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Parametrizace dyskomfortu organismu řidiče a spolujezdce při monotónní zátěži 
v průběhu jízdy osobním automobilem 
 
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou dyskomfortu sedu řidiče a 
spolujezdce při monotónní jízdě automobilem. Jejím cílem je určit vhodný soubor 
subjektivních a objektivních metod k posouzení tohoto dyskomfortu. 
Vzhledem k dnešnímu nárůstu počtu osobních automobilů v dopravě a zvyšujícím se 
dojezdovým vzdálenostem je toto téma velmi aktuální z hlediska implementace 
nových bezpečnostních systémů hlídajících pozornost řidiče. 
Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. Témata jednotlivých kapitol byla 
zvolena velmi pečlivě a dohromady vytváří srozumitelný celek. 
Po stručném úvodu do řešené problematiky jsou ve druhé kapitole velmi detailně 
zavedeny pojmy komfortu a dyskomfortu sedu. Vzhledem k nejednotné definici 
dyskomfortu sedu řidiče vytvořila studentka ucelený přehled dosavadních poznatků 
v daném oboru včetně zhodnocení ovlivňujících faktorů, vlivů na pohybový aparát a 
fyziologické procesy, zavedení monotónní zátěže i zhodnocení objektivních a 
subjektivních parametrů pro stanovení míry dyskomfortu. Tuto kapitolu osobně 
považuji za velmi zdařilou a je vidět, že studentka prostudovala značný počet 
cizojazyčných pramenů. 
Ve třetí kapitole je vymezen cíl diplomové práce, jsou položeny výzkumné otázky a 
zadány výzkumné úkoly. 
Čtvrtá kapitola se zabývá vlastní metodikou výzkumu. Jsou zde popsány metody 
použité ke sběru experimentálních dat i jejich omezení. Dále tato kapitola obsahuje 
informace o podmínkách studie, časovém rozvrhu sběru dat a jejich následném 
zpracování a analýze. 
Pátá kapitola přehledně shrnuje vlastní výsledky studie při jízdě osobním 
automobilem v pozici řidiče i spolujezdce. Jsou zde uvedeny údaje získané pomocí 
objektivních i subjektivních metod. Údaje získané pomocí subjektivních metod 
mBorg a mPOMS znatelně prokázaly nárůst dyskomfortu s časem jízdy i jeho pokles 
během pauzy. Tento nárůst dyskomfortu vedl k ztrátě vitality a zvýšené únavě řidiče i 
spolujezdce. Použití objektivních metod nevedlo k jednoznačným výsledkům. Měření 
kožní teploty i relativní kožní vlhkosti prokázalo sice nárůst obou veličin během jízdy, 
avšak docházelo k saturaci jejich hodnot. Měření tepové frekvence nevykazovalo 
podstatnou závislost na času během jízdy. 
Dosažené výsledky, které jsou detailněji diskutovány v šesté kapitole, považuji za 
zajímavé z hlediska dalšího uplatnění v praxi. Studentka jasně ukázala, že použití 
objektivních metod měření (měření kožní teploty a relativní vlhkosti, měření tepové 
frekvence) nelze zobecnit pro stanovení dyskomfortu sedu během jízdy a tyto metody 
tedy nejsou vhodné pro praktické využití v automobilových bezpečnostních 
systémech. Studentka na základě výsledků navrhla sledování pohybu očí jako jednu 
ze slibných technik pro stanovení únavy řidiče. Tyto metody se v současné době 
začínají uplatňovat v automobilovém průmyslu. 
Po formální stránce není práci co vytknout. Práce je napsána v českém jazyce na 
velmi slušné úrovni s minimem překlepů a chyb. Jako studijní prameny byly použity 
stěžejní práce v dané problematice. 
 
Diplomová práce je vypracována v naprostém souladu s jejím zadáním.  
 
Dle výše uvedených skutečností navrhuji hodnocení stupněm výborně.   
 
Na závěr si dovoluji navrhnout do diskuze k obhajobě tyto otázky: 

1) Z grafu č.1 je zřetelné, že směrnice sumy BORG je vyšší pro roli řidiče. Navíc 
mají hodnoty pro roli spolujezdce v tomto grafu vyšší rozptyl. Můžou se tyto 
jevy vysvětlit vyšší pohybovou volností spolujezdce (menší nutností 
soustředění)? 



2) Do jaké míry je vývoj dyskomfortu během jízdy určen správným počátečním 
nastavením sedadla?  

 
 
 
 
 
V Praze 22. prosince 2014                RNDr. Martin Veis, Ph.D. 
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