokřivky 

vzdálené od povrchu Země. Tím vzniká kmitání silokřivek způsobené rotací Země a 

postavením vůči Slunci. Silokřivka se může rozkmitat i dalšími způsoby, například energie 

uvolněná při přepojení magnetických silokřivek ve vírech na bocích magnetosféry způsobuje 

ultranízkofrekvenční EMG vlny (mohou nastat EMG jevy – například soliton atd.). Golfský 

proud a pohyby zemského magmatu také mění EMG pole Země a superponují se k okamžité 

hodnotě EMG pole atd.  

V průběhu popisovaného výzkumu – realizovaného experimentu – byla sluneční aktivita 

indikována z agentury NASA, která pro vědecké účely shromažďuje hodnoty denních měření 

sluneční aktivity. Na následujícím grafu č. 8 je záznam sluneční aktivity ve sledovaném období, 

ve kterém laboratoř UTEE FEKT v Brně prováděla experimentální výzkum. 

 

Graf 8 Vývoj sluneční aktivity po dobu realizace experimentálního výzkumu dle kapitoly 3 [45]. 

V grafu 8 parametr „Slunce – 8 dnů“ reflektuje faktický vliv částic slunečního větru, 

které podle jeho rychlosti dopadají do oblasti magnetosféry Země se zpožděním od 2 do 8 dnů. 

Podle zdroje [172a] je možné sluneční vítr považovat za bezesrážkové plazma pohybující se 

rychlostí vp = 300–800 km/s radiálně směrem od Slunce. Jeho koncentrace (hustota částic) se 

mění v rozmezí p = 1–10 cm-3 a tepelná energie se pohybuje v rozsahu Wp = 1–30 eV. 

V hmotnostním spektru převažují protony (96 %) a jádra helia (4 %), podíl těžších prvků je pro 

naše účely zanedbatelný. Pro měření parametrů slunečního větru (přesněji jeho protonové 
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složky) byl zkonstruován detektor pracující na oběžné dráze, složený ze šesti Faradayových 

válců, jak bylo popsáno výše na obr. 10. Systém v každém okamžiku poskytuje šest nezávislých 

údajů, ze kterých lze analyzovat parametry plazmy (koncentrace, tři složky vektoru rychlosti a 

teplotu) [94].  

Při korelaci psychofyziologických parametrů lidského organismu se změnou sluneční 

aktivity je nutné k okamžité rychlosti dopadající části slunečního větru přihlížet a s tím 

spojeným zpožděním dopadu na Zemi, a tedy k následným efektům. Při průměrné vzdálenosti 

Země od Slunce (149 600 000 km) dopadne část plazmy vyvržené erupcí na Slunci (protony), 

tzv. pomalý sluneční vítr, na zemskou magnetosféru za 5,77 dne, tzn. za 138 hodin, a druhá část 

plazmy (jádra helia), tzv. rychlý sluneční vítr, za 2,16 dne, tzn. za 54 hodin, fotony dorazí 

rychlostí světla c za 8,31 min. 

Podle vztahů je čas průletu:   

min

min

slt
v

  ,        (41)  

max

max

slt
v

 .        (42) 

Podle výrazů (41) a (42) získáme časový interval mezi vznikem plazmatu a jejím 

dopadem rychlé a pomalé složky na zemskou magnetosféru, tab. 12.  

Z těchto jednoduchých úvah vyplývají očekávané změny magnetosféry a jejich 

působení na lidský organismus. Pokud observatoř vizuálně zaznamená vznik nové masivní 

erupce na Slunci (se zpožděním 8,31 min.), pak začátek (složení hmotnostního spektra plazmy) 

změn zemské magnetosféry lze očekávat za 2,16 dne a masivní změnu EMG polí v prostoru 

povrchu Země do 5,77 dne od dne vzniku erupce. Podle experimentálních empirických 

pozorování se masivní změny odehrávají, ve více jak 90 %, až po době osmi dnů od záznamu 

erupce [156]. 

 
Tab. 12 Vyhodnocení doby uplynuté od vzniku a dopadu slunečního větru do magnetosféry Země 

Veličina Hodnota 

Průměrná vzdálenost Země od Slunce v (km) 149 600 000 

Min. rychlost slunečního větru v (km/s) 300 

Max. rychlost slunečního větru v (km/s) 800 

tmin=ls/vmin  5,77 dne 

tmax=ls/vmax  2,16 dne 

tf=ls/c 8,31 min. 

 

Psychologický výzkum 

Technický popis metod psychologického výzkumu 

 Použitá psychologická měření byla zvolena s ohledem na dva faktory: (i) zjistit statické 

psychologické předpoklady respondentů (metody ASS-SYM [160c] a MBTI), (ii) monitorovat 

průběžnou psychickou zátěž respondentů (metoda barvový test podle Lüschera), (iii) 

monitorovat stav psychického výkonu respondenta pomocí metody Zrcadlového kreslení 

[160b].  

Testováním metodou ASS-SYM byly sledovány následující psychologické stavy 

(proměnné): 

SYM_I Fyzické a psychické vyčerpání 

SYM_II Nervozita a psychické napětí 

SYM_III Psychofyziologická dysregulace 

SYM_IV Výkonnost a poruchy chování 
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SYM_V Břemeno bolesti 

SYM_VI Sebeurčení a sebeovládání problémy 

ASS_SYM Obecné symptomy a problémy 

Jednalo se tedy o určení převládající psychické zátěže respondenta související se změnami 

vnitřních psychických postupů a hodnocení sám sebe. 

 Testováním kognitivních stylů respondenta (BMTI – Myers-Briggs Type 

Indicator) se zjišťoval osobnostní profil respondenta v těchto kategoriích [159a]: 

ISTJ 

Vážní a klidní, se zájmem o jistotu a klidný život. Výjimečně svědomití, odpovědní a spolehliví. 

Schopní se dobře koncentrovat. Obvykle se zajímají o podporování a udržování tradic a 

institucí. Svoji práci si umí dobře uspořádat a pracují tvrdě a neúnavně směrem ke svým 

stanoveným cílům. Obvykle jsou schopni dokončit cokoliv, pro co se jednou rozhodli. 

ISTP 

Klidní a rezervovaní, zajímají se o to, jak a proč věci fungují. Jsou velmi zruční, pokud se týká 

mechanických věcí. Berou na sebe riziko a žijí současností. Obvykle se zajímají a mají talent 

na extrémní sporty. Jejich touhy jsou nekomplikované, jsou loajální ke svým partnerům i ke 

svému vnitřnímu žebříčku hodnot, ale nedělají si velké starosti s dodržováním zákonů a 

pravidel, pokud leží v cestě něčemu, co hodlají udělat. Samostatní a analytičtí, výborní v hledání 

řešení praktických problémů. 

ISFJ 

Klidní, laskaví a zásadoví. Mohou být závislí na úspěchu. Obvykle kladou potřeby ostatních 

nad své vlastní. Stálí a praktičtí, oceňují jistotu a tradice. Mají prostorovou představivost a 

smysl pro fungování věcí. Jsou dobří pozorovatelé. Výjimečně citliví na pocity druhých lidí, 

rádi druhým slouží. 

ISFP 

Klidní, vážní, citliví a laskaví. Nemají rádi konflikty a vyhýbají se dělání čehokoliv, co by 

mohlo konflikt vyvolat. Loajální a spolehliví. Mají výjimečně vyvinuté smyslové vnímání a cit 

pro krásu. Nezajímá je vedení nebo kontrolování druhých lidí. Jsou přizpůsobiví a mají 

otevřenou mysl. Bývají originální a tvořiví. Těší se z přítomnosti. 

INFJ 

Mírně energičtí, originální a citliví. Mají sklon držet se věcí, dokud nejsou dokončeny. 

Disponují vynikající intuicí, pokud se lidí týká, soustředí se na jejich pocity. Dobře vyvinutý 

systém hodnot, kterého se striktně drží. Jsou velmi respektováni, pokud se týká jejich 

vytrvalosti, s jakou dělají věci, které považují za správné. Často individualisté bez ambic ostatní 

vést nebo je následovat. 

INFP 

Klidní, přemýšliví a idealističtí. Zajímá je služba lidstvu. Mají dobře vyvinutý systém hodnot, 

usilují žít v souladu s ním. Výjimečně loajální. Přizpůsobiví. Zdrženliví, pokud jsou ohroženy 

jejich důsledně zastávané hodnoty. Často talentovaní spisovatelé. Bystří a schopní vidět 

možnosti. Se zájmem lidem porozumět a pomoci. 

INTJ 

Nezávislí, analytičtí a rozhodní. Mají výjimečnou schopnost změnit teorie v pevné plány 

postupu. Vysoce oceňují znalosti, schopnosti a strukturu. Potřebují, aby to, co dělají, mělo pro 

ně smysl. Dalekosáhlí myslitelé. Mají velmi vysoký standard pro svůj výkon i výkon ostatních. 

Přirození vůdcové, ale nechají se i vést, pokud stávajícím vůdcům věří. 

INTP 

Logičtí, originální, tvořiví myslitelé. Někdy je mohou velmi vzrušovat teorie a ideje. Mají 

výjimečnou schopnost a touhu měnit teorie v jasně uchopitelné věci. Vysoce oceňují znalosti, 

schopnosti a logiku. Tiší a rezervovaní, je těžké je dobře poznat. Individualisté nemající zájem 

druhé ani vest, ani nechat se vést. 
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ESTP 

Přátelští, přizpůsobiví, orientovaní na činnost. Lidé činu, kteří jsou zaměření na okamžité 

výsledky. Žijí teď a tady. Berou na sebe riziko. Jejich životní styl je rychlý. Nesnáší dlouhé 

diskuse. Výjimečně loajální ke svým partnerům, ale obvykle nerespektují právo ani pravidla, 

pokud jim stojí v cestě, jestliže chtějí něco udělat. Vynikající znalci lidí. 

ESTJ 

Praktičtí, mají smysl pro tradice, jsou organizovaní. Pravděpodobně sportovci. Nezájem o teorie 

a abstraktno, pokud nevidí praktické upotřebení. Mají jasnou představu o tom, jaké by věci 

měly být. Loajální a tvrdí pracanti. Rádi přebírají odpovědnost. Výjimečně schopní činnosti 

zorganizovat a udržovat v chodu. „Dobří občané“, kteří si cení bezpečí a pokojného života. 

ESFP 

Zaměření na lidi, mají rádi legraci, těší je dělat věci pro ostatní zábavnější. Žijí současností, 

milují nové zážitky. Nemají rádi teorie a neosobní analýzy. Rádi pracují pro druhé. Na 

společenských akcích pravděpodobně budou v centru pozornosti. Mají dobře vyvinutý selský 

rozum a praktické schopnosti. 

ESFJ 

Dobrosrdeční, oblíbení a svědomití. Se sklonem klást potřeby ostatních nad své vlastní. Silný 

smysl pro odpovědnost a povinnost. Cení si tradic a bezpečí. Rádi pracují pro druhé. Potřebují 

podporu, aby se dobře cítili. Dobře vyvinutý smysl pro prostor a funkčnost. 

ENFP 

Nadšení, idealističtí a tvořiví. Schopní dělat cokoliv, co je zajímá. Dobří znalci lidí. Potřebují 

žít v souladu se svými vnitřními hodnotami. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily. Jsou 

to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností. 

ENFJ 

Oblíbení a citliví, výjimeční znalci lidí. Orientovaní vně, s opravdovým zájmem o to, co si 

ostatní myslí a jak se cítí. Obvykle jsou neradi sami. Na vše se dívají z lidského hlediska a 

nemají rádi neosobní analýzy. Velmi efektivní v řízení lidí a vedení skupinových diskusí. Rádi 

pracují pro ostatní a pravděpodobně potřeby ostatních kladou nad své vlastní. 

ENTP 

Tvořiví, vynalézaví a intelektuálně pohotoví. Dobří na širokou škálu věcí. Rádi debatují o 

věcech. Velmi je vzrušují nové myšlenky a projekty, ale mohou zanedbávat rutinnější stránky 

života. Všeobecně jsou to lidé otevření a asertivní. Milují lidi a podporují firmu. Mají výbornou 

schopnost porozumět představám a použít logiku k nalezení řešení. 

ENTJ 

Asertivní a otevření – mají touhu vést. Výborná schopnost porozumět složitým organizačním 

problémům a vytvářet celistvá řešení. Inteligentní a dobře informovaní, obvykle vynikají v 

rétorice. Oceňují znalosti a schopnosti. Často mívají malé pochopení pro neefektivnost nebo 

nepořádek. 

Test funguje na základě posuzování těchto čtyř protikladných preferencí: 

Extroverze (E) x Introverze (I) 

Intuice (N) x Vnímání (S) 

Myšlení (T) x Cítění (F) 

Flexibilní typ (P) x Strukturovaný (J)  

Test BMTI indikoval převažující typologii respondentů. 

 Testováním metodou barvového Lüscherova testu se monitoroval průběžný 

psychický stav jedince pomocí následujících proměnných: 

Š – zhoršená psychika 

A – úzkost 

B – emoční diskomfort 

A, B – duševní nerovnováha  
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Jednalo se tedy o monitorování aktuálního psychického stavu respondentů těsně před realizací 

každého fyziologického měření. Jedná se o metody pro potvrzení či vyloučení stresové zátěže 

a deprese a s nimi související psychické lability respondenta. Starší studie tvrdí, že lidé s depresí 

můžou mít dysfunkční odpověď na emocionální stres v důsledku abnormalit centrální nervové 

soustavy. Ale i když mnohé studie spojují stresové události s depresivním nastavením (Kendler, 

Kessler, Neale, Heath & Eaves, 1993; Paykel, 1979) [172a], některé deprese jsou jasně 

endogenní s ne úplně jasnými spouštěči stresu (Musselman, Evans, Nemeroff & Charles, 1998) 

[172b]. Je pravděpodobné, že etiologie a patofyziologie deprese zůstane těžko uchopitelná, v 

důsledku vysoce komplexních interakcí mezi psychologickými a fyziologickými faktory. 

Například jedinec, u kterého máme podezření na značné somatické stesky, tzn. úbytek 

kognitivních funkcí, můžeme diagnostikovat pomocí HRV a současně tento jedinec může 

profitovat z počáteční léčebné strategie, která zahrnuje HRV biofeedback. Zdroj (Maria 

Karavidas, HRV Biofeedback, Léčby deprese) 

Testování psychického výkonu respondenta a jeho adaptability bylo prováděno po 

psychofyziologické zátěži, která probíhala v rámci 19minutového fyziologického měření (čtení 

barev, matematický výpočet). Šlo o monitorování výkonu respondenta po psychofyziologické 

zátěži, který odrážel jeho schopnost pozátěžové regenerace (adaptace) a také momentální vitální 

výkon respondenta. 

Všechny výše uvedené psychologické veličiny jsou závisle proměnné, u nichž se 

v rámci experimentálního výzkumu vyjadřovala korelační závislost k nezávisle proměnné 

intenzitě sluneční aktivity. Současně podle výsledků testování byla vytvořena skupina 

respondentů EL (emočně labilní). Pro vyhodnocení vzájemných závislostí byl použit 

databázový a vyhodnocovací software v prostředí Microsoft Excel [158]. 

Testování na zvládání rizika je v rámci psychologie problematická vědní disciplína. 

Na druhou stranu v ekonomii je postoj jedince k riziku zcela zásadní oblastí rozhodování jak v 

oblasti makroekonomické, tak mikroekonomické. Z tohoto pohledu je třeba rozlišovat [172c] 

„Nejistotu“ = nespolehlivost prognóz vývoje faktorů ovlivňujících důsledky rozhodnutí 

a 

„Riziko“ = je spojeno s nepříznivými dopady na subjekt (manažera, firmu)  

Riziko lze dále klasifikovat: 

• Čisté a podnikatelské 

• Vnitřní a vnější 

• Systematické a nesystematické 

• Ovlivnitelné a neovlivnitelné 

• Ve fázi realizace a ve fázi provozu projektu 

• Primární a sekundární 

• Dle věcné náplně 

Rizika dle věcné náplně jsou pro rozhodování jedince velmi podstatná, především v oblastech: 

• Technická a technologická – nové výrobky, technologie 

• Výrobní (operační, provozní) – výpadky výrobních zařízení, nedostatek zdrojů 

• Ekonomická – ceny surovin, materiálů, energií, služeb 

• Tržní (prodejní a cenová) 

• Finanční – dostupnost zdrojů financování, likvidita, měnové kurzy, úrokové sazby 

• Kreditní – platební neschopnost (nevůle) odběratelů 

• Legislativní – zákony v oblasti daňové, ochrany domácího trhu, protimonopolní aj. 

• Politická – stávky, války, rasové nepokoje, znárodnění 

• Environmentální – škody na životním prostředí 

• Spojená s lidským činitelem 

• Informační – zneužití firemních informačních systémů 
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• Zásahy vyšší moci – havárie výrobních zařízení, živelní pohromy, teroristické útoky 

Měření postoje respondenta k riziku bylo provedeno na základě speciálně zkonstruovaného 

testu v příloze č. 4. Výsledky tohoto testování byly korelovány u skupiny EL s nezávislou 

proměnnou, kterou byla změna sluneční aktivity. Cílem tohoto měření bylo prokázat či vyvrátit, 

že psychicky labilní jedinci mají větší averzi k riziku. Tento rizikový postoj se však v důsledku 

změny sluneční aktivity může měnit k více rizikovému postoji, tzn. ke zvýšené tendenci jedince 

riskovat. 

 

Statické vstupní psychologické předpoklady zkoumaného jedince 

Před zahájením výzkumu bylo 49 respondentů podrobeno psychologickému testování 

metodami ASS-SYM a MBTI. Podle světové zdravotnické organizace [172d] je 

„zdraví“ takový stav organismu, při kterém je člověku naprosto dobře – fyzicky, psychicky i 

sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti [12]. Z nových sebeposuzovacích 

stupnic stojí určitě za zmínku, ale i naši pozornost, sebeposuzovací stupnice německého autora 

Güntera Krampena (2006) [149] ASS-SYM, (Änderungssensitive Symptom Liste) – seznam 

symptomů citlivých na změnu týkajících se uvolněného prožívání, životní pohody, zátěže, 

obtížemi a problémy a dále také podle [26]. Metoda obsahuje 48 položek, ve kterých se stav 

vyjadřuje čtyřmi stupni. Tyto symptomy jsou citlivé na změny v průběhu autogenního tréninku 

a progresivního uvolnění. Podstupnice se vztahují k těmto šesti oblastem (každé odpovídá osm 

položek), zkoumání a ovlivňování „vnitřních“ psychických procesů, jako jsou interpretace a 

hodnocení sebe i okolního prostředí, jádrová přesvědčení a předpoklady o tom, jaký jedinec je 

a jaký je svět okolo něho, a na zjišťování, jak se vzájemně ovlivňují emoční prožitky a 

kognitivní procesy (tedy laicky řečeno, jak se navzájem ovlivňují „rozum a city“ ve vyjádření:  

  

• Tělesné a psychické vyčerpání (např. „poruchy spánku a usínání“) 

• Nervozita a vnitřní napětí („vnitřní napětí, nervozita“) 

• Psychofyziologická dysregulace („nechuť k jídlu“) 

• Obtíže s výkonem a chováním („strach ze zkoušek, z výkonových situací“) 

• Problémy se sebekontrolou („bolesti hlavy, tlak v hlavě“) 

• Obecné zatížení symptomy a problémy („nerozhodnost, problémy s rozhodováním“) 

 

V testu zkoumání a vyhodnocení vlivu změn geomagnetického pole na jedince se z 

celkového počtu 49 respondentů vstupního psychologického testování zúčastnilo 38 

respondentů s těmito výsledky uvedenými na následujícím grafu č. 9: 
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Graf 9 Hodnocení testem ASS-SYM - normovaný graf [158]. 

  

Jak je uvedeno v grafu č. 9, u respondentů převládalo Fyzické a psychické vyčerpání, 

Výkonnost a poruchy chování a Břemeno bolesti. V případě 9 respondentů působily tyto tři 

vlivy současně a u 6 respondentů z 9 působilo 5 vlivů ze 6 současně, jak to ukazuje graf č. 10. 

 

  
Graf 10 Současné působení SYM_I, SYM_IV a SYM_V – normovaný graf  [158]. 

 

Tuto zkoumanou skupinu nazveme jako emočně labilní, dále jen EL. Naopak 

Psychofyziologická dysregulace se neprojevila u žádného z respondentů. 

Pomocí MBTI psychologických testů byla zkoumána osobnost respondentů. Přes 

značné rozdílnosti lze seskupit shodné znaky respondentů do 16 základních kategorií – systému 

osobnostních typů. Základy tohoto systému položil Carl Gustav Jung a do současné podoby ho 

přivedli Američanky Katharine Briggs a Isabel Myers, [159] a [160] jako nástroj ke zjištění 

osobnostního typu: 
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Typ       Počet 

• INTP – Inspektor Přesný     0 

• INTJ – Pragmatik Individualista     4 

• ENTP – Vývojář Invenční      0 

• ENTJ – Král „Slunce“      2 

• INFP – Empatik Vzácný      3 

• INPJ – Pracant Překvapivý      0 

• ENFP – Motivant Optimista      0 

• ENFJ – Komunikátor Spolehlivý     2 

• ISFP – Senzitiv Nekonfliktní     1 

• ISFJ – Asketik Dochvilný      0 

• ESFP – Vyjednavač Nadšený     1 

• ESFJ – Poskytovatel Tradicionalista    0 

• ISTP – Razič Individualista      6 

• ISTJ – Systematik Konzervativní     13 

• ESTP – Flexibil Pragmatický     0 

• ESTJ – Systematik Hlasitý      9  

 

Z provedené analýzy výzkumu vlivu geomagnetických polí na organismus jednotlivce 

vyplývá, že největší zastoupení ve vzorku respondentů bylo: 

 Typ       Počet 

• ISTJ – Systematik Konzervativní    13 

• ESTJ – Systematik Hlasitý      9  

• ISTP – Razič Individualista      6 

• INTJ – Pragmatik Individualista     4 

 

Dynamické průběžné psychologické předpoklady zkoumaného jedince 

 

Před zahájením každého psychofyziologického měření byl proveden Lüscherův 

barvový test [160a,e], [161] a [162], který se skládá z osmi barevných karet (modrá, zelená, 

červená, žlutá, fialová, hnědá, černá, šedá), což představuje 40 320 možných odpovědí. 

Výhodou testu je jeho skrytá validita. Testované osobě není známo, proč testující právě tento 

test použil a co jím zjišťuje. Jde o speciální případ posuzovací škály. Test je zkonstruován na 

základě Lüscherovy původní Teorie funkční psychologie a splňuje kritéria požadované 

odbornou komunitou, tzn. že je objektivní, reliabilní a validní. Reliabilita ve smyslu stability v 

čase byla zjištěna jako plně vyhovující (Dan, J. 2015), (přednáška Dan, J. v Haigerlochu 2015) 

[160f].  Nebylo proto možné, aby svoje odpovědi respondent upravil do podoby, kterou považuje 

za očekávanou. Opakované použití Lüscherova barvového testu odhalovalo aktuální psychický 

stav respondentů před vlastním psychofyziologickým měřením v následujících parametrech: 

 

• Š – zhoršená psychika 

• A – úzkost 

• B – emoční diskomfort 

• A, B – duševní nerovnováha 

 

Na následujícím grafu č. 11 je znázorněno zhoršení psychického stavu u tří respondentů 

ze skupiny EL, ke kterému cyklicky docházelo v průběhu celého experimentálního výzkumu, a 

to u všech sledovaných proměnných.  
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Graf 11 Cyklická změna psychiky v průběhu experimentálního výzkumu u tří respondentů [158]. 

 

Následující graf č. 12 ukazuje, že u těchto respondentů současně působilo SYM_I, 

SYM_II, SYM_IV, SYM_VI. 

 

 
Graf 12 Působení statických psychologických hodnot u tří exponovaných respondentů skupiny C dle 

obr. 36 [158].

 

Další sledovanou veličinou, v rámci dynamicky sledovaných psychologických dat, bylo 

Zrcadlové kreslení [160b] pro určení okamžité výkonnosti respondentů. Toto testování proběhlo 

v závěru každého měření psychofyziologických parametrů. Graf č. 13 vyjadřuje skupinu 

respondentů, kteří vykazovali známky snížené výkonnosti. Jde o 32 respondentů z celkového 

počtu 49 respondentů, kteří absolvovali psychofyziologické měření. Z grafu 13 je zřejmé, že 

kromě snížené výkonnosti byla u respondentů indikována psychofyziologická zátěž dle testu 

ASS-SYM. 

 

Vliv změn intenzity sluneční aktivity na kožní vodivost (Skin Conductivity) zkoumaného 

vzorku respondentů 

 

Podle práce [43] jsou změny kožní vodivosti spíše než emocemi vyvolané aktivací 

autonomního nervového systému. Silné emoce připravují lidský organismus podle potřeby na 

silnou aktivitu. Při změně emocí, dochází ke zrychlenému dýchání, zrychlení srdeční činnosti 

a zrychlenému cévnímu oběhu. To má za následek změnu kožní vodivosti od nejnižší úrovně 

ve spánku až po nejvyšší hodnoty například při emočním zatížení. 
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Graf 13 Vzorek respondentů se sníženou výkoností v závislosti na ASS-SYM – normovaný graf [158].  

 

Celá část této studie vychází z předpokladu, že u jedinců, kteří jsou více náchylní na emoční 

vzruchy, bude emoční labilita podporovaná změnami sluneční aktivity. Naopak jedinci, kteří 

v rámci psychologického testování provedeného před experimentálním výzkumem vykazovali 

relativně silnější emoční stabilitu, budou na změnách sluneční aktivity méně závislí.  

V následujícím grafu č. 14 je vyjádřeno kontinuální měření kožní vodivosti u respondentů podle 

grafu č. 9, kteří vykazovali z dynamických i statických psychologických testů značnou 

korelační závislost na změnách sluneční aktivity. 
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Graf 14 Závislost kožního odporu na změnách sluneční aktivity u emočně labilních jedinců [158]. 

 

Z provedeného měření a jeho vyhodnocení, uvedeného v grafu č. 14, je patrné, že kožní 

vodivost u emočně citlivých jedinců je spíše závislá na změnách intenzity sluneční aktivity, tzn. 

úbytku a přírůstku této intenzity než na její amplitudě. Z grafu č. 14 je zřejmé, že změna 

sluneční intenzity podporuje emoční labilitu a zátěž lidského organismu a tím kožní vodivost 

roste. 

 

Vliv změn intenzity sluneční aktivity na kontrakci svalové hmoty a svalového napětí 

vzorku respondentů 

 

Podle práce [44] a [45] je vědomí velmi úzce spojeno se svalovou aktivitou. 

Konzervativní interpretace se zastává názoru, že svalové napětí je těsně spojené s procesem 

aktivace jednotlivých nervových center. V následujícím grafu č. 15 je kontinuální záznam 

svalového napětí na čele a trapéze vybraného vzorku respondentů na sluneční aktivitě. 

Z vyhodnocení zachycených parametrů v grafu č. 15 vyplývá, že emoční vliv na svalové 

napětí v důsledku změny intenzity sluneční aktivity je méně citlivý, než tomu bylo u měřeného 

kožního odporu, graf č. 14. 

 

Vliv změn intenzity sluneční aktivity na srdeční variabilitu vzorku respondentů 

 

Teoretická východiska pro oblast srdeční variability (HRV – Heart Rate Variability) 

vycházejí z frekvenční analýzy podle tabulky č. 13. Podle autorů práce [44] parametr HRV je 

považován za měřítko neurokardiální funkce, které odráží interakce mezi srdcem a mozkem a 

ANS dynamikou. Všechny HRV parametry jsou odvozeny z hodnocení přirozeně se 

vyskytujících změn v srdečním tepu. Údaj HRV je mnohem více než jen posouzení srdeční 

frekvence, neboť odráží složité interakce srdce s vyšším počtem tělesných systémů, jak je 

uvedeno v práci [162a]. Optimální úroveň variability v klíčových regulačních systémech 

organismu má zásadní význam pro vnitřní flexibilitu a adaptabilitu nebo odolnost, která 

ztělesňuje zdravou koherentní funkci a celkovou pohodu.  
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Graf 15 Závislost svalového napětí na změnách sluneční aktivity u emočně labilních jedinců [158]. 

 

 
 
Tab. 13 Popis a definice vypočtených parametrů spektrální analýzy variability srdeční frekvence dle 

[44]. 

 

 

Zatímco příliš mnoho nestabilit má negativní dopad na efektivní fyziologické fungování 

a využití energie, příliš málo variace označuje úbytek energie nebo srdeční patologie, jak 

ukazuje práce [163]. Množství nebo rozsah celkové HRV souvisí s naší dobou, u mladších lidí 

mají vyšší úroveň než u starších lidí [163]. Nízké HRV je silným a nezávislým prediktorem 

budoucích zdravotních problémů, včetně všech příčin úmrtnosti – [164] a je spojena s řadou 

zdravotních podmínek [165], [166]. Parametr HRV je také důležitým ukazatelem psychické 
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odolnosti a pružnosti chování, jakož i schopností účinně se adaptovat na měnící se sociální nebo 

environmentální podmínky podle práce [167]. Kromě toho, klidové hladiny údajů HRV jsou 

spojeny s jednotlivými rozdíly v kognitivní výkonnosti na úkolech, které vyžadují využití 

výkonných funkcí [168]. Variabilita srdečního rytmu se odráží v celkovém výkonovém spektru 

jako velké zvýšení výkonu v nízkých frekvenčních (LF) pásmech (typicky v oblasti f = 0,1 Hz) 

a snížení výkonu ve velmi nízké frekvenci (VLF) a vysokých frekvenčních (HF) pásmech 

[169]. Variabilitu srdečního rytmu lze tedy definovat jako relativně harmonické (sine-wave-

like) signály s velmi úzkou (výškou) amplitudou píku v oblasti LF HRV výkonového spektra 

bez hlavních špiček/píků v oblasti VLF nebo HF. Toto platí pouze při dýchání v oblasti šesti 

dechů za minutu, při kterém nastává zvýšená zátěž pro organismus. Variabilita HRV je přibližný 

poměr LF/(VLF+HF). Přesněji řečeno, variabilita HRV je vyhodnocení maximálního vrcholu 

v rozmezí frekvence f = 0,04 – 0,26 Hz z rozsahu celkového výkonového spektra. Frekvenční 

rozsah pásma LF vln je od flo = 0,04 a fhi = 0,15 Hz. Poměr variability je formulován jako:  

 

kvar = ((Výkon špičky/(Celkový výkon – Výkon špičky))   (43) 

 

Variabilita srdce HRV je vysoce efektivní funkční režim, který je spojen s efektivním 

využitím energetických zdrojů a řadou výhod souvisejících se zdravím. Mezi ně patří:  

1. Nulování citlivosti baroreceptorů, které se vztahují ke krátkodobé kontrole krevního  

      tlaku a zvýšené respirační účinnosti [170]. 

2.  Zvýšení vagové aferentní stimulace, která se podílí na inhibici signálů v sympatiku    

      [171]. 

3.  Zvýšení srdečního výdeje ve spojení se zvýšenou účinností v tekuté výměně, filtrace a  

      absorpce mezi kapilárami a tkání [172]. 

4.  Zvýšená schopnost kardiovaskulárního systému a přizpůsobivost oběhovým  

     požadavkům.  

5.  Zvýšila se časová synchronizace buněk v celém těle [173].  

6.  Zvýšila se synchronizace ve vzájemné aktivitě větví ANS [162].  

 

Výsledkem je koherence k energetickému zvýšení celého systému metabolických změn 

[174], [172]. Dalším aspektem režimu variability je jev rezonance. Na matematických 

modelech lze ukázat, že rezonanční frekvence lidského kardiovaskulárního systému se určí 

podle zpětné vazby mezi srdcem a mozkem [175], [176]. U lidí a mnoha zvířat je rezonanční 

frekvence systému přibližně fr,bio = 0,1 Hz. Lze dospět k závěru, že variabilita HRV a rezonance 

jsou charakteristické pro přírodní fyziologické jevy spojené se srdcem, jedná se o tzv. pozitivní 

emoce. 

Na následujícím grafu č. 16 je kontinuální záznam měření srdeční variability BVL HF a BLV 

LF vybraného vzorku respondentů v závislosti na sluneční aktivitě. 

Z grafu č. 16 je zřejmé, že při vyšší emocionální zátěži docházelo k převaze BVP LF. 

Není však zcela zřejmé, zda vyšší BVP LF bylo zapříčiněno změnou intenzity sluneční aktivity 

nebo samotnou emociální podstatou každého z respondentů zařazených do skupiny EL. Podle 

práce [42] variabilita frekvence srdce HRV je senzitivním parametrem, který odráží komplexní 

regulaci srdeční aktivity převážně přes autonomní nervový systém ANS. Do určité míry platí 

koncepce vyváženosti aktivity rovnováhy, která připomíná horizontálně rameno váhy v pohybu 

okolo centrálního bodu. Tato ramena váhy představují hodnoty parasympatikového a 

sympatikového řízení (drive) mohou být různě dlouhé/těžké. Parasympatikové anebo 

sympatikové signály řízení mohou být zvýšené absolutně (když se zjistí zvýšená hodnota 

frekvence impulzů), anebo mohou být zvýšené relativně, když se při standardních frekvencích 

impulzů v příslušné oblasti ANS zjistí snížený signál řízení v korespondující oblasti. 

Nejzávažnější neproporcionalita regulace nastává při kombinaci zvýšené aktivity jednoho a 
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současně poklesu druhého oddílu signálů řízení. Jde o závažné narušení dynamické rovnováhy 

autonomního nervového systému ANS.  

 

 

 
Graf 16 Závislost BVP HF a BVP LF na sluneční aktivitě u emočně labilních jedinců [158]. 

 

 

Funkce ANS je také výrazně ovlivňovaná respirační sinusovou arytmií projevující se z 

frekvenčního hlediska v pásmu převážně váhového frekvenčního spektra (HF), ležícího v 

oblasti frekvencí f = 0,15 – 0,4 Hz, čemuž odpovídá dechová frekvence od fd = 9–24 

vdechů/min. V prováděném a popisovaném experimentálním výzkumu této práce se 

projevovalo záporné dýchání, při němž převažuje typ hrudního dýchání. Korelaci záporného 

dýchání se změnou sluneční aktivity podle grafu č. 17 a č. 18 přicházíme k závěru, že záporné 

dýchání u skupiny respondentů EL se spíše projevovalo v důsledku změny intenzity sluneční 

aktivity bez vlivu dominance samotné amplitudy intenzity sluneční aktivity.   
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Graf 17 Závislost hrudního a břišního dýchání na sluneční aktivitě u emočně labilních jedinců [158]. 
 

 
Graf 18 Závislost hrudního a břišního dýchání na sluneční aktivitě u vzorků respondentů se sníženým 

výkonem [158]. 

 

 

Objekty výzkumu, provázanost oborů, administrace výzkumu 

 

Objektem výzkumu jsou nízkoúrovňová měření a vyhodnocení vlivu magnetických polí 

na lidský organismus, jeho chování a rozhodování. Současný stav poznání lze diskutovat v 

provázanosti zkoumané oblasti do několika výše popsaných vědních disciplín.  

Propojení zkoumané oblasti s vědním oborem částicové fyziky je především v oblasti 

zkoumání vlastností složení plazmy, částic slunečního větru a jeho vlivu na zemskou 

magnetosféru. 
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Propojení zkoumané oblasti s vědním oborem geofyziky lze spatřovat především v 

oblasti měření a předpovědí geomagnetické aktivity Země. 

Propojení zkoumané oblasti s vědním oborem astrofyziky a meteorologie tkví 

především v oblastech měření sluneční aktivity, šíření plazmy prostorem v podobě slunečního 

větru, a to jak pozemními pozorovacími stanicemi, tak specializovanými přístroji na oběžné 

dráze či za pomocí solárních sond v zemské ionosféře. 

Propojení výzkumu a sledovaných parametrů s vědním oborem medicíny je 

podchyceno v oblasti zkoumání změn fyziologických parametrů mozkové a srdeční činnosti a 

reakci lidského těla jako biologického živého komplexu.   

Propojení zkoumané oblasti s vědním oborem teoretická elektrotechnika je patrné v 

oblasti metrologie, měření nízkoúrovňových magnetických polí, jejichž intenzita, indukce a 

gradient v závislosti na sluneční aktivitě mohou ovlivňovat chování lidského organismu. 

Propojení výzkumu s vědním oborem psychofyziologie lze nalézt v oblasti zkoumání 

změn psychofyziologických parametrů, jako jsou kožní vodivost, kožní teplota, prokrvení 

periferního nervstva, kontrakce svalů v oblasti obličeje a trapézových svalů, hrudní a břišní 

dýchání a srdeční aktivita se zaměřením na srdeční variabilitu a koherenci, v závislosti na 

externích podnětech s vyloučením interních procesů v závislosti na změnách sluneční aktivity. 

Propojení zkoumané oblasti s vědním oborem ekonomie a managementu lze vidět 

v problematice zkoumání ekonomického chování lidí jako celku nebo fenoménu s ohledem na 

jednotlivce a s důrazem na parametr rozhodování, a to v závislosti na změnách sluneční aktivity. 

Takto multidisciplinárně pojatý výzkum včetně potřebných studií a uskutečněný 

experimentální výzkum přinesl velké množství dat pro zpracování v uvedených vědních 

oborech výše uvedených, zejména psychofyziologie, kardiologie, psychologie a ekonomie. 

 

Interpretace výsledků 

Interpretace výsledků je provedena korelačními metodami, a to vyjádřením závisle 

proměnných parametrů v oblasti psychofyziologie, psychologie a ekonomie na nezávisle 

proměnné, kterou je změna sluneční aktivity ve sledovaném období, kdy byl experimentální 

výzkum realizován.  

Fyziologická měření krevního tlaku a tepu, tělesné teploty a testu na alkohol předcházela 

měření psychofyziologických parametrů a měření krevního tlaku a tělesné teploty následovalo 

i po tomto měření. Cílem tohoto měření bylo vyloučení požití alkoholu, horečkovitého 

onemocnění a vyloučení kardiovaskulární nerovnováhy v podobě hypertenze. Současně byla 

od respondenta zjištěna základní osobní anamnéza pro vyloučení fyzické či psychické 

indispozice. Jako metoda bylo zvoleno dotazníkové šetření. 

Psychofyziologická měření a psychofyziologické parametry byly měřeny v laboratorních 

podmínkách aparaturou T7500M Procomp Infiniti. Cílem tohoto měření bylo získat základní 

závisle proměnné: tělesnou teplotu, kožní vodivost, prokrvení periferií, srdeční variabilitu, 

břišní a hrudní dýchání a kontrakce obličejového svalstva a kontrakce trapézového svalstva. 

Psychologické měření, psychologické parametry byly zjišťovány jednak dotazníkovým 

šetřením, například pro zjištění vztahu respondentů k riziku v příloze č. 4, a také 

specializovanými vyšetřovacími metodami: ASS-SYM, MBTI, Lüscher Color Diagnostik a 

Zrcadlové kreslení. Bylo sledováno, jak vstupní psychologické vyšetření každého respondenta 

(ASS-SYM, MBTI), tak průběžné sledování psychického stavu respondentů těsně před 

psychofyziologickým měřením, (Lüscher Color Diagnostik) a zároveň po něm (Zrcadlové 

kreslení), pro zjišťování sníženého výkonu u respondentů.  

Pro měření vztahu respondent k riziku byl použit test na zvládání rizika dle přílohy č. 4. 

Tento test využívá kombinace otázek a odpovědí z oblasti finančního trhu. Odpovědi byly 

bodovány na škále 1 až 4. Po kvalitním vyhodnocení odpovědí byla připravena stupnici tří 

rozsahů vztahu respondenta k riziku: do 30 bodů – jde o averzi k riziku, rozpětí 31 až 90 bodů 
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– vyjadřuje lhostejnost k riziku, od 61 bodů se jedná o vyhledávání rizika. Graf č. 19 vyjadřuje 

počet respondentů, kteří vykazovali v průběhu měření psychickou labilitu a kteří měli současně 

konkrétní postoj ke zvládání rizika. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 19 Postoj respondentů ke zvládání rizika – výběr skupiny psychicky labilních respondentů. 

Z výsledků vyplývá, že ze vzorku 22 respondentů, kteří v průběhu měření vykazovali 

psychickou a emocionální labilitu a byli zařazeni do skupiny EL, 5 mělo averzi k riziku, 10 

bylo lhostejných k riziku a 7 riziko vyhledávalo. Z porovnání statusů zvládání rizik se sluneční 

aktivitou se potvrzuje hypotéza, že jedinci ve skupině EL s rostoucí intenzitou sluneční aktivity 

mají tendence k rizikovějším stavům, kterým je „lhostejnost k riziku“. 

Administrace experimentálního výzkumu: Celý průběh experimentálního výzkumu 

byl pečlivě připraven a řídil se předem připravenými pokyny v přílohách č. 1, 2 a 3.  
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6 METODIKA VYHODNOCENÍ PARAMETRŮ ZMĚN ČÁSTÍ 

A CELKU LIDSKÉHO ORGANISMU  
 

Graf 20 zachycuje komplexní pohled na kožní vodivost (závisle proměnná) v závislosti na 

sluneční aktivitě a průběhu DJIA (nezávisle proměnná). Černá křivka znázorňuje klouzavý 

průměr a zobrazuje závislost trendů závisle proměnných na nezávisle proměnných veličinách. 

Vezmeme-li v úvahu časový úsek, při kterém je počátek sluneční aktivity přibližně na stejné 

hodnotě jako na konci časového úseku, tak zkoumané závisle proměnné psychofyziologické 

parametry se podobně jako sluneční aktivita ustalují na stejných počátečních a koncových 

hodnotách sledovaného časového úseku. To platí i o následujících grafických závislostech – 

graf 21, 22 a 23. 

V grafu 21 je zachycena závislost srdeční variability (závisle proměnná) na sluneční 

aktivitě a na průběhu DJIA (nezávisle proměnná). Černá křivka znázorňuje klouzavý průměr a 

zobrazuje závislost trendů závisle proměnných na nezávisle proměnných veličinách. 

V grafu 22 je zachycena závislost kontrakcí obličejových svalů (závisle proměnná) na 

sluneční aktivitě a na průběhu DJIA (nezávisle proměnná). Černá křivka znázorňuje klouzavý 

průměr a zobrazuje závislost trendů závisle proměnných na nezávisle proměnných veličinách. 

V grafu 23 je zachycena závislost břišního a hrudního dýchání (závisle proměnná) na 

sluneční aktivitě a na průběhu DJIA (nezávisle proměnná). Černá křivka znázorňuje klouzavý 

průměr a zobrazuje závislost trendů závisle proměnných na nezávisle proměnných veličinách. 
 

Korelační závislosti 

Nejjednodušším vztahem dvou metrických proměnných je vztah lineární, jehož míru lze 

zjistit korelačním koeficientem. Lineární závislost dvou statistických veličin lze vyjádřit 

vynesením proměnných do grafu. V případě korelace nestanovujeme rovnici přímky závislostí 

(to je úlohou lineární regrese), ale můžeme si přímku představit jako vyjádření lineárního 

vztahu a z odchylek bodů od přímky pak odhadujeme míru tohoto vztahu. 

V případě, že náhodné veličiny X a Y jsou kvantitativní náhodné veličiny (hodnoty z 

provedeného experimentálního výzkumu), se společným dvourozměrným normálním 

rozdělením, je pro konkrétní hodnoty (x, y1), (x2, y2), ... (xn, yn) výběrový korelační koeficient 

dán vztahem (Pearsonův korelační koeficient): 
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Součty čtverců ve jmenovateli jsou n-1násobkem výběrových rozptylů. Proto se často 

používá jednodušší vyjádření Pearsonova korelačního koeficientu 

 r =
yx

xy

ss

s
          (44) 

kde sx je směrodatná odchylka proměnné X, sy směrodatná odchylka proměnné Y a sxy 

tz. kovariance proměnných X a Y 

 sxy =  


))((
1

1
yyxx

n
ii        (45) 

Správná interpretace Pearsonova korelačního koeficientu, který byl použit pro výpočet 

korelačních indexů v následujících grafech, předpokládá, že obě proměnné jsou náhodné 

veličiny a mají společné dvourozměrné normální rozdělení. Potom nulový korelační koeficient 
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znamená, že veličiny jsou nezávislé. Pokud není splněn předpoklad dvourozměrné normality, z 

nulové hodnoty korelačního koeficientu nelze usuzovat na nic víc, než že veličiny jsou 

nekorelované. V případě ordinálních dat nebo odchylek od předpokladů rozložení dat (odlehlá 

pozorování, jiné než normální rozložení proměnných, nelinearita vztahu) je vhodnější použít 

neparametrický koeficient korelace, (Spearmanův koeficient korelace): 

            r = 1 - 

2

2 

6

( - 1)

( )
i i

Rx Ry

n n


        (46)  

kde Rxi a Ryi jsou pořadí hodnot xi a yi. Kromě Spearmanova korelačního koeficientu 

existují i další neparametrické korelační koeficienty jako např. Kendelovo τ. Metoda 

rozměrového efektu (účinku) dle velikosti korelačního koeficientu dle tab. 14:   
 

  Kvantifikační tabulka  

r závislost 

0 neexistuje 

(0;0,3> slabá 

(0,3;0,5> střední 

(0,5;0,7> vysoká 

(0,7;1) velmi vysoká 

1 funkční 

Tab. 14 Tabulka kvantifikace korelačních indexů dle Pearsona zdroj: xls 

Pro stanovení závislosti korelačních indexů mezi jednotlivými naměřenými 

psychofyziologickými veličinami jako závisle proměnnými na nezávisle proměnné sluneční 

aktivitě a její změny byla použita korelační metoda i za situace, že korelační indexy vyšly, 

z hlediska rozměrového efektu, jako „malý/slabý účinek/vliv“. Tuto skutečnost je však třeba 

vnímat v celém kontextu níže provedené korelační analýzy. Je třeba si uvědomit, že změny 

psychofyziologických veličin na změně intenzity sluneční aktivity, jsou velmi komplexním 

systémem parametrických vlivů a změn. 

V následujících grafech je vyjádřena závislost korelačních indexů 

psychofyziologických parametrů jako závisle proměnných na změně intenzity sluneční aktivity. 

Tyto korelační závislosti také potvrzují výše definované hypotézy H0 a H1. 

Tedy v grafu č. 24 jsou zachyceny korelační závislosti nejcitlivější psychofyziologické 

veličiny „E: Skin conductance mean (uS) vlastní kožní vodivost“, kterou je vyhodnocení kožní 

vodivosti. Korelační graf potvrzuje hypotézu, že magnetická složka – dopadu plazmatu do 

magnetosféry Země, a reakce na ni, je průměrně se zpožděním 8 dnů. Právě v bodě (−8) dnů je 

korelace kožní vodivosti na intenzitě sluneční aktivity maximální. 
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Kožní vodivost 

 

Graf 20 Soubor grafů závislosti kožní vodivosti na sluneční aktivitě a DJIA. Zdroj: [158]. 
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Celkový spektrální výkon srdce 

 

 

Graf 21 Soubor grafů závislosti srdeční variability na sluneční aktivitě a DJIA. Zdroj: [158]. 
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EMG: Kontrakce svalů 

 

 

Graf 22 Soubor grafů závislosti kontrakce obličejových svalů na sluneční aktivitě a DJIA. Zdroj: [158]. 
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Břišní a hrudní dýchání 

 

Graf 23 Soubor grafů závislosti poměru břišního a hrudního dýchání na sluneční aktivitě a DJIA. Zdroj: 

[158]. 

1

10

100

1000

10000
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1

10
6

11
1

11
6

12
1

12
6

13
1

13
6

14
1

14
6

15
1

15
6

16
1

16
6

17
1

17
6

18
1

18
6

19
1

19
6

20
1

20
6

21
1

21
6

Slunce-8 Zdroj NASA počet skvrn Dow Jones Industrial Average (DJIA) index

0,01

0,1

1

10

0 50 100 150 200 250

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání

8 Procento klouzavého průměru (G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání)

0,001

0,01

0,1

1

10

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1

10
6

11
1

11
6

12
1

12
6

13
1

13
6

14
1

14
6

15
1

15
6

16
1

16
6

17
1

17
6

18
1

18
6

19
1

19
6

20
1

20
6

21
1

21
6

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání

0,01

0,1

1

10

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1

10
6

11
1

11
6

12
1

12
6

13
1

13
6

14
1

14
6

15
1

15
6

16
1

16
6

17
1

17
6

18
1

18
6

19
1

19
6

20
1

20
6

21
1

21
6

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání

0,001

0,01

0,1

1

10

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1

10
6

11
1

11
6

12
1

12
6

13
1

13
6

14
1

14
6

15
1

15
6

16
1

16
6

17
1

17
6

18
1

18
6

19
1

19
6

20
1

20
6

21
1

21
6

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání

0,001

0,01

0,1

1

10

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1

10
6

11
1

11
6

12
1

12
6

13
1

13
6

14
1

14
6

15
1

15
6

16
1

16
6

17
1

17
6

18
1

18
6

19
1

19
6

20
1

20
6

21
1

21
6

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání

G&H: Abd-tho ampl diff (means) plus břišní, záporná hrudní dýchání



100 
 

 
Graf 24 Korelační závislost psychofyziologické veličiny E: Skin conductance mean (uS) (kožní 

vodivost) na intenzitě sluneční aktivity. Zdroj: [158]. 

 

Graf č. 25 znázorňuje korelační závislost psychofyziologické veličiny „B: BVP peak 

freq. mean (Hz)“, kterou je srdeční variabilita. Variabilita frekvence srdce dosahuje rozsahu (fv 

= 0,04 Hz − 0,15 Hz), nad fv = 0,15 Hz dominuje stav charakteristický pro parasympatikus. I 

v tomto případě dochází k maximální korelaci v bodě pro 8 dnů zpoždění od vzniku plazmatu 

na Slunci, a tehdy se projevuje větší vliv parasympatiku na srdeční akci. Čím je tato závislost 

zajímavá, je záporná korelace červené křivky, která vyjadřuje průběh fyzické a psychické 

zátěže, které byl respondent vystaven po dobu „Color testu“ – testu barev, spočívajícího ve 

čtení barev. Tato zátěž způsobila zvýšení srdeční akce na základě potlačení vlivu 

parasympatiku. Z hlediska psychofyziologického zkoumání, došlo při čtení barev 

k přechodu stavu organismu do určitého výjimečného či mezního stavu, projevujícího se 

změnami v oblasti srdeční koherence. Za zmínku ještě stojí průběh fialové křivky, graf č. 25, 

který vyjadřuje malý vliv parasympatiku při druhém zátěžovém testu „Math“ – odpočítávání 

od 1 071 hodnoty sedm. Při „Color testu“ respondent zapínal více smyslů a funkcí, zrak, řeč a 

mozkové funkce. Naopak při zátěžovém testu „Math“ respondent počítal tzv. v duchu a 

zapojoval pouze kognitivní mozkové funkce. Tím nedocházelo ke zvýšení srdeční aktivity 

v důsledku většího vlivu parasympatiku, při nižší především fyzické zátěži. 

Graf č. 26 znázorňuje korelační závislost psychofyziologické veličiny „D: EMG mean 

(uV)“, kterou jsou kontrakce obličejového svalstva. V klidu je hodnota kontrakcí obličejového 

svalstva hodnocena elektrickým napětím uk = 0,0 do 5,0 uV. Tato psychofyziologická veličina 

vyjadřuje úroveň celkového svalového napětí organismu. I v tomto případě v bodě (−8) až (−7) 

dnů je korelace svalového napětí na intenzitě sluneční aktivity maximální. 

  

 
Graf 25 Korelační závislost psychofyziologické veličiny B: BVP peak freq. mean (Hz) (variabilita srdce) 
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na intenzitě sluneční aktivity. Zdroj: [158]. 

 

 
 

Graf 26 Korelační závislost psychofyziologické veličiny „D: EMG mean (uV)“ (kontrakce 

obličejového svalstva) na intenzitě sluneční aktivity. Zdroj: [158]. 

 

Graf č. 27 znázorňuje korelační závislost psychofyziologické veličiny „G: Abd 

amplitude mean, kterou je podíl břišního dýchání na celkové plicní ventilaci a na intenzitě 

sluneční aktivity. V oblasti plicní ventilace se za fyziologický považuje stav, ve kterém má na 

celkové plicní ventilaci větší podíl břišní dýchání. Graf č. 27 vyjadřuje, že v bodě (−8) dnů 

dochází ke snížení podílu břišního dýchání na celkové plicní ventilaci v důsledku změny 

sluneční aktivity. 

Při hledání korelačních závislostí psychofyziologických parametrů, jakožto závisle 

proměnných aproximovaných veličin, na změnách intenzity sluneční aktivity je nutné 

akceptovat, že tyto změny mají dopad na proces lidského rozhodování. Pro doložení tohoto 

znázorňuje graf č. 28 korelační závislost DJIA, kterou je index kolísání akciových trhů na 

intenzitě sluneční aktivity. Graf č. 29 ukazuje, že korelační závislost je významná. Budeme-li 

změnu intenzity sluneční aktivity považovat za příčinu, pak růst a pokles akciových trhů je její 

následek. Mezi příčinou a následkem jsou změny psychofyziologických parametrů lidského 

organismu, které se promítnou v konkrétních změnách lidského chování, a to zejména v oblasti 

rizikového rozhodování. 

 
Graf 27 Korelační závislost psychofyziologické veličiny G: Abd amplitude mean (rel) (intenzita 

břišního dýchání) na intenzitě sluneční aktivity. Zdroj: [158].  

Příčina v podobě změny intenzity sluneční aktivity působí na psychofyziologické 

parametry lidského organismu a tyto změny vyvolávají změny v lidském chování v oblasti 

zvládání míry rizika. Důsledek je možné sledovat pomocí korelace indexu akciových trhů DJIA 

se změnami intenzity sluneční aktivity. 
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Byl upřesněn výše uvedený závěr a proveden obdobný sekundární výzkum na datech 

DJIA v krátkém období, viz graf č. 28. Pro toto krátké období byl vybrán časový interval, 

v němž probíhal samotný experimentální výzkum (od 24. 4. 2014 do 26. 6. 2014). Korelační 

graf č. 29 vyjadřuje závislost indexu akciových trhů DJIA na intenzitě sluneční aktivity 

v krátkém období. V bodě (−8) dnů je první negativní korelační maximum, které vyjadřuje, že 

docházelo k poklesu DJIA právě v době (v důsledku) růstu sluneční aktivity. Druhé korelační 

maximum v bodě (−18) dnů a třetí korelační maximum v bodě (-32) dnů znázorňuje celkový 

dopad změny intenzity sluneční aktivity (příčiny) na DJIA jako následek v systému 

mezilidských vazeb. Z tohoto závěru vyplývá, že příčina (změna sluneční aktivity) nejprve 

působí na psychofyziologické parametry lidského organismu a teprve v důsledku těchto změn 

dochází ke změně následku (v tomto případě poklesu DJIA). 

 
Graf 28 Korelační závislost indexu akciových trhů DJIA na intenzitě sluneční aktivity v dlouhém 

období. Zdroj: [158]. 

 
Graf 29 Korelační závislost indexu akciových trhů DJIA na intenzitě sluneční aktivity v dlouhém 

období. Zdroj: [158].  
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6.1 VĚDECKÝ PŘÍNOS VÝZKUMU  
 

Vědecký přínos této části práce spočívá ve vytvoření metody a metodologie měření 

nízkoúrovňových magnetických polí iniciovaných změnou geomagnetického pole (průletem 

nabitých částic atmosférou) například v důsledku zvýšené aktivity slunečního záření. Toho lze 

s výhodou využít pro dlouhodobý korelační monitoring této lidské aktivity a jejího dopadu na 

lidský organismus se zaměřením na jeho chování a rozhodování zejména v kontextu dalších 

navazujících vztahů, tedy společnosti. Dále přináší efektivně sestavenou měřicí soustavu pro 

měření nízkoúrovňových magnetických polí a jeho změnu pro vyhodnocení tohoto charakteru. 

Dosavadní měřicí metody monitorující průnik elektricky nabitých částic plazmatu – slunečního 

větru ať přímé (realizované instalovanými měřicími systémy na oběžné dráze Země), nebo 

nepřímé (realizované na povrchu Země pomocí soustavy např. velkoplošných antén a radarové 

techniky) nelze použít v laboratorním a experimentálním prostředí pro účely sledované 

výzkumnými cíli předložené práce. 

Dlouhodobý monitoring elektromagnetické aktivity v zemském prostoru v důsledku 

slunečních erupcí, resp. změny sluneční aktivity, může potvrdit nebo vyloučit závažnost těchto 

nízkoúrovňových magnetických změn a následných vlivů na lidský organismus. To by mělo 

být motivací států a vlád ke změně příslušných hygienických norem v oblasti 

nízkoúrovňových magnetických a elektromagnetických polí. 

Protože dosavadní měřicí systémy pro popisovaný typ parametrů magnetického pole 

jsou velmi robustní, byla jako součást výzkumu navržena a výše v textu také popsána metoda 

měření, která má potenciál pro aplikaci v komerčním využití. 

 

Dílčí závěr 

 

Realizovaný experimentální výzkum zkoumal vliv nízkoúrovňových magnetických polí 

v magnetosféře a při povrchu Země vznikajících v důsledku změn sluneční aktivity. Zabýval se 

neinvazivními metodami výzkumu a vyhodnocení působení na psychofyziologické parametry 

lidského organismu. Průběh, vyhodnocení a záměry experimentálního výzkumu, které jsou 

v disertační práci popsány, v mnohém prokazují korelační závislosti změn některých 

sledovaných psychofyziologických parametrů (BVP – Blood Volume Pulse pro Heart Rate 

Variability (HRV), EMG – Electromyography, Skins a Abd a Thor amplitudou – 

Pneumotrace Respiration) lidského organismu, jako závisle proměnných veličin na 

změnách magnetosféry v důsledku sluneční aktivity. Ta je ve vyhodnocovacím procesu 

uvažována jako nezávisle proměnná veličina, v jejímž důsledku nízkoúrovňové magnetické 

pole vzniká. Základní informace o experimentálním výzkumu jsou také popsány na 

internetových stránkách experimentálního výzkumu [154]  

http://www.utee.feec.vutbr.cz/site/iet/?q=cs/projekt-slunce. 
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7 ZHODNOCENÍ A PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Předložená práce: 

• Prokázala primárním výzkumem souvislost mezi změnami externího EMG 

(magnetického nízkofrekvenčního) pole na lidský organismus. 

• Prokázala výzkumem souvislost mezi změnami sociálního chování jednotlivce a 

skupiny obyvatel, počtem, intenzitou změn externího EMG pole, magnetické složky 

v oblasti frekvenčního spektra f = 0,1–30 Hz.  

• Sestavila a popsala metodiku vyhodnocení parametrů změn částí a celku lidského 

organismu v návaznosti na nízkoúrovňové změny vnějšího magnetického pole se 

zaměřením na zdroj – geomagnetického pole v interakci se sluneční aktivitou. Byla zde 

popsána metoda snímání, měření a vyhodnocení psychických a biologických funkcí, 

změn při expozici organismu vyvolaných změnami geomagnetického pole. 

• Byl vyhodnocen sekundární vliv změněných vlastností organismu a mentální dispozice 

v sociální oblasti společnosti, byly ukázány změny na rozhodovacím procesu jedince. 

 

Práce přináší nové rysy v oblasti: 

• Uceleného přístupu (metodiky) k vyhodnocení vlivu změn externího magnetického pole 

na lidský organismus a jeho kontext na vztahy v těsných sociálních vazbách, a tedy ve 

společenském efektu a kontextu. 

• Popis a experiment vyhodnocení vlivu změn externího magnetického pole na lidský 

organismus. 

• Metodu vyhodnocení vlivu změn externího magnetického pole na lidský organismus. 

• Měřicí metody pro zachycení změn externího magnetického pole na lidský organismus, 

které v tomto rozsahu a celku nebyly dosud publikovány. Zásadní části výzkumu byl 

publikoval v renomovaných médiích (MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, WEB 

OF SCIENCE, SCOPUS, PIERS, IBIMA). 

 

Jako přínos práce lze také uvést výseč průběhu DJIA v závislosti na sluneční aktivitě v 

době realizace experimentálního výzkumu, což ukazuje graf č. 30. 

 

 
 

Graf 30 Průběh DJIA v době realizace výzkumu v závislosti na sluneční aktivitě [158].  
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Přínosem práce je experimentální výzkum a také oblasti měřicí techniky, senzorů a 

zařízení pro snímání, zaznamenávání a vyhodnocování okamžitých hodnot magnetických 

nízkých hodnot pro frekvenční rozsah f = 0,1–30 Hz. 

Nové poznatky přináší práce ve způsobu a vyhodnocení vlivu změn intenzity slunečního 

větru na emoce, stres a výkonost homogenního vzorku respondentů. Výzkum tohoto rozsahu 

nebyl dosud publikován a je jedním z přínosů. Významná část práce spočívá také v oblasti 

vytvoření benchmarku psychofyziologických hodnot, naměřených a vyhodnocených u 

homogenní skupiny respondentů v následujícím rozsahu: 

• Věk respondenta: 19 až 23 let. 

• Tělesná teplota před *)PFM měřením: 35,5 až 37,5 C.     

• Tělesná teplota po *)PFM měřením: 35,5 až 37,0 C. 

• Krevní systolický tlak před *)PFM měřením: 100 až 180 mmHg. 

• Krevní diastolický tlak po *)PFM měřením: 40 až 91 mmHg. 

• Krevní systolický tlak před *)PFM měřením: 94 až 185 mmHg. 

• Krevní diastolický tlak po *)PFM měřením: 48 až 99 mmHg. 

• Počet slunečních skvrn po dobu měření *)PFM: 140 až 2 226, 

• *) PFM: Psychofyziologické měření na BioGraph Infinity. 

Výstupy psychofyziologických zátěžových měření jsou uvedeny v tabulce č. 15. Relaxační fáze 

„Basic“ a „Rest“ trvaly pět minut, zátěžové fáze „Color“ a „Math“ trvaly dvě minuty. V tabulce 

č. 15 jsou definovány rozsahy naměřených psychofyziologických veličin v jednotlivých, po 

sobě jdoucích fázích.  
 

Tab. 15 Rozsahy naměřených psychofyziologických veličin [233a].  
Sekvence Basic Color Rest Math Rest 

B: BVP amplitude mean (Rel) 0 30,05 0 20,66 0 22,06 0 21,9 0 21,24 

B: BVP HR mean (beats/min) 0 125,84 0 123,12 0 97,72 0 125,28 0 99,68 

B: BVP HR std. dev. 0 60,66 0 45,61 0 44,44 0 43,22 0 46,07 

B: BVP peak freq. mean (Hz) 0 0,27 0 0,26 0 0,24 0 0,33 0 0,27 

B: BVP IBI std. dev. (SDRR) 0 366,1 0 361,47 0 366,88 0 426,15 0 363,13 

B: BVP VLF % power mean 0 44 0 65,36 0 46,41 0 67,27 0 51,25 

B: BVP LF % power mean 0 86,39 0 84,76 0 71,82 0 87,18 0 68,4 

B: BVP HF % power mean 0 80,94 0 61,57 0 79,89 0 74,99 0 77,54 

B: BVP ULF % power mean 0 16 0 31,13 0 17,7 0 32,75 0 14,98 

B: BVP VLF total power mean 0 2549,09 0 3525,78 0 12547,57 0 2874,66 0 7478,4

5 

B: BVP LF Total power mean 0 5142,99 0 12113,5 0 8879,18 0 5915,88 0 12536,
73 

B: BVP HF total power mean 0 4464,12 0 11793,98 0 6587,36 0 7841,5 0 7094,2

8 

B: BVP LF/HF (means) 0 14,85 0 14,79 0 9,02 0 30,94 0 7,13 

Celkový spektrální výkon 0 8629,04 0 21593,77 0 15467,89 0 13758,13 0 16747,

21 

C: EMG mean (uV) 0 592,58 0 623,16 0 600,11 0 622,14 0 615,93 

D: EMG mean (uV) 0 219,63 0 325,07 0 380,12 0 613,48 0 502,14 

E: Skin conductance mean 

(uS) 

0 17,34 0 20,58 0 18,27 0 19,19 0 17,49 

E: SC as % of value mean (%) 0 346,9 0 411,68 0 365,38 0 383,88 0 349,89 

F: Temperature mean (Deg) 0 36,01 0 35,98 0 36,07 0 36,04 0 36,08 

F: Temp as % of value mean 

(%) 

0 36,74 0 36,72 0 36,81 0 36,77 0 36,82 

G: Resp rate mean (br/min) 0 18,8 0 15,25 0 18,77 0 19,75 0 18,8 
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B&G: (HR max-min) mean 

(b/min) 

0 51,72 0 116,92 0 84,94 0 102,94 0 92,24 

G: Abd amplitude mean (rel) –

0,6

9 

5,17 0       5,6 0 4,61 0 3,64 0 4,82 

H: Thor amplitude mean (rel) 0 4,03 0 4,43 0 3,35 0 3,03 0 2,99 

G&H: Abd-tho ampl diff 

(means) 

–

2,2
7 

4,53 −3,2

9 

4,62 –

2,2
3 

3,8 −2,2

6 

3,3 −1,7

8 

3,51 

 

Další přínos a dílčí výsledek práce je v části poměru LF/HF. Při vysokých intenzitách 

slunečního větru převládal vliv parasympatiku. Vyjádření směrodatné odchylky tohoto poměru 

LF/HF, v závislosti na změnách intenzity slunečního větru, definovaných počtem slunečních 

skvrn, je v grafu č. 31. 

Z grafu číslo 31 je zřejmé, že při nízkých hodnotách sluneční aktivity je rozptyl hodnot 

LF/HF rovnoměrnější, min. 0,084 a max. 5,71. Při vysokých hodnotách sluneční aktivity (od 

1 000 jednotek) vykazuje rozptyl hodnot LF/HF rostoucí trend a větší dynamiku, min. 0,056 a 

max. 10,94. Diagram 31 současně ukazuje rozdíly ve vyhodnocené směrodatné odchylce v 

jednotlivých zátěžových fázích („Basic“, „Color“ – čtení barev po dobu dvou minut, „Rest“, 

„Math“ – zpaměti odečítání 1 081 − 7 po dobu dvou minut, „Rest“.) 

Jako námět na další výzkum je zaměření na další proměnné veličiny související 

s problematikou – HRV, EMG, Skins a Abd a Thor amplitudou dýchání, které se v průběhu 

experimentálního výzkumu na homogenním vzorku respondentů sledovaly. 

 

Graf 31 Směrodatná odchylka BVP LF/HF. Zdroj: [158]. 

Výzkum byl finančně podpořen grantem z Grantové agentury České republiky (GAČR 

13-09086S). Výzkum popsaný v této práci byl proveden také za podpory Univerzity obrany, 

která pro účely výzkumu poskytuje homogenní vzorek respondentů. 
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8 ZÁVĚR  
 

Výsledky výzkumu jsou v souladu s teoreticky známými úlohami založenými na 

změnách v úrovních magnetických polí vyvolaných vlivem pomalu se měnících elektrických 

proudů. V souladu jsou také zkoumané oblasti a jejich potenciální dopad změn 

nízkoúrovňových magnetických polí na neustálý pohyb populace v daném prostředí. Tyto 

vztahy jsou již matematicky a graficky popsány ve vědeckých článcích [27], [83], [131] a také 

v socioekonomické literatuře [178], [179], [180]. Výsledky provedeného a předloženého 

výzkumu byly zpracovány v souvislosti s psychologickými testy, které měří vedlejší účinky 

životního prostředí, které ovlivňují lidské psychofyziologické proměnné. Sledované 

psychologické proměnné zjišťované psychologickými standardizovanými testy naznačily 

možnost i potřebu je do projektů zavést jednak jako závisle proměnné, jednak jako vnější 

proměnné intervenující do vztahu mezi úrovní magnetických polí a fyziologickými reakcemi 

člověka na ně. 

Práce „Nízkoúrovňová měření a vyhodnocení vlivu magnetických polí na lidský 

organismus, jeho chování a rozhodování“ a vliv těchto polí v životním prostředí na živé 

organismy představuje komplexní přístup k vyhodnocení sledovaných parametrů velmi 

rozsáhlé soustavy kauzálních vazeb s nízkou a neurčitou mírou definování rozsáhlého počtu 

parametrů takovéhoto systému. Ukazuje metodický postup eliminace neurčitých hodnot veličin 

a nalezení včetně vyhodnocení sledovaných stavů jednotlivce. V této souvislosti výzkumné 

ústavy na celém světě analyzují mnoho rozdílných pozitivních a negativních faktorů, které 

ovlivňují biologicko-mentální systém lidského těla. Jeden z těchto faktorů spočívá v působení 

okolního elektromagnetického pole na celkový neuro-biologický systém lidského těla a 

člověka. Zaměření výzkumu tímto směrem a publikovaných výsledků v této práci je velmi 

aktuální, bylo světovou vědeckou komunitou pozitivně akceptováno. Práce přináší výsledky 

šetření zaměřeného na ionosféru a změny parametrů, jejich dopad na základní funkci nervového 

systému s vyhodnocením reakce v sociologickém systému společnosti. Opírá se o dobře 

známou skutečnost, která hodnotí změny a vlivy frekvence alfa vln mozkové aktivity, které 

dosahují hodnoty alfa v rozmezí od 6 do 8 Hz. Změny v elektromagnetické a chemické struktuře 

zemského povrchu mohou způsobit kolísání signálu ve výše definované frekvenční oblasti 

mozkových alfa vln.  

Podrobná šetření celkového dopadu environmentálních faktorů na lidský organismus 

jsou prováděna v rámci velkého počtu lékařských oborů. Výzkum, který je v předložené práci 

popsán, se zaměřil na snímání a detekci změn v oblasti velmi nízkých frekvencí 

elektromagnetického pole; ověřily se příslušné teoretické a experimentální postupy, popsaly a 

definovaly se efekty, které ovlivňují mozkovou a srdeční činnost. 

První výsledky zpracování předloženého experimentálního výzkumu ukázaly, že sluneční 

aktivita a její změny primárně ovlivňují emocionální stav a okamžitou fyziologickou kondici 

populace. Bylo prokázáno, že lidé s vyšší emoční nestabilitou jsou na změny intenzity sluneční 

aktivity více závislí než lidé, jejichž psychika je stabilní a méně emocionálně citlivá.  

Z výzkumu z psychologického hlediska vyplývá, že duševní nestabilita je závislá na 

okamžitém psychofyziologickém stavu jedince z hlediska jeho fyzické a psychické zátěže. 

Korelační analýza závislostí jednotlivých psychofyziologických parametrů lidského organismu 

na nezávisle proměnné sluneční aktivitě a dynamiky její změny, potvrdila hypotézy, které byly 

stanoveny autorem práce v souladu s cíly experimentálního výzkumu. 

Hypotéza H0. „Nízkoúrovňová magnetická pole generovaná sluneční aktivitou negativně 

působí na lidský organismus a ovlivňují jeho chování a rozhodování“ – byla výzkumem 

potvrzena. 

Hypotéza H1. „Vzájemná interakce nízkoúrovňových magnetických a elektromagnetických 

polí člověka s nízkoúrovňovými magnetickými poli vyvolanými geomagnetickými změnami je 
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významná“ – byla výzkumem prokázána. 

Hypotéza H2. „Mezi sluneční aktivitou, následným projevem geomagnetických bouří a jejich 

vlivem na lidský organismus v oblasti ekonomického chování a rozhodování existuje přímá 

souvislost“ – bude třeba doplnit dalším zpracováním a vyhodnocením dat z výzkumu a korelací 

těchto dat s indikátory kapitálových trhů, jako je Dow Jones Industrial Average (DJIA) podle 

obr. 14 a grafu 29 a 30, (https://research.stlouisfed.org/fred2/series/DJIA/downloaddata).  

Byl vyvinut soubor vyhodnocení na základě sestavených psychofyziologických testů a 

byl ověřen daty interního měření a pozorování řady observatoří. Byla provedena korelace 

výsledků a zhodnoceny závěry dlouhodobého výzkumu. 

Předložená práce popisuje dílčí závěry experimentálního mezioborového výzkumu, 

v oblasti psychofyziologických měření (BVP – Blood Volume Pulse pro Heart Rate Variability 

(HRV), EMG – Electromyography, Skins a Abd a Thor amplitudou – Pneumotrace 

Respiration) a jejich závislosti na změnách nízkoúrovňových magnetických polí (EMG), 

vyvolaných změnou intenzity slunečního větru a realizovaného na homogenním vzorku 49 

respondentů.   
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PŘÍLOHA Č. 1 
 

Projekt Slunce – informační list experimentálního výzkumu 

Preambule 

Tento informační list experimentálního výzkumu je určen pro orientaci účastníků výzkumu v 

základních cílech výzkumu, navržených metodách řešení a organizačně právních aspektech 

celého výzkumného procesu. 

Řešitelským pracovištěm experimentálního výzkumu je Ústav teoretické a experimentální 

elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, pod 

vedením prof. Ing. Pavla Fialy, PhD. Výzkum proběhne ve spolupráci s odborným 

psychologem, doc. PhDr. Jiřím Danem, CSc., členem Katedry psychologie Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně.  

Výsledky výzkumu budou publikovány v rámci doktorského studijního programu s 

výzkumným tématem „Nízkoúrovňová měření a vyhodnocení vlivu magnetických polí na 

lidský organismus, jeho chování a rozhodování“ a dále v mezinárodních odborných a 

vědeckých časopisech a na vědeckých konferencích (PIERS). 

Úvod 

Předmětný experimentální výzkum si bere za cíl najít příčinné souvislosti mezi působením 

vnějších magnetických vlivů prostředí (nízkoúrovňových magnetických polí) a jejich účinkem 

na lidský organismus. Vědecká disciplína, která studuje vztah mezi fyziologickými a 

psychologickými aspekty chování, se nazývá psychofyziologie. Zkoumaným subjektem je 

člověk, u kterého zaznamenává fyziologické reakce na podněty, jejichž vliv se dává do 

souvislosti s kognitivními procesy, emocionálním a pohybovým chováním. 

Experimentální výzkum hledá také vztah mezi fyziologickými měřeními a výsledky 

psychologických testů v závislosti na charakteru okolního prostředí, definovaného koncentrací 

iontů, teplotou a vlhkostí. 

Nízkoúrovňová magnetická pole vyzařovaná jak člověkem, například EEG vlny a vlny pro 

zachování srdeční koherence, tak geomagnetickým systémem Země, jsou dle závěrů 

sekundárních výzkumů realizovaných jak v České republice, tak v zahraničí, ve vzájemné 

interakci. 

O projektu Slunce 

Projekt Slunce je výzkumný projekt, který mimo jiné navazuje na práce Rollina McCraty, 

Coherence: bridging personal, social and global health (2011) a Alexandera Tchijevského 

(1971), Physical Factors of the Historical Process. McCraty se zabývá vlivem vnějšího 

prostředí, změn úrovní a frekvencí polí na koherenci fyzickou, emocionální, mentální a 

duchovní, s další vazbou na kardiovaskulární systém a jeho rezonanční frekvenci 0,1Hz (pásmo 

ELF 0,04 až 0,26 Hz je podmínkou srdeční koherence). Tchijevsky zjistil, že k 80 % 

nejvýznamnějších lidských událostí došlo během přibližně 5 let maxima sluneční činnosti, 

vyneseno do grafu (1750–1922).  

Experimentální výzkum je opřený o měření a analýzu psychosomatických reakcí lidského 

organismu v závislosti na nízkoúrovňovém magnetickém poli v pásmu ULF (Ultra Low 

Frequency Band: 300 Hz – 3 KHz), SLF (Super Low Frequency Band: 30 Hz – 300 Hz, ELF 

(Extreme Low Frequency Band: 0,1 Hz – 30 Hz), v důsledku změny intenzity sluneční aktivity. 

V laboratorních podmínkách experimentálního výzkumu bude nízkoúrovňové magnetické pole 

v měřicích úlohách simulováno při dodržení veškerých podmínek stanovených Směrnicí Rady 

Evropy ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiaction Protection) COUNCIL 

RECOMMENDATION of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to 

electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), (1999/519/EC), ustanovením § 35 odst. 2 a § 36 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přílušnými ustanoveními části páté zákna 
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č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 1/2008 Sb., vydaným k provedení zákona 

č. 258/2000 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.  

Experimentální výzkum 

Experimentální výzkum bude realizován na vzorku účastníků (muži a ženy přibližně stejného 

věku) a bude zahrnovat neinvazivní fyziologické měření na lidském organismu. 

Psychofyziologický výzkum se nejčastěji zaměřuje na faktory, které ovlivňují činnost 

autonomního nervového systému a zahrnují takové parametry, jako je například potivost, kožní 

teplota, změny v tepové frekvenci, změny krevního tlaku, kontrakce zažívacího traktu, včetně 

orientace na centrální nervový systém.  

O jaká měření konkrétně půjde? Půjde o měření kožní impedance, svalové kontrakce, intenzity 

bráničního a hrudního dýchání, EKG LO a HI frekvencí, periferního prokrvení cév a měření 

EEG vln. Výzkumnou aparaturou bude FlexComp Infiniti, jakožto ideální přístroj pro 

fyziologické monitorování a sběr dat. FlexComp nabízí možnost připojení až deseti 

fyziologických snímačů prostřednictvím deseti vysokorychlostních kanálů (2 048 vzorků/sec.). 

Výsledky měření fyziologických charekteristik lidského organismu jsou vždy ovlivňovány 

momentálním psychickým stavem jedince, tzn. určitou mírou jeho pozitivní či negativní 

psychické kondice ovlivněné životními událostmi, okolním prostředím, emocionálními podněty 

apod. Pro eliminaci těchto psychických stavů lidského organismu, budou před každým 

fyziologickýcm měřením prováděna dotazníková šetření a psychologické testy oblíbenosti 

barev a tvarů každého účastníka výzkumu. Experimentální výzkum bude probíhat v přesně 

definovaném časovém plánu.  

Organizace experimentálního výzkumu 

Účastníci výzkumu, kteří se na základě řádně vyplněné přihlášky na www.ietbrno.eu/projekt-

slunce, (jméno, příjmení, datum narození, e-mail, kontaktní telefon), do experimentálního 

výzkumu přihlásí, budou o zařazení do výzkumu informováni nejpozději do 20. 2. 2014 

písemně na jejich e-mailovou adresu. Do termínu 28. 2. 2014 budou stejným způsobem 

uvědoměni i ti účastníci výzkumu, kteří do experimentálního výzkumu nebyli vybráni proto, že 

jejich profil neodpovídá požadavkům na účastníka výzkumu nebo jejich přihláška přišla po datu 

uzávěrky anebo museli být z výzkumu vyřazeni pro velký počet zájemců. 

Všichni vybraní účastníci experimentálního výzkumu budou rozděleni do předem definovaných 

skupin a budou včas informováni o časovém harmonogramu experimentálních měření. U 

účastníka výzkumu ze skupiny „Voják“ se počítá se čtyřmi měřeními a u účastníka výzkumu 

ze skupiny „Student“, se počítá s osmi měřeními na jednoho účastníka výzkumu. 

Před započetím měření prvního měřicího dne účastník výzkumu podepíše souhlasné prohlášení 

o účasti na výzkumu a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Výsledky měření v rámci experimentálního výzkumu budou shromažďovány, vyhodnocovány 

a uchovávány jako anonymní data pod unikatním ID účastníka výzkumu.  

Výsledky psychologických testů budou v průběhu výzkumu s každým účastníkem výzkumu 

projednány za účasti odborného psychologa. 

Profil účastníka výzkumu 

Výzkumu se mohou zúčastnit osoby níže definovaného profilu, při současném splnění 

uvedených podmínek:  

1. Řádně se zaregistrují jako účastníci výzkumu do výzkumného procesu prostřednictvím 

internetových stránek  

www.ietbrno.eu/projekt-slunce, a to nejpozději do 15. 2. 2014.  

2. Budou ochotni se experimentálního měření účastnit a spolupracovat s výzkumným týmem 

po celou dobu experimentálního výzkumu. 

3. Účastník výzkumu podepíše písemné prohlášení, v němž vyjádří souhlas s účastí na 

experimentálním výzkumu a udělí realizátorovi projektu souhlas se zpracováním osobních 

údajů v souladu s platným zněním zákona o ochraně osobních údajů. 

http://www.ietbrno.eu/projekt-slunce
http://www.ietbrno.eu/projekt-slunce
http://www.ietbrno.eu/projekt-slunce
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Skupina „Voják“ 

• věk 20 až 35 let, 

• muži, ženy, 

• odpovídající zdravotní stav. 

Skupina „Student“ 

• věk 20 až 25 let, 

• muži, ženy, 

• odpovídající zdravotní stav. 

Závazek realizátora projektu 

Realizátor projektu, tj. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky Fakulty 

elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, se tímto zavazuje, že každý 

přihlášený účastník výzkumu, který bude zařazen do experimentálního výzkumu, obdrží od 

realizátora výzkumu dárkový upomínkový předmět s monogramem účastníka výzkumu. 

Realizátor výzkumu dále prohlašuje, že závěry experimentálního výzkumu zveřejní v podobě 

odborného článku a o této skutečnosti účastníky výzkumu bude informovat. 

Ochrana osobních údajů 

Vysoké učení technické (dále jen VUT) je na základě registrace č. 00005531 

(http://www.uoou.cz/) registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních 

údajů. Z této skutečnosti vyplývají pro VUT povinnosti stanovené v § 5 zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“). 

VUT v Brně, jako správce osobních údajů, ujišťuje účastníky experimentálního výzkumu 

v rámci projektu Slunce, že s jejich osobními údaji, poskytnutými pro účely projektu, bude 

nakládáno s největší péčí a obezřetností, vždy výlučně v mezích zákona a na základě 

informovaného souhlasu subjektů údajů, pouze v tom rozsahu a po dobu, jak vyplývá 

z výslovného souhlasu účastníka výzkumu. Každý odborný pracovník, který technicky, 

organizačně a operativně bude zajišťovat výzkumnou proceduru, je ze zákona zavázán 

povinností mlčenlivosti ohledně osobních údajů získaných v průběhu projektu a je povinen 

dodržovat pravidla nakládání s dokumenty a daty. Nikdo nesmí sdělit třetí osobě žádné osobní 

údaje, se kterými se seznámil nebo které mu byly zpřístupněny v rámci jeho pracovního či 

jiného obdobného angažmá ve výzkumném projektu Slunce. Účastník má podle zákona právo 

zejména na informace ohledně rozsahu, způsobu a účelu zpracování osobních informací, má 

právo přístupu ke svým osobním informacím a má právo žádat správce údajů o vysvětlení, 

případně o blokování, opravu, doplnění a/nebo likvidaci svých osobních údajů (viz ustanovení 

§ 11, 12 a 21 zákona). 

  

http://www.uoou.cz/
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PŘÍLOHA Č. 2 
 

Prohlášení – účastníka experimentálního výzkumu v rámci projektu SLUNCE 
 

Účastník projektu – jméno a příjmení  _______________________________________ 

Datum narození    _______________________________________ 

Kontakt (tel., e-mail)   _______________________________________ 

 

Níže podepsaný účastník / podepsaná účastnice experimentálního výzkumu v rámci projektu SLUNCE, 

definovaného těmito základními údaji: 

 

Realizátor projektu:   Vysoké učení technické v Brně  

veřejná vysoká škola (VVŠ), Antonínská 1, 601 90 Brno 

IČ 00216305 

Věcně příslušná součást VVŠ:  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 

    Technická 3058/10, 616 00 Brno  

Řešitelské pracoviště:  Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně 

    Technická 3082/12, 616 00 Brno 

Kontaktní osoba:   doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., vedoucí UTEE FEKT VUT v Brně, 

    tel. 541 146 280, e-mail: fialap@feec.vutbr.cz 

Věcné zaměření projektu: Nízkoúrovňová měření a vyhodnocení vlivu magnetických polí na lidský 

organismus, jeho chování a rozhodování 

 prohlašuje, že:  

 

• se účastní předmětného experimentálního výzkumu dobrovolně, na základě vlastního svobodného 

rozhodnutí, 

• se seznámil/a s obsahem dokumentu „Projekt Slunce – informační list experimentálního výzkumu“, 

jeho obsahu porozuměl/a, informace v něm obsažené považuje za dostatečné a nemá žádné další otázky 

a/nebo nejasnosti ohledně účelu, povahy a předpokládaného přínosu výzkumu, průběhu měření a 

případných rizik souvisejících s prováděným měřením, 

• je si vědom/a svého práva klást otázky a žádat relevantní a srozumitelné odpovědi,  

• bere na vědomí, že data získaná měřením na účastnících výzkumu, budou po provedeném měření 

anonymizována a do dalších fází výzkumu budou vstupovat pouze jako anonymní údaj pod unikátním 

ID. 

Podepsaný účastník / podepsaná účastnice shora uvedenému realizátorovi projektu, který je současně správcem 

osobních údajů,  

uděluje souhlas 

se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová 

adresa a data získaná fyziologickým neinvazivním měřením provedeným na subjektu údajů, to vše výlučně pro 

účely experimentálního výzkumu v rámci projektu Slunce, na dobu neurčitou. 

Účastník/účastnice poskytuje údaje v rozsahu, jak je výše uvedeno, správci údajů dobrovolně, s tím, že je poučen 

o svých právech podle ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů, v platném znění a 

má právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným projevem vůle adresovaným kontaktní osobě 

řešitelského pracoviště (viz shora). 

V Brně dne _____________    ___________________________ 

                      Podpis 
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PŘÍLOHA Č. 3 
 

Experimentální výzkum – pokyny pro personál 

Obecné pokyny 

1. Personál přichází do laboratoře o půl hodiny dříve než první účastník výzkumu. První měření 

bude zahájeno v 8.30, tzn. obsluha musí být na místě nejpozději v 8.00. Dopolední měření 

budou probíhat do 12.00, tzn. poslední účastník výzkumu, bude měřen v 11.30. Odpolední 

měření budou začínat ve 13.30 a poslední odpolední měření bude končit v 17.00, tzn. že 

poslední účastník výzkumu bude měřen v 16.30. Přes polední pauzu zůstanou všechna zařízení 

laboratoře v provozu, generátor ULF, zesilovač, měřicí aparatura BioGraph Infinity a notebook. 

Odpolední směna přijde do laboratoře nejpozději, ve 13.00, aby první účastník odpoledního 

měření byl na aparaturu připojen kolem 13.30. Odpolední směna po skončení měření provede 

zálohu naměřených dat jednak na vzdálené uložiště a jednak na připojený flash disk. Pokud by 

nastala situace, že odpolední měření nebude naplánováno, např. v pátek, pak zálohu dat provede 

dopolední směna. Po provedené záloze obsluha vypne všechna zařízení, generátor ULF, 

zesilovač, měřicí aparaturu BioGraph Infinity a notebook. 

2. Ranní směna po příchodu do laboratoře nejprve spustí všechna zařízení, generátor ULF, 

zesilovač, měřicí aparaturu BioGraph Infinity a notebook, aby se vyrovnaly provozní teploty. 

Postup zapínání jednotlivých zařízení je popsán níže. Dále obsluha laboratoře zapíše do 

připravené evidence fyzikální veličiny v místnosti: teplotu, barometrický tlak, vlhkost a 

intenzitu osvětlení. Stejný záznam fyzikálních veličin provede i odpolední směna ihned po svém 

příchodu do laboratoře. 

Pokyny pro průběh měření 

1. Každý účastník výzkumu bude před měřením fyziologických parametrů a aparatuře BioGraph 

Infinity podroben testu na CO2 pomocí alkoholového testeru, měření teploty, měření krevního 

tlaku a dále absolvuje pětiminutový test oblíbenosti barev. Tento test je prováděn na základě 

dialogu mezi obsluhou laboratoře a účastníkem výzkumu. Obsluha laboratoře odpovědi 

účastníka výzkumu na testové otázky pečlivě zapisuje do předepsaných archů. V průběhu 

celého experimentálního výzkumu je každý účastník identifikován pouze ID. Identifikace 

jménem a příjmením je přísně zakázána, protože by tak byla porušena anonymita výzkumu. 

2. Po splnění bodu 1. připojí obsluha laboratoře účastníka výzkumu pomocí senzorů na měřicí 

aparaturu BioGraph Infinity a zahájí 20minutové měření. 

3. V průběhu měření v jednotlivých pětiminutových fázích zapne ULF generátor na dobu 5 sec. 

Souběžně se zapnutím a vypnutím výstupu ULF generátoru stiskne Space na klávesnici 

notebooku.  

4. Po ukončení měření fyziologických parametrů obsluha laboratoře uloží naměřená data a odepne 

senzory z těla účastníka měření. Znovu změří teplotu a krevní tlak. Podle připraveného 

časového harmonogramu si obsluha ověří termín dalšího měření účastníka výzkumu a tento 

termín si s ním odsouhlasí. 

Pokyny pro uvedení zařízení do provozu 

1. Zapnutí notebooku a spuštění měřicího programu. 

2. Zapnutí BioGraph Infinity. 

3. Zapnutí ULF generátoru a nastavení parametrů výstupního signálu. 
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ULF generátor se zapíná symbolem OFF/ON, pak se stiskne tlačítko Graph a Pulse. Tlačítky 

pod displejem se postupně nastaví parametry výstupního signálu: 

Žlutá – 1 000 mHz 

Růžová – 1 V 

Světle modrá – 0 

Zelená – 168 micro sec. 

Modrá – 100 nano sec. 

Nastavení se provádí otočným ovladačem v pravém rohu. 

Signál na výstup generátoru se zapíná a vypíná opakovaným stisknutím tlačítka Output. Při 

stisknutí se tlačítko Output zeleně probarví, po opětovném stisknutí zhasne. Tlačítko Output 

bude obsluha zapínat vždy na 5 sec. V pětiminutových intervalech, tzn. 2× za 20minutové 

měření. 

 

4. Zapnutí zesilovače a nastavení úrovně výstupního signálu.  

 
 

 

Zesilovač se zapíná bílým tlačítkem vlevo, tím se rozsvítí červená led dioda. Ovladač Volume 

se nastavuje na hodnotu 3. Pokud je na ULF generátoru stisknuto tlačítko Output, pak led 

indikátor zesilovače indikuje hodnotu dle obrázku. 

5. Kontrolní zapojení vysílací antény. 
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Pokyny pro zápis fyzikálních veličin 

1. Fyzikální veličiny: teplota, barometrický tlak, vlhkost, intenzita osvětlení a koncentrace 

iontů se bude zapisovat vždy v 8.30 a ve 13.00. 

2. Intenzita osvětlení bude měřena fluxmetrem a bude pomocí žaluzií udržována na přibližně 

konstantní úrovni po celý den, podle hodnoty, která bude odečtena dopolední směnou. 

 

       
Popis úkonů obsluhy laboratoře 

Dopolední směna: 

1. Po příchodu zapnout: notebook (heslo „projekt“), dekodér, generátor a zesilovač. 

 

2. Odečíst: teplotu, vlhkost, tlak a osvětlenost – zapsat do ARCH1. 

Odpolední směna: 

1. Po příchodu do laboratoře odečíst: teplotu, vlhkost, tlak a osvětlenost, osvětlení laboratoře 

upravit pomocí žaluzií na dopolední hodnotu – zapsat do ARCH1. 

 

2. Před odchodem vypnout: notebook, dekodér, generátor a zesilovač. U dekodéru je třeba 

po dnech měření vyměnit baterie (nabíjecí – dát do nabíječky). 

 

Práce s respondentem: 

1. Po příchodu: test oblíbenosti barev (5 min.). 

 

2. Změřit: alkohol, vstupní teplotu, krevní tlak, tepovou frekvenci – zapsat do ARCH1. 

 

3. Zeptat se na anamnézu (pouze poprvé) – zapsat do ARCH2. 

 

 

4. Zeptat se na aktuální zdravotní stav (vždy) a psychický stav (vždy) – zapsat do ARCH1. 

 

5. Usazení respondenta do křesla. 

 

6. Připojit elektrody, zadat do PC: příjmení: ID+ č. čipové karty, pohlaví a datum narození. 

 

7. Měření fyziologických veličin: 2× Enter: 5 min. relaxace, Enter: 2 min. barvy, 2 min. 

relaxace, Enter: 2 min. matematika ( 1081–7), 5 min. relaxace, celkem 16 min.  

 

a)  „Slunce“ (pole na úrovni zemského magnetismu), (generátor tlačítko Input) zapnout 

vždy v zátěžové fázi měření (barvy a matematika) a na poslední relaxační fázi.  

b) „Slunce“ vypnout (generátor tlačítko Input) po každé zátěžové fázi a po poslední 

relaxační fázi. Celkem se tedy 3× zapne „Slunce“ v průběhu měření.  

c) Měření se „Sluncem“ zapisovat do ARCH1 a ARCH2.  

d) Současně se zapnutím a vypnutím „Slunce“ stisknout na PC Enter nebo Mezerník.  
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8. Výsledek fyziologických měření uložit (Save). 

 

9. Test Zrcadlo – 5 min. 

 

10. Změřit: výstupní teplotu, krevní tlak, tepovou frekvenci. Tím je měření respondenta ukončeno. 

 

Popis SW Infiniti 

 

1. Klikni Start_Script_Session. 

2. Klikni Add_New_Client. 

3. Zadej First name:ID+č. čipové karty vše dohromady, pohlaví, datum narození. 

4. Klikni OK. 

5. 2× klikni na zadaného Clienta. 

6. Zkontroluj nastavení skriptu 2 Monitors. 

7. Klikni OK. 

8. Klikni na zelenou šipku. 

9. Měření začíná stiskem 2× libovolné klávesy. 

10. V průběhu měření se zátěžové testy Barvy a Matematika musí spustit stiskem libovolné 

klávesy, pak zapínáte „Slunce“ a stisknete Mezerník. 

11. Po skončení měření klik na Save. 

12. Zadej poznámky do Notes (pravák, levák, nemocný, v testu barev pomalý, matematika 

špatně atd.). 

13. Pak klik na OK. 

14. Pak klik na No, pak klik Ano, případně X u obrazovky se zelenou šipkou, jinak by se 

měření znovu opakovalo! 

15. Nakonec se objeví obrazovka dle bodu 1. A celý proces se opakuje u nového respondenta. 

Popis křivek – od shora 

 

1. Srdeční akce. 

2. Kontrakce svalů – čelo + trapéza. 

3. Kožní vodivost a kožní teplota. 

4. Hrudní a břišní dýchání. 
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PŘÍLOHA Č. 4 
 

Test na zvládání rizika 

ID________ 

Věk___________________________ 

Datum________________________                                                    Odpovědi v dotazníku kroužkujte! 

1. Představte si, že máte milion korun. Kam, byste jej investoval/a? Vyberte jednu z možností. 

a) Termínovaný vklad (výnos do 1 %). 

b) Nemovitosti (výnos do 3 %). 

c) Dluhopisy (výnos do 7 %). 

d) Akcie (výnos od 10 % výše). 

 

2. Představte si, že váš měsíční příjem je 100 000 korun. Stojíte před rozhodnutím si vzít 

hypoteční úvěr na bydlení ve výši 3 500 000 korun. Po jakou dobu byste ji chtěli splácet? 

Vyberte jednu z možností: 

a) 30 let. 

b) 20 let. 

c) 15 let. 

d) 10 let. 

 

3. Pokud, byste investoval jeden milion korun dle některé z odpovědi v otázce 1). Na jakou 

dobu, byste byl/a ochoten/a investici uložit? Vyberte jednu z možností. 

a) Méně než 1 rok. 

b) Méně než 5 let, ale více jak 1 rok. 

c) Méně než 10 let, ale více jak 5 let. 

d) Méně než 15 let, ale více jak 10 let. 

 

4. Ve sportce vyhrajete 100 000 korun. Jak s nimi naložíte? Vyberte jednu z možností? 

a) Budu je spořit na penzi. 

b) Nechám je ležet na běžném účtu. 

c) Koupím si něco do domácnosti. 

d) Zaplatím si luxusní dovolenou. 

 

5. Představte si, že vážně uvažujete o vlastním bydlení dle otázky číslo 3., tzn. že si na bydlení 

půjčíte 3 500 000 korun. Napište svou představu, kolik byste byli ochotni měsíčně splácet. 

_________________________________________ 

6. Jste majitel/ka firmy, která obchoduje se zahraničím. Firma je závislá na dovozech součástek 

ze zahraničí. ČNB dlouhodobě verbálně deklaruje, že oslabí korunu. Jak se zachováte? 

Vyberte jednu z možností. 

 

a) Nechá vás tato zpráva klidným/klidnou. 

b) Uvědomíte si rizika, ale řeknete si, že se netýkají jenom vás. 

c) Vezmete si úvěr v cizí měně. 

d) Najdete alternativního dodavatele v ČR. 


