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Abstrakt 

 

Název: Vliv narkotického působení dusíku při vyšších parciálních tlacích na 

intelekt potápěčů 

 

Cíle: Cílem diplomové práce je vyhodnotit míru ovlivnění intelektu potápěče 

v hloubkách při použití vzduchu. 

 

Hypotéza:   Zkušenější potápěči budou při tlaku odpovídajícím 80 metrům při 

potápění se vzduchem vykazovat věcně i statisticky lepší hodnoty při 

stanovených testech na intelekt než začínající potápěči. Hladina věcné 

významnosti byla stanovena při rozdílu větším než 10%. Statistická 

významnost byla zvolena  na hladině p<0,05. 

 

Metody: V této práci byla použita metoda, kompilace, komparace, testovaní, 

statistické vyhodnocování dat pomocí Studentova T – testu. 

 

Výsledky: Při testování probandů se potvrdila hypotéza. Bylo zjištěno, že více 

zkušení potápěči vykazovali věcně i statisticky lepší hodnoty v testu na 

intelekt při odpovídajícímu tlaku 80 metrů než začínající potápěči. 

 

Klíčová slova:  Přístrojové potápění, dusíkové opojení, dekompresní komora, 

bezpečnost při potápění, intelekt 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: The influence of the narcotic effect of nitrogen at higher partial 

pressures of the intellect divers. 

 

Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the extent of impact of the intellect 

divers at dephts using air. 

 

Hypothes: More experienced divers will be at a pressure corresponding to 80 

meters in the air diving report factually and statistically better value at 

specified tests on intelect than novice divers. Substantive signifikance 

level was set at a difference of more that 10%. Statistical signifikance 

was chosen at the level of P<0,05. 

 

Methods: In this work was usedcompilation, comparison, testing, statistical 

evaluation of data using Student´s T – test. 

 

Results: When testing the probands was confirmed hypothesis. It was found that 

more experienced divers showed statistically and substantively better 

values in test intellect at adequate pressure 80 meters before beginning 

divers 

 

Keywords: Scuba diving, nitrogen intooxication, hyperbaric chamber, diving 

safety,intellect
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1. ÚVOD 
 

Již od nepaměti lidstvo touží poznávat nepoznané a neustále překonávat své možnosti. 

Objektem této touhy se stalo také poznávání světa pod vodní hladinou. Touha nahlédnout pod 

hladinu, poznat záhady hlubin a objevit to co tam je, se datuje od dob co je svět světem a 

člověk tvorem zvědavým. Dnes je úsměvné, že první kroky pod vodní hladinu nevedly pro 

relaxaci, vyčištění hlavy od stresu a odplavení zneklidňujících myšlenek. V dobách o mnoho 

staletí i tisíciletí zpět, vstupovali odvážlivci pod vodní hladinu především z důvodů ryze 

praktických.  

Již v dětství jsem byl sportovně aktivní, nicméně potápění jsem propadl až při studiu 

Fakulty tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě.  Výzva byla vždy to, co jsem 

vyhledával a přístrojové potápění mi to přineslo. Každým rokem se stávám v 

přístrojovém potápění zkušenějším a lepším potápěčem, nejenom co se týče 

bezpečnosti ponoru, ale i v obsáhlých vědomostech týkajících se především fyziky a 

fyziologie. Přístrojové potápění není jen zábavou pod vodní hladinou, ale je především třeba 

dbát na bezpečnost, jelikož rizik je zde mnoho. Působení vodního prostředí na lidský 

organismus nelze brát na lehkou váhu, naopak je zde potřeba vše předvídat, výborně si 

připravit ponor, protože dobře organizovaný ponor nezačíná zanořením a nekončí výstupem 

na hladinu, ale jsou zde i další faktory jako je odpočinek před ponorem, hydratace, příprava 

výstroje a mnohé další, které dělají ponor bezpečnějším. Významným problémem pro tělo 

potápěče představuje dusík, který pod vyšším tlakem způsobuje hloubkové opojení 

(intoxikace dusíkem) a dekompresní nemoc. Cílem této práce je snaha přiblížit hloubkové 

opojení a prohloubit poznatky o této problematice.  

V jednotlivých kapitolách teoreticko-metodologické části jsou popsány a shrnuty 

základní pojmy a definice. Zabývají se blíže bezpečnostními pravidly při potápění se 

vzduchem, jejich působení na člověka a riziky s tím spojenými. 

Podstata praktické části je naplněna testováním různě zkušených potápěčů v tzv. 

suchém ponoru v hyperbarické komoře, kde bylo snahou navodit dusíkové opojení a otestovat 

smysly potápěče. Následně proběhlo vyhodnocení dat vybraných různě zkušených skupin 

potápěčů od začínajících po velmi zkušené instruktory přístrojového potápění. 
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Věřím, že tato práce je přínosem v oblasti problematiky dusíkového opojení pro 

přístrojové potápění pod vodní hladinou za použití vzduchu. 
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 
 

2.1 Současný stav bádání 

 

Dýchání dusíku pod zvýšeným tlakem přivodí dvě nepříznivé věci, a to, že se rozpouští 

v tkáních a při nesprávném výstupu může vyvolat dekompresní nemoc a dále způsobuje 

intoxikaci. Tato práce se bude zabývat pouze intoxikací. Dusík dýchaný při vyšších tlacích má 

narkotické účinky, které způsobují ovlivnění psychiky potápěče. Intoxikace dusíkem se dá 

také přirovnat alkoholovému opojení. Takto intoxikaci dusíku popisují všechny knižní i 

internetové zdroje poměrně stejně, jako je například z potápěčské literatury Potápěčská 

medicína od Novomeského (2013), Přístrojové potápění od Jahnse, Růžičky a Vrbovského 

(2012), z fyziologické literatury Zdravotnická problematika potápění od MUDr. Hrčíře a 

MUDr. Černocha (1990), kde je tento problém popsán precizně a také z psychologické 

literatury od Hoška Psychologie odolnosti (1999). Výjimkou nejsou ani internetové 

encyklopedie jako například Wikipedia. 

Všechna nalezená literatura dobře popisuje opojení dusíkem, avšak doposud tato 

problematika nebyla probádána do hloubky. Zde je ještě potřeba mnoha výzkumů a 

experimentů.  Na základě těchto informací se tato práce bude snažit přispět k rozšíření 

povědomí o této problematice.  

 

2.2 Cíle práce 

 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit míru ovlivnění intelektu potápěče v hloubkách 

při použití vzduchu. 
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2.3 Hypotéza 

 

Zkušenější potápěči budou při tlaku odpovídajícím 80 metrům při potápění se 

vzduchem vykazovat věcně i statisticky lepší hodnoty při stanovených testech na intelekt než 

začínající potápěči. Hladina věcné významnosti byla stanovena při rozdílu větším než 10%. 

Statistická významnost byla zvolena  na hladině p<0,05. 

 

2.4   Metodika práce 

 

V této práci byla zprvu použita metoda rozhovoru se zkušeným potápěčem Ing. Jiřím 

Jarkovským o druhu testu a jeho otázek týkající se použití pro intoxikaci dusíkem a jeho 

použití pro přístrojové potápění. Následně byla použita kompilace, kde z různých 

inteligenčních testů byl vytvořen standardizovaný jeden test, který byl použit v hyperbarické 

komoře pro měření ovlivnění psychiky potápěče při intoxikaci dusíkem. Každá otázka v testu 

byla vytvořena k otestování jednotlivých schopností intelektu potápěče a také jeho smyslů, 

jako je hmat, sluch, zrak prostorový činitel a aritmetické operace. Každý úkol byl samostatně 

ohodnocen příslušným bodovým ohodnocením. Test na hladině, pro 35 metrů a 80 metrů se 

nelišil otázkami, pouze byl mírně pozměněn buď v hodnotách či písmen, řadou či počtem 

mincí. Viz. přílohy. 

Začátek experimentu probíhal v učebně, kde byli probandi seznámeni s průběhem 

experimentu a dále zde proběhla první část testování a to test na hladině. Další část testování 

probíhalo v hyperbarické komoře v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha v Ústřední vojenské 

nemocnici ve Střešovicích v rámci jimi zvolené nadstandartní zdravotnické potápěčské 

prohlídky. Po vstupu do komory byl v plánu ponoru sestup do maximální hloubky 80 metrů. 

Tento sestup trval přibližně 5 minut a doba strávená v této hloubce byla 15 minut. 

Následovala druhá část měření a to test v 80 metrech. Po vypracování testu probíhal pozvolný 

výstup až k 35 metrům, kde proběhla poslední část měření a to test v 35 metrech.  Následoval 

výstup na hladinu. Po celou dobu ponoru byl v hyperbarické komoře dýchán čistý vzduch, 

mimo výstupu od 16 metrů. V 16 metrech byl probandům pomocí dýchacích masek podáván 

čistý kyslík z důvodu rychlejší dekomprese.  
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Po opuštění hyperbarické komory proběhlo vyhodnocení dat a výsledků probandům. 

Se získanými výsledky se dále pracovalo pro vyhodnocení jednotlivých skupin a jejich 

porovnání s ostatními. Pro vyhodnocování byla použita věcná a statistická významnost. U 

statické významnosti byl použit Studentův T – test, který prokázal či neprokázal statistickou 

významnost při zvolené statistické významnosti na hladině p<0,05. 

 

2.5 Výzkumné prostředí  

   

V ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích se nachází hyperbarická komora, která 

přímo patří pod Ústav leteckého zdravotnictví. Primární náplní této komory jsou léčebné 

procedury, sekundární náplní je vyšetření sportovních potápěčů.  

Mezi hlavní léčebné procedury je zde prováděna hyperbarická oxygenoterapie. Jedná se 

o léčebnou metodu spočívající ve vdechování kyslíku při zvýšeném tlaku. Na základě různých 

fyzikálních procesů a charakteristice sezení dochází ke zvýšení nabídky kyslíku v organizmu. 

Při této proceduře dochází k plnému dosycení krevního barviva (hemoglobinu) červených 

krvinek kyslíkem a zejména k mnohonásobnému zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku 

v krevní plazmě. Až 4 násobně se tak rozšiřuje oblast šíření kyslíku do tkání. (Hyperbarická 

oxygenoterapie, 2014) 

V ústavu leteckého zdravotnictví mají 4 hyperbarické komory různých velikosti dle 

užití. Jsou tlakovány dvěma vzduchovými kompresory. Pro tento experiment byla využita 

největší hyperbarická komora, která se nachází v prostorách ústavu. 

Tato komora byla vyrobena národním podnikem ČKD Praha roku 1960. Nejvyšší 

pracovní tlak je 1,04 MPa, což odpovídá 10,4 barům. Velikost této komory je 17,8 m3 což 

odpovídá 17 800 litrů. Komora se skládá z předkomory, kde je nejvyšší přípustný počet osob 

2 a hlavní komory, kde je nejvyšší přípustný počet 5 osob. Celá komora je plně manuální a je 

zde potřeba obsluhy. Komory jsou tlakovány pomocí 2 kompresorů. Kompresor použit pro 

tento experiment byl vyroben roku 2005, jmenovitého výkonu 25,0 KW a maximálního 

provozního přetlaku 15,0 barů. Tyto informace byly zjištěny přímo na místě v Ústavu 

leteckého zdravotnictví Praha.  
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Obrázek. 1. Předkomora a hlavní komora pro experiment. Zdroj: Vlastní archív 
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Obrázek 2.  Manuální obsluha hyperbarické komory Zdroj: Vlastní archív 
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2.6  Rozsah platnosti 

 

Výzkum vychází ze specifického sportu, u kterého je přesné vymezení prostředí a 

prostoru. Daná studie navíc neprobíhala přímo v podmínkách reálných ponorů, ale 

v hyperbarické komoře, v které byli potápěči testováni, i když lze předpokládat, že výsledky 

se budou vztahovat i na podmínky potápění mimo hyperbarickou komoru. Tato práce má 

rozsah platnosti pouze pro laboratorní podmínky.  

Při měření v hyperbarické komoře bylo možno využít takových tlaků, při kterých bylo 

možno dobře měřit míru ovlivnění intoxikaci dusíkem na probandech, aby nebylo ohroženo 

jejich zdraví. V reálných podmínkách by nebylo nemožné tyto hodnoty naměřit, protože by 

byly ohroženy životy potápěčů. Skupiny probandů, kteří byly rozděleny dle kvalifikace 

CMAS, mohou zkreslovat výsledky z důvodu reálných potápěčských zkušeností oproti 

dosažené potápěčské kvalifikaci.  

Studie je omezena minimálním věkem 18 let.  

 

2.7 Výzkumný soubor 

 

Výzkumný soubor je tvořen muži i ženami – tělesně zdravými probandy (dokládáno 

potápěčskou lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku) o počtu 60 probandů, s kvalifikací 

minimálně prvního kvalifikačního stupně (dle normy ČSN EN 14153-2 1, 2004), dokládáno 

potápěčskou certifikací) s minimálním věkem 18 let.  
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3. TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY 
 

3.1 Potápění, pojem, historie 

 

Nejstarší dochované záznamy o potápění pocházejí z doby okolo 4000 let před 

Kristem. Člověk se pomocí pružného koženého vaku, který byl zásobníkem vzduchu, ponořil 

pod vodní hladinu, přičemž tam mohl setrvat několikanásobně déle, než mu umožňovaly jeho 

fyziologické možnosti. K dalšímu následnému rozvoji potápěčské techniky přispěl potápěčský 

zvon, jenž je znám z období antiky. Jednalo se o zařízení ve tvaru zvonu, které se zanořilo do 

požadované hloubky. Uprostřed zvonu bylo množství vzduchu, díky kterému se opět 

prodloužil potápěčův pobyt pod vodou. Svého rozvoje potápěčský zvon doznal zejména v 17. 

století. V 19. století přišel na svět první skafandr. Potápěč oděn do skafandru, byl spojen 

s hladinou hadicí, kterou mu byl do přilby přiváděn vzduch. Po celou dobu historie vývoje 

potápěčských zařízení byla snaha zbavit potápěče závislosti na hladině a přitom mu ponechat 

dostatečný časový prostor pro pobyt pod vodou. Výsledkem tohoto snažení bylo v 19. století 

vytvoření aerophoru na čistý kyslík, ale zejména pak sestrojením akvalungu, který v roce 

1943 představili veřejnosti dva Francouzi, Jacques-Yves Cousteaus a Emile Gagnon. Potápěč 

byl vybaven zásobníkem vzduchu (tlakovou lahví), redukčním ventilem a náustkem, díky 

čemuž se stal nezávislým na obsluze dalších osob a byl také pod vodou mnohem pohyblivější. 

Poté zejména ve 2. pol. 20. století došlo k obrovskému rozmachu potápěčské technologie a 

k zpřístupnění potápění široké veřejnosti. (Zeithaml, 2012) 
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3.2 Přístrojové potápění, rozdělení 

 

Jedná se o moderní sport, při kterém se potápěč dostává hluboko pod hladinu vody. 

Cílem potápění může být pouze pozorování podvodního života, nebo různé podvodní práce u 

profesionálních potápěčů. K dýchání se používá stlačená dýchací směs, kterou má potápěč 

s sebou v tlakové láhvi a dýchá ji pomocí přístroje. (US Navy Diving manual, 2006)  

 

V dnešní době přístrojové potápění rozdělují různé literatury lehce odlišně. Dle 

Novomeského (2013), který patří mezi specialisty v oboru, je možné dělit přístrojové potápění 

takto. 

Základní rozdělení přístrojového potápění: 

1) Potápění jako volnočasová aktivita 

Jedná se různorodou množinu potápěčských aktivit, od nejrozšířenějšího technicky 

nenáročného rekreačního potápění, až po technické potápění, jehož náplní jsou vykonávat 

náročné hloubkové, vrakové, jeskynní či jiné ponory. Společným rysem všech těchto 

potápěčských činností je, že jsou vykonávány ve volném čase, mimo pracovní vztah a bez 

nároků na finanční odměnu za činnost pod vodou. 

 

2) Potápění jako profese 

V této skupině jsou zařazeny všechny potápěčské činnosti vykonávané v rámci 

definovaného trvalého pracovně – právního vztahu. Mezi profesionální potápěčské aktivity je 

možné zařadit i potápění v podmínkách hasičských a záchranných sborů, ve zvláštních 

jednotkách Policie ČR a Ozbrojených sil ČR. Komerční (pracovní) potápění je vykonáváno za 

finanční odměnu v rámci pracovní smlouvy (profese potápěč). 
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3.3 Hloubkové potápění, historie 

 

V roce 1919 americký vědec Elihu Thompson (1863 – 1937) navrhl nahradit dusík 

v potápěčské směsi héliem. Helium je inertní plyn, který podle předpokladů Thompsona 

neměl mít narkotické účinky. Po objevení obrovských zásob hélia v ložiscích zemního plynu 

v USA klesla jeho cena a bylo možné začít experimenty s heliovým potápěním. V roce 1925 

proběhly ve státní nemocnici v Pittsburgu první pokusy v laboratorních podmínkách 

(hyperbarické komoře), kde laboratorní zvířata dýchala směs kyslíku a hélia v poměru 20:80 

(Heliox) bez jakéhokoliv narušení zdravotního stavu. Jako první lidé, kteří dýchali směs 

HELIOX se stali Dr. Edgar End a Ing. Max Gene Nohl roku 1937 v hyperbarické komoře 

Milwaukee Country General Hospital. Výsledky byly povzbující a Ing. Max Gene Nohl 

sestrojil speciální potápěčský skafandr s přilbou, do níž byl vháněn HELIOX. V tomto 

potápěčském obleku byl dne 1. 12. 1937 v jezeře Michigan vykonán historicky první 

hloubkový sestup do hloubky 128 metrů s dýcháním plynové směsi obsahující helium místo 

dusíku. Roku 1939 začalo oficiálně využívat plynové směsi na bázi helia pro hloubkové 

opojení US NAVY, kdy bylo pomocí speciálního záchranného zvonu vysvobozeno 33 členů 

posádky americké ponorky Squalus potopené v hloubce 70 metrů. (Novomeský, 2013) 

Hloubkové potápění, s využitím speciálních směsí, se rozšířilo především na přelomu 

60. a 70. letech minulého století v komerčním potápění v souvislosti s dobýváním nalezišť 

ropy pod mořským dnem ve značných hloubkách (Severní moře, Mexický záliv, Rudé moře, 

Perský záliv). V 80. letech minulého století vznikl v USA nový směr volnočasového 

amatérského potápění s dosud používaným názvem technické potápění (Technical diving). 

Jde o mimořádně náročné potápění, které využívá nejmodernější potápěčské technologie 

včetně poznatků soudobé medicíny. Techničtí potápěči při používání multikomponentních 

plynových směsí mimořádné hloubky. Se speciálně připravenou směsí TRIMIX (helium – 

dusík – kyslík) dosáhl francouzský potápěč Pascal Bernabé (nar. 1965) v roce 2005 u ostrova 

Korsika během volného sestupu z hladiny maximální hloubky 350 metrů. Dekompresní 

výstup na povrch po tomto ponoru trval potápěči 8 hodin a 49 minut. (Novomesky, 2013) 
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3.4 Dusík, historie, definice 

 

 Dusík objevili nezávisle na sobě v roce 1772 D. Rutherford (1749-1819) a H. 

Cavendish (1731-1810). A. Lavoister (1743-1794) rozpoznal, že tento plyn je hlavním 

komponentem vzduchu. Dusík reaguje s jinými chemickými sloučeninami velmi 

problematicky. Jde o inertní plyn nevstupující do metabolických procesů v organizmu. Dusík 

kvůli své inerci a dobré solubilitě v krvi a tkáních lidského těla může tento plyn pobyt člověka 

pod vodní hladinou velmi vážně narušit, respektive významně ztížit návrat potápěče na 

hladinu. (Novomeský, 2013) 

Jak uvádí ve své publikaci Jahns, Růžička a Vrbovsky, (2012, s. 126): ,,Z 

fyziologického hlediska považujeme dusík za inertní (netečný) plyn. To však platí bezvýhradně 

vzduchu za atmosférických podmínek. S nárůstem okolního tlaku roste i pN2 (parciální tlak 

dusíku), a dochází k ovlivnění psychiky potápěče otravou známou také pod označeními 

hloubkové opojení nebo dusíková narkóza.“ 

 

3.4.1 Fyzikální vlastnosti dusíku dle Novomeského (2013): 

 

 plyn bezbarvý a zápachu 

 fyziologicky inertní plyn 

 zastoupení v atmosféře: 78,03% 

 atomová hmotnost: 14,0067 

 molární hmotnost: 28,0134 g.mol (-1) 

 hustota: 1,2504 g/l 

 bod varu: -194,6 °C 

 rozpustnost v tucích: 0,067 

 Narkotický potenciál: 1 
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3.5 Intoxikace dusíkem (dusíkové opojení, dusíková narkóza, hloubkové 

opojení), definice, příznaky 

 

I když dusík je zodpovědný za vznik dekompresních chorob má na svědomí i dusíkové 

opojení. Dusíková narkóza neboli také dusíkové opojení popisují různé publikace poměrně 

stejně.  

Dusík tvoří asi 78 objemových procent suchého vzduchu, proto je jeho parciální tlak 

při normálním atmosférickém tlaku cca 79 kPa (ve vlhkém alveolárním vzduchu asi 75 kPa). 

Používá-li potápěč pod hladinou dýchací přístroj se stlačeným vzduchem, stoupá na každých 

deset metrů hloubky parciální tlak dusíku ve vdechovaném vzduchu přibližně o 78 kPa. 

Ostatní inertní plyny jsou ve vzduchu obsaženy v nepatrném množství, proto se jejich toxické 

(narkotické) působení prakticky nemůže uplatnit. Čím vyšší je tlak dusíku v inhalované směsi 

plynů, tím výraznější je jeho vliv na činnost CNS (narkotický efekt). Je tedy známo, že 

inhalace dusíku pod vysokým parciálním tlakem ovlivňuje činnost CNS, ale bližší 

mechanismus tohoto působení je však nejasný. Obecně se zdá, že narkotický efekt inertních 

plynů je úměrný jejich rozpustnosti v tucích (Meyer-Overtonova hypotéza). Existují teorie, 

které vysvětlují působení inertních plynů změnou povrchového napětí a tím i roztažitelnosti 

buněčných membrán. (Hrnčíř, 1990) 

 Veškerá použitá literatura pojednává o nástupu dusíkového opojení v rozmezí 20-40 

metrů a stále s větší hloubkou míra intoxikace vzrůstá. Nástup intoxikace dochází 

individuálně (někteří jedinci nemusejí být intenzivně ovlivněni ani v hloubkách přes 60 metrů, 

zatímco u jiných se opojení může výrazněji projevovat již v menší hloubce než 30 metrů), u 

jednoho a téhož potápěče se však může lišit ponor od ponoru (Jahns, 2012). Dále Jahns uvádí 

ve své publikaci Přístrojové potápění (2012): ,,Pro rozvoj otravy dusíkem se někdy využívá 

tzv. martini efekt, kdy každých 10 metrů hloubky přirovnává k následkům konzumace decilitru 

uvedeného nápoje.“ Pro představu Martini Bianco obsahuje 15% alkoholu. 
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3.5.1  Příznaky hloubkového opojení 

 

V hloubkách menších než 20 metrů se narkotické působení dusíku u člověka 

neobjevuje. Při práci v hloubce 20-40 metrů potápěč také zpravidla ještě nemá žádné 

subjektivní obtíže, ale citlivými vyšetřeními by již bylo možné zachytit otupení jeho duševní 

činnosti, poruchu přesné koordinace pohybů a změny EEG (zpomalení aktivity). Při dýchaní 

stlačeného vzduchu se výrazné změny psychomotorické aktivity projevují až během pobytu 

v hloubkách 40 až 60 metrů. Potápěč má pocit rozjaření a bezstarostnosti, ztrácí soudnost a 

přestane dbát o vlastní bezpečnost, zapomíná, co chtěl ve vodě dělat, mohou se u něj objevit 

zrakové a sluchové halucinace. Volní pohyby jsou pomalé a jejich koordinace vázne, 

schopnost provádět náročnější úkoly se vytrácejí. Jen v malém procentu případů si postižený 

uvědomuje vážnost svého stavu a opojení se pak pro něj stává nepříjemným zážitkem 

spojeným s úzkostí. Používá potápěč dýchací přístroj se stlačeným vzduchem v hloubce větší 

než 60 metrů, vystupňují se u něj výše uvedené klinické příznaky a kromě toho je ohrožen 

ztrátou vědomí. V průměru k ní dochází v hloubce asi 100 metrů, individuální rozdíly jsou 

však značné. (Hrnčíř, 1990) 

Jahns, Růžička a Vrbovský ve své publikaci Přístrojové potápění (2012) popisují příznaky 

dusíkového opojení v tabulce číslo 1. 

 

Tabulka č. 1. Příznaky dusíkového opojení úměrné vůči dosažené hloubky 

Hloubka Příznaky otravy dusíkem 

10-30 m Mírná euforie, mírné narušení psychiky 

30-50 m Zvýšení sebedůvěry, zvýšená frekvence chyb při výpočtech, možnost výskytu 

halucinací 

50-70 m Halucinace 

90 m Vymizení koncentrace, ztráta praktické aktivity, uplná ztráta percepčních 

schopností 

90-100 m Bezvědomí (black out), smrt 
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Tabulka č. 2 Příznaky dusíkového opojení úměrné vůči dosažené hloubky dle Hrnčíře (1990) 

hloubka nálada 
rozumové 

schopnosti 

odezva na 

podnět 

(schopnost 

reagování) 

vyvážení a koordinace 

pohybů 

parciální 

tlak 

dusíku 

ve 

vzduchu 

0 m 

Narkotický účinek plynů je úměrný rozpustnosti v tucích.  ? změna 

povrchového napětí  a tím i roztažitelnost buněčných membrán, tedy tuková 

tkáň CNS 

0.078 

MPa 

10 m 
Hélium a neon slabé účinky, naopak krypton a argon větší. Zvýšení rovněž 

hyperkapnií, léky, alkoholem. 

0.156 

MPa 

20 m 

mírná euforie 
mírně oslabené 

logické myšlení zpožděná 

odezva na 

podněty 

zrakové i 

sluchové 

mírně oslabená 

koordinace pohybů 

0.234 

MPa 

30 m 
0.312 

MPa 

40 m 
přehnaná 

sebedůvěra, 

smích 

početní chyby,  

špatné 

rozhodování, fixní 

ideje 

0.390 

MPa 

50 m 
0.468 

MPa 

60 m 
hysterický 

smích, úzkost, 

násilí, 

ohrožování 

partnera 

zmatek, ospalost, 

netečnost, 

několikanásobně 

oslabená soudnost 

 vážné 

zpožďování  

odezvy na 

podněty 

závratě a snížená 

zručnost 

0.546 

MPa 

70 m 
0.624 

MPa 

80 m 

halucinace apatie, otupělost bezvědomí 

několikanásobně 

snížená zručnost, 

pakliže nedošlo ještě 

ke ztrátě vědomí 

0.702 

MPa 

90 m 
0.780 

MPa 

  s m r t    
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Tabulka č. 3. Příznaky hloubkového opojení úměrné vůči dosažené hloubky dle 

Novomeského (2013) 

Hloubka Klinické příznaky 

30 m  Mírná euforie, diskrétně opožděná odpověď na vizuální i akustické stimuly. 

Logický úsudek a okamžitá paměť jsou postiženy méně než motorická 

koordinace. 

40 m  Zvýšená sebedůvěra při snížené kritičnosti. Stav připomínající alkoholické 

opojení. Povznesená nálada, bezdůvodné exploze smíchu. Utkvělé myšlení, chyby 

v racionálním úsudku. Prodloužená reakční doba na zrakové nebo sluchové 

podněty. Už evidentní poruchy motorické koordinace u jemnějších pohybů. 

50 m Výrazné poruchy a chyby v úsudku, chyby v matematických výpočtech. Spavost, 

jindy zvýšená hovornost, hlučný verbální projev. Závažnější poruchy senzorické 

percepce (momentové „flash“ halucinace, obvykle vizuální). Výraznější poruchy 

motorické koordinace, krátkodobé poruchy posturální stability. 

60 m Celkový útlum s výrazným prodloužením reakční doby, exploze 

nekontrolovaného smíchu, někdy až hysterického. Významně narušená motorická 

koordinace (neharmonické, trhavé pohyby končetin), zapomínání naučených 

úkonů, lhostejnost k osobní situaci (vypadnutí náustku dýchacího přístroje z úst 

bez adekvátní reakce apod.). Zpomalené dýchání. 

70 m Těžké narušení intelektuální výkonnosti. Spavost, malátnost, apatie, nezájem 

o situaci, závažné narušení schopnosti koncentrace i na jednoduché úkoly. Možné 

agresivní chování vůči okolí. Někdy závrať bez pocitu nevolnosti. 

80 – 120 m Značné časové opoždění reakcí na zrakové, sluchové i taktilní stimuly. Rozpad 

schopnosti praktické aktivity a úsudku. Výpadky paměti, mentální abnormality. 

Zmatenost, někdy záchvaty zuřivosti. Totální ztráta intelektuálních kapacit. 

Někdy ataky těžkých halucinací (jako při halucinogenních drogách). Těžké 

zrakové poruchy až náhlá ztráta zraku (reverzibilní). Zpomalení motorické 

aktivity, pasivní vznášení se ve vodě, mdloby až pomalá ztráta vědomí (potápěč 

v hloubce „usne“). Jindy náhlá ztráta vědomí (deep-water black out), sekundární 

utonutí. 
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Mezi další přirovnání pocitů hloubkového opojení zde bude autenticky citováno 

z knihy Svět ticha od průkopníka přístrojového potápění J.Y. Cousteaua (1960): ,,V šedesáti 

metrech jsem pocítil v ústech hořkou kovovou chuť stlačeného dusíku a ihned poté jsem byl 

vážně napaden opojením. V mysli se mi střídaly groteskní nápady s pošetilou rozjařeností. 

Usilovně jsem se snažil upnout mozek na nějaký skutečný problém. Pokoušel jsem se 

vzpomenout, jak se nazývá barva, kterou má okolní moře. Uvědomoval jsem si jediné – modrý 

svět kolem je bez hranic, nahoře i dole. Vzal jsem si tužku a napsal na tabulku “dusík má 

odpornou chuť“. Pocit tužky v ruce vyvolal děsivé sny z dětství. Ležel jsem nemocen v posteli, 

ochromen hrůzou z poznání, že všechno na světě nesmírně zhoustlo. Prsty jsem měl jako 

salámy. V ústech jsem měl místo jazyka tenisový míč. Cítil jsem, že mi rty, kterými držím 

náustek, nesmírně otekly. Vzdych byl sirupem. Voda zhoustla a zdálo se mi, že se dusím 

v aspiku. Zvolna jsem klesal pásmem intenzivních vidin. Pokračoval jsem k poslední tabulce, 

90 metrů pod hladinu. Dno bylo pochmurné a holé, až na morbidně vyhlížející lastury a 

mořské ježky. Natolik jsem byl pánem svých smyslů, že jsem si uvědomoval krajní 

nebezpečnost i sebemenší nepředvídané námahy desateronásobném tlaku, než je na hladině. 

Zvolna jsem se zhluboka nadýchl a podepsal se na tabulku. Své dojmy z hloubky jsem však 

napsat nemohl.“ 

 

3.5.2 Léčba dusíkového opojení 

 

Při zpozorování dusíkového pojení je potřeba snížit parciální tlak dusíku v dýchací 

směsi. Změna inhalované směsi během ponoru lze pouze ve výjimečných situacích, a tak zde 

nastává jediná možnost, a to vystoupat do menší hloubky. Dle literatury stačí vystoupat do 

hloubky pouze o pár metrů a však Hrnčíř ve své knize Zdravotnická problematika potápění 

(1990) píše, že je vhodnější vystoupat do první dekompresní zastávky, kde dusíkové opojení 

opomine. Při výjimečných stavech velkého dusíkového opojení je nutné vytáhnout 

postiženého potápěče na hladinu bez ohledu na zásady dekomprese. Pokud tento problém 

vznikne a hrozí dekompresní nemoc. Pak je tedy nutná tzv. suchá dekomprese v hyperbarické 

komoře na povrchu (Hrnčíř, 1990). I když Hrnčíř z roku 1990 píše o výjimečných stavech a 

na to opomíjení dekompresních zastávek je zde potřeba podotknout, že tato informace je 

zastaralá a dnešní publikace řešení tohoto problému řeší jinak. Veškeré publikace uvádí 

v bezpečnostech ponoru vždy na prvním místě dekompresi. Dusíkové opojení většinou vždy 
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pomine po výstupu do nižších hloubek, a proto není nutné opomíjet dekompresní zastávky, 

které ohrožují zdraví a život potápěče mnohem více, než samotné dusíkové opojení. 

 

3.5.3 Adaptace na dusíkové opojení 

 

Individuální adaptace na dusíkovou narkózu znamená, že opakované potápění do 

větších hloubek se stlačeným vzduchem vede ke vzniku jistého stupně návyku vůči účinkům 

dusíku v přetlaku. Hloubkové pásmo manifestace účinku dusíku se při opakovaných 

hyperbarických expozicí posouvá dolů o 10 i více metrů. Experimentální práce však 

jednoznačně prokázaly, že skutečná individuální tolerance vůči narkotickým účinkům dusíku 

neexistuje. Exponované osoby se naučí přežívat pod vodou s lehčími příznaky dusíkové 

narkózy, jejich organismus a především CNS se tomuto stavu ve všech rovinách činností 

přizpůsobí. Jde tedy o adaptaci na narkotické účinky dusíku dýchaného v přetlaku. 

(Novomeský, 2013) 

Komerční (profesionální) potápěči používají stlačený vzduch jako respirační plynové 

médium, kteří pracují v realitě opakovaného narkotického účinku dusíku na CNS, mají 

zvláštní algoritmy nácviku pracovních postupů. Jde o nepřežité upevňování návyku pomalého 

řešení úkonů s dostatkem času na jejich promyšlení pod vlivem narkotického působení 

dusíku, opakované nacvičování a praktikování úkonů vyžadujících paměť metodou „znovu a 

znovu“ (over-learned skills) až do vytvoření úplného a podvědomého automatizmu. 

(Novomeský, 2013) 

 

3.5.4 Prevence dusíkového opojení 

 

Dýchací přístroje se stlačeným vzduchem mohou být používaný pouze pro pobyt 

v hloubkách nepřesahujících 60 metrů, přitom je nutné dbát, aby práce pod vodní hladinou 

mezi 40 a 60 metry nebyla příliš fyzicky náročná. Pro náročnější ponory je nutná příprava 

speciálních dýchacích směsí. Tyto směsi mají takové složení, které zaručuje snížení toxicity 

dusíku nebo jiného inertního plynu při vyšších tlacích. V dnešní době se nejčastěji používá 

název směsi TRIMIX. Jde o směs, která je složená z různých podílů hélia – kyslíku – dusíku.  
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Pro práci pod vodní hladinou v hloubkách 50 – 100 metrů se například hodí směs obsahující 

40% helia, 40% dusíku a 20% kyslíku. Pro ponory do hloubek 100 – 250 metrů lze použít 

směs 80 – 85% helia, 10% dusíku a 5 až 10% kyslíku. Při extrémně hlubokých ponorech do 

650 metrů lze použít ještě vetší podíl helia ve směsi a to 85 – 95%. (Hrnčíř, 1990) 

  

3.6 Hyperbarická komora (dekompresní komora, barokomora) 

 

Hyperbarická komora nebo také dekompresní komora je velká tlaková nádoba, kterou 

lze hermeticky uzavřít a vytvořit v ní přetlak několika atmosfér. Pozvolná změna tlaku 

v komoře umožňuje, aby se v komoře lidé připravili na působení vysokého atmosférického 

tlaku, anebo naopak aby snesli dekompresi čili přechod z vysokého na normální tlak ovzduší, 

aniž by je postihla dekompresní nemoc. (Hyperbarická komora, 2013) 

První hyperbarická komora byla postavena v roce 1860 v Kanadě. O rok později roku 

1861 byla další komora postavena v New Yorku. Mezi první průkopníky hyperbarické 

komory se řadí Dr. Cunnigham. Roku 1920 v Kansas city používal Dr. Cunningham svoji 

komoru pro léčbu obětí španělské chřipky, která se přehnala přes USA na konci  1. světové 

války. Dr. Cunningham poznamenal, že úmrtnost na toto onemocnění je vyšší v oblastech 

s vyšší nadmořskou výškou. Tímto započala éra léčby onemocnění pomocí hyperbarického 

vzduchu.  

Roku 1928 postavil Dr. Cunningham ve městě Cleveland největší komoru na světě té 

doby. Byla pojmenována ,,monster steel ball“. Byla vysoká pět pater, v průměru měla 20 

metrů a vážila 900 tun. Uvnitř komory se nacházelo 38 pokojů, které byly plně vybaveny 

k nerozeznání od hotelových pokojů s celkovým počtem 350 oken. V nejvyšším patře se 

smělo dokonce i kouřit. (Haux, 2010) 
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Obrázek 3. Monster steel ball Zdroj: Relaxed Machinery, 2013 

 

 

Mezi další průkopníky se řadí Johann Heinrich Drager (1848 – 1917). Již na konci 19. 

století začal pracovat na využití hyperbarického vzduchu. Jeho využití se uplatnilo od 

nalévání piva pod tlakem až po podávání anestezie. Roku 1917 vymyslel systém pro léčbu 

potápěčských nehod. Od konce 19. století po současnost rodinná firma Drager vyrábí 

nespočet prostředků pro zlepšení života z mnoha odvětví jako je např. potápění, lékařství, 

důlní hornictví, horolezectví a mnoha dalších. Dnes je firma Drager předním výrobcem 

hyperbarických komor. (Drager, 2014) 

V dnešní době mají hyperbarické komory uplatnění především v lékařství. Sekundární 

uplatnění je v letectví a potápění. 
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3.6.1 Rozdělení hyperbarických komor (Hyperbarická komora, 2013) 

 

1) Podle určení 

 komory léčebné 

 komory potápěčské 

 komory pro experimentální lékařský výzkum 

2) Podle velikosti 

 komory malé  

 komory střední 

 komory velké 

3) Podle plnění 

 vzduch 

 kyslík 

 jiné plyny (např. TRIMIX) 

 

3.7 Intelekt, definice, rozdělení 

 

 Wechsler uvádí ve své knize z roku 1958: „Inteligence je celková neboli globální 

schopnost jedince účelně jednat, racionálně myslet a účinně se vyrovnávat svým prostředím.“ 

Pojem intelekt a inteligence se někdy používá jako totožný pojem, jindy diferencuje. 

Inteligence je považována za všeobecnou schopnost orientovat se správně v nové situaci a 

najít originální způsob řešení úkolů a problémů, které život nebo modelové požadavky 

kladou. Inteligence je soubor schopností sloužících k poznávání a řešení problémů. 

(Malindová, 2009) 

Intelekt je definován jako schopnost operovat správně s obecnými abstraktními pojmy 

podle logických zákonů, tvořit pravdivé soudy a usuzování dojít k novým poznatkům, 

popřípadě korigovat staré. (Malindová, 2009) 

Vrozený základ intelektu tvoří soubor schopností, jako jsou operace s čísly, 

porozumění, rychlost vnímání, chápání prostoru a souvislostí apod. (Wikiskripta, 2014) 
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3.7.1 Spearmanova dvoufaktorová teorie  

 

Roku 1904 Spearman (1863 – 1945) definoval inteligenci jako jednotnou a 

nedělitelnou schopnost, kromě níž existují různé zvláštní schopnosti. Zavádí tzv. faktor 

obecné inteligence (g faktor). Inteligence se podle Spearmana skládá z obecného faktoru g a 

ze specifických faktorů s. G faktor, tedy obecná inteligence, se uplatňuje při řešení všech 

kognitivních úloh a problémových situací, zatímco působnost specifických faktorů závisí na 

konkrétním charakteru dané úlohy. Tato teorie se ale neudržela. (Malindová, 2009) 

Pokrok v pojetí inteligence přinesla faktorová analýza. L. L. Thurstone, kde autor určil 

přes deset činitelů, které podle něj tvoří inteligenci. Jsou to základní schopnosti, relativně na 

sobě nezávislé. (Malindová, 2009) 

 Faktor V – verbální (chápaní slov) 

 Faktor S – prostorový činitel (vybavování prostorových představ a operování s nimi) 

 Faktor P – činitel všímavosti (zachycování optických rozdílů a zjišťování rozdílů a  

podobností na předmětech) 

 Faktor R – uvažování (např. schopnost detekce logického sledu v řadách písmen) 

 Faktor W – slovní pohotovost (snadné mluvení a písemné vyjadřování) 

 Faktor N – početní, numerický (řešení aritmetických úloh) 

 Faktor M – paměťový 

Použité faktory v testu jsou napsány u jednotlivých úkolů testu, 
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4. APLIKAČNĚ-PRAKTICKÁ ČÁST 
 

4.1 Rozdělení do skupin 

 

Celkový počet probandů byl 60, kteří byli měřeni v hyperbarické komoře. Rozděleni 

byli do 3 skupin po stejném počtu dvaceti dle dosažené kvalifikace v systému CMAS. Viz. 

Tabulka č. 4. Skupina byla složena z mužů i žen ve věkovém intervalu 21 až 47 let. 

 Ve skupině 1 – P* jsou probandi rozděleni pomocí zkratky X 

 Ve skupině 2 – P** jsou probandi rozděleni pomocí zkratky Y 

 Ve skupině 3 – P***+ jsou probandi rozděleni pomocí zkratky Z 

Tabulka č. 4. Rozdělení kvalifikací CMAS dle SPČR (Šraier, 2005) 

Kvalifikace Oprávnění Vstupní požadavky 

CMAS P* Potápět se ve volné vodě 

s držiteli kvalifikací P* a 

nebo P** do hloubky 

maximálně 20 m, 

v doprovodu potápěče 

s kvalifikací P*** nebo 

instruktora i do hloubek přes 

20m. 

Věk minimálně 14 let, 

uplavat na hladině 200 

metrů, udržet se na hladině 5 

min šlapáním vody 

CMAS P** Plně vycvičený potápěč 

schopný vykonávat funkci 

jistícího potápěče nebo 

návodčího. 

P*, Věk minimálně 15 let, 

Minimálně 20 ponoru na 

volné vodě 

CMAS P*** divemaster Plně vycvičený a zkušený 

potápěč schopný vést 

skupinu potápěčů, vykonávat 

funkci vedoucího potápěče, 

pomáhat s dozorem na 

účastníky potápěčského 

výcviku. 

P**, věk minimálně 18 let, 

Minimálně 60 ponorů na 

volné vodě, z toho 30 

v náročných podmínkách 



32 

 

Pozn. Do skupiny 3 – CMAS P*** z důvodu nedostatku divemasterů byla tato skupina 

doplněna instruktory. 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že probandi ve skupinách takto rozděleny mají různé 

zkušenosti s technickými ponory, tudíž i s hloubkovým opojením. Mezi technické ponory, 

které se musejí plnit pro získání příslušné kvalifikační stupně, patří např.: 

 Ponor ve snížené viditelnosti 

 Ponor v proudech 

 Ponor ve větších hloubkách 

 Noční ponor 

 

4.2  Plán ponoru 

 

Plán ponoru byl zvolen možnostmi hyperbarické komory. Celkový dosažený čas 

strávený v komoře byl 84 minut. Čas strávený v maximální hloubce 80 metrů byl 15 minut 

včetně sestupu. Po celou dobu sestupu do maximální hloubky a až do výstupu na hloubku 18 

metrů byl v hyperbarické komoře dýchán vzduch. Od hloubky 18 metrů byl pomocí 

dýchacích masek podáván čistý kyslík pro urychlení dekompresních postupů.  

Graf č. 1 Plán ponoru.  Zdroj: archiv Mudr. Miloše Sázela 
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Tabulka č. 5. Plán ponoru s dekompresními zastávkami a použitého dýchacího média. Zdroj 

archiv Mudr. Miloše Sázela 

 

Graf č. 2. Teplota v hyperbarické komoře v průběhu ponoru. Zdroj: archiv Mudr. Miloše 

Sázela 
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4.3  Test 

 

Test, jelikož nebyl nalezen žádný standardizovaný test pro měření v takto 

nestandardizovaných podmínkách, byl vytvořen nový test. Viz obr. č. 5.  V prvopočátcích 

experimentu byl vyzkoušen klasický standardizovaný IQ test. Tento test se ihned v prvních 

měření prokázal jako nevyhovující z několika příčin. Například:  

 IQ test měl dlouhou dobu vypracování, tudíž nebylo možné po časové stránce a délce 

ponoru, ho vypracovat. 

 IQ test měřil inteligenci, ale toto nebylo předmětem experimentu. 

Na tyto vzniklé problémy byl vytvořen vlastní test s otázkami vytvořenými na 

otestování smyslů potápěče pod dusíkovým opojením. Každá otázka je zaměřena na určité 

smysly potápěče, které je nutno zvládat v krizových situacích pod vodní hladinou.  
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Obr. č. 4. Prohlášení probanda před experimentem. Zdroj archiv Alea divers 
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Obr. č. 5. Test určený pro experiment na hladině a v hloubkách 35 a 80 metrů. Zdroj: archiv 

Alea divers 
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4.4 Rozdělení a hodnocení testových otázek: 

 

4.4.1 Úkol (hmatový test) 

V hyperbarické komoře se nacházel látkový pytlík o rozměrech 10x10 cm. V tomto 

pytlíku se nacházel různý počet mincí a úkolem probandů bylo pouze pomocí hmatu, nikoliv 

zraku, spočítat příslušný počet mincí. 

Hodnocení: Maximální počet bodů 2 

 2 body - Přesné určení počtu mincí 

 1 bod – Počet mincí se rovnal ±1 

 0 bodů – Výsledná odchylka byla ≥ 2 

 

4.4.2 Úkol (poslechový test) 

Do hyperbarické komory byl pomocí reproduktoru od manuální obsluhy (viz. Obr. 2) 

přečtena krátká věta o maximálním počtu 4 slov. Věta byla čtena pomalu, hlasitě a pouze 

jednou. 

Příklad: Velká vlajka vlála velice.  

Hodnocení: maximální počet bodů 4 

 4 body – Věta přesně napsaná do testu, jak byla čtena do reproduktoru 

 3 body – Jedno slovo ze 4 bylo špatně napsáno 

 2 body – Dvě slova ze 4 byla špatně napsána 

 1 bod – Tři slova ze 4 byla špatně napsána 

 0 bodů – Celá věta byla špatně napsána nebo nebyla napsána vůbec 
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4.4.3 Úkol (zrakový test)  

Na testu bylo vypsáno 7 řádků po 6 písmen. Každý řádek byl velikostí písmen vždy o 

něco menší než předešlý, takže bylo stále horší rozpoznat písmena. Podle hloubky se zadání 

testu vždy měnil úkol. Vždy šlo o to psát určité písmeno z řádku dle úkolu.  

Příklad: Napište vždy 3. písmeno z leva v příslušném řádku. 

Hodnocení: maximální počet bodů 7 

 7 bodů – napsání správně všech písmen ze všech řádků 

 6 bodů – Dosažení jedné chyby  

 5 bodů – Dosažení dvou chyb 

 4 body – Dosažení tří chyb 

 3 body – Dosažení čtyř chyb 

 2 body – Dosažení pěti chyb 

 1 bod – Dosažení šesti chyb 

 0 bodů – Dosažení 7 chyb nebo nevyplnění testu 

 

4.4.4 Úkol (test prostorový činitel) 

Tento test obsahoval 4 řádky. V každém řádku bylo 5 slov o délce 4 písmen. Úkolem 

bylo najít a napsat slovo ze zvoleného pořadí a řádku. 

Příklad: Napište 3 slovo ze 4 řádku. 

Hodnocení: maximální počet bodů 3 

 3body – Slovo bylo napsáno správně  

 2 body – Slovo bylo napsáno ze správného řádku i ve správném pořadí. Chyba 

špatného opsání slova. 

 1 bod – Slovo bylo opsáno sice správně, ale bylo to vedlejší slovo než zadával úkol. 

Tzn. o jedno slovo vlevo nebo vpravo. 

 0 bodů – Slovo nebylo napsáno, bylo napsáno vedlejší slovo a špatně nebo slovo bylo 

napsáno správně, ale v pořadí o více než jedno slovo. 
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4.4.5 Úkol (numerický test) 

Úkolem tohoto testu bylo sečíst tři čtyřciferná čísla. Počet rovnic byl 2. 

Hodnocení: maximální počet bodů 2 

 2 body – Oba dva příklady byly vypočteny správně. 

 1 bod – Jeden příklad byl vypočten špatně. 

 0 bodů – Příklady nebyly vypočteny nebo byly vypočteny se špatným výsledkem. 

 

4.5 Testování věcných a statických hypotéz 

 

Statická hypotéza je tvrzení (domněnka, předpoklad) o základním souboru, kterou je 

možné ověřit statistickými metodami na základě údajů výběrového souboru. Nejčastěji je 

možno se setkat s hypotézami o parametrech a vlastnostech základního souboru, o 

pravděpodobnostním rozložení základního souboru, dále jsou hypotézy týkající se porovnání 

parametrů, vlastností, a pravděpodobností rozdělení dvou, resp. více základních souborů. 

(Stehlíková, 2009) 

Věcná významnost, jakožto výsledek ,,x“, vyjde rozdílem dvou vzájemně 

porovnatelných veličin v procentech. Hladina věcné významnosti byla zvolena na hladině 

10%. Pokud výsledek nebude dosahovat  hladiny 10%, znamená to, že tento výsledek je 

menší než zvolená hladina věcné významnosti a je možné ho považovat za věcně 

nevýznamný. Pokud po rozdílu bude výsledek x > 10% znamená to, že výsledek rozdílu je 

věcně významný.  

Pokud bude dosaženo při testování věcné významnosti výsledku významný, je třeba 

ověřit, zde je výsledek i statisticky významný. 

Pro testování statických hypotéz v této práci byl použit modifikovaný Studentův t – 

test. Modifikovaný studentův t – test umožňuje testovat shodu dvou středních hodnot. Tato 

funkce, resp. Studentův t – test byl použit v programu Excel 2010.  

 

 



40 

 

Pro výpočet statické hypotézy byly do funkce t – test vloženy data z příslušných 

výsledku dané skupiny nebo výsledky z různé skupiny. 

Příklad: Výpočet věcné a statistické hypotézy ze skupiny 1 – P * pro hladinu a 80 

metrů. 

1) výpočet věcné významnosti 

Úspěšnost testu skupiny 1 – P* byla na hladině 96,11% a úspěšnost testu v 80 

metrech byla 72,78%. 

96,11 – 72,78% = 23,33% (výsledek je věcně významný, protože je větší než 

zvolena hladina významnosti 10%, skupina udělala v testu v 80 metrech o 23,33% 

více chyb než v testu na hladině). 

2) výpočet statické významnosti 

V programu Excel bude spuštěna funkce T – test. Do matice 1 budou vloženy 

výsledky ze sloupce na hladině jednotlivých probandů z testu. Do matice 2 budou 

vloženy výsledky ze sloupce v 80 metrech u stejných probandů. Studentův t – test 

vypočítá hladinu statické významnosti. Pro tento příklad je výsledek 0,152898. 

 

Tabulka č. 6. Formulace výsledku testování hypotézy k hladině p<0,05 dle Stehlíkové (2009) 

P - hodnota Výsledek považujeme za 

≤ 0,01 velmi významný 

(0,01;0,05˃ Významný 

(0,05;0,1> marginálně (okrajově) významný 

>0,1 nevýznamný 

 

3) formulace výsledku 

Tento výsledek 0,152898 v porovnání se zvolenou hladinou p<0,05 statistické 

významnosti značí, že tento výsledek testování statické hypotézy je považován za 

statisticky nevýznamný. Výsledek značí, že i když skupina dosáhla velké věcné 

významnosti, nejsou zde až tak velké rozdíly ve výsledcích. 
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4.6 Výsledky testu 

 

Tabulka. č. 7.  Výsledky testů skupiny 1 – P* na hladině, v 35 a 80 metrech. 

Skupina 1 (P*) Hladina 35 metrů 80 metrů 

Úkol 1. 2.  3. 4. 5. ∑ 1. 2. 3. 4. 5. ∑ 1. 2. 3. 4. 5. ∑ 

X01 2 4 6 3 2 17 2 4 6 3 0 15 2 2 4 1 0 9 

X02 2 4 7 3 2 18 2 4 7 2 1 16 2 0 7 3 2 14 

X03 2 4 7 3 2 18 2 2 7 3 2 16 2 0 7 3 2 14 

X04 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 0 16 

X05 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 0 16 2 2 7 3 2 16 

X06 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 0 15 0 4 0 0 2 6 

X07 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 2 17 2 3 7 3 1 16 

X08 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 2 4 7 1 1 15 

X09 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 2 18 2 2 7 0 0 11 

X10 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 1 4 7 3 1 16 

X11 2 4 7 3 2 18 0 4 7 1 2 14 0 3 7 1 2 13 

X12 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 2 17 1 2 7 1 1 12 

X13 2 0 5 3 2 12 2 4 5 3 1 15 0 0 5 3 2 10 

X14 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 2 17 

X15 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 0 2 7 3 0 12 

X16 2 4 7 3 2 18 0 4 7 3 2 16 0 0 7 3 0 10 

X17 2 4 7 3 2 18 2 4 4 1 2 12 2 4 3 1 0 10 

X18 2 4 7 3 1 17 2 3 7 3 2 17 2 4 7 1 1 15 

X19 2 0 7 3 2 14 2 4 7 3 0 16 2 4 7 1 1 15 

X20 2 3 7 3 2 17 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 0 15 
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Tab. č. 8.  Výsledky testů skupiny 2 – P** na hladině, v 35 a 80 metrech. 

Skupina 2 (P**) Hladina 35 metrů 80 metrů 

Úkol 1. 2.  3. 4. 5. ∑ 1. 2. 3. 4. 5. ∑ 1. 2. 3. 4. 5. ∑ 

Y01 2 4 7 3 1 17 2 3 7 3 1 16 2 3 7 3 1 16 

Y02 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 

Y03 2 4 7 3 1 17 2 4 0 1 2 9 2 4 0 1 0 7 

Y04 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 

Y05 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 2 2 6 3 2 15 

Y06 2 4 7 3 2 18 2 3 5 3 2 15 2 4 5 3 2 16 

Y07 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 1 16 2 3 7 3 1 16 

Y08 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 2 17 2 4 7 3 2 18 

Y09 2 1 7 3 2 15 2 2 7 3 2 16 2 4 7 3 1 17 

Y10 2 3 7 3 2 17 2 3 7 3 2 17 2 3 7 3 2 17 

Y11 2 4 7 3 2 18 1 4 7 3 1 16 2 4 7 3 0 16 

Y12 2 3 7 3 2 17 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 1 17 

Y13 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 0 16 2 2 7 0 2 13 

Y14 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 2 18 

Y15 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 2 4 7 1 2 16 

Y16 2 4 7 3 2 18 2 2 7 2 1 14 2 4 7 3 0 16 

Y17 2 3 7 3 0 15 2 2 7 3 1 15 2 4 7 3 1 17 

Y18 2 4 7 3 2 18 1 2 7 0 2 12 2 4 7 3 2 18 

Y19 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 2 4 0 1 2 9 

Y20 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 1 17 
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Tab. č. 9.  Výsledky testů skupiny 3 – P***+ na hladině, v 35 a 80 metrech. 

Skupina 3 
(P***+) 

Hladina 35 metrů 80 metrů 

Úkol 1. 2.  3. 4. 5. ∑ 1. 2. 3. 4. 5. ∑ 1. 2. 3. 4. 5. ∑ 

Z01 2 4 6 3 2 17 2 4 6 3 2 17 2 3 6 3 2 16 

Z02 2 0 7 3 2 14 2 0 7 3 1 13 2 4 7 3 2 18 

Z03 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 

Z04 2 3 7 3 2 17 2 2 7 3 0 14 2 2 7 3 2 16 

Z05 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 2 17 2 3 7 3 2 18 

Z06 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 2 17 2 4 7 3 2 18 

Z07 2 2 7 3 2 16 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 

Z08 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 2 4 7 1 2 16 

Z09 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 0 15 

Z10 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 0 16 

Z11 2 3 7 3 1 17 2 3 6 3 1 15 2 3 7 3 0 15 

Z12 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 2 17 2 4 7 3 2 18 

Z13 1 4 7 3 2 17 2 4 7 3 2 18 2 3 7 3 2 17 

Z14 2 3 7 3 2 17 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 

Z15 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 2 18 2 4 0 0 0 6 

Z16 2 3 7 3 2 17 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 0 16 

Z17 2 2 7 3 1 15 2 0 5 3 2 12 1 4 7 3 0 15 

Z18 2 2 7 3 2 16 2 4 7 3 2 18 2 0 7 3 2 14 

Z19 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 2 4 7 3 1 17 

Z20 2 4 7 3 2 18 2 4 7 3 1 17 2 3 7 3 2 17 
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4.7 Vyhodnocení 

 

V každé skupině byly vyhodnoceny bodově data z každého úkolu a posléze celkové 

výsledky každého probanda pro test na hladině, v 35 a 80 metrech. Výsledky jsou převedeny 

do procent, kde se je možné posoudit rozdílnost výsledku dané skupiny i skupin mezi sebou. 

Maximální celkový počet bodů skupiny pro každou část testování (na hladině, 35 a 80 

metrů) byl 360. 

 

4.7.1 Výsledky pro skupinu 1 – P* (tab. č. 7) 

Maximální počet bodů: 360, úspěšnost v % z maximálního bodového ohodnocení 

Získaný počet bodů:  

 Hladina: 346 bodů (96,11%) 

 35 metrů: 326 bodů (90,56%) 

 80 metrů: 262 bodů (72,78%) 

 

4.7.1.1 Hladina 

První část testování probíhalo v učebně, která se nacházela cca 350 m. n. m. Pro tento 

test byl zvolen pracovní název hladina jakožto 0 metrů hloubky. Očekával se na hladině 

výsledek 360 bodů (100%), ale tyto chyby především vznikaly z nepozornosti, 

nesoustředěnosti a určitý vliv mohla mít i samotná inteligence probandů. V prvním úkolu 

(hmatový test) měli probandi pouze pomocí hmatu, nikoliv pomocí zraku, identifikovat počet 

mincí v látkovém pytlíku. Tento úkol byl na hladině zvládnut bez problémů a skupina 1 – P* 

měla 100% úspěšnost. V druhém úkolu (poslechový test) získala skupina 71 z 80 bodů 

(88,75%). Ze skupiny 20 probandů dva probandi nevyplnili tento úkol vůbec. Tento problém 

byl odůvodněn nesoustředěností. Jeden proband napsal ve větě 1 chybu a tím získal 3 ze 4 

bodů. Ve 3. úkolu (zrakový test) skupina získala 137 ze 140 bodů (97,86%). Pouze dva 

probandi z 20 nezískali plný počet 7 bodů. Tento problém byl odůvodněn zrakovou 

indispozicí, která se promítla i v dalších částech měření. Úkol č. 4 (prostorový činitel) byl 

zvládnut na hladině na plný počet 3 bodů (100%) u všech probandů. V 5. úkolu (numerický 

test) získali na hladině 38 bodů z možných 40 (95%). U dvou probandů byla nalezena po 
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jedné chybě. Tyto chyby u probandů, po prozkoumání i v dalších částech měření, neměli za 

následek inteligenci na numerické operace, ale pouhá nepozornost a nesoustředěnost. Ti samí 

probandi v dalších částech testu (35 a 80 metrů) měli tento úkol za plný počet bodů (100%). 

Celkový výsledek získaný probandy na hladině byl 346 bodů (96,11%). 

 

4.7.1.2 Hloubka 35 metrů 

Druhá část měření probíhala v hyperbarické komoře. Na probandy působil nejen tlak 

dané hloubky, tudíž se zde mohli projevit známky dusíkové narkózy, ale i stres způsobený 

cizím prostředím. Výsledky druhé části testu, oproti výsledkům z první části testu, měli nižší 

procentuální úspěšnost. Celkový výsledek skupiny pro druhou část testu byl 326 bodů 

z celkových 360 (90,56%). Již v 1. úkolu (hmatový test), kde probandi na hladině získali 

100%, nastal pokles úspěšnosti. Dva probandi získali 0 bodů z 2 možných. Celkové snížení 

úspěšnosti pro 1. úkol v hloubce 35 metrů klesl na 95% z původních 100% na hladině. Ve 

druhém úkolu (poslechový test) nastal jako u jediného úkolu ze všech 5 úkolů zlepšení. 

Probandi získali 74 oproti 72 bodům na hladině. Toto zlepšení, oproti hladině, je možno 

přisuzovat stresu prostředí jakožto hyperbarické komory, tudíž i většímu soustředění na 

splnění daného úkolu oproti hladině. Ve 3. úkolu, jak již bylo zmíněno pro test na hladině, 

dva probandi nezískali plný počet bodů z důvodu zrakové indispozice. K těmto probandům 

přibyl další proband, který získal pouze 4 z možných 7 bodů. Tento problém, po zkoumání 

dalších částí testu, se dá přisoudit nástupu dusíkového opojení. I na dalším úkolu č. 4 se 

začalo projevovat dusíkové opojení. Ze získaných 100% na hladině probandi v 35 metrové 

hloubce získali pouze 91,67%. V posledním 5. úkolu nastal pokles ze všech dílčích úkolu 

největšího rozdílu. Jednalo se zde o aritmetické operace.  Probandi měli o 25% horší 

úspěšnost oproti vypracování testu na hladině. Pro tento úkol už zde bylo patrné působení 

dusíkového opojení. 

 

4.7.1.3 Hloubka 80 metrů 

V hloubce 80 metrů bylo dusíkové opojení velice znát na výsledcích. Probandi, 

intoxikování dusíkem, udělali oproti hladině a 35 metrům nespočet chyb na víc a to se 

projevilo na výsledcích. Při 1. úkolu (hmatový test) skupina získala pouze 28 z možných 40 

bodů. Tož odpovídá zhoršení oproti hladině o 30%. V 2. úkolu (poslechový test) skupina 1 – 

P* získala 50 z možných 80 bodů. Ve výsledcích pro 80 metrů při 3. úkolu (zrakový test) bylo 
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zjištěno nejmenšího rozdílu výsledné úspěšnosti oproti jiným dílčím úkolům pro tuto hloubku. 

Při této hloubce bylo získáno 124 z možných 140 bodů. Ve 4. úkolu (prostorový činitel) bylo 

skupinou získáno 40 bodů. (66,67%). V posledním 5. úkolu (numerický test) bylo pozorováno 

největšího rozdílu v celkových výsledcích testů z hladiny, 35 a 80 metrech. Pro aritmetické 

operace úspěšnost klesla na 20 bodů, což odpovídá 50% z celkové možné úspěšnosti. Při 

tomto úkolu bylo velice znatelné dusíkové opojení na probandech, kteří nedokázali vypočítat 

součet tří čísel v hloubce 80 metrů. 

 

4.7.1.4 Věcná a statická významnost pro skupinu 1 – P* 

 

Hladina vs. 35 metrů  

Celkový procentuální rozdíl úspěšnosti výsledků ve skupině 1 – P* mezi hladinou a 35 

metry vyšel 5,5%. Tento výsledek nepřesáhl zvolenou hladinu věcné významnosti 10%. 

Výsledek 5,5% značí, že rozdíl mezi výsledky testu na hladině a výsledky testu v 35 metrech 

nemají příliš velký rozdíl. Statistická významnost mezi testem na hladině a testem v 35 

metrech vyšel 0,0248. Tento výsledek ze statické významnosti značí, že je významný. Tyto 

dva výsledky ukazují na to, že tyto rozdíly mají statistickou významnost, ale z věcné 

významnosti vyplývá, že skupina udělala v 35 metrech pouze o 5,5% více chyb než na 

hladině, tudíž není potřeba se dále tímto problémem zabývat. 

 

Hladina vs. 80 metrů 

Celkový procentuální rozdíl úspěšnosti mezi hladinou a 80 metry vyšel 23,33%. Tento 

výsledek přesáhl hladinu věcné významnosti, tudíž zaručuje věcnou významnost. Po 

výpočtech pomocí Studentova t – testu vyšla hladina statistické významnosti 1,0174, což je 

větší než zvolená statistická významnost p<0,05. Výsledek je tedy statisticky nevýznamný. 

Skupina 1 – P* sice udělala v testu v 80 metrech o 23,33% více chyb než v testu na 

hladině, ale výsledek ze statické významnosti je nevýznamný.  
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graf č. 3. Výsledky testů pro hladinu, 35 metrů a 80 metrů u skupiny 1 – P*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Hladina 35 metrů 80 metrů

96,11% 

90,56% 

72,78% 

Výsledky jednotlivých testů skupiny 1 - P* 

(%)  



48 

 

4.7.2 Výsledky pro skupinu 2 – P** (tab. č. 8) 

Maximální počet bodů: 360, úspěšnost v % z maximálního bodového ohodnocení 

Získaný počet bodů: 

 Hladina: 350 bodů (97,22%) 

 35 metrů: 319 bodů (88,61%) 

 80 metrů: 315 bodů (87,50%) 

 

4.7.2.1 Hladina 

Na hladině skupina 2 – P** byla celkově úspěšnější než skupina 1 – P*. Při 1. úkolu 

(hmatový test) dosáhla skupina 100% úspěšnosti. Ve 2. úkolu (poslechový test) se vyskytli u 

třech probandů chyby. Dva probandi dosáhli 3 ze 4 možných bodů a jeden získal pouze 1 bod. 

Tento problém, jak už bylo zmíněno, se přisuzuje nepozornosti. Ve 3. a 4. úkolu (zrakový test 

a prostorový činitel) skupina dosáhla opět 100% úspěšnosti. V posledním úkolu č. 5 

(numerický test) na hladině dosáhla skupina 90% úspěšnosti. Dva probandi ze skupiny udělali 

v součtu po jedné chybě a jeden ze skupiny probandů nezvládl spočítat ani jeden ze zadaných 

příkladů. U téhož probanda po prozkoumání v dalším průběhu testování je tato chyba 

přisuzována nepozornosti a nesoustředěnosti. 

 

4.7.2.2 35 metrů 

Při testování ve 35 metrů už bylo ve skupině přítomno dusíkové opojení a to se 

projevilo v jednotlivých úkolech i v celkových výsledcích. V 1. úkolu (hmatový test) skupina 

získala 38 bodů (95%) z možných 40. Pouze dva probandi při hmatovém testu napočítali buď 

o jednu minci navíc, nebo o jednu minci méně než byl správný počet v látkovém sáčku. Při 2. 

úkolu (poslechový test) bylo zjištěno zhoršení oproti testu na hladině. Skupina zde dosáhla 67 

bodů z 80 oproti hladině, kde skupina dosáhla 74 bodů. Ve 3. úkolu (zrakový test) se ve 

skupině našli dva probandi, kteří v tomto úkolu chybovali. Jeden proband získal 5 ze 7 

možných bodů. Druhý proband vyplnil tento test celý špatně. V jeho případě, při tomto úkolu, 

bylo znát už ve 35 metrech silné dusíkové opojení. Ve 4. úkolu (prostorový činitel) získala 

skupina celkově 54 bodů z možných 60, což značí, že skupina pod dusíkovým opojením tento 

úkol zvládla dobře. V posledním 5. úkolu (numerický test) bylo na výsledcích vypozorováno 

velké ovlivnění dusíkem. Probandi měli velké problémy se součtem tří čísel. Pouze polovina 
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probandů zvládla spočítat oba dva zadané příklady. Skupina za 5. úkol dosáhla 29 z možných 

40 bodů, což odpovídá celkové úspěšnosti z tohoto úkolu 72,5 %. 

 

4.7.2.3 80 metrů 

Při testování v 80 metrech se neprojevilo velké zhoršení oproti měření v 35 metrech. 

Při 1. úkolu (hmatový test) a 2. úkolu (poslechový test) došlo ve skupině ke zlepšení oproti 

měření ve 35 metrech. Úkoly č. 3, 4 a 5 zaznamenaly mírné zhoršení. Skupina dosáhla 

celkové úspěšnosti v testu v 80 metrech 87,5 % což je o 1,11% horší, než úspěšnost testu 

měřený v 35 metrech. 

 

4.7.2.4 Věcná a statistická významnost pro skupinu 2 – P** 

 

Hladina vs. 35 metrů  

Celkový procentuální rozdíl úspěšnosti mezi hladinou a 35 metry dosáhl hladiny 

8,61%. Tento výsledek nedosahuje hladiny věcné významnosti 10% a značí, že skupina 2 – 

P** v testu v 35 metrech udělala pouze o 8,61% více chyb než v testu na hladině. Při 

testování statické hypotézy dosáhl výsledek hladiny 0,0032. Tento výsledek je statistický 

velmi významný, ale z důvodů dosažení rozdílů chyb obou testů pouze 8,61% není potřeba se 

tímto problémem více zabývat. 

Hladina vs. 80 metrů 

Celkový procentuální rozdíl úspěšnosti mezi hladinou a 80 metry vyšel 9,77%. Tento 

výsledek nedosahuje 10% věcné významnosti. Jelikož se věcná významnost dosahovala 

hladiny zvolené věcné významnosti 10%, byla vypočtena i statistická významnost. Použití T – 

testu pro výpočet statistické významnosti dosáhl výsledek hladiny 0,0077, což je výsledek, 

který je statistické velmi významný. Tento výsledek je statistický velmi významný, ale 

z důvodů dosažení rozdílů chyb obou testů pouze 9,77% není potřeba se tímto problémem 

více zabývat. 
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graf č. 4. Výsledky testů pro hladinu, 35 metrů a 80 metrů u skupiny 2 – P**
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4.7.3 Výsledky pro skupinu 3 – P***+ (tab. č. 9) 

Maximální počet bodů: 360, úspěšnost v % z maximálního bodového ohodnocení 

 Hladina: 341 bodů (94,72%) 

 35 metrů: 334 bodů (92,78%) 

 80 metrů: 321 bodů (89,17%) 

 

4.7.3.1 Hladina 

Na hladině získala tato skupina nejmenší procentuální úspěšnost ze všech tří skupin. 

Dle prostudování výsledku je tato chyba přisuzována nedbalosti, nesoustředěnosti a 

nepozornosti. V 1. úkole (hmatový test) jako jediná skupina ze všech skupin nezískala 100% 

úspěšnost. V 2. úkole (poslechový test) dosáhla skupina 66 z 80 bodů, což odpovídá 

úspěšnosti 82,5% a opět nejhorší dosažená úspěšnost ze všech skupin v tomto úkolu.  Ve 3. 

úkole (zrakový test) získala skupina 99,29%. Pouze u jednoho probanda se vyskytla jedna 

chyba. Ve 4. úkolu (prostorový činitel) byla dosažena 100% úspěšnost. V posledním 5. úkolu 

(numerický test) bylo dosaženo stejně jako ve skupině 2 – P** pouze 36 z možných 40 bodů. 

Jelikož se jednalo, jak už bylo řečeno, o jednoduchý součet tří čísel, chyba se přisuzuje 

nedbalosti a nepozornosti. 

 

4.7.3.2 35 metrů 

Ve skupině 2 – P** se při měření ve 35 metrech neprojevilo velké dusíkové opojení. 

Při porovnávání výsledků z hladiny a výsledků z 35 metrech lze říci, že se probandi 

v hyperbarické komoře více soustředili a to se projevilo i na výsledcích, i když nutno 

podotknout, že v této hloubce působí určitou mírou hloubkové opojení dusíkem. V 1. úkole 

(hmatový test) získala skupina 100%. Ve 2. úkole (poslechový test) získala úspěšnosti 82,5%, 

což je stejná úspěšnost, jako při vypracování tohoto dílčího úkolu na hladině. Ve 3. úkolu 

(zrakový test) skupina dosáhla 136 z možných 140 bodů. Pouze u dvou probandů se vyskytla 

jedna chyba a u jednoho dvě chyby. 4. úkol (prostorový činitel) byl zvládnut se 100% 

úspěšností. Poslední 5. úkol byl z 80% úspěšný. 
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4.7.3.3 80 metrů 

Výsledky skupiny 3 – P***+ pro 80 metrů byli nejúspěšnější ze všech tří skupin. Úkol 

č. 1 byl zvládnut pouze s jednou chybou u jednoho probanda. Při 2. úkolu (poslechový test) 

byla dosažena 85% úspěšnost, která je největší dosažená úspešnost u tohoto dílčího úkolu 

v této skupině oproti měření na hladině a v 35 metrech. Ve 3. úkolu (zrakový test) se vyskytla 

chyba u dvou probandů. U jednoho byla ve výsledcích nalezena jedna chyba. Druhý proband 

v 80 metrech vyplnil tento dílčí úkol celý špatně, tudíž získal 0 bodů. Ve 4. úkolu (prostorový 

činitel) byla získána největší úspěšnost ze všech 3 skupin v 80 metrech, 91,67%.  

V posledním 5. úkolu (numerický test) bylo získáno 65%. Šest probandů nedokázalo 

vypočítat ani jeden ze dvou příkladů správně. 

 

4.7.3.4 Věcná a statistická významnost pro skupinu 3 – P***+ 

 

Hladina vs. 35 metrů  

Celkový procentuální rozdíl úspěšnosti mezi hladinou a 35 metry vyšel 7,22%. Tento 

výsledek nedosahuje zvolené hladiny věcné významnosti 10%. Při testování statické 

významnosti dosáhl výsledek hladiny 0,2295, tudíž je statisticky nevýznamný. Skupina při 

testu nedosáhla velkého rozdílu chyb, tudíž skupina nebyla ovlivněna dusíkovým opojením. 

Hladina vs. 80 metrů 

Celkový procentuální rozdíl úspěšnosti mezi hladinou a 80 metry vyšel 5,55%. Tento 

výsledek nedosahuje 10% věcné významnosti. Po použití T – testu pro výpočet statistické 

významnosti dosáhla hladina statistické významnosti 0,0646. Tento výsledek je marginálně 

(okrajově) významný. Skupina nedosáhla velkých rozdílu výsledků mezi hladinou a 

jednotlivými testy v hloubkách. 

 

 

 

 



53 

 

 

graf č. 5. Výsledky testů pro hladinu, 35 metrů a 80 metrů u skupiny 3 – P*** 
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4.7.4 Srovnání skupin 

V grafu č. 6. je možné vypozorovat míru působení dusíkového opojení na intelekt na 

jednotlivé skupiny.  

 

4.7.4.1 Věcná a statistická významnost mezi jednotlivými skupinami 

 

Srovnání skupiny 1 – P* a skupiny 2 – P** v 35 metrech 

Věcná významnost v 35 metrech mezi skupinou 1 – P* a skupinou 2 – P** dosáhla 

hladiny 1,95% což odpovídá věcné nevýznamnosti. Statická významnost dosáhla hladiny 

0,2832. Tento výsledek je statisticky nevýznamný. Výsledky testů skupiny 1 – P* a skupiny 2 

– P** v 35 metrech nedosáhly velkých rozdílů. 

 

Srovnání skupiny 1 – P* a skupiny 3 – P***+ v 35 metrech 

Věcná významnost v 35 metrech mezi skupinou 1 – P* a skupinou 3 – P***+ dosáhla 

hladiny 2,22% což odpovídá věcné nevýznamnosti. Statistická významnost dosáhla hladiny 

0,2271. Tento výsledek je statisticky nevýznamný. Výsledky testů skupiny 1 – P* a skupiny 3 

– P***+ v 35 metrech nedosáhly velkých rozdílů. 

 

Srovnání skupiny 2 – P** a skupiny 3 – P***+ v 35 metrech 

Věcná významnost v 35 metrech mezi skupinou 2 – P** a skupinou 3 – P***+ dosáhla 

hladiny 4,17% což odpovídá věcné nevýznamnosti. Statistická významnost dosáhla hladiny 

0,1223. Tento výsledek je statisticky nevýznamný. Výsledky testů skupiny 2 – P** a skupiny 

3 – P***+ v 35 metrech nedosáhly velkých rozdílů. 
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Srovnání skupiny 1 – P* a skupiny 2 – P** v 80 metrech 

Věcná významnost v 80 metrech mezi skupinou 1 – P* a skupinou 2 – P** dosáhla 

hladiny 14,72% což odpovídá věcné významnosti. Statistická významnost dosáhla hladiny 

0,0036. Tento výsledek je statisticky velmi významný. Výsledky pro test v 80 metrech mezi 

skupinou 1 – P* a skupinou 3 – P***+ dosáhly velké rozdílnosti v úspěšnosti, tudíž se 

potvrdila zvolená hypotéza. 

 

Srovnání skupiny 1 – P* a skupiny 3 – P***+ v 80 metrech 

Věcná významnost v 80 metrech mezi skupinou 1 – P* a skupinou 3 – P***+ dosáhla 

hladiny 16,39% což odpovídá věcné významnosti. Statistická významnost dosáhla hladiny 

0,0010. Tento výsledek je statisticky velmi významný. Výsledky pro test v 80 metrech mezi 

skupinou 1 – P* a skupinou 3 – P***+ dosáhly velké rozdílnosti v úspěšnosti, tudíž se 

potvrdila zvolená hypotéza. 

 

Srovnání skupiny 2 – P** a skupiny 3 – P***+ v 80 metrech 

Věcná významnost v 80 metrech mezi skupinou 2 – P** a skupinou 3 – P***+ dosáhla 

hladiny 1,67% což odpovídá věcné nevýznamnosti. Statistická významnost dosáhla hladiny 

0,3684. Tento výsledek je statistický nevýznamný. Výsledky testů skupiny 2 – P** a skupiny 

3 – P***+ v 80 metrech nedosáhly velkých rozdílů. 
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Graf č. 6. výsledkové porovnání skupiny 1 – P*, skupiny 2 – P** a skupiny P**+  na hladině, 

v 35 a 80 metrech. Veškeré hodnoty u všech skupin jsou převzaty z grafů č. 3, 4 a 5. 
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5. Diskuze 
 

V této práci se už od začátku vyskytovaly problémy. Při hledání problematiky 

dusíkového opojení a jeho měření nebyli nalezeny žádné zdroje, které by se přímo týkaly 

měření intelektu. Mnoho zdrojů, jak českých, tak i zahraničních, se zabývaly různými druhy 

měření v hyperbarických komorách, ale jak už bylo řečeno, ne přímo intelektu.  

Při hledání vhodného testu pro měření ovlivnění intelektu potápěče při dýchání 

vzduchu při výších parciálních tlacích nebyl žádný zdroj nalezen. Při prvních pokusech byl 

využit klasický IQ test. Tento IQ test se však po prvních měření ukázal jako zcela nevhodný. 

Byl velmi časově náročný, těžký, a v neposlední řadě neměřil přímo intelekt. Proto po 

různých konzultacích byl sestaven nový, pro toto měření standardizovaný test. Už od prvních 

měření bylo jasné, že test byl zvolen dobře a měří intelekt potápěče, který je nutný použít pro 

bezpečnost ponoru. Výsledky testů na hladině nedosahovaly ani u jedné skupiny (skupina 1 – 

P*, skupina 2 – P**, skupina 3 – P***+) úspěšnosti 100%. Tento problém byl přisouzen 

nedbalosti, nepozornosti a nesoustředěnosti na vypracování zvoleného testu na intelekt. Pro 

příští měření by bylo vhodnější lépe probandy seznámit s problematikou a namotivovat je, 

aby se soustředili nejen na testy v 35 metrech a 80 metrech v hyperbarické komoře, ale i na 

test na hladině. Zvolený test s otázkami a s výsledky jistě přiblížil problematiku měření 

intelektu při dusíkovým opojení, ale pro další zdárnější měření a přesnějších výsledků zde 

navrhuji lepší propracování otázek. 

Skupiny probandů byly rozděleny po stejném počtu 20 osob do 3 skupin dle 

dosažených kvalifikací. I když tyto skupiny byly správně rozděleny dle kvalifikace CMAS, 

výsledky zde mohly být zkresleny, jelikož jak bylo popsáno v teoretických předpokladech, 

adaptace na dusíkové opojení může způsobit rozdílnosti v měření. Dále zkušenosti, které byly 

očekávány od potápěčů P***+, se ne vždy v úspěšnosti správně projevily. Například ze 

skupiny 3 – P***+, kde byla očekávána zkušenost s hloubkovým opojením, byl proband, 

který při 80 metrech získal pouze 6 bodů z možných 18. Tento problém mohl vzniknout buď 

pocitově, nebo z nezkušenosti s hloubkovým opojením. Proto navrhuji pro další měření 

intelektu u probandů ve vyšších tlacích v hyperbarické komoře změnit vstupní parametry do 

skupin, aby se výsledky staly přesnějšími. Například vložit dotazník, kde by se vyskytovaly 

otázky ohledně zkušeností s hloubkovým opojením atd. Tímto způsobem by se zpřesnil výběr 

probandů natolik, že výsledky by se stali nejen přesnějšími, ale i významnějšími. 
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Při volbě hyperbarické komory oproti vodnímu prostředí bylo možno dosáhnout 

přesnějších dat. Za prvé v hyperbarické komoře byla možnost využít velkého působení 

dusíkového opojení na probandy. Za druhé zde bylo vhodnější prostředí pro toto měření 

z důvodů bezpečnosti samotných probandů neboli potápěčů. Kdyby testování probíhalo pod 

vodní hladinou, nebylo by možno dosáhnout takového opojení jako při 80 metrech 

v hyperbarické komoře. Dále by výsledky byly zkresleny, jelikož by se pod vodní hladinou 

nemohli soustředit nejen na test, ale především by se museli soustředit na ovládání 

kompenzátoru vztlaku a také by byli pod stresem, který by jistě výsledky ovlivnil. 
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6. Závěr 
 

Cílem této práce bylo vyhodnotit míru ovlivnění intelektu potápěče při působením 

dusíkového opojení a to se podařilo. Hypotéza: Zkušenější potápěči budou při tlaku 

odpovídajícím 80 metrům při potápění se vzduchem vykazovat věcně i statisticky lepší 

hodnoty při stanovených testech na intelekt než začínající potápěči. Hladina věcné 

významnosti byla stanovena při rozdílu větším než 10%. Statistická významnost byla 

zvolena  na hladině p<0,05. Vyhodnocená data této diplomové práce potvrdila hypotézu. 

 Mezi skupinou 1 – P* a skupinou 3 – P***+ dosáhla při testu v 80 metrech rozdílnost 

úspěšnosti 16,39%, což odpovídá věcné významnosti. Jinak tedy řečeno skupina 1 – P* 

udělala při testu v 80 metrech o 16,39% více chyb, než skupina 3 – P***+ ve stejné hloubce. 

Pro toto porovnání také dosáhla hladina statistické významnosti 0,0010. Tento výsledek je 

statisticky velmi významný a značí, že mezi skupinou 1 – P* a skupinou 3 – P***+ byly 

značné rozdíly při vypracování testů pod vlivem dusíkového opojení. 

Věřím, že tato práce bude přínosem k přiblížení dalších informací kolem problematiky 

dusíkového opojení pro přístrojové potápění a jeho zvládání pod vodní hladinou za použití 

vzduchu. 
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