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ABSTRAKT  

 

Název:  Parametrizace dyskomfortu organismu řidiče a spolujezdce při 

monotónní zátěži v průběhu jízdy osobním automobilem 

Cíl: Cílem této práce je na základě zrealizované případové studie zjistit 

možnosti využití vybraných subjektivních a objektivních metod k 

posouzení dyskomfortu sedu řidiče a spolujezdce při monotónní jízdě 

osobním automobilem. 

Metody:   Tato práce má povahu deskriptivně – asociačního, kvalitativního 

výzkumu. V praktické části této práce byly sledovány objektivní 

parametry dyskomfortu pomocí Mobilního systému pro snímání a 

vyhodnocení pracovní bezpečnosti a hygieny a subjektivní parametry 

pomocí Dotazníku tělesné mapy v kombinaci s modifikovanou Borgovou 

škálou, pro zhodnocení psychického stavu byl použit modifikovaný 

dotazník POMS. 

Výsledky:  V práci nebyly v rámci subjektivních a objektivních metod, ani v rámci 

rolí, prokázány podrobnější souvislosti, studie byla příliš ovlivněna 

vstupujícími faktory a proměnlivostí sledovaných objektivních 

parametrů. Kožní teplota, vlhkost a tepová frekvence se jeví jako 

nevhodné pro sledování dyskomfortu sedu v reálných podmínkách, 

subjektivní metody se jeví jako použitelné v dalším výzkumu. Jejich 

výsledky ukázaly, že subjektivní pocity dyskomfortu a únava rostly více 

při jízdě zpět a že pauzou docházelo ke snižování subjektivního 

dyskomfortu. 

 

 

Klí čová slova: kožní teplota, vlhkost, tepová frekvence, dotazník, vozidlo 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Title:          Parameterization of body discomfort of driver and front passanger in a 

monotone load during driving by car  

 

Objectives:   The aim of this work based on the implemented case study is 

determination utilization of selected subjective and objective methods to 

assess discomfort sitting position of driver and front passanger in the 

monotone load during driving by car. 

 

Methods:   This thesis is type of descriptive – association qualitative research. In 

practical part the objective discomfort parameters were monitored using 

Mobile system for scanning and evaluation of occupational safety and 

hygiene and the subjective parameters using Questionnaire physical map 

in combination with modified Borg scale, the mental state was monitored 

using modified questionnaire POMS. 

Results: Detailed link was not proved in context of subjective and objective 

methods or roles, the measurements were too influenced by entering 

factors and variability of observed objective parameters. The skin 

temperature, wetness and heart rate appear to be unsuitable for 

monitoring the sitting discomfort in realistic conditions, subjective 

methods are usable in research. Their results showed that the subjective 

discomfort and fatigue grew more during ride back. Pause resulted in 

reduced subjective discomfort. 

 

 

Keywords:   skin temperature, wetness, heart rate, questionnaire, vehicle 
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1  ÚVOD 

V dnešní době velká část populace používá ke svému běžnému životu osobní 

automobil. Někteří jsou aktivními řidiči, jiní spolujezdci. Všichni cestující sedící 

v automobilu však vnímají, zda se jim „dobře sedí“. 

Dopravní systém je tvořen několika složkami: člověk, dopravní prostředek a 

dopravní prostředí. Spolehlivost celého tohoto systému je závislá na fungování 

zmíněných částí, kde rozhodující úlohu představuje člověk. Pro vyspělé průmyslové 

země je charakteristické neustálé rozšiřování dopravních sítí a růst hustoty provozu, 

čímž dochází ke zvyšování doby trávené ve vozidle a také k růstu nároků na vybavení 

automobilů, mimo jiné i na zařízení umožňující zvýšit komfort sedu. Téma detekce 

dyskomfortu sedu tím nabývá na významu. 

Jako jedna z mnoha se účastním dálkových jízd po dálnicích a dalších 

rychlostních komunikacích, při kterých pociťuji dyskomfort sedu působícího 

nepříjemné pocity nebo dokonce i obtíže v pohybovém aparátu. Rozšíření osobního 

rozhledu v problematice, která se mě přímo dotýká, mě vedla k výběru tohoto tématu. 

Samotné řízení automobilu je velmi komplikovaným procesem, protože řidič 

musí zvládat rychle reagovat na velké množství vstupujících faktorů a zároveň musí při 

jízdě setrvávat v určité vynucené poloze, která omezuje možnost pohybu. V kombinaci 

s dlouhou monotónní zátěží se nárůst únavy a dyskomfortu ještě stupňuje. Krom toho 

stav řidiče ovlivňuje nejen jeho samotného, ale i bezpečnost posádky a celého 

dopravního provozu. 

Současný výzkum hodnotící pohodlný sed v automobilu většinou probíhá 

v laboratorních podmínkách a zabývá se sedem řidiče. V praxi ho můžeme spatřovat 

v rozšiřující se nabídce trhu, kdy si můžeme pořídit rozmanitá zařízení cílená na 

zvyšování pohodlí. Modernizace se v automobilovém průmyslu projevuje např. 

v použití různých přídatných zařízení s nastavitelností podle osobní preference (často 

např. s ohřívacími či masážními funkcemi), různých materiálů autosedaček či 

ergonomického uzpůsobení. Důraz je kladen i na samotný design. Některé zlepšující 

funkce jsou již v automobilech standardem, za jiné si musíme připlatit. Záleží na 

každém, kolik je ochoten do svého pohodlí investovat.  

Definice dyskomfortu není stále zcela jednotná. Podle dosavadních poznatků se 

jedná o stav či pocit, který je vnímán jako nepohodlí a který vzniká vzájemnou interakcí 
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lidského organismu se zevním prostředím. Je velmi individuální a je také určitým 

varovným signálem. Vzhledem k nejednotnosti definice je obtížné určit jeho přesné 

určující parametry. Často jsou různými formami hodnoceny subjektivní pocity, 

z objektivních se autoři zabývají např. měřením tlaku či vibrací. Někteří autoři použití 

subjektivních a objektivních metod kombinují. 

Hlavním cílem této práce, která je případovou studií, je zjistit možnosti využití 

vybraných subjektivních a objektivních metod k posouzení dyskomfortu sedu řidiče a 

spolujezdce při monotónní jízdě osobním automobilem v dalším výzkumu. Jeho 

konkrétní úkoly a také výzkumné otázky uvádí 3. kapitola. 

Výsledná data, z nichž jsme při posuzování metod vycházeli, byla získána 

pomocí kombinace vybraných objektivních a subjektivních metod měřením, ve kterém 

jsme sledovali a hodnotili nepohodlí sedu řidiče a spolujezdce v reálných podmínkách 

při nočních jízdách po dálnicích mezi Prahou a Ingolstadtem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Komfort a dyskomfort 

Již v úvodu bylo zmíněno, že není zcela jednotná definice dyskomfortu a mnoho 

zdrojů se zamýšlí a diskutuje nad rozdílem mezi komfortem a dyskomfortem.  

Někteří autoři vymezují pojem komfort jako dva stavy. Jedním je míněna 

přítomnost komfortu a druhým je myšlena absence komfortu, kdy komfortem je míněna 

nepřítomnost dyskomfortu a naopak (Hertzberg, 1958, Floyd a Roberts, 1958). Branton 

(1969) k tomu doplnil, že komfort neznamená jednoznačně pozitivní efekt, ale že 

designéři židlí by se měli zaměřovat na vyloučení dyskomfortu, neboli že sedící osoba 

nebude vnímat skutečnost, že vlastně sedí. 

Jiní badatelé však považují komfort a dyskomfort za 2 protiklady na souvislé 

stupnici zasahující od extrémního nepohodlí přes neutrální stav po úplný pocit pohodlí 

(Richards 1980, Cerhová, 2007) 

Podle dosavadních poznatků je možno popsat dyskomfort jako pocit 

individuálního nepohodlí, který je reakcí organismu na okolí. Lze ho také chápat jako 

určitý varovný signál. Někteří autoři jsou toho názoru, že každá statická zátěž, do které 

lze zahrnout i sed v automobilu, dříve či později vyvolá pocit dyskomfortu.  

De Looze (2003) popisuje komfort ve třech bodech: subjektivní vlastnosti 

jedince, fyziologické a psychologické odlišnosti a reakce individua na okolí. 

Vychází ze studií, které uvádí, že rozsah zevních vlivů dávajících výslednou 

vnitřní odpověď, závisí na individuální kapacitě člověka, na vlastnostech sedadla a na 

vztahu okolního prostředí k sedícímu člověku. Vnímání dyskomfortu je tedy výslednicí 

exteroceptorů (kožní receptory a proprioceptory), interoceptorů a nociceptorů. Jeho 

projev může být ve formě např. svalové aktivace, tlaků na ploténky, útlaku nervů, 

omezení krevní cirkulace v dotykových oblastech nebo také vzrůstu tělesné teploty. 

Franz (2010) podobně uvádí, že komfort automobilových sedadel ovlivňují 4 

faktory: vozidlo, společnost, individualita řidiče a sedadlo. 

Otáhal a jeho kolektiv (2006) definují dyskomfort jako pocit potřeby změny, 

jenž je možné považovat za komplexní tělesný pocit, podnět, který stimuluje subjekt ke 

stavu ve směru dosažení pocitu komfortu a který je obvykle následně provázen procesy 

psychologického a biologického charakteru (může souviset s deficitním transportem 
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tekutin v organismu, a to především mozkomíšního moku, který tvoří terminální část 

logistiky centrální nervové soustavy). 

Mnoho autorů spojuje dyskomfort s únavou. Vodítkem pro jeho detekci jsou 

potom ukazatelé charakterizující únavu. Vysoký (2003) ve své experimentální studii 

udává, že pohyby volantu nesou dostatečnou informaci o stavu únavy řidiče. Píše, že 

únava se projevuje mnoha různými způsoby vlivem na centrální struktury mozku a 

míchy a v nejvíce inervovaných svalech. Únavou může docházet ke zhoršenému 

usuzování, snížené koncentrací, pomalejším reakcím, pomalejším očním pohybům, 

pomalejším nebo rychlejším korekčním pohybům, může také dojít až k mikrospánku. 

Dočkalová (2005) udává, že vyvolávající faktory jsou u dyskomfortu a bolesti či únavy 

často shodné, oddělení je nejasné, nejednotné a není příliš propracované (Dočkalová, 

2005). 

Weisová (2005) sledovala vliv únavy během simulovaných podmínek na 

dlouhodobé řízení na silnici dálničního typu. Docházelo ke snížení pozornosti a 

zpomalení reakčního času. Výsledky ukázaly, že 80 minut nepřerušovaného řízení bylo 

hraničním pro bezpečné řízení v monotónních podmínkách v dálničním provozu.  

Novák (2005) se zabýval měřením pozornosti a udává, že pozornost po 45 - 90 

minutách soustředěné převážně mentální činnosti organismu výrazně poklesla. Toto 

časové rozmezí závisí na okolnostech a druhu zátěže, individualitě, kondici a vnějších 

podmínkách. 

Havlík (2005) udává, že ji ovlivňuje napětí, únava, nálada, emoce, představy, 

nezkušenost, biorytmy, nedostatek spánku, společnost v autě, konflikt, stres, požití 

alkoholu, drog, kouření, požití léků, bolesti, nachlazení a nemoc, případně další rušivé 

faktory (např. telefonování posádky, kouření, navigace, ladění autorádia, jezení, pití, 

konverzace…). 

Touto problematikou se zabývali další autoři shodující se na skutečnosti, že 

nedostatek odpočinku během jízdy se projevuje zhoršením soustředěnosti, 

prodloužením reakční doby, proto se při dlouhodobých jízdách doporučuje dělat každé 

dvě hodiny alespoň 15 minutové přestávky. 

Philips a jeho kolektiv (2003) srovnával výkon řidiče v důsledku spánkové 

deprivace. Měřil počet přejíždění středové dělící čáry a krajnice a jednoduchý reakční 

čas. Přejíždění středové a krajní čáry se v důsledku nedostatku spánku významně 

zvýšilo již při jízdě trvající 105 minut, ale interindividuální rozdíly byly značné. 

Reakční čas byl výrazně zhoršen při kombinaci únavy a spánkové deprivace. 
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2.2  Dyskomfort sedu 

2.2.1  Ovlivňující faktory 

Posádka vozidla, ale především řidič, je v průběhu jízdy ovlivňována velkým 

množstvím podnětů, které mají vliv na jejich chování a současně mohou také ovlivnit 

vznik možného dyskomfortu. Novák a Votruba (2004) rozdělují stimuly ovlivňující 

dyskomfort do dvou hlavních skupin – zevní a vnitřní, a z jiného úhlu pohledu na 

přirozené a umělé. 

Mezi důležité vnější podněty patří stimuly dané dopravní situací (např. vizuální 

a akustické), vlivem okolí (např. teplota a vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, osvětlení, 

prašnost), mechanickými stimuly (např. zrychlení, zpomalení, odstředivé síly, naklánění 

vozidla, ale i vibrace) a dále sedadlem a jeho ergonomií, polohou za jízdy a časem jízdy 

(Erbenová, 2005). 

Někteří autoři zabývající se hlukem, který vyvolává akutní zvýšení tepové 

frekvence a krevního tlaku organismu, uvádějí, že dlouhodobá expozice nadměrnému 

hluku je dokonce spojena s rizikem kardiovaskulárních nemocí. Ovlivňuje také vznik 

funkčních poruch v aktivaci centrálního nervového systému, motorických funkcí a 

emocionální rovnováhy. 

Tluchořová (2013) se zabývala vlivem vibrací na lidské tělo, kde mají projev ve 

formě mechanického vlivu nebo ovlivňují centrální nervový systém, nicméně 

v důsledku se projevují komplexním účinkem a příčina je často hledána jinde. 

Gilbertová (2002) se zabývala monotónní zátěží a ve své práci uvádí, že dochází 

ke snížení aktivity CNS v důsledku nedostatečných vnějších podnětů. O vlivu 

monotonie na dyskomfort sedu píše i Weisová (2005), která udává větší dyskomfort při 

jízdě na dálnici než na běžné vozovce. 

Při špatném osvětlení může zase vzniknout únava zraku, jejíž projevem může 

být pálení očí, pocit horka, bolest očí, deformace zrakového vnímání. Zraková únava 

také může být doprovázena bolestmi hlavy (Gilbertová a kol., 1997). 

Jirčík (2011) došel ve své práci k závěru, že převážně zrakový orgán informuje 

řidiče o vnějším okolí. 

Havlík (2005) uvádí, že mezi hlavní faktory působící na řidiče a jeho pohybový 

systém patří vliv celotělových vibrací, pozice během řízení a s ní spojená doba řízení a 

manipulace s nákladem. Mezi další vlivy řadí stresové faktory a únavu. 
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Vnitřní podněty vycházejí především z konkrétního fyzického a psychického 

stavu, důležitá je také individualita jedince. Patří sem např. stav organismu, anatomie, 

psychologická struktura, intelekt, emoční složka, motivace, charakter osobnosti 

(Gilbertová, Matoušek, 2002, Tichý a kol., 2002). 

Hermachová (2001) uvádí, že psychický stav je v úzkém vztahu ke stavu 

kožního vnímání. Intenzita vnímání má těsný vztah k napětí měkkých tkání a svalů. 

Odpověď na podráždění je individuální a proměnlivá.  

Psychickou zátěž je také možné definovat jako proces psychického zpracování a 

vyrovnání se s požadavky a vlivem životního a pracovního prostředí. Podle Gilbertové 

(1997) existují 3 formy psychické zátěže: senzorická (smyslová), mentální (nároky na 

pozornost, paměť, představivost, myšlení a rozhodování) a emoční (afektivní).  

Cerhová (2007) uvádí, že vnitřní stav organismu mohou také ovlivňovat 

návykové látky (drogy, alkohol, nikotin). 

Předmětem zkoumání je i vliv dlouhodobého řízení na dynamiku vnitřního 

prostředí organismu. Takovýchto studií bylo provedeno poměrně málo a výsledky 

nejsou jednoznačné. 

Rampasová (2007) vytvořila níže uvedený přehledný schématický obrázek č. 1 

hlavních působících vlivů, které ovlivňují jízdu řidiče. 

Obrázek č. 1: Hlavní soubory stimulů působících za jízdy na řidiče 

 

Zdroj: Rampasová, 2007 
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Silva a jeho kolektiv (2012) zahrnují mezi faktory týkající se dyskomfortu sedu 

řidiče: 

- fyzické jevy (např. distribuce tlaku, antropometrie, únava, zvýšené svalové napětí, 

bolest) 

- psychologické jevy (např. radost, rozčílenost, příjemnost) 

- objektivní jevy (např. prostornost, tvar, výška, délka sedadla) 

- ovlivnění prostředím (např. hluk, teplota, vibrace) 

- ostatní (např. čas, kultura)  

 

2.2.2  Vliv sezení na pohybový aparát 

WHO (2003) uvádí, že dlouhodobé sezení v neměnné poloze je doprovázeno 

dlouhotrvající statickou svalovou aktivitou, která může vést k přetížení a únavě svalů. 

Statická zátěž totiž způsobuje nedostatečné krevní zásobení a dochází k celkové ztrátě 

funkční kapacity svalů až k inkoordinaci pohybu.  

Podle Čecha (2003) nepřináší statická zátěž zejména v kombinaci 

s monotónností potřebné podněty a předpokládá útlum aktivity svalů hlubokého 

stabilizačního systému. Dochází ke zvyšování napětí v povrchových svalových 

skupinách, které musí výpadek kompenzovat. Čech se shoduje s Vackem (2000), který 

udává, že aktivita svalů hlubokého stabilizačního systému je závislá také na psychickém 

stavu a duševní únavou či depresí dochází k narušení jejich funkce. Po určité době 

dochází ke svalové únavě a dochází ke změně polohy trupu především ve smyslu 

kyfotizace bederní páteře. 

Sezení, respektive působení statické zátěže, má celkově nepříznivý vliv na 

držení těla. Během běžného sezení bez opory zad dochází ke sklopení pánve vzad, 

oploštění bederní lordózy, zvětšení hrudní kyfózy a předsunu krční páteře a ramen. 

Během takovéhoto kulatého držení dochází na konkávní straně páteře ke zvýšenému 

tlaku na meziobratlové ploténky především v oblasti bederní páteře a to představuje 

rizikový faktor vzniku degenerativních změn páteře. Na konvexní straně dochází ke 

zvýšenému tahu, a to hlavně v oblasti zádových a šíjových svalů. 

Snížením zátěže v bederní oblasti by bylo možné dosáhnout snížení bolesti. Je 

možné toho dosáhnout sklonem opěradla mezi 110 - 130 ° a vhodnou podporou bederní 

páteře. Při tomto nastavení je nejnižší zátěž na meziobratlové ploténky a nejnižší 
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aktivace svalů při páteři (Harrison a kol., 1999, Makhsous a kol., 2003, Mc Load, 

2005). 

Ostatní autoři se také shodují, že při dlouhodobém řízení auta vznikají často 

bolesti právě v oblasti zad, a to především v bedrech. Dokládají to faktem, že frekvence 

obtíží se zvyšuje s počtem ročně naježděných km a typicky se vyskytuje u řidičů 

z povolání (Sedláková, 2002, Porter a Gyi, 2003). 

V dalších výzkumech i Svensson a Andersson (1998) uvádějí, že sezení bez 

bederní opory a opěradla by mohlo zvýšit tlak na disk a elektromyografickou činnost 

zádových svalů. Tato zjištění vedla k obecnému názoru, že dlouhodobé sezení je 

škodlivé pro bederní páteř. Dokonce bylo sezení klasifikováno jako rizikový faktor pro 

low back pain (LBP). Nicméně předpoklad škodlivého účinku dlouhodobého sezení 

nebyl plně podpořen epidemiologickými údaji. Lis a jeho kolektiv (2007) například 

uvádějí, že sezení zvyšuje riziko LBP až v kombinaci s jinými faktory. 

McLoad (2005) došel k závěru, že neexistuje správný postup při dlouhodobém 

sezení, protože lidské tělo potřebuje pohyb a změny. Píše, že při sezení se nejčastěji 

objevuje dyskomfort v oblasti krku, následuje bederní oblast a statisticky méně 

významnou je oblast gluteální a zadních stehen. Nicméně se shoduje s dalšími autory na 

tom, že nejdůležitější lokalitou ve vztahu k celkovému dyskomfortu se jeví lumbální 

oblast (Bishu a kol., 1991, Vergara a Page, 2002).  

Gilbertová a Matoušek (2002) uvádějí, že nedostatečnou aktivitou při 

dlouhodobém sezení obecně dochází k oslabení řady svalů a s tím související snižování 

fyzické zdatnosti. Slabé svaly neposkytují následně dostatečně velkou a ochrannou 

oporu kloubům a páteři, což je jednou z příčin rychlejšího nástupu degenerativních 

změn v kloubech a i větší náchylnosti k úrazům pohybového aparátu. Další projev 

svalových změn je rozvoj svalové dysbalance (nerovnováhy). Při dlouhodobě 

opakovaném provádění stále stejných pohybů, stupňující se pozicí vsedě, kde je statické 

zatížení největší, dochází ke zvýšenému namáhání svalů a k poruše statických vzorců, 

což vede ke svalové dysbalanci. Aktivita zádových a šíjových svalů se mění v závislosti 

na poloze, a to především na velikosti vychýlení těžiště z původní polohy a na stupni 

psychické zátěže. Jedinci vystavení vyšší psychické zátěži, např. řidiči, vykazují 

zvýšené napětí především v oblasti horních trapézových svalů.  

Bolesti hlavy, ke kterým dochází nesprávným sezením či zatížením, mohou být 

tenzní nebo anteflexní. Tenzní bolesti vznikají při zvýšení psychické zátěže či 
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důsledkem přetížení horních trapézových svalů, např. při jednostranných pohybech 

horních končetin. Anteflexní bolesti vznikají přetížením při předklonu hlavy. 

Dlouhodobý nedostatek pohybu může vést až k osteoporóze z neaktivity. Lze 

tedy předpokládat, že například sedavý způsob zaměstnání, případně i s vynucenými 

pracovními polohami, může přispívat k rozvoji osteoporózy některých predilekčních 

pohybových segmentů. Stále však v této oblasti neexistuje dostatečné množství 

poznatků.  

Dlouhodobým sezením se zároveň zvyšuje riziko vzniku křečových žil 

omezením žilního návratu shlukováním krve v dolních končetinách, čímž dochází 

k dalšímu zvýšení dyskomfortu. K omezení cévní cirkulace v oblasti stehen může 

přispívat i tlak ostré hrany sedací plochy nebo sedací plocha řešená nevhodným 

způsobem (Franz, 2010). 

Dyskomfort související s pohybovou deprivací může být také ve vztahu 

s hypokinetickým i hyperkinetickým zátěžovým režimem.  

Projev dyskomfortu je možné sledovat na dvou úrovních: v podprahové 

(nevědomé) fázi a v neprahové (vědomé fázi), kdy podněty v organismu pociťuje 

jedinec již nepříjemně jako nutkání ke změně polohy nebo jako bolest. V této fázi 

očekáváme, že se dyskomfort může silně podílet na zhoršení psychomotorické 

výkonnosti a spolehlivosti (předpokládáme zde interferenci dalších zátěžových vlivů 

uvedených výše).  

Nejdůležitějším rozdílem mezi sezením spolujezdce a řidiče se jeví práce nohou 

(ovládání pedálů), které se díky tomu nemůžou uplatňovat v udržování stability těla. 

Stabilita musí být zajištěna pasivně úpravami na sedadle, které fixují svým tvarem 

v nucené postuře (Grieco, 1986). Zároveň musí řidič řídit a k tomu používat volant, 

řadící páku a další příslušenství a současně udržovat pozornost a reagovat na okolí. 

Yamazaki (1992) uvádí, že dyskomfort sedu řidiče je třeba začít řešit od ergonomických 

detailů sedu a analýzy interakcí řidiče a vozidla. Vzhledem ke spolujezdci lze tedy 

předpokládat větší náchylnost k ovlivnění negativními vlivy dyskomfortu. 

V představách o vývoji dyskomfortu sedu v čase se autoři shodují, když mluví o 

nárůstu míry dyskomfortu v čase (Zhang a Helander, 1997, El Falau a kol., 2003, Porter 

a kol., 2003). Podle Vehicle Ergonomics Group je k hodnocení sedadla potřebná doba 

minimálně 2 hodiny. Gyi a Porter (1999) uvádí, že minimální doba pro získání 

dostatečně zřejmých informací o dyskomfortu je od 2 hodin. 
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Studie zabývající se dyskomfortem sedu probíhají ve většině případů 

v autosedačkách, v trenažérech, na židlích nebo v automobilu a trvají řádově minuty, 

některé okolo 1 hodiny, delší čas měření se objevuje zřídka. 

 

2.2.3  Vliv sezení na fyziologické a biomechanické procesy 

Dhingra a jeho kolektiv (2003) se zabývali statickým sedem působícím 

dyskomfort a jeho doprovodnými fyziologickými pochody a ovlivňujícími 

biomechanickými faktory. 

Straker (1998) udává, že při dlouhodobém statickém sedu dochází k napětí ve 

svalech, nervech, cévách, ligamentech a kloubních pouzdrech, k jejich kompresi, 

lokálním chemickým změnám, které jsou spojeny s únavou svalů, místním chemickým 

změnám, které jsou spojeny s omezeným krevním průtokem a částečnou ischemií, dále 

k narušení vedení nervem, které vzniká tlakem a sekundárními zánětlivými procesy.  

Svalový stah vzniká jako výsledek zkrácení kontraktilních elementů. Ganong 

(1999) popisuje svalovou práci dvojího druhu: jako dynamickou, která funguje na 

principu aerobní glykolýzy a statickou (izometrickou), při které převažuje anaerobní 

glykolýza, a kde dochází k vylučování kyseliny mléčné. Organismus právě tuto 

biomechanickou změnu ve svalech vnímá jako nepříjemný tlak, tah až svalovou bolest a 

musí sval relaxovat, aby se obnovilo krevní zásobení a došlo k okysličení svalu. 

Bauer a jeho kolektiv (2006) uvádí, že fyzickou příčinou dyskomfortu je vznik 

nepříjemných pocitů a nahromadění bolesti v oblasti zad z udržování případně časového 

prodlužování polohy sezení. Charakterizuje sezení jako mechanické interakční působení 

pěti částí lidského těla: obratlů, pánve, meziobratlových plotének, svalů a kůže. 

 

Meziobratlová ploténka 

Svalovou činností se zvyšuje průtok krve, ale v důsledku neměnící se činnosti 

svalů se stlačují cévy a krevní průtok se zpomaluje. Meziobratlová ploténka, obdobně 

jako chrupavka, neobsahuje nervovou tkáň, a proto není nadměrný tlak vyvíjený na 

ploténku vnímán bolestivě. Může vzniknout náhlá bolest zad přicházející bez 

předchozích obtíží útlakem nervových kořenů vycházejících z páteřní 

míchy deformovanou ploténkou. 
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Ligamenta 

Ligamenta patří do málo elastických tkání, které spojují 2 kosti. Jsou tuhá. Jejich 

používáním může dojít k únavě a nadměrnou zátěží dochází postupem času ke ztrátě 

jejich pevnosti. Jejich chování lze přirovnat k chování umělé hmoty, kdy se po určité 

době zatěžování zvyšuje sklon k povolení a natažení struktury. Není-li možné 

dostatečné zahojení, může dojít ke vzniku poruch. Vazy, pravděpodobně více než svaly, 

limitují pohybovou zátěž páteře. 

 

Ostatní měkké tkáně 

Do této oblasti spadá kůže, podkoží a tuková tkáň a dále svaly, cévy a nervy, a to 

především v oblasti zad, hýždí a stehen. Pro správnou funkci a udržení zdraví je potřeba 

neustálá dostatečná cirkulace krve umožňující jejich zásobování.  

Dlouhodobý nebo také nadměrný tlak zevního prostředí na měkké tkáně může 

narušovat jejich funkci – může snížit průtok krve v cévách nebo vytlačit buněčnou 

tekutinu do mezibuněčného prostoru, případně mechanickým útlakem nervu bránit jeho 

přenosu. 

 

2.2.4  Typy sezení v automobilu 

Harrison a jeho kolektiv (2000) se ve své studii zabývali stanovením 

optimálního automobilového sedadla a spinálního modelu řidiče. Uvádějí, že sedadlo 

předurčuje řidiče automobilů k LBP a k degenerativním onemocněním meziobratlových 

plotének. 

 Optimální sedadlo by mělo mít nastavitelné opěradlo se sklonem 100° 

horizontálně, nastavitelnou hloubku sedadla zezadu dopředu okraje dna, dále 

nastavitelnou výšku, sklon okraje, pevnou pěnu v okraji sedadlového polštáře, 

nastavitelnou opěrku paží, horizontálně a vertikálně nastavitelnou opěrku hlavy včetně 

bederní podpory, sedadlo absorbující otřesy a lineární předozadní nastavení sedadla 

umožňující řidiči jakékoliv velikosti dosáhnout na pedály. Bederní podpěra by měla být 

pulzující do hloubky, aby se snížilo statické zatížení. Zadní strana sedadla by měla být 

tlumena, aby se snížil odraz trupu.   
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Zobrazení ideálního sedu při řízení je znázorněn na obrázku č. 2. 

Obrázek č. 2: Sedící spinální model v ideálním sedu při řízení 

 

Zdroj: Harrison a kol., 2000 

Bauer (2006) dělí sezení podle úhlu mezi trupem a stehny na zadní a přední 

sezení. 

Zadním sezením dochází k předklonu trupu a k přetěžování v oblasti ThL páteře. 

Může dojít k napínání vazů v oblasti hlavových kloubů a zvyšuje se aktivita šíjového 

svalstva. Zvýšenou hrudní kyfózou dochází k tuhnutí v oblasti střední hrudní páteře a 

zvyšuje se také citlivost hrudní kosti, sternokostálního skloubení i mezižeberních svalů. 

Dochází k omezení břišního dýchání a činnosti bránice a aktivují se pomocné svaly, 

které způsobují přetěžování krční páteře a ramenních pletenců (Gilbertová a Matoušek, 

2002). V důsledku může dojít k ovlivnění zásobení mozku kyslíkem a tím ke zhoršené 

koncentraci, soustředěnosti a výkonnosti. Zároveň mohou vznikat problémy v oblasti 

kříže (např. bolestivá kostrč, bolestivost v oblasti sedacích hrbolů).  

Při posunu těžiště vzad se otevírá úhel mezi trupem a stehny a dochází ke 

zlepšení krevní cirkulace a zažívacích procesů v oblasti břišní dutiny. Zároveň se 

snižuje aktivita erektorů trunci Lp a tím se odlehčuje zatížení bederní páteře (dochází ke 

snížení sil působících na Lp o více než 20 %). 

Vzpřímení sedu (bez zádové opěrky) nazývá Bauer (2006) předním typem 

sezení. Někteří lidé upřednostňují sezení spíše na předním okraji sedadla nebo si i 

naklopují sedák vpřed. Vzniká tak anteverze pánve, napřímení bederní části páteře tím 

způsobem, že dojde k obnovení lordotického zakřivení páteře. Nevýhodou této polohy 
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je, že brzy vyvolává únavu a tlak a je-li více než třetina hmotnosti těla přenesena na 

dolní končetiny, respektive na nohy, zvýrazní se zároveň pocit dyskomfortu v nohách. 

Dalším negativem této polohy je, že sezení výrazně zvyšuje tlak na zadní strany stehen, 

protože se velká tíha koncentruje v oblasti okraje sedadla. 

Sezení s naklopeným sedákem vpřed snižuje některé nevýhody „předního 

sezení“. Sklon sedáku vpřed totiž zajišťuje podporu pro zachování lordotizace bederní 

páteře, čímž vzniká komfortnější sezení. 

Schoberth (1962) rozděluje sezení podle umístění centra gravitace a poměru 

hmotnosti sedícího člověka, která se přenáší přes nohy do podlahy. Označuje je jako 

anteriorní, střední a posteriorní a udává, že respektují tvar bederní páteře. Anteriorní 

pozice má centrum gravitace před sedacími hrboly a přenos hmotnosti na dolní 

končetiny je větší než 25 %. Střední pozice má centrum gravitace nad sedacími hrboly a 

přenos hmotnosti na dolní končetiny je 25 %. V této pozici je zachováno lordotické 

zakřivení bederní páteře. Posteriorní pozice má centrum gravitace za hrboly a hmotnost 

přenesená na dolní končetiny je menší než 25 % a dochází k současné kyfotizaci 

bederní páteře. 

Obzvláště sedadlo řidiče proto musí splňovat řadu požadavků, jako např. stabilní 

podpora těla, umožnění vhodné pozice řízení a absorpce otřesů z nerovné silnice. To 

zároveň musí vyhovovat morfologické podstatě lidského těla. Proto je pro ergonomii 

sedadel důležitá i antropometrie, která patří ke klíčovým aspektům pohodlného řízení. 

Kolich (2003), který se zabýval měřením antropometrických kritérií a osobními 

preferencemi jedinců, však současně došel k závěru, že sedadla upravená podle 

ergonomických kritérií založených na antropometrii nemusí být pociťována jako 

nejkomfortnější. 

Andrusaitis a Oliveria (2006) se zabývali vztahem mezi nadváhou a LBP při 

hodnocení komfortu sedu a uvádějí, že mezi nimi existuje možnost vztahu, protože 

nadváha těla zvyšuje zatížení páteře a může dojít i ke zvýšení tlaku na meziobratlové 

ploténky a jiné struktury vyvolávající bolest. Stejný vztah může být podle nich 

pozorován také s výškou. 
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2.2  Monotónní zátěž a únavové procesy 

Monotonie jako faktor ovlivňující jízdu a komfort sedu je většinou zmiňována 

spíše okrajově, a to ve vztahu k pozornosti řidiče a jeho výkonu. Je několik teorií, které 

stojí na společných či podobných základech. Většinou uvádí, že se jedná o nedostatek 

podnětů a s tím související pokles pozornosti. Nejčastěji stojí na základech teorií 

habituace, highway hypnosis a DWAM konceptu. 

Thiffault a Bergeron (2001) vysvětlují habituaci jako reakci CNS na opakovanou 

stimulaci. Nastává uvykání, které se projevuje snížením bdělosti. Zároveň větší 

množství opakovaných stimulů vede k poklesu pozornosti. Změna stimulů či nové 

stimuly naopak pozornost zvyšují. 

Pojem highway hypnosis charakterizoval Shor a Thackray (1970) jako tendenci 

řidičů k snížení pozornosti a ospalosti při dlouhodobém monotónním řízení. Wertheim 

(1978) vysvětluje danou problematiku z pohledu kontrolované (stojící na základě zpětné 

vazby) a automatické pozornosti (výkon je založen na vnitřních podnětech). 

Automatická pozornost způsobuje snížení aktivace a pozornosti. 

DWAM koncept je podobný highway hypnosis a pozornost řidiče je 

přesunována od dějů zevních k vnitřním. Výkon řidiče závisí na vnitřních schématech 

procesu řízení (Thiffault a Bergeron, 2001). 

 

Weissová (2005) popisuje ve své práci monotonii jako psychologický fenomén 

vyjadřující souhrn pocitů při jednotvárné situaci. Mezi tyto pocity patří pocity nasycení 

a přesycení, dále pocity nudy, ospalosti, nezájmu, otupění, nesoustředění, apatie.  

Dočkalová (2005) považuje monotonii za jednotvárnou, opakující se situaci, ve 

které se vyskytují stále stejné podněty nebo dochází k nedostatku podnětů. Může být 

způsobena i opakováním velmi krátkých pohybových úkonů. Shodně uvádí, že 

monotonie patří k velkým rizikovým faktorům ovlivnění pozornosti při řízení vozidla, 

protože nastává útlum, přesycení a zhoršování pozornosti jedince. Thackray (1981) ji 

zahrnuje mezi faktory, které mají negativní vliv na morálku, výkon a kvalitu práce. 

Při jízdě automobilem lze rozlišit monotonii motorickou, kam patří dlouhodobá 

statická zátěž, a senzorickou, do které patří např. senzorické podněty ze stavu vozovky, 

okolí a provozu (Weisová, 3005). 

Z pohledu řízení vozidla je monotonie uváděna ve vztahu k senzorické stimulaci. 

McBain (1970) považuje situaci jako monotónní, pokud jsou stimuly neměnné nebo se 
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mění předvídatelným způsobem. Wertheim (1978) ve své definici monotónnost 

charakterizuje jako situaci, při které je malá různorodost stimulů a jejich opakování, 

přičemž může docházet k poklesu aktivace a pozornosti. 

Porter a Gyi (1999) udávají, že každá setrvalá monotónní poloha může vyústit 

v dyskomfort, pokud v ní setrváváme moc dlouho. 

Monotónní jízda je zrádná především tím, že se znenadání střídá s maximálními 

požadavky na rozhodovací procesy – na rychlost a správnost reakcí. Při monotónních 

činnostech totiž dochází ke snižování aktivity centrálního nervového systému vlivem 

nedostatku podnětů z vnějšku, vlastní činnost je prováděna automaticky a je řízena 

podkorovými centry. S rostoucím časem nastupuje „náhradní aktivace CNS“, 

samovolně se objevují různé myšlenkové procesy a jedinec se oddává snění a úvahám 

(Gilbertová, 2002). 

Dočkalová (2005) uvádí, že někteří autoři řadí k hlavním fyziologickým 

aspektům monotónnosti změny v autonomním nervovém systému a poukazuje na vzrůst 

tonu parasympatiku při monotónních činnostech. Udává, že z pohledu působení 

monotonie na CNS je pravděpodobně  nejzávažnější vliv na pozornost. 

V monotónních fázích jízdy dochází k největšímu projevu únavy řidiče (Seidlic, 

2005). Vysokou nehodovost při monotónní zátěži vysvětluje tím, že častý výskyt 

monotónní jízdy vyvolává maximální senzorickou zátěž, při které je nutná hlavně 

diferenciace pozornosti. Pozvolna rostoucí zátěž způsobená dálkovou jízdou je zrádná 

tím, že únava neroste lineárně s časem, ale s prodlužováním jízdy bez řádného 

odpočinku roste únava mnohem rychleji, než řidič pociťuje. Úroveň pozornosti každého 

lidského organismu klesá s průběhem jeho expozice pracovní zátěži. Snižování úrovně 

pozornosti může nastat i poměrně brzo, obvykle asi po 45 až 60 minutách (Novák a 

kol., 2004). 

Philip a jeho kolektiv (2003) za hlavní faktory poklesu výkonnosti během řízení 

považují věk řidiče a délku řízení. 

Podle statistiky Besipu je právě únava z monotónní části jízdy a pracovní polohy 

vsedě jednou z nejčastějších příčin nehod zaviněných řidiči kamionů a autobusů. 

Evropská dohoda o práci posádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) 

určuje mimo jiné i míru povinného odpočinku před jízdou a jízdní přestávky. 

Maximální nepřerušená doba řízení je 4,5 hodiny, po kterých musí mít řidič přestávku 

minimálně 45 minut. Tato přestávka může být nahrazena 15 minutovými přestávkami 
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zařazenými do doby řízení tak, že bude dohromady splněn 45 minutový odpočinek 

(Borovičková, 2005). 

Podle literární rešerše Gilbertové (1974) je vzhledem k monotonii nejčastěji 

sledována tepová frekvence. Většina autorů poukazuje na pokles tepové frekvence a 

vzestup srdečních arytmií. Domnívají se, že monotonie je charakterizována převahou 

parasympatiku a vyzdvihují význam měření tepové frekvence jakožto kritéria 

monotonie (Gubser, Barmack, Perret, cit. Gilbertová, 1974).  Gilbertová (1974) však 

svými měřeními pokles tepové frekvence nepotvrzuje. Zdánlivý rozpor vlastních měření 

a literárních zkušeností vysvětluje nedostatečnou diferenciací monotónních situací a 

operací.  

Thiffault a Bergeron (2003) uvádějí, že monotónní situace často navozují 

spánkové a útlumové jevy, pro něž je charakteristické právě snižování tepové frekvence. 

V monotónní situaci dochází ke vzrůstu theta a alfa vln na EEG. Alfa vlny svědčí pro 

pokles pozornosti a theta vlny svědčí pro probíhající odpověď organismu na stresovou 

reakci. Také při tzv. automatické pozornosti, pozorované během jízdy v monotónním 

terénu, lze pozorovat nárůst alfa aktivity. 

Snižování pozornosti může být hodnoceno také dalšími fyziologickými 

parametry, např. pomocí EEG, frekvencí dechu či pohybem očí (Tichý a kol., 2002). 

Nouza (2005) hodnotí únavu aspekcí a všímá si hlavně pokleslých víček, obvykle 

„povadlého“ výrazu obličeje, který je daný sníženým napětím mimického svalstva 

(jedinec se většinou ani neusmívá, ani nemračí) a zpomalených reakcí. 

 

2.3  Ukazatelé dyskomfortu 

Již bylo zmíněno, že dyskomfort je obtížné určit už vzhledem k jeho definici. 

Obecně se dyskomfort určuje subjektivním měřením s využitím např. různých dotazníků 

či stupnic intenzity nebo objektivním měřením, při kterém se hodnotí např. změny 

chování jedince, biomechanické či fyziologické parametry. Někteří autoři oba typy 

měření kombinují.  

De Looze (2003) a následně i Dočkalová (2005) udávají, že pro zjištění 

dyskomfortu při řízení automobilu neexistuje jeden validní test, ale reálnější podobu 

projevu dyskomfortu na lidském organismu získáme kombinací měření objektivních a 

subjektivních parametrů. 
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Plno autorů zabývajících se dyskomfortem nepojímá své studie komplexně, ale 

hodnotí odděleně jen např. vlastnosti autosedačky či rozdíly mezi sedadly. Tyto 

experimenty mívají délku řádově v minutách, během kterých jedinci sedí v sedadle a 

hodnotí svůj krátkodobý pocit. 

 

2.3.1  Subjektivní parametry  

Straker (1998) udává, že k dostatečnému popisu subjektivního dyskomfortu je 

třeba ho hodnotit ze 4 hledisek: intenzity, kvality, místa na těle, kde je pociťován a jeho 

chování v čase. Autoři se řídí popsaným rozdělením, pouze si modifikují formu dle 

vlastních potřeb – liší se např. v intervalech vyplňování, sledováním dané oblasti nebo 

také celkového dyskomfortu, někteří se snaží sledovat i dobu daného prožívaného 

dyskomfortu. 

Z pohledu intenzity je dyskomfort obvykle hodnocen tak, že dotyčný určuje 

míru pociťovaného dyskomfortu na stupnici (většinou se používají číselné stupnice, 

které bývají v hodnotách 0 - 10, vizuální analogové stupnice, kdy je dyskomfort 

zakreslován na přímku, verbální stupnice, které využívají podstatných a přídavných 

jmen k popsání změny intenzity v 5 – 7 kategoriích a dále grafické stupnice, které jsou 

kombinací ostatních typů). 

Kvalita dyskomfortu není ve studiích příliš využívána. 

Lokalizace je prováděna s pomocí Dotazníku tělesné mapy nebo dílčích 

modifikací. Dotyčný sděluje či zakresluje oblast vnímaného dyskomfortu. 

Levrat a jeho kolektiv (2010) ve své práci udávají, že nejvíce používané 

hodnocení je na základě smyslů, s využitím škál a s použitím různých popisných 

podstatných či přídavných jmen. 

Kergoat a její kolektiv (2012) zase testovali ve své práci na svých probandech 

dotykovou příjemnost různých materiálů autosedaček s využitím škál a možnosti zvolit 

charakteristiku vnímaného pocitu. 

Kolich (2003) ve své studii sleduje antropometrická data, ve kterých nechává 

probandy popisovat místa subjektivního dyskomfortu. 

Toshio a jeho kolektiv (2013) využili při hodnocení kožených materiálů 

autosedaček formu, kdy probandi zakroužkovávali z výběru přídavných jmen 

popisujících dyskomfort a určovali jeho rozpětí na škále. 
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Časové schéma se liší podle druhů studií, většinou od minut po hodinu. Je 

prováděno v náhodných nebo předem stanovených intervalech (Dočkalová, 2005). 

Straker (1998) poukazuje na fakt, že může být udávaný dyskomfort zkreslován, protože 

není zaznamenáván přímo v čase jeho pocitu. 

Tyto subjektivní metody využívají různých dotazníků, které umožňují do určité 

míry zaznamenat subjektivní individuální vnímání využitím vlastního hodnocení 

jedinců sdělených údajů. Hodnocení a detekce subjektivního dyskomfortu a tím i jeho 

kvalita se stále vyvíjejí. 

Nejrozšířenějším dotazníkem je Body Part Discomfort Scale od Corletta a 

Bishopa (1976), který si následně autoři modifikovali do potřebných úprav. Dále se 

často používá Borgova škála a její modifikace. 

Kvalita dyskomfortu může být popisována od pocitů mravenčení, únavy, 

necitlivosti, ztuhlosti až bolesti (Zhang, 1997). 

El Falau a jeho kolektiv (2003) uvádějí, že subjektivní měření dyskomfortu 

může mít někdy lepší vztah k statickým charakteristikám sedadla víc než přímá měření. 

Levrat a jeho kolektiv (2010) píší, že nevýhodou těchto metod je větší časová 

náročnost oproti objektivním metodám, větší náročnost na zpracování variabilnějších 

dat, riziko zkreslitelnosti sdělovaných dat a mnohdy i špatná diferencovatelnost dat ve 

škálách. Dávají důraz především na formu otázek a hodnotících škál a hodnocení 

výsledných sdělení.  

Výhodou subjektivních metod je naopak jejich širší možnost variability a 

specifičnosti, možnost charakterizovat vnímaný dyskomfort jedincem a nenáročnost 

měření na techniku.  

 

2.3.1  Objektivní parametry 

Objektivně byl měřen dyskomfort např. na základě zvyšujícího se mechanického 

zatížení kolem kloubů (Straker, 1998), tlakového rozložení, měřením svalové aktivity 

pomocí EMG (El Falou a kol., 2003), chováním jedince při určitém úkolu (Vergar a 

Page, 2002) či vzrůstem posturálních změn s využitím videozáznamu (Branton, 1969, 

De Looze, 2003), měřením reakční doby, pomocí EEG, nebo také na 

základě fyziologických hodnot (pomocí tepové frekvence, krevního tlaku, dechové 

frekvence, vodivosti kůže, potivosti nebo teploty pokožky) či vibrací. Některé studie se 

také zabývaly ergonomií sedu a antropometrií.  
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Objektivní metody mají oproti subjektivním tyto výhody: spotřebují méně času, 

jsou méně náchylné k nepřesnostem a chybám a jsou nezávislé na výpovědi jedince. 

Umožňují také větší frekvenci snímání dat. Nevýhodou je, že neměří přímo dyskomfort, 

ale podle naměřených hodnot lze spíše uvažovat o souvislostech s dyskomfortem (De 

Looze, 2003, Straker, 1998). K použití objektivních metod narozdíl od subjektivních 

bývá také potřeba měřící technika. 

Pro jejich lepší zpracování byly také vyvinuty různé indexy, např. PMV index 

sloužící k predikci teplotního vnímání na základě kombinace stupně pohybové aktivity, 

oblečení a parametrů prostředí daného probanda (k hodnocení teplotního vnímání je 

následně používána 7 bodová škála). 

 

Tělesná teplota a vlhkost kůže 

Lidský organismus se řadí k homoiotermním, to znamená, že teplota jádra je 

udržována na konstantní hodnotě kolísající v rozmezí +4 °C kolem průměrné hodnoty 

36 – 37 °C termoregulačním systémem s využitím chemické (tvorba tepla) nebo 

fyzikální (výdej tepla) termoregulace. Teplota jádra, kterým je myšlena hrudní a břišní 

dutina, je relativně stálá. Změna teploty je dána vnitřními a vnějšími vlivy. Z vnějších 

vlivů to může být např. teplota okolí, vlhkost a proudění vzduchu, tepelné záření Mezi 

vnitřní vlivy patří aktivita organismu, která zvyšuje metabolismus a tím i tvorbu tepla 

nebo sekrece některých hormonů (progesteron, růstový hormon, adrenalin, testosteron) 

(Šmelhaus, 2011). 

Teplota povrchových částí těla je proměnlivá a v různých místech těla se liší 

(dáno především krevním oběhem). Tělesná teplota je nejvyšší 34 - 36 °C na nejlépe 

prokrvených částech. Člověk se cítí dobře, pokud je teplota pokožky mezi 32 – 34 °C. 

Nejvyšší teplota pokožky 35 - 36 °C je na dobře prokrvených částech těla (hlava, 

břicho, prsa), na okrajových částech (ruce, nohy) naměříme teplotu pokožky asi 29 - 31 

°C. Nejchladnější 23 – 28 °C je špička nosu, ušní lalůčky a špičky prstů (Šmelhaus, 

2011). 

Yamakoshi a jeho kolektiv (2007) se zabýval monotónními simulovanými 

podmínkami řízení a došel k závěru, že byl rozdíl mezi periferní a trupovou teplotou. 

Tělesná teplota kolísá i během dne, nejnižší je kolem 3. – 4. hodiny ranní a 

nejvyšší pozdě odpoledne. 
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Změny teploty těla působí změny ve struktuře buněk, ovlivňují enzymatické 

pochody a zasahují také do různých chemickofyzikálních procesů. K nevratnému 

poškození buňky dochází při teplotě -1 °C a 45 °C. 

Regulátorem tělesné teploty je hypotalamus, kdy dochází k regulaci teploty těla 

bazálním a odpočinkovým metabolismem (Šmelhaus, 2011). 

Termoregulační systém člověka je přehledně uveden na obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3: Termoregulační systém lidského těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hes a kol., 2005 

Teplota těla je udržována díky tvorbě a výdeji tepla. Je-li tvorba tepla v těle 

vyšší než tepelné ztráty, teplota organismu se zvyšuje a naopak. Termofyziologický 

komfort by teoreticky nastal tehdy, pokud by organismus nemusel regulovat teplotu těla 

a na povrchu by nebyla žádná voda (Horníček, 2002).  

Tvorba tepla se děje v jádře, a to především v játrech, protože mají velice aktivní 

metabolismus, a dále ve svalech. Teplo většinou vzniká jako vedlejší produkt 

metabolických dějů, může být ale vytvářeno cíleně svalovou činností či zvýšením 

metabolismu účinkem hormonů. Jeho výdej probíhá přes povrchové části těla, tedy 

především přes kůži, a to těmito způsoby: sáláním (radiací), vedením (kondukcí), 

prouděním (konvekcí) a odpařováním (evaporací). Výdej tepla je ovlivňován vlhkostí a 

teplotou vzduchu. 

Evaporace představuje nejdůležitější a nejúčinnější způsob odvodu tepla 

v běžných podmínkách. Je-li teplota okolí vyšší než teplota těla, je jediným možným 

Centrální nervový systém 
Termoregulační centrum 

Hypotalamus 
 

Sympatický nervový 
systém 

Somatomotorický 
nervový systém 

Svaly Volné 
pohyby 

Hnědá 
tuk. tkáň 

Cévy Potní 
žlázy 

NST Izolace Pocení Svalový 
třes 

Chování 

Výkonný 
orgán 

Termoregu 
lace 



 31 

způsobem výdeje tepla.  Dochází k vyloučení potu na kůži, jehož odpařením se odebírá 

z povrchu kůže určité množství tepla a tím dojde k ochlazení krve v podkoží a proudění 

do hlubších tkání. Kromě potu se z těla odpařuje také tekutina ze sliznic a plic. 

Kožní teplota v sobě nese výslednici dle zevního prostředí a teploty tělesného 

jádra. Při práci dochází nejprve k přesunu krve k činným orgánům (ke svalům) se 

současnou vazokonstrikcí kožního cévního řečiště. Kožní teplota tak nejprve klesá. 

Později se teplo, které vzniklo ve svalech, přenáší krví k povrchu těla a kožní cévy se 

znovu rozšiřují. Dochází k až 8 násobnému zvýšení výdeje tepla z jádra do periferních 

částí, čímž se zvýší celkový výdej tepla. Teplota kůže velkým prokrvením stoupá. Tento 

vzestup je jen přechodně přerušen začátkem odpařování. Pokud nedochází při dalším 

zvyšování teploty k dostatečnému odvodu tepla zářením, vedením či prouděním, 

nastupuje rozsáhlé odpařování potu. Důležitá je vrstva podkožního tuku, která vede jen 

1/3 tepla (podkožním vazivem) a je tedy hlavním izolátorem (Šmelhaus, 2011). To 

potvrzují i další autoři, kteří udávají vnitřní teplotu otylích vyšší o cca 0,2 – 0,3 °C. 

Přehnal (2011) udává, že subjektivní pocity tepla se dostavují při větším 

pracovním zatížení, při působení teplého a vlhkého klimatu a subjektivní pocity chladu 

vznikají jako reakce na nízkou teplotu klimatu či nízké pracovní zatížení. Změny 

tepelného stavu jsou vnímány z povrchových receptorů. 

Tomonori a jeho kolektiv (2007) ve své práci udávají, že kožní teplotu je možno 

použít pro hodnocení komfortu v neuniformních prostředí. Není vždy lineární se 

subjektivním vnímáním.  

Durkin a jeho kolektiv (2006) provedli 8 hodinových studií, ve kterých umístili 

teplotní čidla vpravo na hrudníku a v oblasti bederních vzpřimovačů a hodnotili efekt 

masážního zařízení umístěného v oblasti bederní páteře. Došli k závěru, že ovlivňuje 

růst teploty zlepšením krve a kyslíku a byl by proto vhodný k použití proti únavě. 

Yamakoshi a jeho kolektiv (2007) uvádějí, že teplota trupu může být použita 

k indikaci řidičova stresu v monotónních simulovaných podmínkách. 

K měření a vyhodnocování teplotního komfortu jsou používány teoretické 

simulace na počítači, kdy proband udává své pocity, některé studie probíhají 

v laboratorních podmínkách s využitím teplotních manekýnů (model lidského těla) 

případně lidí, měření se potom provádí na povrchu manekýna či probanda nebo 

sedačky, a dále jsou v reálných podmínkách používány teplotní manekýni nebo lidi. 

V terénu je k dané problematice velmi málo studií. 
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Jak již bylo naznačeno, teplota kůže je parametr úzce související s vlhkostí kůže 

(potivostí), v průběhu vlhkostních přechodů dochází totiž k současným procesům 

přenosu tepla a vlhkosti, oba tyto parametry jsou zatíženy individualitou a 

proměnlivostí. Nejvíce se obvykle potí dlaně, chodidla, podpažní jamky, podňadří a 

třísla.  

Horníček (2002) udává, že voda se v oblasti kůže může objevit buď fyziologicky 

z vývodních částí potní žlázy a prostupem z hlubších vrstev, nebo ze zevního prostředí 

(z vlhkosti vzduchu nebo máčením). Denně organismus vyloučí cca 1,5 - 2 litry potu. 

Absolutní vlhkost (viz. rovnice č. 1) je definována jako hmotnost vodní páry 

obsažené v plynu, dělená objemem vlhkého plynu. Je-li m hmotnost vodní páry 

v daném objemu V, potom absolutní vlhkost vzduchu lze vyjádřit rovnicí jako 

 

Φ = 
�

�
 [kg.m-3]  (1) 

 

Relativní vlhkost plynu (viz. rovnice č. 2) je udávána jako poměr mezi 

okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o 

stejném tlaku a teplotě při plném nasycení.  

  Je-li m hmotnost vodní páry, která je ve vzduchu obsažena a M hmotnost vodní 

páry, kterou by obsahoval stejný objem vzduchu, kdyby byl při stejné teplotě a tlaku 

vodními parami nasycen, pak lze relativní vlhkost vzduchu vyjádřit jako 

 

ø = 100 
�

�
 [%]  (2) 

 
Tento vztah lze s pomocí výrazu pro absolutní vlhkost vzduchu (viz. rovnice č. 3) 
přepsat ve tvaru 
 

ø = 100 
�

��

 [%]  (3) 

 
kde Φ� označuje absolutní vlhkost vzduchu nasyceného vodními parami. 

Lidský organismus produkuje vodu, respektive pot, v rámci svých 

termoregulačních procesů. Zvyšující se teplotou těla dochází i ke zvyšování potivosti. 

K procesu ochlazení kůže dochází pouze při odpaření potu. U volného povrchu kůže je 

jedinou podmínkou odparu dostatečný rozdíl parciálních tlaků páry povrchu těla a 

prostředí.  Je-li tento rozdíl nízký, odvod vlhkosti klesá a ochlazovací účinek mizí. U 
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oblečeného člověka je proces odvodu vlhkosti složitější, řídí se principy difúze, 

kapilárního odvodu a sorpce a je proto nutné počítat s propustností vodních par oděvem 

(Šmelhaus, 2011). Přenos vlhkosti ve formě vodní páry probíhá podobně jako teplo 

vedením a prouděním. Při odpařování potu z povrchu těla stoupá vlhkost vzduchu pod 

oděvem a oděv vlhne, což je dalším ovlivňujícím faktorem komfortu. Rokyta (2008) 

uvádí, že pro měření je důležitý výběr vhodného oděvu, který by neměl bránit 

odpařování potu. 

Sekreci potu zvyšují některé látky, např. nikotin. 

Existuje několik rozdílných typů senzorů kožní vlhkosti používaných pro různé 

typy aplikací. Fungují především na základě toho, že vlhkost v materiálech funguje jako 

elektrický vodič a je měřena jako elektrický proud jdoucí skrz materiály. Na základě 

výsledného napětí a proudu je možné určit vlhkost. Thomas (1957) uvádí, že existuje 

takřka lineární vztah mezi potní žlázou a elektrickým odporem. Mezi ověřená zařízení 

patří např. Skicon - 100, Corneometer CM 420 hydrometry a Servo Med EPI 

evaporimetr. V moderních vlhkostních senzorech je možné kombinovat vlhkostní a 

teplotní senzory a podobně jako teplotní senzory využívají manekýnů a modelů kůže. 

Použití senzorů však nebývá vzhledem k celkovému dyskomfortu, ale hodnotí většinou 

v laboratorních podmínkách odděleně jen např. rozdíly mezi sedadly, jak uvádí studie 

níže. 

Cen Giz a Babalik (2006) se zabývali měřením dyskomfortu ve 3 autosedačkách 

z různých materiálů. V jejich studii probíhala jízda na slunci po dobu 1 hodiny a měření 

probíhalo na 10 lidských subjektech v reálných podmínkách při teplotě 25 °C. Teplota 

na povrchu těla byla měřena na 8 místech, vlhkost na 2. Probandi zodpovídali každých 

5 minut otázky subjektivního komfortu. Výsledná data ukázala, že subjektivně se 

probandi cítili tepleji v oblasti pasu a zad v oblasti beder, poté následovala oblast hýždí, 

kde také probandi uváděli větší citlivost na změny kožní teploty oproti ostatním částem. 

Uvedená studie došla k závěru, že objektivní teplotní hodnoty tomu odpovídaly. Dále 

vyšlo, že vlhkost je více v oblasti zadní části těla než přední, což odpovídalo i 

subjektivním pocitům většího dyskomfortu zezadu než zepředu. Rozdíly mezi 

jednotlivými typy autosedaček nebyly patrné. 

 

Vliv oděvu 

Jak již bylo naznačeno, oděv ovlivňuje komfort či dyskomfort svými fyzikálními 

procesy (transportem tepla a vlhkosti, mechanickým chováním textilie), 
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neurofyziologickými procesy, termofyziologickými procesy a psychologickými 

procesy. 

Horníček (2002) uvádí, že mezi základní funkce oděvu patří ochrana lidského 

těla, transport vlhkosti, tepla a vzduchu. Oděvním komfortem je stav fyziologické, 

psychologické a fyzikální harmonie mezi organismem a prostředím (patří sem ochrana 

proti chladu, teplu, optimální transport vlhkosti a mechanické vjemy z kontaktu textilie 

- pokožka). 

 

Tepová frekvence  

Puls je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do 

aorty, odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. Série těchto vln se nazývá srdeční 

frekvencí. Při měření na periferii se používá značení tepová frekvence. Zdraví jedinci 

mají tepovou a srdeční frekvenci stejnou a běžně se proto srdeční frekvence označuje 

jako tepová. Tohoto značení se držíme i v této práci. 

Puls je hmatný na větších tepnách blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro 

měření pulsu je krkavice (arteria carotis), vřetenní tepna (arteria radialis), zápěstní tepna 

(arteria ulnaris), případně pažní tepna (arteria brachialis) a na dolních končetinách 

stehenní tepna (arteria femoralis). 

Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 

u žen. Nižší hodnoty se vyskytují např. u sportovců kolem 40 úderů za minutu 

(Wikipedie, 2009). Ve výzkumu se většinou používá měření srdeční frekvence v oblasti 

srdečního hrotu v 5. mezižebří vlevo pomocí různých typů sporttesterů, které 

znázorňuje obrázek č. 4. 
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Obrázek č. 4: Sporttester snímající tepovou frekvenci 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Franz, 2010 

Gilbertová (1974) na základě své rešeršní práce uvádí, že je vzhledem 

k monotonii nejčastěji sledována tepová frekvence. Většina autorů poukazuje na pokles 

tepové frekvence a vzestup srdečních arytmií. Domnívají se, že monotonie je 

charakterizována převahou parasympatiku a vyzdvihuje význam měření tepové 

frekvence jakožto kritéria monotonie (Gubser, Barmack, Perret, cit. Gilbertová, 1974). 

Gilbertová (1974) však svými měřeními pokles tepové frekvence nepotvrzuje. 

Sledovala tepovou frekvenci při monotónních činnostech (monotónní operace) 

v laboratorních podmínkách a při manuální činnosti v reálu. Ani v jednom případě 

nedošlo ke snižování tepové frekvence při monotónních pracích. Zdánlivý rozpor 

vlastních měření a literárních zkušeností vysvětluje autorka nedostatečnou diferenciací 

monotónních situací a monotónních operací.  

Weisová (2005) udává, že monotónní situace často navozují spánkové a 

útlumové jevy, pro něž je charakteristické právě snižování tepové frekvence. 

Tepové frekvenci, jakožto indikátoru dyskomfortu, přikládá El Falau (2003) ve 

své práci druhotný význam. 

Palová (2007) udává, že je nutné mít na paměti, že objektivní ukazatelé 

dyskomfortu, které nám ho pomáhají přímo či nepřímo identifikovat, nejsou primárními 

markery, ale spíše sekundárními. Nejsou totiž dostatečně specifické. 

 

 

 



 36 

2.4  Rozdílnost role řidiče a spolujezdce 

Zásadní rozdíl mezi rolí řidiče a spolujezdce je, že řidič řídí a spolujezdec ne. Od 

toho se následně odvíjí pozice řidiče, který drží volant, ovládá příslušenství a 

pracuje nohama dle dopravních podmínek. Dívá se dopředu a je nucen udržovat 

pozornost a sledovat a reagovat na dopravní situace. Všechny tyto činnosti musí 

dodržovat současně a ne vždy předvídatelně. Má také větší zodpovědnost. Na obrázku č. 

5 je pro ukázku vyfocen sed obou probandů v automobilu. Je vidět individuální sezení 

obou probandů v jejich rolích. 

Nenašla jsem studii, která by se zabývala rozdílem v sedu řidiče a spolujezdce. 

Většina studií se zabývá buď sedem řidiče anebo statickým sedem, sedem spolujezdce 

se nezabývá žádná studie.  

 

Obrázek č. 5: Individualita sedu každého probanda 
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3  CÍL A ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

3.1  Cíl 

Hlavním cílem této práce je na základě zrealizované případové studie zjistit 

možnosti využití vybraných subjektivních a objektivních metod k posouzení 

dyskomfortu sedu řidiče a spolujezdce při monotónní jízdě osobním automobilem. 

 

3.2  Úkoly 

V souvislosti s hlavním cílem práce byly stanoveny následující dílčí úkoly: 

 

1. Shromáždit teoretické poznatky k hodnocení dyskomfortu sedu řidiče a 

spolujezdce při monotónní jízdě automobilem. 

2. Analyzovat současné přístupy k hodnocení dyskomfortu sedu řidiče a 

spolujezdce při monotónní jízdě automobilem. 

3. Zrealizovat případové empirické šetření zaměřené na posouzení vlivu monotónní 

zátěže na dyskomfort sedu řidiče a spolujezdce při jízdě automobilem. 

4.  Zhodnotit využití vybraných subjektivních a objektivních metod k posouzení 

dyskomfortu sedu řidiče a spolujezdce při monotónní jízdě automobilem  z 

hlediska jejich vypovídající hodnoty a použitelnosti v dalším výzkumu. 

 

3.3   Výzkumné otázky 

1. Existuje souvislost mezi subjektivními a objektivními parametry dyskomfortu 

organismu obou probandů? 

2. Jaký je rozdíl mezi subjektivními a objektivními parametry dyskomfortu v roli 

řidiče a spolujezdce? 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Charakteristika   

Tato diplomová práce je případovou studií. Práce je zároveň kvalitativním 

výzkumem, je teoreticko-empirická a má deskriptivně-asociační charakter. 

Hlavní podstatou této studie bylo zhodnotit možnosti použití vybraných 

subjektivních a objektivních metod v dalším výzkumu, a to na základě sledování a 

srovnávání projevu dyskomfortu sedu 2 probandů v pozici řidiče a spolujezdce 

v osobním automobilu při dlouhotrvající monotónní zátěži v reálných podmínkách. Ze 

subjektivních metod byly použity 2 druhy dotazníků týkajících se subjektivního 

vnímání nepohodlí a psychického stavu, v objektivních metodách bylo použito měření 

fyziologických hodnot těla – změn tělesné kožní teploty a potivosti, tepové frekvence. 

Kombinace metod v této práci, které byly hodnoceny, byla zvolena na základě 

zjištěných parametrů dyskomfortu z předchozích studií, které byly srovnány 

s možnostmi použitého zařízení. Toto zařízení bylo používáno k měření stejných 

objektivních parametrů na lidském těle již v jiných pracích (Bednář, 2013).  

Bylo zapotřebí, aby se jednalo o mobilní zařízení, které umožní měření 

v reálných podmínkách a bude dostatečné svou kapacitou a délkou záznamu. Toto 

zařízeno obsahovalo měřící jednotky snímající kožní teplotu a vlhkost, sporttester a 

akcelerometr. Součástí studie byl také vstupní dotazník a dále dotazníky subjektivních 

pocitů dyskomfortu a psychického stavu, které již byly použity v předchozích 

výzkumech s pozitivními výsledky. Studie byla doplněna záznamem událostí a vnitřních 

a vnějších podmínek. 

Důvodem kombinace sledovaných parametrů byla i nejednotnost v samotné 

definici dyskomfortu, kde se autoři (De Looze, 2003, Dočkalová, 2005) shodují, že 

neexistuje jeden validní test pro jeho hodnocení, ale lepší je kombinace sledovaných 

parametrů. 

Tato práce proběhla v rámci grantu Prvouk 38 a smluvní výzkum byl realizován 

laboratoří BEZ Katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK.  

Předkládaná práce, kterou jsme se snažili detekovat dyskomfort sedu pro 

zhodnocení použitelnosti vybraných subjektivních a objektivních metod pro další 

výzkum, se oproti ostatním studiím lišila svými reálnými podmínkami (většinou 
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výzkum dyskomfortu sedu z pohledu parametrů probíhal v laboratorních podmínkách), 

dlouhotrvající monotónní noční zátěží (většinou je délka měření okolo1 hodiny a 

výzkum probíhá ve dne), kombinací parametrů (studie s danou kombinací nebyla 

nalezna) a sledováním spolujezdce (studie není), jehož sed jsme v rámci daných 

podmínek připodobnili a porovnávali se sedem řidiče.  

Studie probíhala 2x na 2 probandech (P1, P2) podle níže uvedeného obrázku č. 

6. Každá jízda byla tam a zpět po dálnicích po stejné trase. Cesta tam byla z Prahy do 

Ingolstadtu, kde proběhla výměna rolí probandů, a cesta zpět byla zpátky do Prahy.  

 

Obrázek č. 6: Schématické znázornění průběhu 1. a 2. měření 

 

1. MĚŘENÍ 

 

 

 

2. MĚŘENÍ 

 

 

 

 

Každé měření čistých jízd trvalo 2x 3 hodiny. Snímání obou probandů bylo 

v průběhu celé doby obou měření. Měření probíhalo v noci. 

 

4.2  Rozsah platnosti 

Reálné podmínky studie umožňovaly vstup mnoha nežádoucích ovlivňujících 

faktorů. Tato práce, jejímž účelem bylo zhodnocení daných metod sledujících 

dyskomfort sedu, byla proto koncipována tak, aby je co nejvíce omezila a zároveň 

Praha Ingolstadt 

Praha Ingolstadt 

P2 řidič, P1 spolujezdec 

P1 řidič, P2 spolujezdec 

P1 řidič, P2 spolujezdec 

P2 řidič, P1 spolujezdec 



 40 

umožnila co největší projev dyskomfortu sedu. Některé vstupující vlivy jsou však 

neodstranitelné. 

V této práci také předpokládáme, že jsou obě role měřitelné stejnými metodami. 

 

4.2.1  Vymezení 

Mezi ovlivnitelné faktory jízdy patřilo: 

- stejný čas a stejná trasa, jízda po dálnici (monotónní zátěž, konstantní rychlost), 

noční jízda (snížená rušnost provozu, odfiltrování slunečního svitu) 

- běžně používaný typ automobilu s klasickým řazením a koženým povrchem 

autosedaček  

- výběr vhodných probandů, instruktáž (před měřením - dostatečný spánek, 

dostatečné najezení a napití, snížená pohybová aktivita v den měření, v průběhu 

měření – průběžná komunikace, možnost napití se) 

- vnitřní podmínky (nastavení klimatizace dle pocitu komfortu, nastavení sedaček, 

stejné oblečení probandů). 

 

4.2.2  Omezení 

Mezi neovlivnitelné faktory jízdy patřilo: 

- nutnost respektovat dopravní podmínky (např. semafory, práce na dálnici), 

nečekané situace (např. audiovizuální stimuly) a ovlivnění mechanickými 

stimuly (např. zrychlení, zpomalení, naklánění vozidla) 

- klimatické podmínky (např. prašnost, déšť), jízda v noci (např. cirkadiánní 

rytmus probandů) 

- omezení v rámci automobilu (např. vibrace, citlivost řazení, ovlivnění posádkou) 

- vliv pauz, fyzické a psychické aspekty (např. antropometrie, individualita), 

proces učení. 

 

4.3  Výzkumný soubor 

Pro tuto studii, zaměřující se na možnosti využití vybraných metod v dalším 

výzkumu, byli vybráni formou záměrné dostupnosti z okruhu mých známých 2 

probandi. Hlavními podmínkami výběru probandů bylo vlastnění platného řidičského 
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průkazu skupiny B, doba pravidelného řízení minimálně 5 let, minimálně 1x měsíčně 

ježdění po dálnici a zdravotní stav umožňující měření. Vhodnost probandů byla určena 

na základě vstupního dotazníku. 

Před začátkem tohoto výzkumu byli oba probandi informováni o cíli práce, 

seznámeni s průběhem a upozorněni na svá práva. Následně podepsali informovaný 

souhlas, jehož podoba je v příloze č. 2. Diplomová práce byla schválena Etickou komisí 

FTVS UK pod jednacím číslem 142/2014 a vyjádření Etické komise lze nalézt v příloze 

č. 1. 

 

4.4  Použité metody 

4.4.1 Metody subjektivního hodnocení dyskomfortu 

Před zahájením samotného měření vyplnili oba probandi vstupní dotazník. Z 

vybraných subjektivních metod, které byly hodnoceny, vyplnili na začátku a na konci 

každé jízdy modifikovaný dotazník psychického stavu mPOMS a v průběhu byly v 20 

minutových intervalech zaznamenávány údaje dle subjektivního Dotazníku tělesné 

mapy, který byl použit v kombinaci s modifikovanou Borgovou škálou. 

 

Vstupní dotazník 

Vstupní dotazník, který lze nalézt v příloze č. 3, byl nestandardizovaný a 

obsahoval 9 uzavřených a 7 otevřených otázek. Jednotlivé položky se týkaly základních 

anamnestických dat, zdravotního stavu a zkušeností s jízdou v osobním automobilu. 

Podkladem byly práce Cen Gize a Babalika (2006) a Čihákové (2011).  

 

Modifikovaný dotazník Test Profile of Mood States (mPOMS) 

Pro záznam subjektivního psychického stavu byl použit dotazník Test Profile of 

Mood States (POMS), který slouží k diagnostice aktuálního psychického stavu 

(McNair, Lorr, Doppleman, 1981). Byla použita jeho upravená verze osvědčená 

v laboratorních podmínkách (Stackeová, 2001, Erbenová, 2005).  

Tento dotazník měří nálady a prožívání v 6 oblastech: napětí (pocity úzkosti 

související se zvýšeným svalovým napětím či nervozitou), deprese (pocity vlastní viny), 
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hostilita (pocity hněvu či zlosti), vitalita (pocity energičnosti či aktivity), únava (pocity 

netečnosti či snížení energie) a zmatenost (pocity popletenosti).   

V upravené verzi (mPOMS), která je uvedena níže na obrázku č. 7, je vždy 5 

otázek pro každý ze 6 jmenovaných stavů. Pro každou otázku jsou 4 možnosti výběru 

odpovědi 0 - 4 (0 je vůbec, 1 je mírně, 2 je středně, 3 je značně, 4 je velmi značně). 

Vitalita je uváděna ve formě jejího poklesu, ostatní stavy značí nárůst. Vyšší hodnota 

daného stavu tedy značí vyšší negativní posun směrem k dyskomfortu. 

Obrázek č. 7: mPOMS 

Pociťuji napětí 0 1 2 3 4 
Cítím se plný života (vitální) 0 1 2 3 4 
Jsem naštvaný 0 1 2 3 4 
Nemůžu se soustředit 0 1 2 3 4 
Jsem spokojený 0 1 2 3 4 
Jsem znuděný 0 1 2 3 4 
Jsem podrážděný 0 1 2 3 4 
Mám radost 0 1 2 3 4 
Jsem popletený 0 1 2 3 4 
Jsem lenivý 0 1 2 3 4 
Jsem podrážděný 0 1 2 3 4 
Cítím se osamělý 0 1 2 3 4 
Jsem nervózní 0 1 2 3 4 
Jsem čilý 0 1 2 3 4 
Mám špatnou náladu 0 1 2 3 4 
Nemůžu se rozhodnout 0 1 2 3 4 
Cítím se zbytečný 0 1 2 3 4 
Jsem uvolněný (relaxovaný) 0 1 2 3 4 
Mám plno elánu 0 1 2 3 4 
Jsem mrzutý (rozmrzelý) 0 1 2 3 4 
Jsem utahaný 0 1 2 3 4 
Jsem zapomnětlivý 0 1 2 3 4 
Cítím se strašně 0 1 2 3 4 
Jsem energický 0 1 2 3 4 
Pociťuji úzkost 0 1 2 3 4 
Jsem otrávený 0 1 2 3 4 
Jsem vyčerpaný 0 1 2 3 4 
Cítím se bezmocný 0 1 2 3 4 
Cítím se unavený 0 1 2 3 4 
Necítím se jistě 0 1 2 3 4 
 

Zdroj: Erbenová, 2005 

 

 

 



 

Dotazník tělesné mapy a modifikovaná

Pro detekci subjektivního pocitu nepohodlí by

studie Mansfielda a Marshalla (

Borgovou škálou (1976)

používána. Erbenová (2005) a Palová (2007) ve svých pracích ov

aplikovatelnost v laboratorních podmínkách

Dle tohoto dotazníku udávali probandi v

dyskomfortní oblasti dle mapy t

modifikované Borgovy škály

Dotazník tělesné mapy

na papíře, jehož tělo zobrazené zep

nichž určovali probandi poci

 

Obrázek č. 8: Dotazník tělesné mapy

1 kostrč, 2 kříž, 3 střed zad, 4 krk, 5 hlava, 6 ramena, 7 pas, 8 hýžd

předloktí, 12 zápěstí, 13 dlaně

hrudník, 20 spodní hrudník, 21 b

Zdroj: Palová, 2007 
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lesné mapy a modifikovaná Borgova škála 

Pro detekci subjektivního pocitu nepohodlí byl využit Dotazník t

Marshalla (2002), který byl použit v kombinaci s 

(1976), která hodnotí intenzitu dyskomfortu a je 

Erbenová (2005) a Palová (2007) ve svých pracích ov

laboratorních podmínkách (dále Mapa těla s mBorg)

Dle tohoto dotazníku udávali probandi v 20 minutových intervalech 

dyskomfortní oblasti dle mapy těla a uváděli intenzitu vnímaného nepohodlí dle 

modifikované Borgovy škály s případným popisem pociťovaného stavu

ělesné mapy, který je na obrázku č. 8, měl podobu kresleného

ělo zobrazené zepředu a zezadu bylo rozděleno na jednotlivé 

ovali probandi pociťovaný dyskomfort. 

ělesné mapy 

řed zad, 4 krk, 5 hlava, 6 ramena, 7 pas, 8 hýždě, 9 paže pod rameny, 10 lokty, 11 

stí, 13 dlaně, 14 stehna zezadu, 15 kolena, 16 bérce, 17 kotníky, 18

hrudník, 20 spodní hrudník, 21 břicho, 22 stehna zepředu 
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Uvedená Borgova stupnice je na obrázku č. 9 a byla použita ve své 

modifikované formě, kdy proband určuje v rozmezí škály 0 – 10 intenzitu pociťovaného 

subjektivního dyskomfortu. Modifikovaná Borgova stupnice, kterou jsme použili, je na 

škále 0 – 10. 

Obrázek č. 9: Modifikovaná Borgova stupnice 

Intenzita Charakteristika dyskomfortu 
0 vůbec žádný 
1 velmi slabě 
2 Lehce 
3 Středně 
4 Poněkud silně nepohodlný 
5 Silně 
6 Středně silně 
7 Velmi silně 
8 Krajně nepohodlný 
9 Velmi krajně 
10 Maximálně nepohodlný, bolestivý 

Zdroj: Palová, 2007 

4.4.2  Metody objektivního hodnocení dyskomfortu 

Pro měření vybraných objektivních metod, které jsme hodnotili z důvodu 

možnosti použití v dalším výzkumu, byl při jejich měření použit Mobilní systém pro 

snímání a vyhodnocení pracovní bezpečnosti a hygieny. Tento systém byl k našim 

účelům zapůjčen Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Dále byla použita v této 

práci meteostanice a diktafon, které byly zapůjčeny pro tuto práci jedním z probandů.  

Vnější podmínky byly zaznamenány dle volně dostupných webů.  

 

Mobilní systém pro snímání a vyhodnocování pracovní bezpečnosti a hygieny 

Systém, který je na obrázku č. 10, byl již během vývoje koncipován tak, aby byl 

přizpůsoben pro snímání hodnot na povrchu lidského těla, svými malými rozměry 

probandy nijak neomezoval a nezpůsoboval dyskomfort. Byl ověřen sérií testů 

v laboratorních i terénních podmínkách a osvědčil se také svým přenosem, při kterém se 

poškozená data vyskytovala maximálně ve 2 % (Bednář, 2013). 
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Obrázek č. 10: Mobilní systém pro snímání a pracovní bezpečnosti a hygieny 

 

 

Systém se skládal z hardwarové a softwarové části. 

Součástí hardwarové části byly měřící jednotky, které snímaly data z povrchu 

těla obou probandů (2 sporttestery značky Garmin) a senzorické jednotky (2 3-osé 

akcelerometry typu MMA8452Q, 4 teplotní a vlhkostní čidla typu SHT21 a 6 teplotních 

čidel typu TMP 112).  

Jednotky byly připevněny k povrchu těla kineziotapem značky Temtex Classic, 

který umožňuje cirkulaci vzduchu a je k aplikaci na kůži běžně používán. Data byla 

převáděna z uvedených jednotek do 2 řídících jednotek, které byly zavěšené na krku 

každého probanda. 

V osobním automobilu se dále nacházel notebook s nainstalovaným softwarem 

s obslužným programem v jazyce Python, který byl využíván v souvislosti s grafickým 

rozhraním vytvořeném pomocí GTK+. Přenos dat se uskutečňoval do řídících jednotek 

bezdrátovou technologií ANT a následně do notebooku pomocí sítě typu XBee. Data 

byla přenášena i při úsporném režimu notebooku. 

 

Meteostanice, diktafon a záznam vnějších podmínek 

V automobilu byla dále umístěna meteostanice Sencor SWS 51 pro snímání 

vnitřní vlhkosti a teploty vzduchu a diktafon Sony ICD PX333, na který byly 
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komentovány události a zaznamenáván popis subjektivních pocitů dyskomfortu obou 

probandů.  

Obě tato zařízení svou kapacitou studii umožňovaly a pro naše potřeby byly 

dostatečně přesné. 

Vnější podmínky byly určeny dle volně dostupných webů Počasí v ČR a ve 

světě a Meteorologie s ohledem na jednotlivá místa a časy měření. 

 

Rozmístění měřícího zařízení 

Veškeré měřící zařízení, kterým byly snímány vybrané hodnocené objektivní 

parametry dyskomfortu, umožňovalo měřit více subjektů i parametrů ve stejný čas a 

zároveň se navzájem neovlivňovalo. 

Rozmístění jednotlivých snímajících čidel a ostatního měřícího zařízení 

v automobilu je znázorněno na obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11: Rozmístění měřícího zařízení 

 

1 řídící jednotka, 2 pás snímající tepovou frekvenci, 3 akcelerometr, 4 teplotní a vlhkostní měřící 

jednotky v oblastech sedacích hrbolů, 5 teplotní měřící jednotky v oblastech C7 a L5, 6 meteostanice, 7 

diktafon, 8 notebook 

 

8 

7 

3 

2 

5 

5 

1 4 

4 

6 
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Dle konzultací s Ing. Kubovým, vzhledem k charakteristikám daných parametrů 

a podmínek a dle zkušeností z předchozích studií zabývajících se dyskomfortem sedu 

bylo zvoleno toto umístění měřících a senzorických jednotek:  

- měřící jednotky, které zaznamenávají kožní vlhkost i teplotu současně, byly 

umístěny v oblasti obou hýždí, vždy laterálně od sedacích hrbolů 

- teplotní měřící jednotky byly umístěny v oblasti dolní bederní a krční páteře, a 

to nad pátým bederním (L5) obratlem a nad sedmým krčním (C7) obratlem 

- pás pro snímání tepové frekvence byl umístěn pod prsy tak, aby jednotka 

snímala údaje ze srdečního hrotu v oblasti 5. mezižebří na levé straně 

- akcelerometr byl umístěn v oblasti sterna v úrovni 1. mezižebří. 

Umístění měřících jednotek bylo shodné u obou probandů a stejné měřící 

jednotky byly použity na stejných místech v obou měřeních.  

Meteostanice byla včetně jejího čidla umístěna na palubní desce. Diktafon byl 

položen na zadních autosedačkách. 

 

4.5  Podmínky studie 

4.5.1  Osobní automobil 

Tato studie, hodnotící využitelnost vybraných metod v dalším výzkumu, 

probíhala v privátním běžně používaném osobním automobilu typu Chrysler Cruiser 

vyfoceného na obrázku č. 12, jehož zapůjčení bylo zprostředkováno FTVS UK.  

Technický stav vozidla umožňoval provedení této studie. Řízení automobilu 

bylo klasické, s manuální převodovkou. Uvnitř byla nastavitelná automatická 

klimatizace. 

Sedadla byla včetně hlavové opěrky kryta koženými potahy. Opěradlo zad bylo 

sklopitelné dozadu a dopředu a zároveň byla umožněna nastavitelnost vzdálenosti od 

volantu. 
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Obrázek č. 12: Zapůjčený osobní automobil 

 

 

4.5.2  Trasa, čas 

Jízda, při níž byly snímáno a hodnoceno využití sledovaných parametrů, se 

uskutečňovala na trase Praha – Plzeň – (Norimberg) – Ingolstadt tam a zpět a tato trasa 

byla stejná v obou měřeních. Odjezd byl vždy od FTVS UK. 

Charakterem trasy v této studii byly především dálnice, případně rychlostní 

komunikace. 

Plán trasy, který je uveden na obrázku č. 13, vycházel z volně dostupných webů 

Map a byl plánován s ohledem na pauzy a odlišné rychlostní limity v ČR a Německu. 

Podle plánovače tras byla délka jedné jízdy 369 km a trvala 3 hodiny 27 minut.  

 

Obrázek č. 13: Trasa jízdy 

 

Zdroj: Mapy, 2014 
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4.6  Časový rozvrh sběru dat 

Tato diplomová práce byla uskutečněna v roce 2013/2014. Její časové rozvržení 

bylo: 

1. září – prosinec 2013: shromáždění a prostudování příslušné odborné literatury a 

příprava základní osnovy 

2. leden – únor 2014: rozpracování základních bodů teoretické části práce, příprava 

praktické části studie 

3. březen – duben 2014: dokončení teoretické části, určení a zajištění dílčích 

aspektů studie (měřící zařízení, dotazníky, probandi, vozidlo a vhodná trasa) 

4. květen – červen 2014: realizace měření, zpracování průběhu měření a výsledků 

5. červenec 2014: dokončení zpracování výsledků, formulace závěrů a konečná 

úprava diplomové práce. 

 

4.7  Průběh studie 

Tato studie proběhla 17. – 18. 6. 2014 a 20. – 21. 6. 2014 v čase 21:00 – 3:40 

pod odborným dohledem Ing. Petra Kubovýho. 

Ke zhodnocení možnosti využití vybraných subjektivních a objektivních metod 

pro další výzkum byli zvoleni 2 probandi, kteří byli vybráni na základě údajů ze 

vstupního dotazníku.  

Týden před měřeními byli informováni, aby přišli dostatečně vyspalí, 

občerstvení, aby v den měření nepožívali kofein ani jiné návykové či omamné látky 

nebo léky a dále aby v den měření nedělali žádnou namáhavou pohybovou aktivitu. 

Probandům bylo vysvětleno, jakým způsobem si ráno v den měření zjistí klidovou 

tepovou frekvenci, kterou sdělili p řed samotným měřením. Dále byli instruováni, aby si 

přivezli vlastní sportovní pohodlné sandály a vlastní mikinu pro případ potřeby.  

Příprava probandů k tomuto výzkumu probíhala v den měření vždy v laboratoři 

BEZ Katedry biomechaniky a anatomie FTVS UK. 

Probandi byli seznámeni s trasou, průběhem měření včetně dotazníků a osobním 

automobilem. Také byli seznámeni s pořadím, v jakém bude měření probíhat. Níže 

uvedené podmínky, které měly co nejvíce dopomoci ke zhodnocení využitelnosti 

vybraných detekujících metod pro další výzkum, byly shodné v obou měřeních. 
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Pomocí kineziotapu jim byly přilepeny měřící jednotky a připevněn sporttester a 

na krk jim byly zavěšeny řídící jednotky. Probandi se převlékli do stejného oblečení 

stejné gramáže (triko s krátkým rukávem, rifle, 100 % bavlněné ponožky a trenýrky, 

vlastní sportovní sandály), které bylo k těmto účelům dopředu nakoupeno, probandy 

vyzkoušeno a označeno jako komfortní. Oblečení bylo před každým měřením vypráno.  

V průběhu jízdy oba probandi seděli v automobilu vepředu. Okna byla zavřena, 

rádio vypnuto, automatická klimatizace dle shody obou probandů ve vstupním 

dotazníku byla nastavena na 19 °C a v této výši byla udržována. Každý proband si vždy 

před začátkem jízdy nastavil sedadlo (případně zrcátko) dle vlastního pocitu komfortu. 

V průběhu jízdy spolu probandi komunikovali na obecná témata, rychlost jízdy 

byla udržována v rozmezí 130 +/- 10 km/hod. Pro případ potřeby měl každý k dispozici 

2 litrovou láhev vody. V polovině jízdy a z důvodu čerpání benzínu byly pauzy, 

probandi měli možnost si v případě nutnosti vyžádat kdykoliv další pauzu.  

Veškeré měřící zařízení bylo v průběhu celého měření aktivní. 

Každých 20 minut zodpovídali oba probandi dotazy dle subjektivního dotazníku 

Mapy těla s mBorg, byly zaznamenávány údaje z meteostanice a byla kontrolována 

funkčnost měřícího zařízení. Také bylo kontrolováno, zda proband dodržuje danou 

rychlost. Údaje byly nahrávány na diktafon, na který byly také komentovány ovlivňující 

události. 

Oba probandi na začátku a na konci každého měření vyplnili dotazník mPOMS. 

Po ukončení obou měření byla zaznamenána (pro doplnění údajů k možnosti 

zhodnocení použitých metod k vhodnosti pro další výzkum) dle uvedených volně 

dostupných webů data týkající se vnější teploty a relativní vlhkosti vzduchu, tlaku 

vzduchu a srážek v daných místech a čase (Praha, Plzeň, Rozvadov, Norimberg, 

Mnichov). 

 

4.8  Analýza a zpracování dat 

V této práci, která na základě zjištěných dat posuzovala možnosti použití 

vybraných zkoumaných metod v dalších studiích, byla zjištěná data z měřících jednotek 

získána ve formě textových souborů, které byly následně převedeny a přehledně 

uspořádány v programu Microsoft Office Excel 2007. Vzhledem ke snímání dat každou 

sekundu byla data zprůměrována a v případě kožní teploty a vlhkosti byl použit každý 

20. údaj s účelem vztáhnout získané hodnoty k dotazníkům Mapy těla s mBorg, který 



 51 

byl vyplňován rovněž ve 20 minutových intervalech. Data byla uspořádána do 

přehledných tabulek a grafů.  

Data z dotazníků subjektivního dyskomfortu a mPOMS dotazníků byla pro 

stejný účel jako objektivní data převedena z diktafonu do přehledných tabulek 

v programu Microsoft Office Excel 2007 (s využitím funkce SUMA) a poté do grafů. 

Následně byla statisticky zpracována. Ostatní nahraná data byla převedena do textových 

a tabulkových forem v programu Microsoft Office Word 2007. 

Mezi daty byly hledány možné souvislosti srovnáváním dat. V případě 

subjektivních metod jsme využívali hodnocení rychlosti nárůstu dyskomfortu a dále 

jsme sledovali intenzitu a počet částí těla pociťovaného dyskomfortu, v případě 

objektivních metod jsme se zaměřovali na maximální objektivní hodnoty. V obou 

případech jsme také sledovali rozpětí hodnot a trendy.  

Hodnocení dat, na základě kterého bylo následně uskutečněno zhodnocení 

sledovaných vybraných metod z hlediska jejich použitelnosti, probíhalo vzhledem 

k výzkumným otázkám v rámci rolí řidiče a spolujezdce a u každého probanda v rámci 

jízdy tam a zpět. 
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5  VÝSLEDKY 

 

Musíme zdůraznit, že výsledná data nejsou vzhledem k malému počtu probandů 

zobecnitelná, ale slouží k ověření dostatečné detekovatelnosti dyskomfortu použitými 

metodami. 

Tato část obsahuje údaje ze vstupních dotazníků, uvedení vnějších a vnitřních 

podmínek studie a zaznamenané události v daném čase.  

Dále jsou zde přehledně uvedena výsledná data ze subjektivního dotazníku 

Mapy těla s mBorg a dotazníku psychického stavu mPOMS a data objektivního měření.  

Na konci každé části je shrnutí nejdůležitějších zjištěných údajů. 

 

5.1  Údaje ze vstupního dotazníku 

Oba probandi byli mužského pohlaví, byli staří 34 let a vlastnili řidičský průkaz 

skupiny B. Oba více než 2x měsíčně řídili přes 10 let a oba 1 - 2x měsíčně řídili po 

dálnici. Probandům se nedělalo jízdou automobilem nevolno. Jako komfortní teplotu 

uvnitř automobilu shodně označili 19 °C. 

Probandi byli odlišné tělesné konstituce. P1 vážil 70 kg, měřil 180 cm a jeho 

BMI bylo 22 (normální – astenický typ). P2 vážil 115 kg, měřil 175 cm a jeho BMI bylo 

38 (obezita 2. stupně – pyknický typ). 

P1 měl sedavé zaměstnání, byl komunikativní, sportovní aktivitu (fotbal) 

provozoval 1x týdně (dříve ho hrával až 5x týdně) a 2x týdně venčil psa. 1x denně pil 

zelený čaj. 

P2 měl také sedavé zaměstnání, byl komunikativní, sportovní aktivitu (jízdu na 

kole) provozoval 1x14 dní, 1x týdně chodil na procházku. 1x denně pil kávu. 

Probandi shodně udávali, že denně vypijí 2 - 3 litry tekutin. 

Oba probandi si nebyli vědomi žádných diagnostikovaných onemocnění, léky 

nebrali. P1 měl problémy s krční páteří a občasné migrény (cca 1x / 2 měsíce), P2 

udával občasné bolesti v oblasti dolní hrudní páteře po dlouhém sedu (cca 1x / měsíc). 

Oba udávali možnou souvislost se sedavým zaměstnáním (obtíže se dlouhým statickým 

sedem u obou zhoršovaly).  

 

Klidová tepová frekvence P1 byla 50 tepů/minutu, P2 75 tepů/minutu. 
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Shrnutí 

Z údajů lze vyčíst, že probandi jsou si v základech podobní, jsou stejně staří, 

mají podobné zkušenosti s jízdou a podobné zvyky. Rozdílem je, že P1 je sportovnější 

oproti P2 a tomu odpovídá i jeho tělesná konstituce a tepová frekvence. Oba mají 

občasné problémy v oblasti páteře zhoršující se dlouhým sedem, P1 v oblasti krční 

páteře, P2 v oblasti dolní hrudní páteře. 

 

5.2  Vnější a vnitřní podmínky 

Tabulka č. 1 uvádí hodnoty vybraných parametrů vnějších a vnitřních podmínek 

obou měření. 

 

Tabulka č. 1: Vnější a vnitřní podmínky 

Uvnitř/vně vozidla Parametr 1. měření 2. měření 

Vnější 

Teplota vzduchu  
(°C) 

16,3  
+/- 2,5 

 

17,9  
+/- 2,5 

 
Relativ. vlhkost vzduchu  
(%) 

55  
+/- 5 

70  
+/- 5 

Tlak vzduchu  
(hPa) 

1011,0  
+/- 0,1  

(střední) 

1010,0  
+/- 0,1  

(střední) 

Srážky 0 
Slabé až mírné 
(mírně zhoršená 

dohlednost) 

Vnitřní 

Teplota vzduchu  
(°C) 

19  
+/- 0,5 

 

19  
+/- 0,5 

 
Relativ. vlhkost vzduchu  
(%) 

40  
+/- 5 

45  
+/- 6 

     

Data vnitřních podmínek byla zaznamenána z meteostanice, data vnějších 

podmínek z volně dostupných webů Meteorologie a Počasí v ČR a ve světě. 

 

Shrnutí 

Dané vnější podmínky bylo možné vzhledem k hodnotám a jejich rozpětí 

považovat za konstantní, pouze při 2. měření byla jízda ovlivněna srážkami. Vnitřní 

podmínky uvnitř automobilu je možné považovat za konstantní a komfortní. 
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5.3  Zaznamenané události 

Tabulka č. 2 uvádí záznam událostí v daném čase, které byly v celém průběhu 

obou měření nahrávány na diktafon. Pauzy jsou zvýrazněny ohraničením. Záznam je 

pouze orientační. 

 

Tabulka č. 2: Zaznamenané události 

Čas 
(min) 

Události 
1. měření 2. měření 

0  nájezd na dálnici 
P1 se vrtěl, P2 málo hovorný 

20 nájezd na dálnici 
P1 se několikrát zavrtěl 

 

35  projetí okolo Plzně, začal 
mírný déšť s postupným 
zvyšováním, P2 více hovořil 

55 projíždění kolem Plzně (hustší 
provoz) 

 

60 – 100 pauza (čerpání benzínu, P1 a 
P2 toaleta a protažení) 

 

120  sjezd u Norimbergu, přestalo 
pršet 

125 přejezd přes hranice  
155 P2 se napil  
160 – 200 
 
170 

 
 
sjezd u Norimbergu 

pauza (napití se, protažení, 
toaleta), výměna probandů 
 

205– 225 pauza (napití se, protažení, 
toaleta), výměna probandů 
P2 uvítal prostřídání, P1 
hovornější a poměrně čilý  

 

235 nájezd u Norimbergu  
238  sjezd u Norimbergu, oba 

probandi se snaží víc hovořit, 
komunikace těžkopádná, P2 
udává, že se mu začíná hůř 
vidět (pálení očí) 

268 
250 – 280 

 
P2 střídavě usínal a probouzel 
se, poté zůstal probuzený a 
méně hovorný 

oba probandi se napili 

290  přejezd hranic 
310 přejezd hranic  
330 – 340 
 

 P2 si vyžádal pauzu 
(načerpání benzínu, protažení, 
osvěžení, středně hovorní až do 
konce) 

350  začal mírný déšť 
351 projetí kolem Plzně, P1 méně 

hovorný, P2 udává zimu, P2 se 
napil 

 

390 sjezd z dálnice  
400 příjezd k FTVS UK příjezd do Prahy 
410  příjezd k FTVS UK 
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Oběma probandům se dařilo v průběhu obou měření udržovat rychlost jízdy v 

hodnotě 130 +/- 10 km/hod. Probandi spolu, krom vyznačeného, zvládali poměrně 

souvisle komunikovat. V 1. měření pil víc P1, ve 2. měření pil více P2. 

 

Shrnutí 

Tabulka podává informace o orientačních místech jízdy (v okolí měst zvýšená 

rušnost dopravy), dále o kolísání komunikace, pitném režimu, vrtění, pocitech probandů 

a případném spánku. V tabulce jsou také popsány pauzy a zaznamenány zevní srážky. 

Všechny tyto události mohly ovlivnit nebo vypovídat o sledovaném dyskomfortu.  

 

Další výsledky získané subjektivními a objektivními parametry byly pro 

přehlednost znázorněny na jednom vzorovém probandovi (P2) při jednom měření (2. 

měření). Ukázka je volena i z důvodu zaměření práce, kterým je hodnotit data s cílem 

zhodnotit použité metody. 

Ostatní výsledky jsou vždy shrnuty v Ostatních jízdách a jejich tabulková a 

grafická znázornění jsou přiložena v přílohách.  
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5.4  Vyhodnocení subjektivních metod 

5.4.1  Údaje z Mapy těla s mBorg 

Vzorový proband 

Tabulka č. 3 ukazuje subjektivně vnímaný dyskomfort vzorového probanda v 2. 

měření. Intenzita dyskomfortu je hodnocena dle modifikované Borgovy škály a 

dyskomfortních lokalit a je uváděna v 20 minutových intervalech. Maximální 

dyskomfort v dané oblasti mohl dosáhnout 10 bodů. V tabulce je vyznačena role 

spolujezdce a řidiče. Pauzy jsou zvýrazněny ohraničením. SUMA Borg značí součet 

bodů intenzity dyskomfortu v jednotlivých časech. V tabulce jsou popsané také 

pociťované kvality dyskomfortu. 

 
Tabulka č. 3: Údaje z Dotazníku tělesné mapy a modifikované Borgovy škály 

 
Čas 

(min) 
Krk 

zezadu 
Střed 
 Zad 

Pas 
L 

hýždě 
P  

hýždě 
Zadní L 
stehno 

Zadní P 
stehno 

P 
chodidlo 

P 
Ruka 

Oči 
SUMA 
Borg 

Role 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 
jezdec 

 
40 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

 
60 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

 
80 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5 

 
100 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 9 

 
120 0 3 2 0 2 1 1 0 0 0 9 

 
140 0 3 3 2 2 2 2 0 0 0 14 

 
160 0 

4 
strnu
lost 

3 3 
2 

strnu 
lost 

0 0 0 0 0 12 
 

 
180 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 -  

 
200 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -  

 
220 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

Řidič 

 
240 1 2 0 1 1 0 0 0 0 3 8 

 
260 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 10 

 
280 3 0 0 1 2 0 2 0 0 5 13 

 
300 3 0 0 2 3 0 2 0 0 7 17 

 
320 4 0 0 0 

4 
strnu 
lost 

0 0 2 
2 

strnu
lost 

8 
pále
ní 

20 

 
340 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 

 
360 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

 
380 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7 

 
400 2 2 0 1 1 0 0 1 1 3 11 
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Z tabulky je zřetelný růst intenzity a počtu dyskomfortních míst v čase. U tohoto 

probanda dochází k většímu nárůstu intenzity v roli řidiče oproti roli spolujezdce ve 

stejném čase. K nejvyšším intenzitám dyskomfortu došlo v oblasti očí v hodnotě 8, P 

hýždě a krku zezadu na hodnotě 4 a dále v oblasti středu zad a pasu. 

 

Ostatní jízdy 

V přílohách č. 4, 5, 6 jsou obdobná tabulková znázornění všech ostatních jízd. 

Zkratky jsou používány a značeny stejně jako u vzorového probanda. 

I u ostatních jízd dochází k růstu intenzity a počtu dyskomfortních míst v čase, 

k větší intenzitě a počtu míst dyskomfortu dochází většinou v roli řidiče. 

Nejvyšší dyskomfort subjektivně probandi popisují jako strnulost v daných 

místech.  

Probandi se shodují na nejvyšších intenzitách subjektivního dyskomfortu 

v oblasti hýždí, krku zezadu a středu zad, které dosahují nejvyšší intenzity v hodnotě 5. 

Nejvyšší intenzita subjektivního dyskomfortu nastala u výše uvedeného 

probanda v oblasti očí na hodnotě 8, jíž charakterizoval jako pálení. 

Dalšími místy, ve kterých se dyskomfort u obou probandů projevoval, byla 

oblast pravé dolní končetiny, stehen, P ruky, kříže a pasu. 

 

Vzorový proband 

V grafu č. 1 jsou znázorněny změny intenzity SUMY Borg subjektivního 

dyskomfortu v čase. Graf je v jednotlivých rolích proložen lineární funkcí ukazující 

strmost nárůstu směrnic. Pauzy jsou vyznačeny šedě. Role řidiče a spolujezdce je 

barevně odlišena. 
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Graf č. 1: Výsledné údaje SUMY Borg 

 

 

Z grafu č. 1 je zřetelný růst subjektivní intenzity dyskomfortu, kdy pauzou 

nastává jeho výrazné snížení a po pauze dochází opět k jeho růstu. 

U uvedeného probanda je zajímavá 320. minuta, což je místo nejvyšší SUMY 

Borg v měření. Hodnota této SUMY 20 odpovídá donucení probanda požádat o pauzu. 

 

Ostatní jízdy 

V přílohách č. 4, 5, 6 jsou obdobná grafická znázornění všech ostatních jízd. 

Zkratky jsou používány a značeny stejně jako u vzorového probanda.  

 

Tabulka č. 4 podává přehled směrnic dle hodnot SUM Borg všech jízd 

(rozdělených na jednotlivé části) obou probandů v rolích řidiče a spolujezdce. 

 

Tabulka č. 4: Přehled směrnic 

Role Proband 
Směrnice 

část 1 část 2 část 3 část 4 

Spolujezdec 
P1 0,015 0,045 0,116 0,116 

P2 0,097 - 0,105 0,105 

Řidič 
P1 0,053 - 0,094 - 

P2 0,05 0,09 0,155 0,175 
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Pozn.: 

část 1  0 – 100 min  TAM 
část 2  100 – 200 min  TAM 
část 3  200 – 300 min  ZPĚT 
část 4  300 – 400 min  ZPĚT 
 
 

Tabulka č. 5 uvádí rychlost nárůstu celkového dyskomfortu pomocí 

zpracovaných výše uvedených směrnic s využitím průměru a směrodatné odchylky 

(SD) a zhodnocení statistické (SV) a věcné (VV) významnosti.  

 

Tabulka č. 5: Rychlost nárůstu celkového dyskomfortu 

TAM X ZP ĚT - bez rozlišení role řidiče a spolujezdce 

N = 4 
Tam Zpět SV 

VV 
průměr SD průměr SD p- value A/N 

 Směrnice (min̄¹) 0,058 0,028 0,124 0,028 0,0042 Ano Ano 

ŘIDI Č X SPOLUJEZDEC - bez rozlišení jízdy tam a zpět 

N = 4 
Řidič Spolujezdec SV 

VV 
průměr SD průměr SD p- value A/N 

 Směrnice (min̄¹) 0,103 0,047 0,086 0,037 0,8864 Ne Ne 
 

Pozn.: 

Vzhledem k malému N a neparametricitě dat byla statistická významnost rozdílů mezi soubory 

dat stanovena Mann – Whitneyovým U – testem (α = 0.05). Výsledky jsou v tabulce uváděny pomocí 

veličiny p- value. 

Věcná významnost rozdílu 2 souborů (role řidiče a spolujezdce, tam a zpět) byla stanovena jako 

rozdíl průměrů alespoň o jednonásobek průměrné SD. 

 
Z tabulky je zřetelné, že celkový dyskomfort roste rychleji při jízdě zpět než 

tam, tedy že rychlost nárůstu celkového dyskomfortu s časem roste. Dále je z ní čitelné, 

že role řidiče a spolujezdce nemají vliv na nárůst celkového dyskomfortu. 

Z grafů je viditelné, že při pauze se hladina dyskomfortu snižuje až na 0. 

 

5.4.2  Údaje z dotazníku mPOMS 

Vzorový proband 

Tabulka č. 6 udává subjektivní ohodnocení aktuálního psychického stavu 

rozděleného dle mPOMS dotazníku do 6 stavů dle rolí, který byl vyplněn na začátku a 
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na konci jízdy. Hodnoty byly v rámci každého stavu sečteny (SUMA) a tabulka uvádí 

přehled těchto součtů. Maximální možná hodnota daného stavu byla 20. 

Vyšší hodnoty značí intenzivnější projev daného stavu. Vysoké hodnoty stavů 

jsou hodnoceny jako negativní. 

 

Tabulka č. 6: Údaje dle mPOMS dotazníku 

Hodnocený stav 
Spolujezdec Řidič 

Začátek Konec Začátek Konec 

Vitalita 6 14 12 19 

Deprese 3 1 2 1 

Únava 3 10 3 12 

Zmatenost 3 3 4 4 

Hněv 1 1 2 5 

Tenze 3 3 6 5 

 

Z tabulky je zřejmé, že největších hodnot dosahovala vitalita na konci v roli 

řidiče v hodnotě 19 a únava na konci v roli spolujezdce v hodnotě 12. Z ostatních 

hodnot dosahovala vyšších hodnot ještě tenze a hněv. 

Grafy č. 5 a č. 6 znázorňují konkrétní počáteční a konečné hodnoty SUM hodnot 

jednotlivých stavů v daných rolích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf č. 2: Počáteční a konečné hodnoty mPOMS

 

Graf č. 3: Počáteční a konečné hodnoty mPOMS

 

Z obou grafů je patrný výrazný pokles vitality a výrazný vzestup únavy.
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čné hodnoty mPOMS v roli spolujezdce 

čné hodnoty mPOMS v roli řidiče 

ů je patrný výrazný pokles vitality a výrazný vzestup únavy.

ě vitalita poklesla v hodnotě 13 a únava vzrostla v 

podobných hodnotách SUMY 1 - 6 a kolísání mezi nimi bylo 
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 je patrný výrazný pokles vitality a výrazný vzestup únavy. 

 hodnotě 9. Ostatní 
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maximálně v hodnotě 3. Vyšších hodnot negativních stavů dosahoval proband v roli 

řidiče při jízdě zpět.  

 

Ostatní jízdy 

V ostatních tabulkách a grafech uvedených v přílohách č. 4, 5 a 6 lze pozorovat 

obdobný růst SUMY na konci jízdy oproti začátku. Hodnoty se pohybují v podobných 

rozmezích jako u vzorového probanda a obdobně dochází k nejvyšším hodnotám a 

změnám u únavy ve smyslu zvyšování a vitality ve smyslu snižování. Vitalita a únava 

také nejvíc z daných stavů kolísají ve svém průběhu (při výměně role). Maxima vitality 

se pohybovaly v rozmezí 17 – 19, únavy v rozmezí 10 – 12. Vitalita v průběhu jízdy 

klesá o hodnotu 9 – 13, únava se zvyšuje o hodnotu 9 – 10.  

Vyšších hodnot oproti ostatním stavům dosahovala ještě tenze a dále hněv, které 

se pohybovaly v obdobných hodnotách i rozmezí jako u vzorového probanda, tedy 

v rozmezí  

1 – 6 a kolísání se u nich měnilo maximálně o hodnotu 3.  

Není zřetelný výrazný rozdíl mezi jednotlivými rolemi, při jízdě zpět dochází 

většinou k vyšším hodnotám negativních stavů oproti jízdě tam. 

Vzhledem k nejvyšším hodnotám i rozdílům v rámci rolí u obou probandů byly 

vybrány ke statistickému zpracování níže uvedená vitalita a únava, ostatní stavy se 

pohybují v nízkých hodnotách s malým kolísáním a jsou pro získání dalších informací 

v tomto výzkumu nevýznamné. 

 

 Tabulka č. 7 uvádí přehled rozdílů počátečních a konečných stavů únavy a 

vitality obou probandů v rámci role řidiče a spolujezdce. 

 

Tabulka č. 7: Rozdíly poklesů vitality a nárůstů únavy 

Pokles vitality Nárůst únavy 

Role Proband 
Jízda 

Role Proband 
Jízda 

tam zpět tam zpět 

Spolujezdec 
P1 7 3 

Spolujezdec 
P1 2 6 

P2 8 5 P2 7 5 

Řidič 
P1 7 4 

Řidič 
P1 3 7 

P2 7 7 P2 3 9 
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Tabulka č. 8 uvádí zpracování výše uvedených rozdílů počátečních a konečných 

stavů vitality a únavy s využitím průměru a směrodatné odchylky (SD) a zhodnocení 

statistické (SV) a věcné (VV) významnosti.  

 

Tabulka č. 8: Změna vitality a únavy při různých jízdách, v různých rolích 

TAM X ZP ĚT - bez rozlišení role řidiče a spolujezdce 

N = 4 
Tam Zpět SV 

VV 
průměr SD průměr SD p- value A/N 

Únava 3,8 1,9 6,8 1,5 0,1080 Ne Ano 

Vitalita 7,3 0,4 4,8 1,5 0,0456 Ano Ano 

ŘIDI Č X SPOLUJEZDEC  - bez rozlišení jízdy tam a zpět 

N = 4 
Řidič Spolujezdec SV 

VV 
průměr SD průměr SD p- value A/N 

Únava 5,5 2,6 5,0 1,9 0,6650 Ne Ne 

Vitalita 6,3 1,3 5,8 1,9 0,8852 Ne Ne 
 

 

Pozn.: 

 Vzhledem k malému N a neparametricitě dat byla statistická významnost rozdílů mezi soubory 

dat stanovena Mann – Whitneyovým U – testem (α=0,05). Výsledky jsou v tabulce uváděny pomocí 

veličiny p- value. 

 Věcná významnost rozdílu 2 souborů (role řidiče a spolujezdce, tam a zpět) byla stanovena jako 

rozdíl průměrů alespoň o jednonásobek průměrné SD. To odpovídá rozdílům mezi průměry cca o 2 

škálové body, v tomto případě o 10 % maxima bodů, které odpovídá 20 bodům. 

 

 Z tabulky je zřetelný větší pokles vitality tam než zpět, tedy vitalita klesá více 

v první polovině jízdy. Tento závěr je pouze na základě VV, na základě SV je tento 

rozdíl nevýznamný a k jeho ověření by byl nutný další experiment. 

 Únava více roste při jízdě zpět oproti jízdě tam, tedy únava narůstá více v druhé 

polovině jízdy. Zajímavé je, že roste bez ohledu na pauzy. 

 Role řidiče a spolujezdce nemají na změnu vitality a únavy vliv. 
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5. 5  Vyhodnocení objektivních metod 

5.5.1  Kožní teplota a vlhkost 

Vzorový proband 

Tabulka č. 9 uvádí data objektivního dyskomfortu vzorového probanda, která 

byla naměřena vlhkostními a teplotními čidly. Výsledky jsou uváděny v 20 minutových 

intervalech. V tabulce je vyznačena role spolujezdce a řidiče při dané jízdě, pauzy jsou 

zvýrazněny ohraničením a žlutě jsou označena místa maximálních hodnot v dané roli. 

Tabulka č. 9: Kožní teplota a vlhkost dle měřených lokalit 

Čas  
(min) 

Teplota v 
oblasti L5 

(°C) 

Teplota v 
oblasti C7 

(°C) 

Teplota 
L hýždě 

(°C) 

Rel. 
vlhkost L 
hýždě (%) 

Teplota P 
hýždě 
(°C) 

Rel. vlhkost  
P hýždě  

(%) 
Role 

0 32,613 30,603 32,700 96,857 33,354 63,541   
20 33,500 30,700 34,289 97,300 34,713 56,929 

Spolujezdec 

40 34,179 30,686 35,288 97,600 35,500 60,320 
60 34,900 30,498 35,707 97,821 35,900 62,719 
80 35,300 30,327 35,993 98,100 36,000 63,700 
100 35,600 30,900 36,000 98,530 36,000 62,656 
120 35,600 31,300 36,000 99,000 35,900 64,000 
140 35,600 31,600 36,000 99,300 35,900 63,400 

160 35,600 31,800 35,900 99,600 35,800 60,415   

180 35,500 32,100 35,800 100,000 35,600 51,288 

 

200 33,400 29,603 32,840 100,000 32,567 55,325   

220 35,003 30,595 34,700 98,000 34,043 52,085 

Řidič 

240 35,400 31,100 35,228 98,760 34,692 49,095 
260 35,600 31,612 35,500 98,900 35,100 49,614 
280 35,600 31,897 35,600 99,760 35,300 48,000 
300 35,600 32,100 35,700 99,860 35,400 49,300 
320 35,700 32,016 35,893 99,990 35,500 50,448 

340 34,188 31,270 34,324 99,000 34,132 56,475 

360 34,300 30,400 34,333 100,000 34,300 47,162 
380 34,992 31,300 35,275 100,000 34,900 88,080 
400 35,200 31,600 35,500 100,000 35,200 92,482 

 

V tabulce lze pozorovat růst všech kožních teplotních i vlhkostních hodnot 

v čase, kdy základním společným trendem všech hodnot je růst do maxima a následné 



 

ustálení hodnoty. Zřetelný je také vliv pauzy, která hodnoty snižuje a další jízdou 

dochází opět k jejich růstu.

Maximální kožní teplotní hodnoty jsou si v

pohybují se mezi 35,5 – 

Vlhkost kůže má vzestupný charakter ke 100

(opocení). 

  

Níže uvedený graf 

L5 a hýždí. Graf č. 5 ukazuje zm

hýždě. 

V obou grafech 

spolujezdce za řidiče. 

Jednotlivé naměř

znázorňuje trend funkce (

 

Graf č. 4: Kožní teploty v oblasti C7, L5 a obou hýždí
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řetelný je také vliv pauzy, která hodnoty snižuje a další jízdou 

ůstu. 

Maximální kožní teplotní hodnoty jsou si v oblasti hýždí a L5 podobné a 

 36 °C. Kožní teplota v oblasti C7 je nižší o cca 4

ůže má vzestupný charakter ke 100 %, kdy dochází k

 

raf č. 4 znázorňuje změny kožní teploty v čase v

ukazuje změny relativní kožní vlhkosti v čase v

obou grafech jsou šedě zvýrazněny pauzy. V pauze 1 došlo k

ěřené hodnoty jsou z důvodu interpretace spojeny 

trend funkce (nejedná se tedy o matematickou aproximaci

oblasti C7, L5 a obou hýždí 

100 150 200 250 300 350 400

Čas (min)

pauza 1 pauza 2 

etelný je také vliv pauzy, která hodnoty snižuje a další jízdou 

oblasti hýždí a L5 podobné a 

oblasti C7 je nižší o cca 4 °C.  

%, kdy dochází k jejímu ustálení 

čase v oblastech C7, 

čase v oblasti L a P 

došlo k výměně role 

vodu interpretace spojeny čárou, která 

nejedná se tedy o matematickou aproximaci). 

 

400

Kožní teplota C7

Kožní teplota L5

Kožní teplota P hýždě

Kožní teplota L hýždě



 

Z grafu je patrná podobnost

hýždí. V oblasti C7 se pohybuje v

Je zřetelný také trend r

všech hodnot. 

 
Graf č. 5: Relativní kožní vlhkost 
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grafu je patrná podobnost kožních teplotních hodnot v 

oblasti C7 se pohybuje v nižších hodnotách.  

etelný také trend růstu a ustálení a vliv pauz, v nichž dochází k

: Relativní kožní vlhkost obou hýždí 

oblasti L hýždě patrný růst kožní vlhkosti ke 100

ustálení, kdy pauzy vlhkost snižují.  

ožní vlhkost v oblasti P hýždě je v celém rozsahu atypická oproti všem 

ostatním vlhkostním hodnotám, protože se pohybuje především v rozmezí 50

tšímu kolísání.  

4, 5, 6 jsou obdobná tabulková a grafická znázorn

čeny a používány stejně jako u vzorového probanda

100 150 200 250 300 350 400

Čas (min)

pauza 1 pauza 2 

 oblasti L5 a obou 

nichž dochází k poklesu 

 

vlhkosti ke 100 % a její následné 

celém rozsahu atypická oproti všem 

rozmezí 50 - 60 % a 

názornění i ostatních 

jako u vzorového probanda. 

400

Kožní vlhkost P hýždě

Kožní vlhkost L hýždě



 

I u ostatních jízd lze pozorovat postupný nár

jejich ustálení na maximu a stejn

vlhkosti a teploty kůže. 

Maximální kožní teploty se v

v oblasti C7 mezi 27 - 

kožní teploty většinou roste z

Kožní vlhkost má 

charakter z počátečních 70

Větší maxima kožní 

zpět. Mezi maximy kožních 

rozdíl. Rychleji dochází k

V roli spolujezdce dochází rychleji k

roli řidiče.  

 

5.5.2  Tepová frekvence

Vzorový proband 

Graf č. 9 ukazuje naměř

čase. V grafu je vyznačena filtrace dat a pauzy 

v roli spolujezdce, po pauze 1

Graf č. 9: Tepová frekvence 
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I u ostatních jízd lze pozorovat postupný nárůst kožní teploty a vlhkosti v

ustálení na maximu a stejně jako u vzorového probanda pauza snižuje hodnoty 

 

Maximální kožní teploty se v oblasti hýždí a L5 pohybují mezi 35,5

33,4 °C. V oblasti C7 dochází k většímu kolísání 

šinou roste z počátečních 30 – 35 °C.  

Kožní vlhkost má v oblasti hýždí ve většině případů rovnom

č čních 70 – 90 % směrem k 100 %, kdy dochází k ustálení

kožní vlhkosti a teploty jsou u obou probandů

kožních teplot a vlhkostí mezi rolí řidiče a spolujezdce není z

rozdíl. Rychleji dochází k nárůstu na maxima kožních teplot a vlhkostí p

chází rychleji k nárůstu na maxima kožních teplot a vlhkostí oproti 

5.5.2  Tepová frekvence 

ukazuje naměřenou tepovou frekvenci vzorového probanda

čena filtrace dat a pauzy jsou vyznačeny šedě

roli spolujezdce, po pauze 1 v roli řidiče. 

 

100 150 200 250

Čas (min)

pauza 1 pauza 1

teploty a vlhkosti v čase a 

 jako u vzorového probanda pauza snižuje hodnoty 

oblasti hýždí a L5 pohybují mezi 35,5 - 36,5 °C, 

ětšímu kolísání hodnot. Růst 

rovnoměrný vzestupný 

ustálení (opocení). 

vlhkosti a teploty jsou u obou probandů většinou při jízdě 

e a spolujezdce není zřetelný 

teplot a vlhkostí při jízdě zpět. 

teplot a vlhkostí oproti 

enou tepovou frekvenci vzorového probanda a její změny v 

čeny šedě. Před pauzou 1 jel 

 

300 350 400

Filtrace dat

pauza 1 
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Z uvedeného grafu je zřetelné především výrazné kolísání tepové frekvence 

v celém průběhu.  

 

Ostatní jízdy 

I ostatní grafy jízd, uvedené v přílohách č. 4, 5 a 6 mají společné uvedené 

kolísání. Zkratky jsou používány a značeny stejně jako u vzorového probanda.  

Rozdíl je možné pozorovat v rámci jednotlivých probandů, kdy se hodnoty u P1 

pohybují především v rozmezí 55 - 65 tepů/minutu a u P2 v rozmezí 80 - 95 

tepů/minutu. Daný rozdíl v rozpětí může mít souvislost s anamnézou P1 (dříve hodně 

sportoval).  

Zajímavý je také trend výrazného kolísání v příloze č. 5 mezi 75 - 95 

tepy/minutu, kdy se proband střídavě probouzel a usínal. 

Většina grafů má také společný klesající trend při dlouhé jízdě bez pauzy. 

 

Data z měřících i senzorických jednotek byla souvislá, pouze jedno teplotní 

čidlo se v pauze odlepilo, ale bylo znovu připevněno a aktivováno, během jízdy už bylo 

normálně funkční. 

 Uvedené závěry platí pouze pro dané výběry. Vzhledem k malému N je nelze 

zobecnit. 

 

5.5.2  Údaje z akcelerometru 

Výsledné hodnoty z 3-osého akcelerometru, pomocí kterého mělo 

být analyzováno pohybové chování, nebyly nakonec použity.  

Měření probíhalo s předpokladem odfiltrování rušivých dat (např. pohyby 

automobilu, charakter vozovky, dýchání probanda, vibrace, gravitační zrychlení) 

speciálním filtrem a podmínky studie byly zároveň voleny tak, aby jimi byla výsledná 

data co nejméně ovlivněna (např. kvalitní povrch dálnice, lomené zatáčky, novější typ 

automobilu, noční jízda). Nicméně z naměřených dat bylo patrné, že zůstalo výrazné 

zatížení rušivými vnějšími vlivy a výsledky nebyly interpretačně vyhodnotitelné.  

Na záznamu nebyly zaznamenány souvislosti ani při srovnávání obou probandů. 

Pro nevyhodnotitelnost dat je proto uvedeno pouze pro ukázku v příloze č. 7 

grafické znázornění vzorového probanda v osách x a y. Z grafů je patrné, že se 
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zrychlení pohybuje v hodnotách +/- 5 m/s², informace o dyskomfortu sedu jsou bohužel 

nezřetelné. 

Pro hodnocení pohybového chování by bylo za daných podmínek vhodnější 

použití videozáznamu, který by také mohl umožnit lepší interpretaci audiozáznamu 

z diktafonu.  

Mohl by také být v automobilu umístěn druhý akcelerometr, díky kterému by 

bylo možné odečíst rušivá data daná pohybem automobilu.  

V reálných podmínkách bych však spíše doporučila použít videozáznam 

několika infrakamerami, které by snímaly kromě probanda také vnitřní a vnější 

podmínky z různých úhlů. 
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5.8  Shrnutí údajů subjektivních a objektivních parametrů 

 Níže uvedené shrnutí nejdůležitějších výsledků by nám mělo napomoci 

zhodnotit použitelnost vybraných subjektivních a objektivních parametrů v dalším 

výzkumu. 

 

5.8.1  Porovnání subjektivních pocitů dle Mapy těla s mBorg a kožní teploty a 

vlhkosti 

Z výsledných získaných údajů je v této studii zřetelný růst sledovaného 

subjektivního (intenzita, počet míst i rychlost nárůstu) a objektivního (zvyšování 

kožních vlhkostních a teplotních hodnot) dyskomfortu v čase.  

Na subjektivní i objektivní hodnoty má pozitivní vliv pauza, která snižuje kožní 

teplotu i vlhkost a i subjektivní pocity dyskomfortu dle Mapy těla s mBorg (většinou až 

k 0). Po pauze dochází opět k růstu hodnot. 

Rozdíl mezi subjektivními a objektivními parametry (kožní vlhkostí a teplotou) 

je ten, že subjektivní většinou rostou a nedosáhnou svého maxima. Objektivní dosáhnou 

svého maxima nasycením daných čidel, kde dojde k jejich ustálení. Subjektivní a 

objektivní dyskomfort roste a případně kolísá v různých místech v různých hodnotách a 

různou rychlostí. 

Kožní teplota v oblasti hýždí a L5 dosahuje ve svém maximu 35,5 - 36,5 °C, 

v oblasti C7 je nižší, dosahuje 27 – 33,4 °C a více kolísá. Kožní vlhkost v oblasti obou 

hýždí roste a blíží se ve svém maximu 100 %, což značí pocení. 

Nejvyšších subjektivních intenzit dle Mapy těla s mBorg bylo v hodnotě 5 

v oblasti hýždí, krku zezadu a středu zad, jíž probandi většinou hodnotili jako strnulost, 

a v hodnotě 8, které bylo hodnoceno jako pálení očí. 

Nejvyšší SUMY subjektivního dyskomfortu dle Mapy těla s mBorg dosáhl P2 

v roli řidiče po 2 hodinové jízdě, kdy hodnota 20 donutila probanda požádat o pauzu.  

Většinou dosahovala největší hodnota dle modifikované Borgovy škály hodnoty 

kolem 5. 

Nebyla vypozorována souvislost v časové shodě mezi dyskomfortem 

subjektivním a kožní teplotou či vlhkostí. U kožní vlhkosti a teploty a subjektivním 

dyskomfortem dle Mapy těla s mBorg byla nalezena pouze souvislost v rámci jízdy 

zpět, kdy jsou vždy maxima objektivních parametrů (kožní teploty a vlhkosti) vyšší 
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oproti jízdě tam a je více dyskomfortních intenzivnějších míst. Zároveň dochází dle 

SUMY Borg k rychlejšímu nárůstu dyskomfortu v čase. Rychleji také dochází k nárůstu 

na maxima kožních teplot a vlhkostí. 

Nebyla vypozorována souvislost mezi rolemi v rámci subjektivního a 

objektivního dyskomfortu. Subjektivně v roli řidiče probandi pociťují více 

dyskomfortních míst a větší intenzitu ve stejném čase dle Mapy těla s mBorg, v nárůstu 

dyskomfortu dle směrnic však role řidiče a spolujezdce nemá vliv. Objektivně zase 

v roli spolujezdce dochází rychleji k nárůstu na maxima kožních teplot a vlhkostí oproti 

roli řidiče. 

 

5.8.2  Porovnání tepové frekvence s ostatními parametry 

Tepová frekvence má ve všech případech kolísavý průběh. Většinou má ke 

konci dlouhé jízdy klesající trend. U P1 se pohybuje v nižších hodnotách a rozmezí 

oproti P2. 

Souvislost se subjektivními pocity dle Mapy těla s mBorg či kožní teplotou nebo 

vlhkostí nebyla vypozorována.  

Není také zřetelný rozdíl mezi rolí řidiče a spolujezdce, ani v rámci jednotlivých 

jízd tam a zpět. 

 

5.8.3  Porovnání psychického stavu dle mPOMS s ostatními parametry 

Nárůst únavy a snížení vitality odpovídá nárůstu subjektivního a objektivního 

(kožní teplota a vlhkost) dyskomfortu v čase. 

Při jízdě s nejvyšším subjektivně pociťovaným maximálním dyskomfortem 

v intenzitě 20 dle Mapy těla s mBorg dochází k největšímu poklesu vitality. 

Větší růst únavy a rychlejší růst subjektivně pociťovaného dyskomfortu je při 

jízdě zpět. V subjektivně a objektivně pociťovaném dyskomfortu při jízdě zpět, který je 

vyšší než při jízdě tam (vyšší maximální hodnoty, více dyskomfortních míst, rychlejší 

nástup maxim a rychlejší růst pociťovaného dyskomfortu), dochází i v dotazníku 

mPOMS většinou k vyšším negativním stavům únavy oproti jízdě tam. 

Klesající trend tepové frekvence ke konci dané jízdy může souviset se 

zvyšováním únavy a snižováním vitality. 

 Souvislost v rámci role řidiče a spolujezdce nebyla u probandů vypozorována, 

pouze při jízdě zpět dochází většinou k vyšším hodnotám negativních stavů oproti jízdě 

tam. Role řidiče a spolujezdce nemá na změnu vitality a únavy vliv. 
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6  DISKUZE 

6.1  Zhodnocení rozsahu platnosti 

Jak již bylo zmíněno, nebylo možné se opřít v daných podmínkách o mnoho 

studií. Práce zabývající se dyskomfortem sedu v automobilu však zároveň poukazují na 

potřebu provádět výzkum i v reálných podmínkách (Čiháková, 2011, Tluchořová, 

2013). Proto byla práce koncipována tak, aby co nejvíce zredukovala vliv nežádoucích 

vstupujících faktorů a zároveň aby umožnila co největší projev dyskomfortu sedu, na 

základě jehož sledování jsme se snažili zhodnotit využitelnost použitých vybraných 

subjektivních a objektivních metod, viz. kapitola 6.3 Zhodnocení cíle práce. Navzdory 

tomu je však nutné předpokládat vliv určitých zkreslujících faktorů, viz. kapitola 2.2.1 

Ovlivňující faktory. 

Kombinace subjektivních a objektivních metod byla zvolena na základě tvrzení 

De Looze (2003), který uvádí, že pro lepší možnost detekce dyskomfortu sedu je 

vhodnější zvolit kombinaci subjektivního a objektivního měření.  

El Falau (2003) uvádí, že k dostatečnému zhodnocení dykomfortu je nutná 

alespoň 2 hodinová jízda, proto jsme pro zvýraznění dyskomfortu sedu zvolili 3 

hodinovou jízdu.  

Monotónnost zátěže jízdou po dálnici byla zařazena z důvodu možné souvislosti 

se zvýšenou rychlostí nástupu únavy (Seidlic, 2005). Weisová (2005) udává větší 

dyskomfort sedu při jízdě na dálnici než na běžné vozovce. Vzhledem k náročnosti dané 

jízdou v noci jsme se snažili během jízdy o souvislou komunikaci na obecná témata, 

abychom monotónní zátěž zmírnili a abychom udrželi co nejkonstantnější podmínky. 

Udržovat komunikaci se podle zaznamenaných událostí v tabulce č. 2 poměrně dařilo. 

Musíme však připustit, že přesto nejednotná komunikace zkreslila např. data tepové 

frekvence získaná sporttesterem. 

Vnější rušivé faktory (např. sluneční svit, rušnost dopravy), jsme se snažili co 

nejvíce eliminovat noční jízdou, která je však mírně specifická oproti denním 

podmínkám. To se částečně podařilo, oběma probandům se dařilo při jízdě na dálnici 

udržovat konstantní rychlost 130 +/- 10 km/hod, čímž docházelo ke zvyšování 

monotónnosti a dyskomfortu. Zároveň jsme se snažili komentovat důležité události na 

diktafon, které jsou ve zmíněné tabulce č. 2, nicméně musíme i zde připustit vliv 

zatížení daný subjektivním vnímáním. 
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Sledované vnitřní (relativní vlhkost a teplota vzduchu v automobilu) a vnější 

(relativní vlhkost a teplota vzduchu, hydrostatický tlak) hodnoty lze hodnotit jako 

konstantní, pouze 2. měření ovlivňovaly srážky. 

Dalším faktorem, který byl zvolen za cílem zvýraznit dyskomfort, byl kožený 

materiál autosedaček. Richards (2002) ve své studii potvrzuje, že na koženém sedadle 

dochází k většímu pocení než na běžné tkanině.  

Samotné sledované subjektivní a objektivní parametry byly do určité míry 

specifické.  

Branton (1969) ve své práci uvádí, že záznam subjektivního dyskomfortu by měl 

být v době pociťovaného dyskomfortu. V našich podmínkách byl zvolen 20 minutový 

interval záznamu, což mohlo výsledky mírně zkreslovat. 

Subjektivní parametry mohly také být ovlivněny noční jízdou. 

Vybrané použité objektivní parametry měly také svá specifika – jsou proměnlivé 

a individuálně odlišné, v případě kožní teploty a vlhkosti se také liší dle lokalit na těle. 

Kožní teplota může být např. ovlivněna tukovou vrstvou probanda, počasím nebo 

podobně jako subjektivní parametry denní či noční dobou. Na vliv teploty těla daného 

místa má vliv i samotný sed, který je individuální, viz. kapitola 2.2.4 Typy sezení v 

automobilu. Dyskomfort sedu může mít také různé projevy – dané místo se může 

zahřívat, nebo může vyústit v pohyb (např. zavrtění) a tedy je možné ochlazení dané 

části těla. Jak již bylo naznačeno, na teplotních pochodech jsou také závislé vlhkostní 

pochody, které mohou způsobovat dyskomfort - jak samotným vznikem potu, tak 

vlhnutím a udržováním vlhkého oděvu. Tyto projevy čidla nedokážou rozlišit. 

Odpařování potu zpětně ovlivňuje kožní teplotu, protože dochází k ochlazení kůže. 

Potivost je také dávána do souvislosti se zvýšeným stresem. 

Tepová frekvence je podobně jako ostatní použité objektivní metody 

individuální a její kolísání mohla být ovlivněno mnoha faktory, např. nečekanou 

událostí nebo i pouze náladou. 

Tato specifičnost parametrů se ve výsledné použitelnosti u použitých 

subjektivních metod nepotvrdila, u objektivních potvrdila. 
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6.2 Zhodnocení výzkumných otázek 

1. Existuje souvislost mezi subjektivními a objektivními parametry dyskomfortu 

organismu obou probandů? 

2. Jaký je rozdíl mezi subjektivními a objektivními parametry dyskomfortu v roli 

řidiče a spolujezdce? 

 

V této práci se bohužel nepodařilo vysledovat zřetelné vztahy mezi jednotlivými 

parametry, a to ani v rámci subjektivních a objektivních parametrů, ani v rámci rolí. 

Výsledky poukázaly spíše na obecné předpokladatelné údaje a souvislosti.  

Jediným validním výsledkem, který studie přinesla, je souvislost v rámci 

subjektivních parametrů, kdy je rychlejší růst subjektivního dyskomfortu i větší růst 

únavy při jízdě zpět bez ohledu na roli. Výsledek je nezobecnitelný, ale poukazuje na 

využitelnost subjektivních metod v dalším výzkumu. 

Větší dyskomfort při jízdě zpět potvrzují i vyšší maxima objektivních parametrů 

(kožní teploty a vlhkosti) a jejich rychlejší nástup a také více dyskomfortních 

intenzivnějších míst dle Mapy těla s mBorg oproti jízdě tam. V dotazníku mPOMS také 

dochází většinou k vyšším negativním stavům únavy oproti jízdě tam. 

Výsledky poukázaly na růst subjektivního a objektivního (kožní vlhkost a 

teplota) dyskomfortu v čase. Rostla také únava a klesala vitalita, což by mohlo mít 

souvislost s klesajícím trendem tepové frekvence před pauzami (Gilbertová, 1974).  

Pauzou docházelo ke zvýšení komfortu (pokles kožní teploty a vlhkosti, pokles 

subjektivního dyskomfortu dle Mapy těla s mBorg až k 0, snížení únavy a zvýšení 

vitality) a po pauze hodnoty znovu rostly. Pauza měla na hodnoty subjektivního i 

objektivního dyskomfortu pouze krátkodobý vliv a brzo po ní dochází k nárůstu na 

původní hodnoty. Růst dyskomfortu byl v různých místech různý. 

Nejvyšších intenzit subjektivního dyskomfortu dle Mapy těla s mBorg 

dosahovali probandi v hodnotě 5 (jednou bylo dosaženo hodnoty 8). Modifikovaná 

Borgova škála má 10 stupňů, hodnotě 5 odpovídá silně nepohodlný a je v 1/2 maximální 

a minimální možné vnímané intenzity dyskomfortu. V porovnání s maximem dle 

dotazníku psychického stavu mPOMS, kde na škále 0 – 20 vitalita klesá většinou až 

na 19 a únava stoupá až na 12, lze v této práci říct, že psychický stav je vnímán více 

jako zatěžující oproti subjektivnímu tělesnému vnímání. Na vliv psychiky vzhledem k 

celkovému fyzickému stavu těla klade důraz ve své publikaci i Véle (2007).  
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Nejvyšší subjektivní hodnoty dle Mapy těla s mBorg v hodnotě 5 v oblasti 

hýždí, krku zezadu a středu zad potvrdily vhodné umístění čidel kožní teploty a 

vlhkosti. Výsledky největšího subjektivního dyskomfortu se shodují s Vergara a Page 

(2002), Erbenovou (2005) a Weisovou (2005), kteří udávali jako nejintenzivnější oblast 

beder a krku. McLoad (2005) svou studií tyto výsledky potvrzuje. V těchto pracích se 

dyskomfort projevoval ve stejné intenzitě 5, ačkoliv probíhaly kratší čas (kolem 1 

hodiny). Problematika doby trvání experimentu dyskomfortu sedu by proto mohlo být 

přínosné zkoumat víc do hloubky.  

U P1 byla možná souvislost s anamnézou (5 odpovídá krku zezadu a středu zad 

– v anamnéze udává problémy s krční páteří zhoršující se sedem), u P2 byla možná 

souvislost s váhou těla (5 odpovídá hýždím). 

V daných intenzitách P2 kompenzoval subjektivní dyskomfort pitím a udáním 

zimy, u P1 vyústil dyskomfort v menší hovornost. To v této práci potvrzuje 

individualitu každého probanda, kdy každý řeší svůj dyskomfort odlišným způsobem. 

Oba probandi charakterizovali pociťovaný subjektivní dyskomfort ve většině případů 

jako strnulost. 

Naproti tomu však výsledky dotazníků psychického stavu mPOMS, ze kterých 

byl čitelný především pokles vitality a růst únavy v čase, byly oproti výsledkům 

Erbenové (2005) ve vyšších intenzitách a poukázaly na obdobné změny u stavů vitality 

ve smyslu poklesu a únavy ve smyslu růstu. Zde mohla mít vliv také jízda v noci. 

Nebyla však vypozorována souvislost v časové shodě subjektivně vnímaného 

dyskomfortu dle Mapy těla s mBorg či dotazníku mPOMS s kožní teplotou či vlhkostí. 

Maxima kožních teplot v oblasti hýždí a L5 odpovídala běžné kožní teplotě 35,5 – 36,5 

°C. V oblasti C7 se pohybovala v nižších hodnotách, více kolísala a odpovídala 

pravděpodobně větší pohyblivosti krční páteře v dané pozici, menšímu kontaktu se 

sedačkou a sledování okolí, kdy krční páteř následuje pohyb očí (Véle, 2007). Maxima 

kožní vlhkosti odpovídaly 100 %, což značí pocení.  

Cen Giz a Babalik (2006) měřili monotónní jízdu v reálných podmínkách ve dne 

po dobu 1 hodiny a uvádějí, že si subjektivní a objektivní (kožní teplota a vlhkost) 

parametry ve většině případů odpovídaly. Dokonce došli k závěru, že vhodnějším 

ukazatelem dyskomfortu je vlhkost kůže než její teplota. To bohužel naše studie 

nepotvrdila, výsledky subjektivního a objektivního dyskomfortu se shodovaly pouze 

částečně a nejednoznačně. Jejich dotazy subjektivního hodnocení směřovaly více 
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k vnímané kožní vlhkosti a teplotě, což by mohlo být zajímavé doupravit i v naší studii, 

kde probandi udávali pouze vnímanou kvalitu dyskomfortu. Tato studie měla také 

oproti naší odlišně umístěna snímající teplotní a vlhkostní čidla. 

V případě kožní teploty se však shodujeme s Tomonorim a jeho kolektivem 

(2007), kteří ve své práci udávali, že kožní teplota není vždy lineární se subjektivním 

vnímáním.  

V roli řidiče a spolujezdce nebyly vypozorovány zřetelné rozdíly v subjektivním 

(Mapa těla s mBorg) a objektivním (kožní vlhkost, teplota a tepová frekvence) 

dyskomfortu, ani v rámci výsledků dotazníku mPOMS. Tato studie byla prvním 

výzkumem v dyskomfortu sedu spolujezdce a bylo by proto vhodné problematiku 

zkoumat důkladněji s větším množstvím probandů a také v laboratorních podmínkách. 

 

 Je nutné zdůraznit, že uvedené výsledky jsou vzhledem k nízkému počtu 

probandů nezobecnitelné - jejich smyslem bylo zhodnotit použitelnost daných metod 

v dalším výzkumu. 

  

6.3  Zhodnocení cíle práce 

Hlavním cílem této práce je na základě zrealizované případové studie zjistit 

možnosti využití vybraných subjektivních a objektivních metod k posouzení 

dyskomfortu sedu řidiče a spolujezdce při monotónní jízdě osobním automobilem. 

 

 Vzhledem ke statisticky zpracovatelným výsledkům použitých vybraných 

subjektivních metod vyplývá, že v dalším výzkumu lze při delších cestách k detekci 

nárůstu dyskomfortu použít Mapu těla v kombinaci s modifikovanou Borgovou škálou a 

k detekci změn únavy a vitality metodu mPOMS.  

 Z našich výsledků vybraných objektivních parametrů vyplývá, že jsou všechny 

v této práci hodnotitelné pouze obecně z pohledu trendu, hodnot a jejich rozmezí, což 

nám umožňuje jen hledání pravděpodobných souvislostí. Vzhledem k nemožnosti data 

podrobněji analyzovat a získat konkrétnější informace se tyto vybrané objektivní 

parametry jeví jako nepoužitelné pro další výzkum dyskomfortu sedu v automobilu 

v reálných podmínkách.  
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To svým měřením potvrzují i El Falau a jeho kolektiv (2003), kteří uvádějí, že 

subjektivní měření dyskomfortu může mít někdy lepší vztah k hodnocení sedu řidiče 

automobilu než přímá měření. 

Inspirativní by mohl být pro další výzkum moment, kdy došlo k subjektivnímu 

dyskomfortu dle Mapy těla s mBorg v oblasti očí v hodnotě 8 v roli řidiče, což odpovídá 

dle modifikované Borgovy škály krajně nepohodlný. Tato hodnota, která byla už téměř 

hraniční s maximálně možným představitelným dyskomfortem a která také odpovídala 

velkému snížení schopnosti řídit bezpečně, donutila probanda požádat o pauzu. Proband 

danou kvalitu označil jako pálení očí. Jirčík (2011), který se zabýval vlivem 

dyskomfortu na oči udává, že převážně zrakový orgán informuje řidiče o vnějším okolí. 

V dalším výzkumu za reálných podmínek by mohlo být zajímavým sledování a měření 

pohybu očí jako objektivního parametru. Na význam pohybu očí v souvislosti se 

snižováním pozornosti poukazuje i Tichý a jeho kolektiv (2002), Nouza (2005) zase 

hodnotí snížení pohybu očí a zpomalení reakcí vzhledem k únavě. 

V tento moment byla také největší intenzita subjektivního dyskomfortu dle 

Mapy těla s mBorg, a to v SUMĚ Borg 20. Tomuto momentu předcházela 3 hodinová 

zátěž v roli spolujezdce a 2 hodinová zátěž v roli řidiče (s pauzami), kdy se u P2 

dyskomfort projevoval jako snaha více hovořit, těžkopádnost komunikace, pálení 

v očích a napitím se. Besip ve své statistice uvádí, že po 4,5 hodinách řízení je nařízena 

pauza. Intenzita nástupu dyskomfortu zde také rostla rychleji, což potvrzuje i Seidlic 

(2005), který tvrdí, že časem roste dyskomfort nelineárně, rychleji. V této jízdě 

docházelo také k největšímu poklesu vitality. Tyto údaje by mohly být zajímavými pro 

další výzkum týkajícího se stanovení hranice bezpečného řízení automobilu. 

Mapu těla kombinovanou s modifikovanou Borgovou škálou by bylo vhodné 

s ohledem na charakteristiky dalšího výzkumu rozpracovat, jak již bylo uvedeno, nebyla 

např. získána informace o subjektivním pocitu dyskomfortu, zda vlhkost kůže 

způsobuje v dané lokalitě v daný moment dyskomfort, či by mohla být zřetelná predikce 

dyskomfortu.  

Zajímavým byl i fakt, že v naší práci únava rostla bez ohledu na pauzy. To 

potvrzuje Seidlic (2005), který ve své práci udává, že v monotónních fázích jízdy 

dochází k největšímu projevu únavy řidiče. 

Dalším výzkumem s větším množstvím probandů pomocí subjektivní Mapy těla 

s modifikovanou Borgovou škálou v kombinaci s dotazníkem psychického stavu 
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mPOMS by mohlo jít zjistit, zda dyskomfort sedu ovlivňuje nárůst únavy a pokles 

vitality. Také by bylo vhodné provést další studie týkající se únavy, jakožto ukazatele, 

který nesnižovala ani pauza, a možností jejího ovlivnění. V této souvislosti by mohlo 

být zajímavé navázat na experimentální studii Vysokýho (2003), v níž udává, že pohyby 

volantu nesou dostatečnou informaci o stavu únavy řidiče. 

Navzdory důkladné přípravě studie tedy neprokázaly vybrané objektivní 

parametry zřetelné konkrétní závěry. Výsledná data všech vybraných objektivních 

parametrů v této studii byla v daných podmínkách příliš zkreslena vstupujícími faktory 

a jejich charakteristikami a nebylo možné určit jednoznačné příčiny změn hodnot. Dané 

objektivní parametry pouze prokázaly obecné předpokladatelné závěry - růst kožní 

vlhkosti až k hodnotě 100 %, kdy nastalo pocení, růst kožní teploty až k teplotě těla, 

kdy došlo k ustálení (po dosažení maxim a ustálení hodnot už údaje o kožní teplotě a 

vlhkosti o ničem dalším nevypovídaly) a pozitivní vliv pauzy u těchto parametrů. 

V případě Mapy těla v kombinaci s modifikovanou Borgovou škálou 

docházelo většinou k poklesu subjektivního dyskomfortu až na 0, po jejím skončení 

však hodnoty rychle narůstaly. Je tedy zřetelné, že má tedy krátkodobý vliv. 

Tepová frekvence kolísala v celém svém průběhu. Thiffault a Bergeron (2003) 

uvádějí, že monotónní situace často navozují spánkové a útlumové jevy, pro něž je 

charakteristické právě snižování tepové frekvence. V této práci sice většinou docházelo 

ke konci delší jízdy ke klesajícímu trendu tepové frekvence, nicméně jak již bylo 

řečeno, kolísání hodnot objektivních parametrů bylo bohužel ve většině případů ne 

zcela zdůvodnitelné a lze spíše poukazovat na možné souvislosti. 

Sekundární význam objektivním indikátorům dyskomfortu přikládají ve svých 

pracích i De Looze (2003) a Straker (1998), kteří uvádějí, že objektivní parametry 

pouze sekundárně poukazují na dyskomfort.  
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6.4  Prevence 

Dlouhý statický sed, jízda v automobilu a především jízda řidiče se pojí s riziky 

vzniku obtíží v oblasti pohybového aparátu a vlivem na bezpečnost dopravního 

provozu. 

V naší studii dosáhly nejvyšší hodnoty subjektivního dyskomfortu v oblasti 

krku, středu zad a hýždí. Tato místa označuje i literatura za místa s predikcí 

k dyskomfortu, především oblast bederní páteře je obecně hodnocena jako riziková 

oblast u profesionálních řidičů. 

Základním aspektem zdraví je, že lidské tělo je dělané k pohybu a ne ke statické 

pozici. Proto je základem pravidelný pohyb. Kříž (2002) radí nesetrvávat dlouho 

v jedné poloze, aneb „vrtěti se je zdravé“. Fyziologickými aspekty sezení se zabýval i 

De Looze (2003), který ukázal důležitost pohybu během sezení. Důležitým se jeví 

hluboký stabilizační systém páteře, jehož neaktivitou dochází k nejčastějším 

zmiňovaným obtížím v oblasti bederní páteře. 

V obou našich měřeních v této práci, kterými jsme se snažili zhodnotit 

použitelnost parametrů sledujících dyskomfort sedu pro další výzkum v reálných 

podmínkách, byl vidět pozitivní vliv pauz na zlepšení sledovaného dyskomfortu. Na 

nutnost pohybu poukazuje i fakt, že probandům vznikaly obtíže v oblasti páteře 

v sedavém zaměstnání při statickém sedu. Pozitivní a vypovídající zároveň bylo, že se 

oba probandi o pauzách bez instruktáže vždy sami protahovali. 

Pravidelný pohyb je důležitým pro prevenci obtíží pohybového aparátu. Proto je 

důležité, abychom zvláště při dálkových jízdách dodržovali preventivní a kompenzační 

doporučení, která se dají provádět před, během i po jízdě. Důležitými faktory jsou např. 

správná životospráva, dodržování odpočinku, dodržování správných pohybových 

stereotypů či psychorelaxace.  

Literatura však zároveň uvádí nedostatečnost výzkumu v této oblasti. 

Tluchořová (2013) ve své práci uvádí, že přínos fyzické aktivity na prevenci a léčbu 

LBP je stále nejasný, protože chybí empirické důkazy především v dlouhodobých 

účincích cvičení. 
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7  ZÁVĚR 

Dyskomfort sedu je vzhledem k charakteru dnešní doby velmi aktuální a 

diskutované téma. Obecným cílem výzkumu je zjistit a následně sledovat parametry, 

které by pomohly zlepšit komfort sedu tak, aby lidský organismus prožíval co nejmenší 

pocity dyskomfortu.  

V této případové studii, cílené na ověření použitelnosti daných metod v dalším 

výzkumu, se nepodařilo prokázat zřetelnou souvislost mezi sledovanými subjektivními 

a objektivními parametry, a ani rozdíly v roli řidiče a spolujezdce.  

V daném výzkumu přinesly relevantní výsledky subjektivní metody (Mapa těla 

v kombinaci s modifikovanou Borgovou škálou a dotazník psychického stavu mPOMS), 

které by mohly být využity v dalším výzkumu. Výsledky těchto metod se shodly na 

rychlejším nástupu celkového subjektivně pociťovaného dyskomfortu a větší únavě při 

jízdě zpět. Dále poukázaly na pozitivní vliv pauz, ve kterých klesal dyskomfort až na 0. 

Použité objektivní parametry byly zatíženy velkým množství vstupujících 

faktorů daných jejich charakteristikou a reálnými podmínkami a bylo z nich možné 

odvodit pouze obecné závěry. Nedávaly relevantní informace, a proto byly zhodnoceny 

jako nevhodné pro další výzkum v reálných podmínkách. V dalším výzkumu by bylo 

vhodné použít jiné objektivní metody.  

Výsledky použitých vybraných subjektivních a objektivních metody pouze 

poukázaly na obecný trend růstu dyskomfortu v čase a pozitivní vliv pauz. 

Výzkum byl také zatížen malým množstvím probandů, a proto jsou jeho 

výsledná data nezobecnitelná a byla hodnocena především z pohledu použitelnosti 

daných vybraných metod v dalším výzkumu. 

Přesto přinesl některé inspirativní informace, které by bylo zajímavé zkoumat 

detailněji s větším množstvím probandů (např. subjektivní dyskomfort dle Mapy těla a 

modifikované Borgovy škály v hodnotě 8 v oblasti očí poukazoval u daného probanda 

na hranici subjektivně vnímané schopnosti bezpečně řídit).  

Navzdory důkladné přípravě studie se daná kombinace subjektivního a 

objektivního měření ukázala jako nevhodná pro další výzkum v reálných podmínkách. 

Laboratorní podmínky se jeví především z pohledu použitých objektivních parametrů 

jako vhodnější, protože jsou stabilnější a předvídatelnější. Zároveň také narozdíl od 

reálných podmínek umožňují opakovatelnost experimentů. 
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Z našich výsledků lze shrnout, že validní data přinesly v této studii pouze 

subjektivní metody a že objektivní hodnoty pouze sekundárně poukazovaly na 

dyskomfort. Práce tedy přinesla ten výsledek, že subjektivní metody Mapa těla 

v kombinaci s modifikovanou Borgovou škálou a dotazník psychického stavu mPOMS 

jsou v dalším výzkumu použitelné, objektivní metody (kožní teplota a vlhkost, tepová 

frekvence) nikoliv. 

Pro další výzkum v reálných podmínkách se jeví být také zajímavé sledování 

pohybu očí, jakožto objektivního parametru dyskomfortu, s možnou kombinací se 

sledováním subjektivního vnímání. K podobnému výzkumu byl již použit 

v laboratorních podmínkách eye-tracking, který umožňoval získat datové záznamy a 

videozáznam a který by mohl být méně zatížen uvedenými ovlivňujícími faktory. 

Testováním v reálných podmínkách a hledáním vhodných parametrů určujících 

dyskomfort sedu řidiče i spolujezdce je důležité se zabývat v dalším výzkumu hlouběji a 

podložit jej více studiemi s více probandy. 
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Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise

 

ření Etické komise 

 



  

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PROBANDA 

Já, níže podepsaný:………………...………………………………………….. 
souhlasím, že jsem byl v rozhovoru s fyzioterapeutkou a prostřednictvím tohoto informovaného 
souhlasu dostatečně a srozumitelně seznámen s účelem a cílem výzkumu. 

Výzkum bude prováděn za účelem diplomové práce v rámci magisterského studia, 
studentkou magisterského studia oboru fyzioterapie FTVS UK v Praze. Cílem této práce je na 
základě zrealizované případové studie zjistit možnosti využití vybraných subjektivních a 
objektivních metod k posouzení dyskomfortu sedu řidiče a spolujezdce při monotónní jízdě 
osobním automobilem. 

Sledování projevu dyskomfortu sedu 2 probandů v pozici řidiče a spolujezdce 
bude probíhat v osobním automobilu při dlouhotrvající monotónní zátěži v reálných 
podmínkách. V práci bude použito vybraných subjektivních (vstupní dotazník, dotazník 
subjektivního vnímání nepohodlí, dotazník psychického stavu) a objektivních metod 
(měření fyziologických hodnot těla - změn kožní teploty a potivosti, tepové frekvence). 
Čidla pro měření objektivních parametrů budou umístěna v oblasti hrbolů hýždí, L5, C7 
a srdečního hrotu.  

Studie proběhne 2x při noční jízdě po dálnicích mezi Prahou a Ingolstadtem. 
Zároveň bude proveden záznam vnitřních a zevních podmínek a událostí. 

 

Dále prohlašuji, že: 

-  jsem byl informován o tom, jakou formou bude výzkum probíhat 

-  jsem byl informován o způsobu dokumentace a prezentace výsledků této studie 

-  jsem byl informován o tom, že veškeré mnou poskytnuté osobní údaje budou 
dokumentovány anonymně (bez uvedení mého jména a příjmení, data narození) 

-  mi bylo umožněno vše si rozvážit a zeptat se na vše, co považuji za podstatné 

-  souhlasím s postupem experimentu a výzkumnými metodami 

-  jsem si vědom, že moje účast na diplomové práci je dobrovolná, a že z ní mohu 
z jakéhokoliv důvodu kdykoliv odstoupit 

 

V Praze    Datum: 

 

Proband:.................  Podpis:....................... 

Terapeut: Jana Kaucová Podpis:..................... 



  

Příloha č. 3: Vstupní dotazník 

VSTUPNÍ DOTAZNÍK 

Jana Kaucová, studentka 5. ročníku fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy, pořádá průzkum využitelnosti metod určujících dyskomfort sedu. 

Data budou použita jako podklad k diplomové práci. Dotazník je anonymní a jeho 

vyplnění zabere cca 3 minuty. 

Zaškrtněte či vypište nejvíce se hodící možnost. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví?     mužské/ženské 

2. Jaký je Váš věk, výška, váha (vypište): 

3. Jaká je Vaše tělesná konstituce?   astenik/normostenik/pyknik 

4. Vlastníte platný řidičský průkaz skupiny B?  A/N 

5. Jak dlouho pravidelně řídíte?    0–5 let/5–10 let/nad 10 let 

6. Jak často řídíte?      méně než 1x měsíčně/1x–2x  

měsíčně/více než 2x měsíčně 

7. Jak často řídíte po dálnici?    méně než 1x měsíčně/1x–2x 

měsíčně/více než 2x měsíčně 

8. Jaké je Vaše zaměstnání – vypište: 

9. Jste komunikativní?      A/N 

10. Jaké sporty a záliby máte (vzhledem k typu a frekvenci pravidelného pohybu)  

– vypište: 

11. Užíváte návykové látky (jaké, frekvence) 

 – vypište: 

12. Jaký je Váš zdravotní stav – subjektivní a diagnostikované obtíže (především 

v souvislosti se statickým sedem a řízením), frekvence, čím dochází ke zhoršení  

–  vypište: 

13. Užíváte pravidelně léky?  

– vypište jaké: 

14. Trpíte nevolností v automobilu?   A/N 

15. Jakou preferujete teplotu klimatizace  

– vypište: 

16. Jaký je Váš denní pitný režim:   0–2 litry/2–3 litry/nad 3 litry 



  

Příloha č. 4: P1 – 1. měření 

Tabulka: Subjektivně vnímaný dyskomfort dle mapy těla kombinované s modifikovanou Borgovou 

škálou 

Čas  
(min) 

Krk 
zezadu 

Střed 
 Zad 

P 
Hýždě 

Zadní P 
stehno 

P 
Chodidlo 

P 
Ruka 

SUMA Role 

0 0 0 0 0 0 0 0   

20 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 
jezdec 

 

40 0 0 0 0 0 0 0 

60 0 0 0 1 0 0 1 

80 0 0 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 0 0 

120 0 0 0 0 0 0 0 

140 2 0 0 0 0 0 2 

160 3 0 0 0 0 0 3 

180 3 0 0 0 0 0 3 

200 4 0 0 0 0 0 4 

220 1 1 0 0 0 0 -   

240 0 0 0 0 0 0 0 

Řidič 

260 0 0 0 0 0 0 0 

280 1 0 0 0 0 0 1 

300 1 1 0 0 0 0 2 

320 2 2 0 0 0 0 4 

340 2 3 0 0 1 1 7 

360 3 5 1 0 1 2 12 

380 3 5 2 0 0 1 11 

400 2 2 0 0 0 1 -   

 

Graf: SUMA Borg 
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Tabulka: Kožní teplota a vlhkost dle měřených lokalit 

Čas  
(min) 

Teplota v 
oblasti L5 

(°C) 

Teplota 
v oblasti 
C7 (°C) 

Teplota 
v oblasti 
L hýždě 

(°C) 

Rel. 
vlhkost 
L hýždě 

(%) 

Teplota 
P hýždě 

(°C) 

Rel. 
vlhkost P 

hýždě 
(%) 

Role 

0 34,955 27,118 32,564 76,172 31,970 73,292   

20 35,800 26,510 34,716 79,579 33,925 75,833 

Spolujezdec 

40 36,100 25,902 35,800 82,453 35,000 78,295 
60 36,157 25,915 36,400 84,885 35,700 77,725 

80 36,302 25,915 36,600 86,687 36,181 76,653 
100 34,600 25,900 35,127 90,420 35,038 83,264 

120 36,100 26,636 36,200 89,600 36,000 86,044 
140 36,300 26,300 36,400 90,556 36,300 87,100 
160 36,300 26,100 36,500 91,546 36,324 88,000 
180 36,300 26,592 36,500 92,392 36,400 88,898 
200 36,239 27,331 36,500 93,200 36,400 85,135 

220 36,300 26,884 36,500 93,900 36,400 90,500   

240 36,100 26,876 36,300 94,810 36,000 88,077 

Řidič 

260 36,300 26,600 36,400 95,400 36,100 85,284 
280 36,300 26,692 36,400 95,900 36,100 79,308 
300 36,205 25,885 36,400 96,300 36,093 92,500 
320 36,300 26,046 36,300 96,600 36,000 92,900 
340 36,294 25,992 36,200 97,000 35,900 91,745 
360 36,200 26,175 36,200 97,407 35,800 92,138 
380 36,203 25,902 36,100 97,800 35,800 92,505 

400 36,125 25,756 36,100 98,080 35,700 89,400   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Graf: Kožní teploty v oblasti C7, L5 a obou hýždí

 

Graf: Relativní kožní vlhkost obou hýždí
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Graf: Tepová frekvence 
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mPOMS dotazníku – SUMY hodnot dle jednotlivých stav
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Graf: Počáteční a konečné hodnoty SUM dle jednotlivých stav

 

Graf: Počáteční a konečné hodnoty SUM dle jednotlivých stav
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Příloha č. 5: P1 – 2. měř

Tabulka: Subjektivně vnímaný dyskomfort dle mapy t

škálou 

 

Graf: SUMA Borg 
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Tabulka: Kožní teplota a vlhkost dle měřených lokalit 

Čas  
(min) 

Teplota 
v oblasti 
L5 (°C) 

Teplota 
v oblasti 
C7 (°C) 

Teplota v 
oblasti L 

hýždě (°C) 

Rel. 
vlhkost L 
hýždě (%) 

Teplota v 
oblasti P 

hýždě (°C) 

Rel. 
vlhkost P 
hýždě (%) 

Role 

0 35,674 31,638 33,872 83,412 33,428 82,300   
20 35,900 31,887 34,800 85,821 34,300 83,648 

Řidič 

40 36,000 31,800 35,300 87,823 34,900 85,021 
60 36,198 31,600 35,629 89,400 35,300 86,300 
80 36,300 31,316 35,800 90,692 35,500 84,444 
100 36,385 31,938 36,000 91,787 35,605 87,111 
120 36,400 32,800 36,100 92,759 35,700 84,821 
140 36,400 33,300 36,100 93,577 35,700 85,329 

160 36,400 33,253 36,100 94,207 35,700 89,109   

180 35,482 32,865 36,000 94,700 34,531 84,581   

200 34,310 31,316 33,103 96,483 32,805 93,866   

220 35,580 32,300 34,800 95,887 34,200 92,500 

Spolujezdec 

240 35,957 32,429 35,300 96,100 34,800 89,757 
260 36,100 32,809 35,700 96,456 35,200 88,105 
280 36,210 33,222 35,900 96,800 35,100 92,040 
300 36,143 33,400 36,100 97,100 35,600 90,534 
320 36,100 33,200 36,100 97,400 35,800 81,837 

340 35,900 33,100 36,014 97,600 35,900 80,584 

360 35,900 32,629 36,100 97,800 36,000 89,621 
380 35,900 32,800 36,063 98,200 36,000 91,707 
400 35,887 32,811 36,000 98,500 36,000 86,545 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Graf: Kožní teploty v oblasti C7, L5 a obou hýždí
 

Graf: Relativní kožní vlhkost v
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Graf: Tepová frekvence 

 

 

Tabulka: Psychický stav dle mPOMS dotazníku – SUMY hodnot dle jednotlivých stavů 

Hodnocený stav 
Řidič Spolujezdec 

Začátek Konec Začátek Konec 

Vitalita 8 15 15 18 

Deprese 3 2 2 2 

Únava 1 4 4 10 

Zmatenost 3 2 2 4 

Hněv 3 3 4 5 

Tenze 2 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Graf: Počáteční a konečné hodnoty SUM dle jednotlivých 

 

Graf: Počáteční a konečné hodnoty SUM dle jednotlivých stav
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Příloha č. 6: P2 – 1. měření 

Tabulka: Subjektivně vnímaný dyskomfort dle mapy těla kombinované s modifikovanou Borgovou 
škálou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas 
(min) 

Krk  
zezadu 

Střed 
zad 

P 
 pas 

L 
 hýždě 

P 
 hýždě 

Zadní P 
stehno 

P 
 ruka 

SUMA Role 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Řidič 

40 0 1 0 0 0 0 0 1 

60 0 1 0 0 0 2 0 3 

80 0 1 0 0 0 0 0 1 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 0 1 0 0 1 1 0 3 

140 1 2 0 0 2 2 0 7 

160 2 0 1 0 2 2 0 7 

180 2 0 1 0 3 3 0 9 

200 3 0 0 0 4 3 1 11 

220 2 0 0 0 1 1 0 -   

240 0 1 0 0 0 0 0 1 

Spolujezdec 

260 0 1 0 0 0 0 0 1 

280 0 2 0 0 2 0 0 4 

300 0 2 0 0 2 0 0 4 

320 0 2 0 3 3 0 0 8 

340 0 3 0 4 5 0 0 12 

360 
1 

strnulost 2 0 5 
6 0 0 14 

380 
2 

strnulost 2 0 4 
5 0 

0 
13 

400 3 2 0 3 3 0 0 -   



 

Graf: SUMA Borg 
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(min) 

Teplota 
v oblasti 
L5 (°C) 

Teplota 
v oblasti 
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0 32,644 31,980
20 34,434 32,100
40 35,154 32,161
60 35,600 32,200
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240 35,400 32,300
260 35,372 32,400
280 35,013 32,895
300 34,700 32,400
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: Kožní teplota a vlhkost dle měřených lokalit 

Teplota 
v oblasti 
C7 (°C) 

Teplota 
L hýždě 

(°C) 

Rel. 
vlhkost L 
hýždě (%) 

Teplota P 
hýždě (°C) 

Rel. 
vlhkost P 
hýždě

31,980 31,505 90,200 30,348 95,918
32,100 33,132 92,384 31,366 98,287
32,161 34,352 92,900 32,200 99,852
32,200 35,300 93,600 32,800 99,854

32,182 35,950 94,400 33,425 97,223
32,906 35,477 97,526 33,540 99,440

33,071 35,900 96,700 34,800 99,000
32,864 36,200 97,000 35,400 99,800
32,700 36,300 97,300 35,500 100,000
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32,652 36,221 98,200 35,400 99,764

32,300 35,650 98,800 35,000 99,400
32,400 36,000 98,900 35,500 99,235
32,895 36,100 99,100 35,372 99,890
32,400 36,100 99,300 35,303 100,000
32,400 36,000 99,400 35,000 100,000
32,300 35,913 99,500 35,200 100,000
31,800 35,900 99,800 35,500 96,984
32,369 35,900 100,000 35,300 100,000

31,367 35,800 100,000 35,300 100,000

100 150 200 250

Čas (min)

 

Rel. 
lhkost P 

hýždě (%) 
Role 

95,918   

98,287 

Řidič 

99,852 
99,854 

97,223 
99,440 

99,000 
99,800 

100,000 
100,000 
100,000 

99,764   

99,400 

Spolujezdec 

99,235 
99,890 

100,000 
100,000 
100,000 
96,984 

100,000 

100,000   

300 350 400

Role řidič

Role spolujezdec



 

Graf: Kožní teploty v oblasti C7, L5 a obou hýždí

 

Graf: Relativní kožní vlhkost v
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Graf: Tepová frekvence 

 

 

Tabulka: Psychický stav dle mPOMS dotazníku – SUMY hodnot dle jednotlivých stavů 

Hodnocený stav 
Řidič Spolujezdec 

Začátek Konec Začátek Konec 

Vitalita 7 14 14 19 

Deprese 2 3 1 1 

Únava 2 5 6 11 

Zmatenost 2 3 2 3 

Hněv 2 3 3 4 

Tenze 4 6 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Graf: Počáteční a konečné hodnoty SUM dle jednotlivých stav

 

Graf: Počáteční a konečné hodnoty SUM dle jednotlivých stav
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Příloha č. 7: Zrychlení v

Graf: Zrychlení v ose x 

 

Graf: Zrychlení v ose y 

 

 

 

 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 50

Zr
yc

h
le

n
í (

m
.s

¯²
)

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 50

Zr
yc

h
le

n
í (

m
.s

¯²
)

 

7: Zrychlení v jednotlivých osách 
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