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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je posouzení a shrnutí vnímání řidiče v dopravním provozu 

z hlediska psychologie a jeho ovlivňování různými aspekty a z toho vyplývající dopady při 

řízení vozidla. Dále se jedná hlavně o popis zrakové soustavy a popis světla, jako činitele 

podstaty vzniku zrakového vjemu. V práci jsou rovněž uvedeny dva experimenty týkající se 

reakční doby a psychické reakce řidiče v závislosti na požitém alkoholu. Výsledky prvního 

testu reakční doby při rozjezdu na světelné křižovatce byly jen potvrzením již uvedených 

hodnot z různých publikací a z internetu. Výsledky druhého testu, který byl zaměřen na 

 psychickou reakci v závislosti na objemu požitého alkoholu, by pro mnohé mohly být 

překvapivé.  

Abstract 

The aim of thesis is a summary and assessment of perception of drivers in traffic from 

the view of psychology and its influence on various aspects and the resulting effects on 

driving. Furthermore, it is mainly a description of the visual system and the description of 

light as factor of visual perception. The thesis also presents two experiments refer to the 

reaction time and mental reactions of driver, depending on drank out alcohol. Results of the 

first test of reaction time starting at the traffic lights were just a confirmation of the mentioned 

values from different publications and the Internet. The results of the second test, which was 

focused on the emotional reaction depending on the amount of ingested alcohol would be 

surprising to many. 
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ÚVOD 

Již od počátku věků používá lidstvo k přepravě buď vlastní síly, nebo různé povozy 

a zvířata. Těmto lidem, kteří měli povozy a zvířata při cestách na starosti, můžeme říkat řidiči. 

Řidičů, v dnešním slova smyslu, přibylo hlavně s vynálezem parního stroje a s následným 

rozvojem spalovacích motorů. K nárůstu počtu řidičů přispěl na začátku 20. století Henry 

Ford se svým modelem Ford T.  

S přibýváním automobilů na silnici bohužel začaly přibývat i dopravní nehody. Lidé 

museli vnímat co se děje kolem nich. Stejně tak v dnešních dobách, kdy je v naší republice 

kolem čtyř a půl milionu aut, je vnímání, ostražitost a předvídavost základem bezpečné jízdy.  

Pro pochopení problematiky vnímání řidiče je nutné obeznámit se v práci s některými 

pojmy, například se skladbou oka, dráhou nervových vzruchů, vytvářením obrazu 

a samotným vnímáním a s aspekty, které ho ovlivňují. Nicméně stejně důležitou složkou pro 

vnímání a vidění vůbec je světlo, které většina z nás bere naprosto samozřejmě a automaticky, 

proto začátek své práce věnuji právě světlu a jeho charakteristice a vlastnostem. 

Důležitou součástí této diplomové práce je i experimentální část zaměřená na reakční 

doby řidičů. První pokus je zaměřen na celkovou reakční dobu při rozjezdu na světelné 

křižovatce a druhý pokus je zaměřen na psychickou reakci organismu bez ovlivnění 

alkoholem a pod vlivem alkoholu a jejich rozdíl, který je v podstatně, podle tohoto pokusu, 

zanedbatelný.  

Cílem a nejdůležitější věcí objevující se v této práci je zjištění aspektů, které mají vliv 

na rozhodování v dopravním provozu, a dopadů při řízení vozidla a stejně tak popis činnosti 

a stavby zrakového ústrojí.  
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1  SVĚTLO 

1.1 HISTORIE 

Světlo je lidmi vnímáno a bráno naprosto samozřejmě. Málokdo přemýšlí nad jeho 

fyzikální podstatou. První myšlenky zabývající se světlem a zobrazováním se objevili již ve 

starověku, nicméně důležité úvahy týkající se tohoto tématu jsou datovány do 17. století, kdy 

Christian Huighens předložil pojednání o světle, jako o podélném vlnění. Za druhým 

názorem, že světlo má vlastnosti částic, stál Isaac Newton, jehož jméno zaručilo, že světlo 

bylo takto vnímáno až do konce 18. století. Díky vědeckým objevům v oboru elektřiny 

a magnetismu nastal rozvoj vlnové teorie až v 19. století [6, 8, 22, 37].  

V dnešní době je jasné, že světlo je jak tok částic (fotonů), tak i příčným 

elektromagnetickým vlněním. K tomuto poznání vedla dlouhá cesta. Systematický výzkum 

v oboru elektřiny mohl začít až po té, co Alessandro Volta vynalezl v roce 1799 galvanický 

článek. O 21 let později Hans Christian Oersted zjistil, že elektrický proud kolem sebe vytváří 

magnetické pole, tedy, že elektřina a magnetismus spolu souvisí. Vzájemné silové působení 

elektrických proudů popsal, ve svém zákoně, André-Marie Ampére a Michael Faraday objevil 

magnetickou indukci a formuloval ji ve Faradayově zákoně [6, 8, 22, 37]. 

 

Obrázek 1 – Elektromagnetická vlna [10] 

 

Na základě faktů známých o elektřině a magnetismu byla jednotná teorie 

elektromagnetického pole shrnuta ve čtyřech rovnicích Jamese Clerka Maxwella [6, 22, 23, 

37]. V nich je popisováno, že časová změna elektrického pole budí magnetické pole a naopak. 

Taktéž z nich vyplývá, že tato dvě pole se šíří v podobě vln rychlostí světla. Nápadná shoda 

rychlosti světla a rychlosti šíření vln obou polí přivedla Maxwella na myšlenku, že toto vlnění 
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je podstatou světla. Odvozením z těchto rovnic také vznikly základní zákony optiky a tím 

došlo k sjednocení optiky s teorií elektromagnetického pole [6, 22, 37, 47]. 

Devět let po Maxwellově smrti se podařilo prokázat existenci elektromagnetických vln 

s vlnovou délkou kratší než jeden metr a tím došlo k potvrzení jeho teorie.  Jejich objevitel 

Heinrich Rudolf Hertz tomuto objevu nepřisuzoval žádný větší význam užitečný pro praktické 

využití, což záhy vyvrátil vynález bezdrátové telegrafie [6, 22, 37]. 

Elektromagnetické vlny, do té doby vnímané pouze jako hypotéza, se staly součástí 

fyzikální teorie elektromagnetického pole [6, 22, 37]. 

1.2 VLNOVÉ DÉLKY 

Viditelné světlo se nachází v rozmezí 380 nm až 760 nm, vlnové délky 

elektromagnetických vln mohou být kratší i delší. Sluneční světlo je námi vnímáno jako bílé, 

skládá se ze všech barev spektra [6, 8, 14, 22, 23, 37, 42, 43 - 46]. 

 

Obrázek 2 – Oblasti spektra elektromagnetického záření [10] 

Nejkratší vlnové délky má záření gama (10
-13

 - 10
-11

 m), následované rentgenovým zářením 

(10
-11

 - 10
-8

 m). Pod hranicí viditelného světla se nacházejí vlnové délky ultrafialového záření 

(10
-8 

m - 3,8·10
–7

 nm) [6, 8, 14, 22, 23, 42, 43 - 46]. 

Po vlnových délkách viditelného světla (7,6·10
-7

 - 10
-4

 m) následuje infračervené záření. 

Větších vlnových délek dosahují mikrovlny (10
-4

 - 10
-1

 m) a největší vlnovou délku mají 

radiové vlny (> 10
-1

 m) [6, 8, 14, 22, 23, 42, 43 - 46]. 
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1.3 VLASTNOSTI 

Popis světelných jevů obsahuje rozpory, je dvojznačný. Vlnové vlastnosti světla se 

projevují v pokusech s ohybem světla, polarizací a interferencí, zatímco při fotoelektrickém 

jevu se objevují vlastnosti fotonové (korpuskulární). Světlo má současně vlastnosti vln 

a částic, jde o takzvaný dualismus [8,14, 22, 23, 37, 42, 43 - 46]. 

Před nebezpečností ultrafialového záření, poškozuje buňky, nás chrání ozónová vrstva 

v horních vrstvách atmosféry, která odfiltrovává záření vlnových délek kratších než 290 nm. 

Na povrch země proto dopadá nejvíce záření ve viditelné oblasti spektra a tím se vyvinula 

u lidského zraku citlivost na tento rozsah vlnových délek [8, 11, 14, 22, 23, 37, 42, 43 - 46]. 

1.3.1 Jas 

Barevné vidění je závislé na několika podmínkách. Jednou z nich je zrak, který podnět 

vnímá a tou druhou je vnější okolí vytvářející tento podnět. Důležité je odpovídající osvětlení. 

Pokud dojde k přesvětlení, přestává oko vnímat barvy z krátkovlnného konce spektra, zatímco 

při nedostatku světla přestává vidět barvy v opačném pořadí [2, 12, 13].  

Jas závisí na intenzitě světelného zdroje, nebo také naopak na absorbující příměsi. Čím máme 

výkonnější světelný zdroj, tím je barva jasnější. Při zvyšování intenzity světla se také mění i 

barevný odstín. Po překročení maximální intenzity vzniká vjem žlutobílé barvy pro všechny 

vlnové délky. Jas mimo jiné závisí na vlnové délce světelného zdroje [2, 12, 13]. 

Tím že jsou vlnové vlastnosti na sobě nezávislé, dochází například k tomu, že dva 

barevné odstíny o stejné vlnové délce, se stejnou sytostí se mohou lišit právě jasem. Tím že 

budeme měnit jas, sytost a odstín, získáme velkou škálu barev [2, 4, 12, 13].  

Kontrast jasu 

Důležitým faktorem dobré viditelnosti je kontrast jasu. Díky této vlastnosti můžeme 

odlišit cokoliv osvětleného, protože se v zorném poli objevují místa právě s rozdílnými 

jasy [4, 12, 13].  

Vysokým kontrastem je například text psaný černým popisovačem na bílý papír, 

středním rozdílem je pro naši představu čtení si ve tmavé místnosti při osvětlení pouhou stolní 

lampou a malým rozdílem jasů je přesvětlená kniha na tmavém stole [4, 12, 13]. 
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2  ZRAKOVÉ ÚSTROJÍ 

Zrakové ústrojí se skládá z vlastního percepčního ústrojí a přídatných orgánů. 

Ústrojím je oko [11, 28, 37, 48]. 

 

Obrázek 3 – Stavba oka [7] 

2.1 OKO (BULBUS OCULI) 

Oko, respektive jeho stěna se skládá ze 3 vrstev [11, 28, 37, 48]:  

2.1.1 Zevní vrstva 

Tvoří pevný obal oka. Povrch je kryt vazivovou blánou = Tenonova blána (splývající 

s úponem bulbární spojivky a se svalovými fasciemi a končí při výstupu zrakového nervu) 

[11, 28, 37, 48]. 

Rohovka (cornea) [11, 28, 37, 48] 

 (1/6 obvodu), průhledná tkáň 

 Nemá cévy (za normálních okolností). 

 Výživa pomocí difúze a arkádových kliček. 
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Bělima (sclera) [11, 28, 37, 48] 

 (5/6 obvodu), bělavá hustá tkáň 

 Dva otvory 

o Přední (zasazena rohovka) 

o Zadní (výstup zrakového nervu) 

2.1.2 Střední vrstva -  ţivnatka = uvea 

Vyživuje nitrooční tkáně, tvoří nitrooční tekutiny a také je vstřebává. Je optickou 

clonou regulující přístup světla. Také zamezuje oslnění a vylučuje okrajové paprsky při 

průchodu čočkou. Má tři části [11, 28, 37, 48]: 

Duhovka (iris) [11, 28, 37, 48] 

 Tvořena prstencem přecházejícím do řasnatého tělíska a ohraničujícím zornici. šedé nebo 

modrošedé). 

 V zadní části jsou svalové buňky, které ovládají šířku zornice. 

Řasnaté tělísko (corpus ciliare) [11, 28, 37, 48] 

 Má prstencový tvar trojúhelníkového průřezu. 

 Zevní plochou je přiložen k bělimě a vnitřní je obrácen proti sklivci a vnitřní míří proti 

rohovce. 

 Vzadu přechází do cévnatky. 

 Obsahuje hladký sval uplatňující se při akomodaci oka. 

Cévnatka (chorioidea) [11, 28, 37, 48] 

 Jemná cévnatá blána. 

 Skládá se z větších a menších cév přecházejících do vrstev kapilár. 

 Vystýlá vnitřní plochu skléry. 
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2.1.3 Vnitřní vrstva 

Mezi živnatkou a sítnicí je jedna vrstva pigmentových buněk, která ovlivňuje přístup 

světla k světločivným elementům mimo zornici. Pigmentový epitel má vztah k metabolismu 

světločivých elementů [11, 28, 37, 48].  

Sítnice [11, 27, 37, 48] 

 Jemná blána vystýlající bulbu. 

 Obsahuje světločivné elementy: tyčinky (vnímaní světla) a čípky (vnímání barev), 

nervové a podpůrné buňky s vlákny => vjem světla, tedy přeměnu světla v nervové 

podráždění, jež se vede do korového zrakového centra. 

 Změnu energie způsobuje chemická látka tzv. zrakový purpur, obsažený v tyčinkách. 

 Vyživovaná z kapilár cévnatky. 

 Uprostřed při zadním pólu jsou umístěny pouze čípky (odlišná pigmentace) => 

zprostředkování nejlepší zrakové ostrosti = žlutá skvrna. 

 Periferní část = slepá, pozměněná stavba, všechny vrstvy přecházejí v jednu. 

 Papila zrakového nervu neobsahuje světločivné elementy => slepá skvrna. 

2.1.4 Vnitřek oka 

Vnitřek oka obsahuje lomivá dioptrická prostředí, kterými prochází světlo dopadající 

na sítnici [11, 28, 37, 48]. 

Komorová voda  

Komorová voda vyplňuje místo za rohovkou a před duhovkou (přední komora) 

a prostor mezi zadní plochou duhovky, čočkou a řasnatým tělískem (zadní komora). Za 

normálních podmínek je komorová voda složením podobná tkáňovému moku [11, 28, 37, 48]. 

Čočka [11, 28, 37, 48] 

 Průhledná bílkovinná tkáň bikonvexního tvaru. 

 Na povrchu je kryta jemným polopropustným pouzdrem regulujícím koloběh rozpustných 

látek. 

 Je upevněna závěsným aparátem, který souvisí s ciliárním svalem. Podle jeho činnosti se 

mění napětí závěsných vláken, takže čočka je schopná měnit svoji mohutnost, což 

umožňuje vidět do blízka i do dálky. Tomuto jevu se říká akomodace čočky. 
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Sklivec [11, 28, 37, 48] 

 Polotekutá, rosolovitá, čirá hmota. 

 Vyplňuje bulbu za čočkou. 

 Obsahuje značné množství vody, základní hmotu a fibrily. 

 Na přední ploše vytváří jamku, v níž je uložena čočka. 

Zrakový nerv 

Zrakový nerv vede podráždění vzniklé při dopadu světelných paprsků na sítnici svými 

vlákny očnicí a okrouhlým otvorem v jejím vrcholu do zkřížení zrakových nervů (chiasma) 

a dále zrakovým traktem (trkactus opticus) do primárního zrakového centra (corpus 

geniculatum laterale). Po interpolaci je podráždění vedeno do korového zrakového centra na 

vnitřní straně týlního laloku Gratioletovým svazkem. V těchto místech se integruje původní 

podráždění s ostatní mozkovou činností a vzniká vjem okolního prostředí ve tvarech 

a barvách, jako jedna součást vztahů organismů k okolnímu prostředí [11, 28, 37, 48]. 

 

Obrázek 4 – Zraková dráha [59]. 
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Očnice (orbita) [11, 28, 37, 48] 

 Je v ní uloženo oko. 

 Párová dutina, která je po každé straně nosního kořenu mající přibližný tvar čtyřboké 

pyramidy (základna vpředu, vrchol vzadu). 

 Nitro obsahuje kromě bulbu a přídatných orgánů tukové vazivo, na němž je bulbus měkce 

uložen. 

2.1.5 Přídatné orgány 

Zevní oční sval 

 

Obrázek 5 – Oční svaly [1] 

Díky nim je zajištěna pohyblivost oka. Všechny až na dolní šikmý sval začínají na 

vrcholu očnice z vazivového kruhu, jež obkružuje zrakový nerv před vstupem do kanálu 

zrakového nervu [11, 28,37, 48].  

Patří mezi ně [11, 28, 37, 48]: 

 4 přímé svaly 

o Horní přímý sval otáčí oko nahoru. 

o Dolní přímý sval otáčí oko dolů. 

o Zevní přímý sval otáčí oko zevně. 

o Vnitřní přímý sval otáčí oko směrem k nosu. 

 Horní a šikmý sval 

o Otáčí oko vertikálně dolů, dovnitř. 

 Dolní šikmý sval 

o Otáčí oko vertikálně nahoru, ven. 

 Zvedač horního víčka 
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o Umístěn rovnoběžně s horním přímým svalem. 

o Široce se upíná do horního víčka. 

Víčko [11, 28, 37, 48] 

 Ochraňuje vstup do očnice. 

 2 ploténky omezené rozsahem orbitálními okraji. 

 Jsou pohyblivá. 

 Ohraničují oční štěrbinu a sbíhají se ve vnitřním a vnějším koutku. 

 Ohraničené podélnou rýhou. 

 Skládají se ze 2 vrstev. 

 Při okraji rostou řasy, které zabraňují vniknutí jemných tělísek na přední úsek oka. 

 Okraj je pokryt mastným výměškem mazových žláz => oko se ve spánku neslepí, slzy 

nepřetékají na tvář přes okraj víčka. 

Spojivka [11, 28, 37, 48]  

 Pokrývá vnitřní plochu víček. 

 Dosahuje k okraji rohovky, v oblasti tarzu neposunlivá, v ostatních částech je volně 

posunlivá po oku. 

 Za normálního stavu je průsvitná. 

Slzné ústrojí  

Díky slzám, což je směs výměšku slzné žlázy a spojivky, vyrovnává drobné 

nerovnosti, přináší soli a výživné látky a odvádí nepotřebné zplodiny látkové výměny. Při 

nedostatečné slzavosti trpí povrch rohovky a spojivky suchostí [11, 28, 37, 48]. 
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3  VIDĚNÍ 

Viděním se rozumí činnost dostatečně vyvinutého zraku, charakterizována vnímáním 

jasů (barev) a spojováním těchto vjemů při vytváření představy předmětů, jejich velikosti, 

tvaru a umístění v prostoru. K dalším vlastnostem vidění patří vnímání kontrastů, prostoru 

a pohybu [11, 28]. 

3.1 AKOMODACE 

Schopnost čočky měnit svoji mohutnost, zajišťuje tím vidění do blízka i do dálky. 

Pokud je ciliární sval v klidu, dopadají paprsky do zdravého oka na sítnici, tedy do ohniska.  

Při delším klidu tohoto svalu by se stalo, že paprsky z předmětů (< 6m) by se lámaly do 

ohniska uloženým za sítnicí, což by mělo za následek rozostřené vidění. Tenhle stav má dvojí 

řešení, buď zvětšením vzdálenosti mezi čočkou a sítnicí, nebo zvětšením zakřivení a tedy 

i optické mohutnosti čočky tzv. akomodací [11, 28]. 

Akomodace je aktivní děj vyžadující svalovou činnost, a proto může být namáhavá. 

Ciliární sval (musculus ciliaris) je jedním z nejpoužívanějších svalů vůbec. Samotný proces 

zakřivení čočky může probíhat pouze do určitého stupně, proto pokud leží předmět příliš 

blízko, světelné paprsky přicházející od tohoto předmětu není možno soustředit do ohniska na 

sítnici. Bod, jež je umístěn nejblíže oku a je ho při akomodaci vidět ostře se nazývá blízky 

bod. Tento bod se během života člověka neustále vzdaluje, čočka ztrácí schopnost 

akomodace. Tuto ztrátu je možno korigovat pomocí konvexních čoček [11, 28]. 

3.2 VIDĚNÍ BAREV 

Barvy mají tři vlastnosti: odstín, intenzitu a sytost, ta udává, do jaké míry barva 

obsahuje příměs bílé. Každá barva, po dokonalém smíchání se svou doplňkovou barvou 

(komplementární), působí, jako kdyby vypadala čistě bíle. Ve tmě, tedy za nepřítomnosti 

světla je vyvoláno vnímání černé barvy, na rozdíl od slepého oka, které „nevidí nic“. 

Základními barvami nazýváme, červenou, zelenou a modrou barvu, když totiž smícháme 

červené světlo o vlnové délce 723 až 647 nm, zelené světlo o vlnové délce 575 až 492 nm 

a modré světlo o vlnové délce 492 až 450 nm, dosáhneme vnímání bílé barvy u kterékoliv 

barvy spektra a dokonce i barvy purpurové, jež je mimo spektrum. Vnímání barev jako 

takových závisí určitou mírou i na barvách, které se objevují v zorném poli pozorovatele. 

Třeba červený předmět vnímáme jako červený jen tehdy, je-li pole osvětleno zeleným, či 
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modrým světlem. Pokud je toto pole s tímto předmětem osvětleno červeným světlem, je tento 

předmět vnímán jako bledě růžový popřípadě bílý [11, 28]. 

 

Obrázek 6 – Citlivost lidského oka v závislosti na vlnové délce [10] 

Podle Youngovy-Helmholtzovy teorie se u lidí vyskytují 3 typy čípků, přičemž každý 

z nich je citlivý na jednu ze základních barev. Jeden je citlivý na modrou barvu, neboli na 

krátkovlnné světlo, další na zelenou barvu, tedy světlo střední vlnové délky a poslední na 

světlo červené, tj. dlouhovlnné světlo a to, že vnímáme určitou barvu, je dáno poměrem 

frekvence vzruchů v těchto systémech čípků [11, 28]. 

Barevné vidění je zprostředkováno gangliovými buňkami, které odečítají nebo sčítají 

aktivitu jednoho typu čípků s jiným typem čípků [11, 28]. 

3.2.1 Barvoslepost 

Barvoslepost je dědičného původu. Pro její zjištění existuje několik testů. Tím 

nejběžnějším je test srovnávání barevných vláken (z hromádky přadének musí člověk vybrat 

ta vlákna, která mají stejnou barvu) a Ishihariových tabulek (obrazy z barevných skvrn na 

pozadí tvořeného také skvrnami, které mají podobný tvar a světlost). Někteří lidé nejsou 

schopni rozeznávat určité barvy, u jiných je tato schopnost pouze oslabena. Lidé se správným 

barevným cítěním jsou trichromáti. Mají všechny tři systémy čípků, z nichž jeden může být 

slabší. Dichromáti mají tyto systémy jen dva. U monochromátů je pouze jeden systém čípků. 

Dichromáti rozlišují pouze barvy, které lze namíchat ze dvou základních barev, 

monochromáti vidí jen různé intenzity jedné barvy [11, 28]. 

3.3 PŘIZPŮSOBENÍ ZRAKU TMĚ 

Oko je schopné se přizpůsobit poměrně velkému rozsahu osvětlení. Pokud někdo bude 

vystaven delší dobu jasnému osvětlení a pak vejde do šera, jeho sítnice se pomalu stává 
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citlivější na světlo a postupně si „zvyká na tmu“. Toto snížení zrakového prahu se nazývá 

adaptace na tmu a maxima dosahuje přibližně po 20 minutách. Přechod z šera na světlo je 

provázeno tzv. adaptací na světlo, která nastane asi po 5 minutách. Jde ovšem pouze o ztrátu 

adaptace na tmu [11, 28].  

3.4 ZRAK A VITAMÍNY 

Nedostatek vitamínu A vyvolává poruchy zraku. Prvním projevem je šeroslepost, tedy 

je důležitý pro správnou funkci tyčinek. Vitamín A je ovšem důležitý i pro čípky, při jeho 

nedostatku dochází k jejich degradaci. K morfologickým změnám tyčinek i čípků 

a následným degeneracím sítnice dochází při déletrvajícím nedostatku tohoto vitamínu [11, 

28].  

Pro nervové tkáně, stejně tak i oční sítnice jsou důležité další vitamíny, zejména pak 

komplex vitamínů B [11, 28]. 

3.5 OSTROST ZRAKU 

Pojem zraková ostrost nesmí být zaměněn s pojmem zrakový práh, což je nejmenší 

množství světla, které vyvolá zrakový vjem, zatímco zraková ostrost je přesnost s jakou 

můžeme vnímat detaily a obrysy určitého objektu. Další definicí zrakové ostrosti neboli 

prostorového prahu je, že při pohledu z určité vzdálenosti jde o nejmenší úhel, pod kterým 

vidíme vzdálenost, která je dělí. V lékařství se určuje díky Snellenovým optotypům, což je 

tabulka skládající se z písmen, či obrázků seřazených podle velikosti a jsou navrženy tak, že 

písmena v řádce, kterou člověk s normálním zrakem je schopen přečíst z 6 metrů, jsou vidět 

pod úhlem 5 min. Jednotlivé čáry písmen jsou odděleny pod úhlem 1 min. Minimální 

rozlišitelnost u jedince s normálním zrakem odpovídá tedy zornému úhlu 1 min [11, 28].  

Zraková ostrost, ostatně jako vše závisí i na spoustě jiných faktorů např. na 

mechanismech tvorby obrazu v oku nebo na stavu čípků [11, 28]. 

3.6 ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI OKA 

Oko je schopno rozlišovat a oddělovat podněty přicházející v určitých intervalech. 

Maximální frekvence, kdy oko přicházející podněty vnímá odděleně, se nazývá kritická 

frekvence splývání. Podněty, které přicházejí na vyšší frekvenci, oko vidí jako jeden 

nepřerušovaný celek. Tohoto je využito např. v kinematografii, kdy jednotlivé snímky jsou 

promítány vyšší frekvencí, než je frekvence splývání [11]. 
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3.7 ZORNÉ POLE 

Část okolního světa, který vidíme okem, se nazývá zorné pole. Mělo by být teoreticky 

kruhové, nicméně je ohraničeno částmi obličeje jako je nos. Mapování zorných polí má smysl 

v neurologické diagnostice. Okrajové části zrakového pole se zjišťují perimetrem [11, 28] 

Centrální části zorných polí obou očí se překrývají, a pokud se v této oblasti vyskytuje 

nějaký předmět, vidíme ho binokulárně, splyne nám v jeden obraz. Toto vidění předmětů 

hraje významnou, ne ovšem jedinou, roli při vnímání vzdálenosti. Další význam má relativní 

velikost předmětů, jejich stíny atd. [11]. 

Každý oční svazek (tractus opticus) slouží jedné polovině zorného pole. Poškození 

vede k slepotě jedné poloviny zorného pole [11]. 
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4  OKO JAKO OPTICKÁ SOUSTAVA 

Při optickém zobrazování se vychází z představy, že předmět je složen z nekonečně 

mnoha svítících bodů [11]. 

Při vytváření obrazu prochází světlo (světelné paprsky) lámavými plochami, 

a prostředími. Jsou jimi rohovka, komorová voda, čočka, sklivec a sítnice. Clonou je zornice 

[11]. 

Oči přeměňují světelnou energii viditelného spektra na akční potenciály vláken 

zrakového nervu. Vlnové délky viditelného světla leží v rozmezí přibližně od 397 nm do 723 

nm. Obrazy předmětů okolního prostředí se promítají na sítnici. Světelné paprsky dopadající 

na sítnici vyvolávají receptorové potenciály v tyčinkách a čípcích. Vzruchy vzniklé v sítnici 

se přenášejí do mozkové kůry, kde vyvolávají zrakový vjem [11, 17]. 

4.1 OPTIKA 

Světelné paprsky se na rozhraní dvou prostředí o různé hustotě ohýbají (lámou), pokud 

na toto rozhraní nedopadají kolmo. Rovnoběžné paprsky, které dopadají na bikonvexní čočku, 

se lámou do bodu za čočkou, který se nazývá hlavní ohnisko. Tento bod leží na hlavní ose, tj. 

na přímce spojující středy křivosti obou ploch čočky. Vzdálenost mezi středem čočky 

a hlavním ohniskem se nazývá hlavní ohnisková vzdálenost. Z praktických důvodů 

považujeme světelné paprsky, které dopadají na čočku z předmětu vzdálenějšího než 6 metrů, 

za rovnoběžné [11, 17]. 

Čím je větší zakřivení čočky, tím je větší její optická mohutnost. Optickou mohutnost 

čočky udáváme v dioptriích, což je převrácená hodnota hlavní ohniskové vzdálenosti udávaná 

v metrech [11]. 

4.2 OBRAZ NA SÍTNICI 

V oku se světlo láme na přední ploše rohovky a na přední a zadní ploše čočky. Při 

tomto znázornění je optický střed oka na přechodu střední a zadní třetiny čočky. Je to místo, 

kterým procházejí ty paprsky, které se nelámou. Všechny ostatní paprsky, které přicházejí 

zornicí, se lámou do ohniska na sítnici. Je potřeba si zapamatovat že obraz je na sítnici 

převrácený a díky spojení receptorů sítnice vnímáme všechny převrácené obrazy jako přímé 

[11, 28]. 
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Zpracování zrakové informace v sítnici zahrnuje v jistém smyslu tvorbu tří obrazů. 

První obraz, vznikající působením světla na fotoreceptory, je převáděn na druhý obraz 

v bipolárních buňkách a ten je dále přetvořen na třetí obraz v gangliových buňkách. Při tvorbě 

druhého obrazu je signál změněn činností horizontálních buněk a vznik třetího obrazu je 

ovlivněn činností amakrinních buněk (neurony v sítnici) [11, 28]. 

 

Obrázek 7 – Tvorba obrazu na sítnici [28] 
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5  OČNÍ VADY 

Neexistuje bohužel jen normální stav, jsou zde různé odchylky, které je nutno co 

nejblíže přiblížit k normálu. Těmto odchylkám se říká oční vady. Mezi ty běžné patří [11, 28]: 

5.1 DALEKOZRAKOST = PERMETROPIE 

Někteří lidé mají bulbus, oko, kratší než je obvyklé, takže se rovnoběžné paprsky 

lámou do ohniska ležícího za sítnicí. Tato odchylka se nazývá dalekozrakost. Ciliární sval je 

schopen stálou akomodací toto kompenzovat, výsledkem při dlouhodobé svalové námaze je 

ale bolest hlavy a rozmazané vidění. Tuto vadu lze upravit brýlemi se spojnými čočkami [9, 

11, 28]. 

 

Obrázek 8 – Tvorba obrazu při dalekozrakosti a její korekce [21] 

5.2 KRÁTKOZRAKOST = MYOPIE 

Krátkozrakost oproti předchozí vadě je způsobena delším okem, takže se rovnoběžné 

paprsky lámou do ohniska, které je před sítnicí. Je pravděpodobně genetického původu a na 

její vznik má vliv několik faktorů, například pohled z velmi malé vzdálenosti. K úpravě této 

vady slouží brýle s rozptylkami [9, 11, 28]. 

 

Obrázek 9 – Tvorba obrazu při krátkozrakosti a její korekce [20] 
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5.3 ASTIGMATISMUS 

Astigmatismus je nestejnoměrné zakřivení rohovky, znamená to, že pokud je zakřivení 

jiné v jednom poledníku od poledníků ostatních, lámou se světelné paprsky do jiného ohniska 

a ačkoliv je obraz na sítnici, není ostrý. Tento stav je upravován cylindrickými (válcovými) 

čočkami [9, 11, 28]. 

 

Obrázek 10 – Tvorba obrazu při astigmatismu a jeho korekce [29] 

5.4 ŠILHÁNÍ = STRABISMUS 

Šilhání můžeme charakterizovat jako poruchu koordinace očních pohybů, kdy zrakové 

obrazy nedopadají na příslušná místa na sítnici. I když se šilhání dá korigovat pomocí brýlí, 

chirurgického zákroku nebo cvičením okohybných svalů, zůstanou zde drobné odchylky ve 

vnímání vzdálenost (hloubky) obrazu [11]. 

 

Obrázek 11 – Šilhání [30] 
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5.5 ŠEDÝ ZÁKAL = KATARAKTA 

Katarakta způsobuje zhoršené vidění především při řízení v noci, vzhledem k tomu, že 

při tomto onemocnění se zhoršuje vidění za šera a za tmy a zvyšuje se citlivost na oslnění 

[33].  

 

Obrázek 12 – Šedý zákal [33] 

5.6 ZELENÝ ZÁKAL = GLAUKOM 

Glaukom způsobuje výpadky vidění v zorném poli. Pro bezpečnou účast v silničním 

provozu je důležité neporušené vidění v centrální oblasti v rozsahu asi 30° a v oblasti 

horizontálního zorného pole. Periferní vidění umožňuje podstatným způsobem vnímání 

rychlosti a uplatňuje se především při přejíždění v jízdních pruzích. V jeho rozsahu se 

většinou vynořují nebezpečné objekty, a proto tedy plní funkci alarmu. Vzhledem 

k bezpečnosti dopravního provozu je důležitá schopnost vnímat červenou barvu [33]. 

 

Obrázek 13 – Zelený zákal [34] 
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6  NERVOVÝ VZRUCH 

Při podráždění smyslového orgánu se přenáší vzruch, který jde po dostředivé 

(senzorické) dráze do centrální nervové soustavy (CNS), což je mozek a mícha. Zde se dané 

podráždění (vzruch) vyhodnotí a putuje zpět do výkonného orgánu po dostředivé (motorické) 

dráze, kde se zachová podle vyhodnocení. Příkladem může být moucha letící do oka, vzruch 

(obraz mouchy) postupuje senzorickou dráhou do mozku, tam dojde k vyhodnocení 

a následnému přesunu po motorické dráze do výkonného orgánu, což může být kruhový oční 

sval, který uskuteční vlastní reakci, mrknutí [38].  

6.1 NERVOSVALOVÝ SYSTÉM 

Nervosvalový systém je na sobě závislá funkční jednotka centrálního a periferního 

nervového systému se svalovým systémem, jejímiž základními jednotkami jsou neuron 

a svalové vlákno. Základním dějem je určitá úroveň metabolismu [38]. 

6.2 VZRUCHOVÁ AKTIVITA 

CNS je spojena s čidly (receptory = smyslovými orgány) a s pohybovou soustavou 

(svaly).  Nervosvalový systém (CNS a svaly) je vzrušivou soustavou, protože mohou vzruch 

vytvářet. Základní schopností živé hmoty je reagovat na změnu vnějšího prostředí, což je 

projevem činnosti těchto soustav [38].  

Funkčním projevem soustav je vzruch, který může být nervový či svalový [38]. 

6.2.1 Vzruch 

Vzruch lze vytvořit podnětem, což je jakási zevní energie, jejíž působení se označuje, 

jako stimulace. Vzruch se šíří po nervovém či svalovém vláknu a jde o metabolickou změnu 

fyzikálněchemické povahy [38]. 

K vyvolání vzruchu může docházet spontánně, nicméně většinou ke vzruchu dojde 

přímým působením stimulu, nebo jeho převedením pomocí synapse z vedlejšího neuronu 

budícím potenciálem [38]. 

Ke vzniku vzruchu dochází až po určité době působení, které musí mít nadprahovou 

intenzitu. Pokud není této intenzity dosaženo, nevytvoří se vzruch. Čím vyšší je intenzita, tím 

více je drážděno vláken v nervu.  Se zvyšující se intenzitou dochází k dráždění stále více 

vláken v nervu. Maximální podnět je určitou intenzitou působení daného stimulu. Podněty 
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s vyšší intenzitou než je maximální podnět se nazývají supramaximální podněty, ty ovšem 

nemají za následek zvýšení odezvy [38]. 

6.2.2 Chronaxie a labilnost 

Lapicque zkoumal reakci tkáně na izolovaný podnět pomocí elektrické rány 

a zkracování času jejího působení. Nepozoroval žádné změny, až pod určitou hranicí došlo 

k zeslabování a při užitečném čase nenastala reakce vůbec. Ale i pro nejsilnější intenzitu 

podnětu bylo potřeba nějaký čas k jeho vyvolání [38]. 

Reobáze je prahová intenzita proudu při jeho trvalém působení [38]. 

Chronaxie je užitečný čas, po který musí procházet proud intenzity dvojnásobné 

reobáze, aby nastala reakce. Jedná se o velmi dobré měřítko dráždivosti tkáně. Čím je 

chronaxie delší, tak je dráždivost nižší. Motorické nervy mají kratší chronaxii než jimi 

inervované svaly. Chronaxie lidského nervu a svalu je 0,5-22ms [38]. 

Chronaxie a reobáze charakterizují jediný vzruch. Labilnost je charakterizována 

maximálním rytmem, v němž za sebou mohou následovat vzruchy. Pokud dráždíme tkáň 

střídavým proudem určité frekvence, pak odpovídá tkáň stejnou frekvencí akčních proudů. 

Relativní labilnost je schopnost reprodukovat určitý rytmus podráždění. Vždy po proběhnutí 

vzruchu je potřeba nějaký čas k obnově podmínek pro další vzruch. Je-li refrakterní doba 

0,002s, pak nerv může reprodukovat maximálně 1:0,002 impulsu, tedy 500Hz [38]. 

6.2.3 Refrakterní fáze 

Refrakterní fáze je doba, po kterou je nerv po podráždění nedráždivý. Nejdříve 

proběhne absolutní refrakterní fáze a poté relativní refrakterní fáze, kdy se postupně obnovuje 

dráždivost. Dochází k ní díky repolarizaci povrchové membrány a návratu k původní 

polarizaci [38]. 

Absolutní refrakterní fáze u hybných vláken savce je 0,4 ms relativní pak 1ms. U svalu 

je to 2 -3 ms [38]. 

6.2.4 Projevy vzruchu 

Nervový vzruch postupně vyvolá svalový vzruch a potom stah svalu. Projevuje se 

akčním potenciálem, tvorbou tepla a změnami chemickými i metabolickými [38]. 
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Přestože jsou vzruchy stereotypní, jsou schopny přenášet velmi složité informace, 

které jsou vyjádřeny frekvencí a počtem nervových vzruchů [38]. 

Vzruch se projevuje elektrickými projevy, ke kterým dochází při průchodu vzruchu 

vzrušivou tkání. To popisuje akční potenciál. Při průchodu vzruchu vzrušivou tkání dojde ke 

změně membránového elektrického potenciálu [38]. 

Akční potenciál vznikne poklesem klidového membránového potenciálu (z -90 na -

60 mV) = depolarizací. Poté se šíří jako vlna elektrické negativity povrchu vlákna a následuje 

rychlý návrat k původnímu membránovému potenciálu = repolarizace. Amplituda akčního 

potenciálu je 115 mV u všech živočichů a doba vzestupu u živočichů se stálou teplotou těla je 

0,2ms. Doba trvání odpovídá teplotě a iontovému složení prostředí. U nervu je to 1-5ms, pro 

rychlé svaly 10ms, pro pomalé 4 ms [38]. 

Membránový potenciál je potenciál, když je tkáň v klidu. Jedná se o rozdíl 

elektrického potenciálu povrchu a nitra buňky u všech živých tkání, tedy vnitřní a zevní strany 

membrány. Pro nervové vlákno je potenciál -50 až -80 mV pro příčně pruhované svalstvo            

-80 až -100 mV. Na povrchu je v klidu kladný náboj a uvnitř záporný a potenciál je stálý. 

Velikost membránových potenciálů odpovídá koncentraci draslíkových iontů uvnitř 

a sodíkových iontů vně [38]. 

Metabolické změny, ke kterým dochází při průchodu vzruchu, jsou spotřeba kyslíku 

a výdej CO2, dochází tedy k přeměně látek. Nervy jsou velmi citlivé na nedostatek kyslíku - 

ztrácejí dráždivost i vodivost. Svaly jsou na to citlivé méně. Při činnosti nervů lehce stoupá 

spotřeba kyslíku. Zdrojem energie je adenosintrifosfát, kreatinfosfát a glukóza. Při činnosti 

nervu stoupá tvorba tepla, ale uvolněná energie u nervu je mnohem nižší než u svalu → nerv 

je poměrně neunavitelný. 'Teplo se uvolňuje u nervu ve 2 fázích - počáteční a zotavovací 

(počáteční je mnohem kratší než zotavovací) [38]. 

Díky rozložení i transportu iontů na membráně dochází ke vzniku měřitelných 

potenciálů v klidu i při činnosti tkáně. Klidový membránový potenciál způsobuje vznik 

nerovnoměrně nahromaděných iontů na obou stranách polopropustné membrány. Membrána 

je polarizována - hlavně K+ a Na+. V klidu je draslík hlavně uvnitř a sodík hlavně vně. 

S depolarizací se zvyšuje propustnost membrány a dochází k přesunu iontů - nejdříve sodíku 

a poté draslíku (v repolarizační fázi). Po proběhnutí vzruchu dojde zpětně sodíkovou 

a draslíkovou pumpou k přesunu iontů do původního klidového stavu, který je vždy mezi 
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2 vzruchy. Ztráta draselných iontů při jednom podnětu je 1/400 intracelulárního obsahu iontů 

u svalu [38]. 

6.2.5 Vedení vzruchu 

Rychlost šíření vzruchu lze měřit pomocí 2 myografických křivek, kdy je sledováno 

trhnutí svalu z 2 míst nervu co nejvíce vzdálených jako reakce na podnět. Přesněji jsou 

registrovány akční potenciály, které provázejí šíření vzruchu nervovým vláknem [38]. 

Rychlost šíření vzruchu u savců [38]:  

 motorických vláken je 20-120 m·s
-1

, 

 proprioreceptivních nervech (nervech vysokého čití 120  m·s
-1

, 

 ostatních senzitivních a autonomních vláken 1-30 m·s
-1

, 

 je tedy rychlejší než šíření vzruchu synapsemi. Svalový vzruch se potom šíří v závislosti 

na době k depolarizaci, což je cca 1- 2 m·s
-
1. 

Mechanismus šíření je následovný. Elektrický proud vzniklý při depolarizaci dráždí 

sousední vzrušivou tkáň, kde dojde k depolarizaci a tak se šíří vzruch dál. Dráždíme-li při 

pokusu vlákno elektrickým proudem, šíří se vzruch oběma směry. Rychleji se šíří v nervu 

s myelinovou pochvou a Ranvierovými zářezy [38]. 

Pro vedení nervovým vláknem platí následující zákony [38]: 

 zákon fyziologické celistvosti nervu = musí být fyziologická celistvost a neporušenost 

nervu, 

 zákon izolovaného vedení = vzruch, který se šíří ve vlákně anatomického nervu nemůže 

přeskočit na jiné vlákno, 

 zákon obousměrného vedení = vzruch se může šířit oběma směry při pokusu, v organismu 

jen jedním směrem - nemůže zpět, neboť úsek, jímž prošel je v refrakterní fázi. 

Únava nervosvalového aparátu může nastat, když budeme nerv dráždit elektrickými 

ranami, tak postupně začne ubývat na síle a výšce stahů, až nakonec přestane reagovat úplně. 

Nerv se sice unavuje méně, ale také znatelně, dochází hlavně k únavě nervosvalové ploténky 

[38]. 
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7  PSYCHOLOGIE VNÍMÁNÍ 

7.1 VNÍMÁNÍ 

Vnímání okolního světa je jedním ze základních psychických procesů, jehož význam 

vyplývá ze dvou základních podmínek, z bezprostřední, kdy se smyslové odrážení uplatňuje 

v organizaci praktických činností člověka, a z percepčních procesů, které jsou základem 

utváření myšlení [50, 54]. 

Proces vnímání je ovlivněn změnami existenčních podmínek, živých tvorů, v našem 

případě člověka, což ovlivňuje složitost našeho chování. Jako člověk sám, tak i vnímání 

prochází cestou vývoje, kdy zpočátku můžeme vnímat pouze předměty a jejich vlastnosti 

a později ten stejný předmět chápeme v kontextu s nějakou situací. Toto vše závisí i na vývoji 

a specializaci smyslových orgánů, tedy jejich citlivosti jen vůči určitým druhům energie 

podnětu [50, 54]. 

Jinak řečeno, vnímání neboli percepce je zachycení působení energie na smysly, která 

informuje o světě, buď okolním (vnějším), vnímáme například barvu a chuť, nebo jen tom 

našem (vnitřním), kdy člověk vnímá např. bolest, zadýchání aj. Prostřednictvím receptorů 

(smyslových orgánů) se v našem vědomí vytváří subjektivní odraz reality, což znamená, že 

stejnou situaci, nebo předmět můžou dva lidé vnímat odlišně [50, 54]. 

7.1.1 Charakteristiky vnímání 

Jednou z nejdůležitějších charakteristik vnímání je takzvaná historičnost, má – li 

člověk s danou situací, předmětem, již zkušenost. Percepční úkony můžeme zvládnout jen 

v případě zvláštního učení a jisté praxe [50, 54]. 

Předmětnost vnímání je získání všech zpráv o okolním, vnějším světě, které jsou 

získávány smyslovými orgány a to pouze k samotným předmětům [50, 54]. 

Celostnost je vjem vždy jen celého předmětu nebo jevu [50, 54]. 

Výběrovost je charakteristika, při které je vybírána jen část z aktuálně působících 

podnětů a situací, což se děje v důsledku zaměření pozornosti nebo potřeb člověka [50, 54]. 

Konstantnost je relativně stálé vnímání velikosti, tvaru, barvy a jiných vlastností při 

měnících se podmínkách (prostorových, světelných) [50, 54]. 
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7.1.2 Počitky a vjemy 

Počitky a vjemy jsou výsledkem vnímání. Počitek je tím nejjednodušším 

a nejzákladnějším prvkem vnímání a z většího množství počitků se stává vjem. Při zpracování 

počitků se zapojuje myšlení, takže vjem není jen součtem skutečností, což znamená opět co 

člověk, to specifický vjem [50, 54]. 

7.1.3 Tvorba adekvátního obrazu 

Utvoření adekvátního obrazu není jen samostatným motivem, je to také nejdůležitější 

a nevyhnutelná podmínka pro úspěšnou činnost. Percepční úkoly jsou požadavky kladené na 

vnímání ze strany praktické činnosti uskutečňované pomocí různých operací. Vnímání je 

vlastně systém těchto percepčních úkolů, které řešíme a vytváříme si tak adekvátní odraz 

situace [3, 50, 54]. 

Například zrakový odhad vzdálenosti je možný díky tomu, že vidíme a vnímáme velký 

počet různých znaků délky k předmětu. Záleží také na podmínkách pozorování předmětu 

a využití různých znaků, tedy v různých podmínkách využíváme jiné percepční operace, ale 

výsledek představy vzdálenosti daného předmětu je přibližně stejný. Obdobně to platí taky 

u vnímání tvaru hmatem a vnímání směru sluchem [3, 50, 54]. 

Aktivita vnímání záleží zejména na účasti efektorních (vykonávajících) složek ve 

vnímání (pohyb receptorních orgánů, přesun těla a jeho částí v prostoru) [50, 54]. 

Díky analýze pohybů ruky a oka bylo zjištěno, že tyto pohyby se dělí do dvou skupin. 

První skupinou jsou pátrací a zaměřovací pohyby, díky nimž uskutečňujeme hledání 

předmětu, nastavení oka a ruky do nejvhodnější pozice pro vnímání. Do této třídy patří také 

pohyby hlavy za zvukem, pátrací pohyb očí atd. Díky těmto pohybům jsou vytvářeny 

nejvhodnější podmínky vnímání věci, jsou ale důležité také v utváření prostorového umístění 

tohoto předmětu. Do druhé skupiny patří tzv. vlastní poznávací pohyby, které mají za 

následek vnímání a hodnocení rozměrů, poznávání již známých předmětů a samotný proces 

utváření si obrazu. Oko zkoumá viděné obrysy a jakýkoliv rozdíl mezi nimi vyvolává 

okamžité opravování obrazu. Tyto pohyby se účastní utváření vlastního, subjektivního obrazu 

reálného, objektivního předmětu [50, 54]. 
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7.1.4 Faktory ovlivňující vnímání 

Únava 

Únava je snížení schopnosti vykonávat činnost, které vyplývá z předchozího 

vynaloženého úsilí. Vzniká v důsledku nahromadění odpadů metabolismu v krvi či ve 

svalech. Psychicky je provázena zhoršeným vnímáním, sníženou pozorností, zhoršenou 

vštípivostí a výbavností, změnami nálady aj. Hranice, kdy člověk začíná pociťovat únavu, je 

u každého jedince jiná a také její projevy jsou velmi subjektivní. Extrémní únava se označuje 

jako vyčerpání. Vyčerpání mohou provázet změny vnímání, halucinace, deprese, zmatenost 

a v případě řízení vozidla může dojít k autonehodě, jinak řečeno ke zranění nebo dokonce 

i smrti. [15]. 

Rozlišujeme únavu fyzickou a psychickou. Po velké fyzické námaze se někdy 

dostavují i pocity psychické únavy, naopak po vyčerpávající psychické námaze může fyzická 

práce pomoci odbourat psychickou únavu. Únava se také rozděluje na akutní, která po 

odpočinku odezní, a chronickou, která má projevy, jako bolesti, poruchy spánku nebo 

poruchy paměti [15, 50, 52, 57]. 

Agresivita 

Agrese je v psychologicko-sociologickém pojetí chování, které vědomě a se záměrem 

ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. Agrese, ať již fyzická či 

verbální, může vzniknout v afektu nebo se může jednat o agresi instrumentální (úmyslný faul 

při sportu) [16, 19, 35, 53]. 

Sklon k útočnému jednání, které se transformuje do různých podob, se nazývá 

agresivita [16, 19, 35, 53]. 

Různé studie zkoumaly, jak mohou faktory prostředí ovlivňovat agresivitu. Bylo 

prokázáno, že lidé se častěji stávají agresivnějšími v hlučném prostředí, a že v horku se u lidí 

zvyšuje míra agrese. Z toho je patrné, že k nepokojům a fyzickým útokům dochází častěji za 

horkých letních dnů v centrech měst [16, 19, 35]. 

Děti a adolescenti se chovají agresivněji poté, co byly na chvíli v přeplněných, 

stísněných podmínkách. U dospělých lidí je tímto faktorem přítomnost v davu [16, 19, 35]. 

Některé návykové látky (např. alkohol) zvyšují možnost agresivního chování, ale 

pravděpodobně jen u lidí, kteří se během života naučili chovat agresivně. Dalším faktorem je 
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zajisté společnost (např. přítomnost jiného člověka). Agrese je ale složitým problémem, na 

kterém se podílí velké množství různých faktorů [16, 19, 35]. 

A tak jako již zmíněném faulu ve sportu si agresivní řidič dovoluje něco podobného 

při řízení motorového vozidla. To může mít za následek vznik nepředvídané události 

v podobě třeba úhybného manévru „utlačovaného“ automobilu a záleží pouze na reakcích 

obou řidičů, zda ke střetu dojde nebo ne. Bohužel i agresivní řidič může svým chováním 

způsobit tragickou dopravní nehodu [16, 19, 35]. 

Anatomicko – fyziologické zvláštnosti a funkční úroveň [18, 50, 52] 

Smyslové orgány 

Pro bezpečné řízení si řidič musí uvědomit své schopnosti v závislosti na stavu svých 

percepčních orgánů. Například člověk se špatným zrakem musí použít brýle, nebo kontaktní 

čočky, u zhoršeného sluchu je zde nutnost použití naslouchadla atd. Člověk, který toto 

nereflektuje, ohrožuje sebe i okolí. 

Nervový systém 

Rychlost reakce, schopnost vnímání spolu se smyslovými orgány má na starosti 

nervová soustava. Onemocnění této soustavy, ať je jakékoliv, ovlivňuje délku doby reakce, 

popřípadě znemožňuje řízení vůbec např. neurologické onemocnění epilepsie, migréna aj. 

Genetické dispozice a rodinná anamnéza 

Kladné i záporné předpoklady, vlivy, faktory a vlastnosti dané zděděnou a vrozenou 

výbavou organismu, např. k dlouhověkosti nebo k určitým závadám, poruchám nebo 

chorobám [18, 50]. 

Rodinná anamnéza slouží především k posouzení dědičného rizika pro některé 

choroby. Kromě typických genetických chorob se pátrá i po přítomnosti rodinného rizika pro 

další choroby, např. po častějším výskytu onemocnění oběhové soustavy nebo po výskytu 

nádorových onemocnění. Zaznamenává se počet a věk postižených příbuzných, pokud již 

nežijí, tak i věk, ve kterém zemřeli. V případě, že již nežijí rodiče nemocného, je důležitou 

informací věk, kterého se dožili, i příčina smrti [18, 50]. 
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Psychický stav 

Psychický stav je proces s určitým obsahem, jako např. zloba, radost a jiné emoční 

stavy (nálady), dále sem patří celkové psychofyzické stavy individua (vzrušení, útlum, únava) 

a stavy dlouhodobého charakteru (frustrace, konflikt, stres) [5, 27, 51]. 

Psychické stavy mají vliv na psychické procesy (únava omezuje tělesné i mentální 

výkony) [5, 27, 51]. 

Emoce 

Emoce jsou psychologické procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, 

provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání), 

motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti. Hodnotí 

skutečnosti, události, situace a výsledky činností podle subjektivního stavu a vztahu 

k hodnocenému, vedou k zaujetí postoje k dané situaci. Vyvolávají a ovlivňují pak další 

psychologické procesy. Lze u nich zjišťovat přibližování či vzdalování, intenzitu a dobu 

trvání. Emoce jsou evolučně starší než rozumové jednání, a proto jsou jejich projevy silnější 

a obtížněji ovlivnitelné. Emoce se poměrně snadno přenášejí na ostatní (panika, pláč na 

pohřbech, neutišitelný smích apod.) Silné emoce mohou poškodit zdraví nebo dokonce 

přivodit smrt. Také dlouhodobé působení určité emoce může vést ke změnám zdravotního 

stavu [5, 15, 26, 51, 57]. 

Cit je poněkud užší pojem, kterým se označuje konkrétní pocitový zážitek [5, 15, 26, 

51, 57].
 

Původní smysl emocí je příprava jedince k adekvátní reakci na konkrétní zážitek. 

Kromě toho vedou emoce ke vštípení zážitku. Například strach má jedince připravit na 

nebezpečí a vtisknout danou situaci do paměti jako nebezpečnou. Emoce tak vedou 

k vymezení a hierarchizaci hodnot, vytvoření schopnosti seberegulace [5, 15, 26, 51, 57]. 

Vlastnosti emocí 

Subjektivita - na stejné situace mohou různí jedinci odpovídat různými a různě 

intenzivními emocemi (např. hněv nebo strach), pokud někdo reaguje výrazně odlišnou emocí 

než ostatní, zpravidla k tomu dochází z důvodu intoxikace (alkohol, drogy), poškození mozku 

nebo duševní choroby; pokud se u někoho nedostavují emoce, mluví se o apatii, lhostejnosti 

[5, 15, 26, 51, 57]. 
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Spontánnost - emoce se spouštějí samovolně, s nízkou možností jejich ovlivnění 

rozumem [5, 15, 26, 51, 57]. 

Předmětnost - emoce se vztahují ke konkrétnímu zážitku (tím se liší od nálady, která je 

spíše nezacílená) [5, 15, 26, 51, 57]. 

Aktuálnost - emoce se odehrávají bezprostředně, okamžitě [5, 15, 26, 51, 57]. 

Polarita - emoce lze zpravidla umístit na dimenzi libost - nelibost, jen někdy jsou 

nevyhraněné, ambivalentní (příjemný strach) [5, 15, 26, 51, 57]. 

Vliv na paměť - emoční stavy mají vliv na paměťové procesy, pokud je nějaký údaj 

spojen s určitou emocí (pozitivní i negativní), jedinec si ho snáze zapamatuje; velmi silná 

emoce může schopnost zapamatování naopak snížit (úlek, vztek) [5, 15, 26, 51, 57]. 

 Stres 

Stres je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven 

mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl 

zachování homeostázy a zabránit poškození nebo smrti organismu [15, 27, 51, 57]. 

Eustres – pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo 

lepším výkonům [15, 27, 51, 57]. 

Distres – nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění či 

dokonce smrt [15, 27, 51, 57]. 

Psychické reakce zahrnují přizpůsobení, úzkost a depresi. Pokud stres vede k vyšším 

psychickým nebo fyzickým výkonům, jedná se o eustres. Tento druh stresu patří k hlavním 

motivačním prvkům lidského konání. Pokud ovšem působení stresu trvá příliš dlouho nebo 

přesáhne určitou mez (distres), může vést k rozhodnutím, jejichž důsledkem je úzkostné 

(únik) nebo depresivní (ústup) chování [15, 27, 51, 57]. 

Stresové faktory 

Běžnými stresory v životě jsou [15, 27, 51, 57]: 

 Fyzikální faktory: prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota 

 Psychické faktory: zodpovědnost (nezaplacené účty, nedostatek peněz), práce nebo škola 

(zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů), frustrace, nesplněná očekávání, věk 

 Sociální faktory: osobní vztahy (konflikt, nevěra, zklamání, týrání), životní styl (přejídání, 

nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku) 
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 Traumatické faktory: události (narození dítěte, úmrtí, únos, znásilnění, válka, setkání, 

sňatek, rozvod, stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role) 

 Dětské faktory: vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres, např. 

u týraných a zneužívaných dětí, školní zátěž, alkoholismus rodičů, přílišná náročnost 

rodičů. 

Na každého jedince působí faktory jinou silou v závislosti na jeho aktuální náladě 

a rozpoložení. Mně osobně nejvíce ovlivňuje agresivita, únava a bohužel i neurologické 

onemocnění v podobě migrény. Všechny tyto faktory snižují mou schopnost vnímání 

jakýchkoliv podnětů a to poměrně podstatně, takže v případě záchvatu migrény bych si 

jednoznačně za volant auta nesedla, protože schopnost vyhodnotit v danou chvíli aktuální dění 

kolem mě by nepřicházelo v úvahu. Vesměs veškeré ovlivnění vnímání vede k prodloužení 

reakční doby, ať jde o ovlivňování poměrně příjemné, nebo ovlivnění nepříjemné, a tím i ke 

zvýšení rizika vzniku dopravní nehody [15, 26, 52, 57].  

7.2 VNÍMÁNÍ V DOPRAVNÍM PROVOZU 

Ze smyslových orgánů je při řízení vozidla nejdůležitější zrak. Odhaduje se, že asi 

90 % informací přijímá řidič zrakem. Lidské oko je schopno zaregistrovat velké množství 

informací, ale pouze část se dostane do vědomí pozorovatele [55, 56, 57]. 

Plná koncentrace pozornosti řidiče na dopravní situaci, v níž se nachází – předvídá, co 

všechno se může stát, je synonymem pro předvídavý způsob jízdy. Tím je umožněno 

ovlivňovat své chování a dochází i ke značnému snížení rizika vzniku dopravní nehody [55, 

56, 57, 58]. 

Tím nejdůležitějším při předvídavém způsobu jízdy je vnímání. Díky smyslovým 

orgánům, očím, získává člověk (řidič) informace o situaci, ve které se nachází on sám a která 

je kolem něj. Aby se jízda stala bezpečnou, je nutné kromě dobrého vidění i správné 

pochopení toho, co vidíme. Zrakový vjem ovlivňuje řada faktorů např.: zdravotní stav, únava, 

požití návykových látek aj.  Neporušená schopnost vidění je nezbytným předpokladem 

bezpečné účasti v silničním provozu. Odhady počtu dopravních nehod zapříčiněných 

poruchou zrakového vnímání se liší. Některé studie uvádějí, že chybou ve vnímání je 

způsobeno 40-50 % nehod, jiné odhadují, že podíl na počtu dopravních nehod, které jsou 

způsobeny nedostatky ve zrakových funkcích, je obdobný jako podíl na nehodách 

zapříčiněných vlivem alkoholu, tj. asi 7 % [55, 56, 57, 58]. 
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Zachování správného vnímání na cestách závisí na pohodlí a komfortu řidiče. Je 

důležitá nejen správná poloha sezení, ale i přestávky v jízdě a jejich vyplnění aktivitou 

snižující únavu, protože po čtyřhodinové jízdě řidič reaguje poloviční rychlostí než na začátku 

jízdy [55, 56, 57, 58]. 

U cvičeného oka vnímajícím ve dvou odlišných oblastech je doba potřebná ke 

zpracování podnětů kratší. Pro řidiče je důležitá jak oblast ostrého vidění, kdy stěžejní, 

nicméně úzká, oblast je viděna ostře a v jasných, plných barvách, tak oblast periferního 

vidění, kdy je zorné pole, zorný úhel poměrně široký, ale oko zde hůře rozlišuje detaily 

(barvy) a dobře vnímá pohyb [55, 56, 57, 58]. 

7.2.1 Zraková ostrost 

Pro zrakovou ostrost platí, že čím je vyšší rychlost vozidla, tím lepší musí být zraková 

ostrost. Zaručuje správné a dostatečně rychlé přečtení dopravních značek a ukazatelů, včasné 

rozeznání jiných účastníků dopravního provozu a podílí se také na odhadu rychlosti jízdy 

jiných vozidel. Řidič se sníženou zrakovou ostrostí rozezná překážku a nebezpečí později. Pro 

sníženou schopnost zrakové ostrosti jsou typické nehody způsobené chybným předjížděním 

v meziměstském provozu, nebo když je u protijedoucího vozidla pozdě nebo špatně 

zhodnocena rychlost jízdy. Dalšími typickými rizikovými situacemi pro řidiče se sníženou 

zrakovou ostrostí jsou: odbočování, otáčení, vjíždění na hlavní silnici, na které se pohybují 

vozidla vysokou rychlostí apod. Relativní rychlost jiných vozidel musí být rychle a správně 

odhadnuta a toho tento řidič není schopen [55, 56, 57]. 

Správné vnímání informací z oblasti ostrého vidění je podmíněno neustálými změnami 

směru pohledu řidiče. Při zaměření se na jedno místo, může dojít ke změně směru jízdy, 

neměli bychom se zaměřovat pouze na jednu situaci, která pochází z oblasti ostrého vidění 

a která se odehrává před námi, ale je důležité dívat se i na okolí vozovky, měnit směr pohledu. 

Oči nesmějí ustrnout pouze na jednom místě, musí být pořád v pohybu. Důležité je sledování 

pohyblivých cílů, podrobností (pohyb ruky u cyklistů, nohy chodce v průhledu pod stojícím 

autobusem, vychylující se přední kola předjížděného vozidla atd.) To, že jedeme ve směru, 

kterým se díváme, je způsobeno lidským okem pracujícím jako řídicí systém (děti při jízdě na 

kole se ohlédnou na kamarády a automaticky otočí také řídítka v tomto směru). Udržování 

pohledu ve správném směru je velmi důležité. To znamená, že na rovných úsecích je nutné se 

dívat přímo a orientaci udržovat podle pravého okraje vozovky a při průjezdu zatáčkou se 
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dívat po směru a průběhu zatáčky a orientaci opět udržovat podle pravého kraje vozovky [55, 

56, 57]. 

7.2.2 Funkční zorné pole 

Z psychologického hlediska je důležitý pojem využitelný rozsah zorného pole nebo 

také funkční zorné pole. Je menší než periferní zorné pole, není konstantní, mění se 

v závislosti na rychlosti vozidla, ale také podle množství informací, které je nutno v daném 

okamžiku zpracovat. Čím větší množství informací, tím větší zúžení zorného pole. Zorné 

pole, v jehož rozsahu může řidič na vnímané objekty ještě reagovat, se omezuje se vzrůstající 

rychlostí vozidla. Rychlost jízdy je proto nutné přizpůsobit možnostem vizuálního systému. 

Řidič zpravidla nereaguje pomalu, ale příliš rychle jede. Funkční zorné pole závisí kromě 

fyziologických charakteristik zrakového systému tedy také na podmínkách dané situace, na 

schopnosti pozornosti řidiče, jeho věku a aktuálním stavu [55, 56, 57]. 

Řidič začátečník není schopen rozdělit pozornost a zaměřit se na podněty důležité 

z hlediska bezpečnosti dopravy. Cítí se zatížen množstvím informací, proto není schopen 

kontrolovat situaci za sebou, používat zrcátka apod. Nezkušenému řidiči chybí především 

schopnost předvídat. K problémům při řízení dochází obvykle tehdy, když se vyskytne náhlá 

situace, kdy musí řidič najednou vnímat a zpracovat velké množství informací. Řidiči-

začátečníci získávají vizuální informace především centrálním viděním, tedy fixací pohledu. 

Periferní vidění získává na důležitosti s přibývající řidičskou praxí [55, 56, 57]. 

Správné vnímání informací z oblasti ostrého vidění je podmíněno neustálými změnami 

směru pohledu řidiče. Při zaměření se na jedno místo, může dojít ke změně směru jízdy, 

neměli bychom se zaměřovat pouze na jednu situaci, která pochází z oblasti ostrého vidění 

a která se odehrává před námi, ale je důležité dívat se i na okolí vozovky, měnit směr pohledu. 

Oči nesmějí ustrnout pouze na jednom místě, musí být pořád v pohybu. Důležité je sledování 

pohyblivých cílů, podrobností (pohyb ruky u cyklistů, nohy chodce v průhledu pod stojícím 

autobusem, vychylující se přední kola předjížděného vozidla atd.) To, že jedeme ve směru, 

kterým se díváme, je způsobeno lidským okem pracujícím jako řídicí systém (děti při jízdě na 

kole se ohlédnou na kamarády a automaticky otočí také řídítka v tomto směru). Udržování 

pohledu ve správném směru je velmi důležité. To znamená, že na rovných úsecích je nutné se 

dívat přímo a orientaci udržovat podle pravého okraje vozovky a při průjezdu zatáčkou se 

dívat po směru a průběhu zatáčky a orientaci opět udržovat podle pravého kraje vozovky [55, 

56, 57]. 
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7.2.3 Vnímání starších řidičů  

Ve vyšším věku dochází kromě patologických změn zrakového systému také ke 

zhoršování zrakových funkcí, které jsou důležité pro bezpečné řízení vozidla. Nastává úbytek 

zrakové ostrosti, zmenšení rozsahu zorného pole, pokles akomodační schopnosti oka, zhoršení 

vnímání hloubky a prostoru, a především zhoršené vidění za snížené viditelnosti a zvýšená 

citlivost na oslnění. Poruchy pohyblivosti očí nebo hlavy starších řidičů snižují rychlost reakcí 

v náhle vzniklých nebezpečných situacích [49, 55, 56, 57].  

Je však nutné podotknout, že způsobilost k řízení u starších osob nezávisí pouze na 

posouzení změn určitých funkcí závislých na věku, ale také na osobnosti řidiče, jeho 

dopravním chování s uplatněním kompenzačních mechanismů, přiměřené technice jízdy 

a řidičských zkušenostech [49, 55, 56, 57]. 

7.3 OPTICKÉ KLAMY 

Optický klam, jinak nazývaný také optická iluze, je nesprávné nebo matoucí vnímání 

reality. Oko snímá nějaký obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak, než jak je opravdu 

zobrazen. Člověk pak například na obrázku vidí něco, co na něm vůbec není [3, 54]. 

Většina optických klamů je postavena na matení mozku barvou (Hermanova mřížka) 

nebo tvarem. Velkou skupinu klamů tvoří dvousmyslné obrázky, které při zaměření na různé 

prvky lze vnímat více způsoby. Jiné klamy jsou založeny na špatném zobrazení nebo 

chybném vnímání perspektivy [3, 54]. 

 

 

Obrázek 14 – Délka úseček [32] 
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Obrázek 15 – Profily a kalich [32] 

                     

Obrázek 16 – Saxofonista a obličej [32] 

 

Obrázek17 – Díry na silnici [31] 

Některé optické klamy např. výše uvedené „díry na silnici“ mají tu schopnost snížit 

rychlost jedoucího vozidla. Kdo by si taky chtěl zničit auto na silnici plné výmolů? 
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8  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

8.1 REAKČNÍ DOBA 

Reakční doba řidiče je časový úsek, který uplyne od vzniku nenadálé, neočekávané 

události do řidičovy reakce, jinak řečeno jde o dobu, která je potřebná k reakci řidičova 

biologického systému na podnět z jeho zorného pole [36, 41]. 

Délka reakční doby záleží kromě celkového stavu řidiče také na úhlu pohledu, pod 

kterým se řidič na objekt dívá [36, 41]. 

Reakční dobu můžeme rozdělit do tří částí. Jde o optickou reakci, psychickou reakci 

a svalovou reakci. Z následujících tabulek jsou patrné některé hodnoty reakčních dob řidičů 

[36, 41]. 

Tabulka 1- Reakční doba, úhel do 0,75° [36, 41] 

Reakční doba řidiče při úhlu pohledu do 0,75° na objekt [s] 

optická reakce 0 

psychická reakce 0,22 - 0,58 

svalová reakce 0,15 - 0,21 

celková reakce 0,37 - 0,79 

 

Tabulka 2 - Reakční doba, úhel do 5°  [36, 41] 

Reakční doba řidiče při úhlu pohledu do 5° na objekt [s] 

optická reakce 0,32 - 0,55 

psychická reakce 0,22 - 0,58 

svalová reakce 0,15 - 0,21 

celková reakce 0,69 - 1,34 

 

Tabulka 3 - Reakční doba, úhel nad 5° [36, 41] 

Reakční doba řidiče při úhlu pohledu nad 5° na objekt [s] 

optická reakce 0,41 - 0,70 

psychická reakce 0,22 - 0,58 

svalová reakce 0,15 - 0,21 

celková reakce 0,78 - 1,49 
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Tabulka 4 – Reakční doba, skotopické vidění [36, 41] 

Reakční doba řidiče pro skotopické (noční) vidění 

optická reakce 2,51 

psychická reakce 0,58 

svalová reakce 0,21 

celková reakce 3,3 

Můžeme tvrdit, že činnost smyslových soustav, v našem případě činnost zraku, je 

u člověka poměrně složitou řízenou činností. Na činnost oka reaguje komplexní organismus. 

Reakce pro běžnou činnost ve dne chápeme jako přirozený návyk [36]. 

Pokud vezmeme v potaz dnešní průměrné rychlosti vozidel, a dobu kdy oko 

rozpoznává správně podněty, můžeme říct, vidět neznamená rozpoznat [36].  

Řidič se může při jízdě zabývat například telefonováním, nebo bavením se 

polujezdcem, takže se nedostatečně věnuje zrakovému rozpoznávání, což může mít za 

následek až smrt [36].  

8.2 VYHODNOCENÍ VIDEOZÁZNAMU 

Tento pokus se zabývá měřením reakční doby řidičů automobilů a tramvají 

vyhodnocením videozáznamu s konstantním vzorkováním. Vyhodnocován byl čas od 

rozsvícení žlutého signálu světelného signalizačního zařízení (SSZ) po rozjetí vozidla do 

křižovatky. 

K získání dat byla využita digitální kamera a k jejich zpracování software na 

zpracování videa. Data byla získána na křižovatce ulic Úvoz a Údolní v Brně. Videozáznam 

byl pořízen z budovy ÚSI VUT (ulice Údolní). 

 

Obrázek 18 – Místo snímání [24] 
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8.3 POMŮCKY 

 K natočení potřebného videa a tedy získání dat bylo zapotřebí těchto pomůcek: 

Videokamera Panasonic AG-DVC 30; NTSC (720x480 pixels, 30 fps) 

 Stativ 

 Software pro editaci videa – Canopus Edius [59] 

8.4 POSTUP MĚŘENÍ 

Výše zmíněnou videokamerou byl snímán provoz na křižovatce s tím, že bylo vidět 

SSZ a část vozovky jak před, tak i za křižovatkou, což vyplynulo z nutnosti vidět brzdová 

světla automobilů i tramvají. Kamera byla umístěna v 1. patře budovy U2 v areálu ÚSI. 

Snímána byla křižovatka ulic Úvoz – Údolní. 

 

Obrázek 19 – Místo snímání [25] 

Získané video bylo okamžitě ukládáno na disk PC. Záznam trval cca 1,5 hod., 

z důvodu získání dostatečného množství informací pro další zpracování. Tato doba byla 

odhadnuta díky intervalu mezi zelenými signály SSZ a potřeby získat více hodnot, než je 

zahrnuto v měření, ne každé vozidlo vyhovovalo tomuto měření (odbočení doleva při 

průjezdu tramvaje). Tyto hodnoty neměly význam. 

Natočený záznam byl poté analyzován v programu Edius, který, jako každý program 

pro editaci videa umožňuje procházet záznam snímek po snímku. Z časových značek a přímo 

v programu je možné určit dobu od rozsvícení žlutého signálu SSZ po první pohyb vozidla. 
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8.4.1 Výsledky 

Naměřené hodnoty 

Rozebráním a zpracováním videozáznamu byly získány hodnoty reakčních dob řidičů 

automobilů a tramvají: 

Tabulka 5 – Reakční doby řidičů automobilů 

Auto Auto 

 Sec Sním. Čas  Sec Sním. Čas 

1 4 15 4,50 20 2 3 2,10 

2 2 6 2,20 21 3 10 3,33 

3 1 23 1,77 22 1 2 1,07 

4 1 22 1,73 23 2 3 2,10 

5 1 14 1,47 24 1 24 1,80 

6 1 21 1,70 25 1 26 1,87 

7 2 21 2,70 26 1 6 1,20 

8 1 25 1,83 27 2 5 2,17 

9 1 20 1,67 28 1 27 1,90 

10 1 22 1,73 29 2 11 2,37 

11 1 23 1,77 30 1 12 1,40 

12 2 3 2,10 31 2 2 2,07 

13 1 7 1,23 32 1 26 1,87 

14 4 2 4,07 33 2 5 2,17 

15 2 1 2,03 34 1 26 1,87 

16 1 25 1,83 35 1 2 1,07 

17 2 19 2,63 36 1 12 1,40 

18 2 3 2,10 37 1 0 1,00 

19 2 5 2,17     

 

Tabulka 6 – Reakční doby řidičů tramvají 

Tramvaj 

  Sec Sním. Čas  Sec Sním. Čas 

1 2 27 2,15 10 2 19 1,88 

2 1 14 1,47 11 1 24 1,8 

3 2 26 2,12 12 1 0 1 

4 1 1 1,03 13 2 21 1,95 

5 2 8 2,27 14 1 5 1,17 

6 2 14 1,72 15 2 1 2,03 

7 1 22 1,73 16 2 5 2,17 

8 1 1 1,03 17 2 21 1,95 

9 1 8 1,27     
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Legenda k tabulkám 

Kamera snímala 30 obrázků během jedné sekundy. Z toho vyplývá: 

 sec = 30 snímků 

 sním. = poměrný časový úsek 

 čas = výsledný reakční čas. 

Při zpracování daných hodnot reakčních dob byly použity a následně vyhodnocovány 

jen automobily, které jely v přímém směru do centra, ale tramvaje musely být vyhodnocovány 

v obou směrech, aby byl zajištěn dostatečný počet měření. Po zprůměrování výše uvedených 

hodnot dojdeme k průměrnému reakčnímu času: 1,9 s. 

Z pořízeného videa nebylo možné vyhodnotit veškeré automobily, které projížděly 

křižovatkou. Stalo se, že křižovatka, v čase kdy se rozsvítil oranžový signál, nebyla 

průjezdná, popřípadě rozjezdu bránili jiné skutečnosti. Tato měření nebyla ve vyhodnocení 

zahrnuta, a tudíž neovlivňují průměrnou reakční dobu řidičů v daném místě. 

8.5 DOBA REAKCE PO POŢITÍ ALKOHOLU 

Pokus se zabýval měřením psychické reakce řidičů v závislosti na objemu vypitého 

alkoholu. K měření a zpracování dat docházelo v programu „Chytání ovcí“, kdy testovaný 

subjekt vždy, když vyběhla ovce, zmáčkl tlačítko a program sám následně vyhodnotil 

psychickou reakci [40]. Vyhodnocení takto získaných dat bylo provedeno v programu Excel. 

K naměření dat byl použit notebook Asus.  

8.5.1 Pomůcky  

 1 litr 49% lihoviny 

 Notebook Asus K50IJ 

 Program „Chytání ovcí“ [40] 

8.5.2 Postup měření  

Testovaný subjekt provedl měření psychické reakce s nulovým zatížením organismu 

alkoholem. Po tomto testu byl subjektem požit 49% - ní alkohol o objemu 0,2 cl. Po 

15 minutách bylo znovu provedeno měření psychické reakce. Celkově bylo podáno 5 dávek 

alkoholu. Výsledný reakční čas každého měření je průměrem tří hodnot. Každá z těchto tří 
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hodnot byla vždy jedním kolem měření, které se skládalo z pěti chycených ovcí, tedy pěti 

reakčních časů.  

8.6 VÝSLEDKY 

Naměřené hodnoty 

Muţ, 96 kg 

Tabulka 7 - Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,24 0,23 0,23 0,26 0,27 0,26 

 

 

Obrázek 20 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Muţ, 115 kg 

Tabulka 8 - Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,24 0,28 0,27 0,27 0,29 0,26 

 

 

Obrázek 21 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 
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Ţena, 70 kg 

Tabulka 9 -  Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,27 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 

 

  

Obrázek 22 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Ţena, 65 kg 

Tabulka 10- Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,30 0,32 0,49 0,39 0,39 0,38 

 

 

Obrázek 23 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 
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Ţena, 55 kg 

Tabulka 11- Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,25 0,28 0,30 0,27 0,27 0,26 

 

 

Obrázek 24 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Muţ, 80 kg 

Tabulka 12- Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,24 0,31 0,25 0,21 0,25 0,28 

 

 

Obrázek 25 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 
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Muţ, 85 kg 

Tabulka 13- Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,25 0,24 0,26 0,27 0,25 0,25 

 

 

Obrázek 26 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Ţena 65 kg 

Tabulka 14- Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,26 0,27 0,30 0,27 0,26 0,27 

 

 

Obrázek 27 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 
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Ţena, 60 kg 

Tabulka 15- Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,27 0,26 0,27 0,24 0,26 0,28 

 

 

Obrázek 28 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Muţ, 90 kg 

Tabulka 16- Psychická reakce v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Alkohol [cl] 0 2 4 6 8 10 

Psychická 

reakce 
0,27 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 

 

 

Obrázek 29 – Reakční doba v závislosti na objemu požitého alkoholu 

Hodnoty v tabulkách jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa, zatímco v grafech jsou 

zaneseny výsledky vygenerované měřícím programem „Chytání ovcí“. Z naměřených dat 

vyplývá, že alkohol v daném množství zásadně neovlivňuje psychickou reakci řidiče. Alkohol 

ovlivňuje až následnou motoriku, tedy svalovou reakci. Naměřená data zcela odpovídají 

hodnotám uvedených v tabulkách [36]. 
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ZÁVĚR 

V dopravním provozu se pohybuje každý z nás, každý jedinec musel řešit různé 

dopravní situace. Nicméně, co člověk to jiné řešení. Důvodem pro rozmanitost řešení je 

vnímání. Co první vnímá nějak, druhý může pochopit a vnímat odlišně. Cílem práce bylo 

posouzení faktorů, které se podílejí na vnímání a rozhodování řidiče při řízení vozidla a jak 

tyto faktory ovlivňují reakci řidiče. 

Pro pochopení podstaty zrakového vnímání řidiče bylo nutné popsat pojmy jako 

světlo, zraková dráha a optická soustava oka a její podstata a samozřejmě vybrané 

psychologické pojmy týkající se percepce.  

U ovlivnění vnímání jsem se zaměřila na ty běžnější faktory, které mohou způsobit 

změny délky reakční doby, byly jimi únava, onemocnění, věk, genetické dispozice, požití 

návykových látek (alkoholu) a další, kde jsem mohla čerpat informace i od sebe sama. 

Experimentální část práce byla zaměřena na reakční dobu a psychickou reakci řidičů. 

Výsledky u prvního z pokusů potvrdily hodnoty uvedené v literatuře a na internetu, neboť 

dosahovaly podobných hodnot. Druhý pokus a jeho výsledky při daném množství vypitého 

alkoholu (až 1 dcl) vedly k překvapivému zjištění, že psychická reakce člověka střízlivého 

a pod vlivem alkoholu se měnila bezvýznamným způsobem. Většinou se hodnoty lišily 

maximálně o 0,07 s, s tím že hodnoty psychických reakcí nevzrůstaly s navyšujícím se 

objemem podaného alkoholu, ale klesaly a stoupaly nezávisle na jeho podaném množství. 
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