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Abstrakt: 

 

Tato práce se zabývá možností využití psychofyziologických metod při identifikaci 

mentální zátěže, a to konkrétně u vojenských pilotů. V teoretické části se věnuje vymezení 

pojmu mentální zátěže, její možné interpretace, nejnovějším metodám objektivizace a dále 

zvyšování psychické odolnosti. Součástí teoretického úvodu je zasazení problematiky do 

oblasti letové činnosti, se zaměřením na specifikaci práce vojenských pilotů. Praktická část se 

opírá o teoretickou přípravu, z pohledu výzkumu ověřuje předem stanovené předpoklady o 

platnosti využití psychofyziologických metod při určování mentální zátěže. Tyto předpoklady 

byly empiricky ověřeny experimentem prováděným na taktickém letovém simulátoru, kde 

běžně trénují piloti proškolení na stíhací letouny. K objektivizaci mentální zátěže byla 

využita fyziologická data a psychologické dotazníky. Výsledky poskytují informace o 

signifikantním rozdílu mezi klidovou a letovou tepovou frekvencí a vedou k závěru, že je 

možné tento fyziologický parametr považovat za dobrý indikátor mentální zátěže. Další 

analýzy se týkají nejstresovějších a nejobtížnějších událostí objevujících se v průběhu 

taktické bojové mise. Byla prokázána souvislost mezi osobnostními rysy, klidovou tepovou 

frekvencí a efektivitou výkonu. 

 
 

Klíčová slova: 

 

Mentální zátěž, Vojenští piloti, Výkon, Tepová frekvence 



Abstract: 

 

This thesis is focused on possible methods of objectivization of mental workload that 

are on psychophysiological basis and can be used in area of military pilots. The theoretical 

part is based on definition of the term mental workload, its related theories, the strategies of 

coping with stressful situations and possible methods of objectivization of mental workload. 

This part also provides an overview of demanding tasks occuring during flight activity and 

specifics of the job of military pilots. The research is based on theoretical models and 

previous researches and the aim is to analyze possibilities of testing the mental workload 

using psychophysiological methods. This hypothesis was empirically verified by 

experimental study conducted in tactical flight simulator designed for a training on fighter 

planes. The mental workload was investigated by physiological data and psychological 

questionnaires. The results are showing significant difference between resting heart rate and a 

heart rate during flight situation so we can assume that physiological parameters are good 

indicator of mental workload. Further analysis refers to the most stressful and most difficult 

situations that appeared during tactical combat mission. There was a significant correlation 

between personality, resting heart rate and the effectivity of the performance. 
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Úvod 

Předkládaná rigorózní práce má za cíl navázat na předchozí výzkum, který byl 

obsahem diplomové práce s názvem „ Adaptace vojenských pilotů nadzvukových letadel na 

stresovou zátěž“ (Kloudová, 2014). Tato práce byla zaměřena na zkoumání souvislostí mezi 

osobností nadzvukových pilotů a jejich kapacitou vyrovnávání se se zátěžovými situacemi, 

kterými jsou vystaveni během mise. Navazující práce obsahuje problematiku v širším 

kontextu a doplňuje výběrový soubor o další představitele takto vysoce náročných povolání, 

na které je kladena odpovědnost jak hmotná, tak morální. Skupina vojenských nadzvukových 

pilotů byla doplněna o příslušníky dalších ozbrojených složek, a to o piloty podzvukových 

stíhacích letounů. 

Problematika obrany státu je momentálně žhavým tématem a v době moderní 

techniky jsou piloti jedni z nejvíce využívaných armádních příslušníků. Práce vojenského 

pilota a letová činnost obecně vyžaduje vysokou míru aktivizace organismu, což souvisí se 

zvýšenou fyzickou, ale také psychickou zátěží. Pokud hovoříme o prostředí nadzvukového 

letu, pohybujeme se v zátěži, vyžadující operování na hranicích možností lidského 

organismu. To platí také pro let v podzvukovém stíhači, který představuje pro organismus 

vysokou zátěž. Proto je v tomto kontextu klíčovou úlohou objektivizace mentální zátěže a 

implementace metod jejího zvládání do výcviku. Cílem této práce je mimo jiné poukázat na 

důležitost psychologické přípravy vojenských pilotů a podpořit její zintenzivnění. 

Monitoringem hladiny mentální zátěže pilota se dá indikovat potenciální hrozba v podobě 

selhání lidského faktoru, následně je možné předejít rizikovým situacím, které se v těchto 

extrémních zátěžových podmínkách často vyskytují. Přílišná mentální zátěž může vést k 

nevhodnému vyhodnocení situace a život ohrožujícím konsekvencím. Proto je hlavním 

cílem této práce zjistit míru mentální zátěže, které jsou vojenští piloti během mise vystaveni a 

zda má tato zvýšená zátěž vliv na kvalitu jejich výkonu, potažmo na rozhodování v klíčových 

situacích. Data byla získána v rámci výzkumného projektu EMOZA - Vliv emoční zátěže na 

taktické rozhodování pilotů
1
. Hlavním řešitelem tohoto projektu je příspěvková organizace 

CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, ve které pracuji. Dalším 

účastníkem projektu je Vojenský technický ústav, s.p. / odštěpný závod VTÚL a PVO. 

Nejdříve se budu věnovat mentální zátěži, jakožto pojmu úzce spjatém se stresem, 

proto přiblížím problematiku stresu, vymezení tohoto pojmu, včetně přístupů, které se věnují 

                                                 
1
 Identifikační kód: OFCASRI201301, Poskytovatel: Ministerstvo obrany, Program: Obranný aplikovaný 

výzkum, experimentální vývoj a inovace (2011-2017) 
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zkoumanému fenoménu. Působení mentální zátěže významně souvisí s jejím vnímáním a tedy 

psychickou odolností, jejíž koncept a možnosti zvyšování také uvádím. Dále naváži popisem 

nejnovějších způsobů zjišťování míry mentální zátěže a konkrétních metod, které jsou 

nejlépe využitelné právě u vojenských pilotů. Pro přiblížení rizik, vyskytujících se v 

rámci letové činnosti, jsou v práci řešena specifika těchto rizik a možné fyzické i psychické 

komplikace s nimi spojené. 

V praktické části se zabývám základním cílem této práce, možností využití 

psychofyziologických metod při identifikaci mentální zátěže u vojenských pilotů. Na základě 

analýzy je zkoumán vliv mentální zátěže na správné či špatné vyhodnocení krizové situace a 

schopnosti plnit letové úkoly. Pro tyto účely jsem snímala srdeční frekvenci pilotů v průběhu 

cvičné letové mise na simulátoru. Průkaznost této metody jsem ověřila komparací klidové 

tepové frekvence a frekvence v průběhu letu. Tyto výsledky jsem porovnala s hodnocením 

jednotlivce a posoudila souvislost mezi mentální zátěží a výkonem pilota. K objektivizaci 

mentální zátěže mi kromě fyziologické metody, vypomohla také metoda psychologická, 

jednalo se o dotazník, který piloti vyplňovali po každé misi. Jedním z předpokladů byly 

individuální rozdíly pilotů, dané jejich osobnostními rysy, které by měly souviset s kvalitou 

výkonu. Proto byl do výzkumného šetření zakomponován i osobnostní dotazník. V závěru 

práce hodnotím celý výzkum včetně jeho limitů a možností dalšího vývoje. 
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1. Mentální zátěž 

Tlak, který působí na organismus v důsledku nutnosti zpracovávání informací, 

vyjadřuje míru mentální zátěže. Ta klade nároky na pozornost, paměť, myšlení a rozhodování.   

Člověk ve chvílích působení mentální zátěže prožívá výrazné psychické napětí, prověřuje se 

jeho schopnost integrovaně jednat, obstát, projevit nezbytnou psychickou odolnost vůči 

emociogenním vlivům a účinně se s nimi vyrovnat (Mikšík, 2007). Čím větší je tento tlak, tím 

hůře se organismus se změnami vyrovnává a je pro něj energeticky náročnější 

udržet homeostatický stav. Jedinec poté zažívá negativní duševní napětí, únavu, ztrátu 

motivace a v pracovním nasazení může docházet ke zvýšené chybovosti. Pokud zátěž dosáhne 

kritických hodnot, kdy organismus již nedisponuje kapacitou pro zvládání takovýchto situací, 

může dojít k selhání a stavu naprostého vyčerpání. Mentální zátěž je závislá na individualitě 

každého jedince a představuje jednotu vnějších vlivů a vnitřních podmínek (Mikšík, 2007). 

Závisí tedy na psychické odolnosti jedince a způsobu vnímání okolních jevů.  

V literatuře často dochází k záměně s termínem stres a každý autor se s vnímáním 

daných pojmů stres a mentální zátěž vyrovnává jiným způsobem např. Hladký, Žídková 

(1999, s. 7) konstatuje, že „psychickou zátěž lze obecně definovat jako vyrovnávání se s 

požadavky kladenými na jedince, vyplývajícími ze vztahu mezi jejich náročností a 

vlastnostmi, jimiž je jednotlivec k jejich zvládání vybaven. Stres je mezním případem zátěže, 

kdy se požadavky dotýkají či překračují možnosti člověka je zvládnout.” Obdobně definuje 

pojmy Šulc (2003, str. 41) „Rozlišování mezi zátěží a stresem není samoúčelné. Zatím co 

opakovaně a dlouhodobě působící stresy prokazatelně a mnohdy trvale poškozují zdraví 

člověka, o zátěžích to prokázáno není.“ Dále dodává možnost regulace vlivu zátěže díky 

psychické odolnosti, kterou může jedinec aktivně zvyšovat, na rozdíl od stresové reakce, která 

jakmile je spuštěna, nelze ovlivnit.  

Na základě získaných praktických poznatků a literárních rešerší jsem přistoupila k 

následujícímu vymezení pojmu mentální zátěž. Zátěž, jež silně působí na činnost člověka, je 

charakterizována faktory fyzikálními, biologickými a psychosociálními. Zátěž lze dále dělit 

dle charakteru podnětů, na fyzickou, biologickou a mentální. Fyzická zátěž klade nároky na 

svalovou činnost, biologická působí činiteli chemickými, fyzikálními či biologickými a 

mentální klade požadavky na vyrovnávání se s životními okolnostmi a udržování duševní 

rovnováhy. Stres je poté formou reakce organismu na nadlimitní zátěž, která se může 

objevovat v podobě negativní, jakožto distres, nebo naopak pozitivní – eustres. Z důvodu 
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nepřehlednosti ve vymezení pojmu stres se přikláním k variantě slova mentální (psychická) 

zátěž, která vyjadřuje zatížení organismu spojené s náročností situace a vliv tohoto zatížení na 

organismus. Pokud se budu dále v této práci zmiňovat o termínu stres, mám na mysli 

důsledky působení mentální zátěže, a to konkrétně v negativní formě. Zátěž se objevuje 

zejména ve spojitosti s pracovní psychologií, a proto se domnívám, že její použití v tomto 

kontextu je vhodnější. Převážná většina fyzických a psychických nároků, jež klade pracovní 

činnost na jedince, nedosahuje intenzity ohrožení a reakce na ně se pohybují v rozmezích 

pásma psychofyziologických adaptačních mechanismů. Přesto se zaměřím i na pojem stres a 

jeho vymezení vzhledem k historickým návaznostem výzkumu v této oblasti.  

1.1. Vymezení pojmu stres 

Stres je všudypřítomný jev, jenž silně ovlivňuje náš organismus, aniž bychom si jeho 

účinky byli plně vědomi. V mnoha ohledech postihují téměř každého, a proto také oblast 

zkoumání stresu nabývá na čím dál větší důležitosti. Uchopení tohoto jevu je ale složité a 

projevy velmi individuální. Proto se v rámci této kapitoly budu věnovat zejména vymezení 

stresu a popisu jeho nejčastějších projevů. Stres je možno chápat různými způsoby, a 

proto i jeho definice jsou často velmi odlišné. Hartl & Hartlová (2000, str. 568) podávají 

vyčerpávající výčet definicí stresu a přidávají vlastní, dle které je stres „nadměrná zátěž 

neúnikového druhu, která vede k trvalé stresové reakci, ústící ve tkáňové poškození, 

k vysoké aktivaci adrenokortikálních funkcí a psychosomatickým poruchám.“ Jde o stavy, 

situace a procesy, kdy jsou na organismus kladeny takové požadavky a nároky, které 

přesahují možnosti organismu je zvládnout, a jsou tedy prožívány jako nadměrné (Kebza, 

2000). Pokud mluvíme o stresu, nesmíme zapomenout zmínit definici Hanse Selyeho, jenž 

se jako jeden z prvních zabýval tímto fenoménem. Stres vnímá jako nespecifickou odpověď 

organismu na specifické podněty, které narušují jeho homeostázu (Selye, 1956). Je to tedy 

stav organismu, který byl vyveden z rovnováhy a je nucen nalézat kompenzační techniky, 

jak se adaptovat a do rovnováhy opět navrátit. S problematikou stresu je také úzce spjat 

představitel transakčního přístupu Lazarus (1966), který stres vnímá jako přenos mezi 

jedincem a situací. Nezáleží pouze na podnětu, který na člověka působí, ale také na očekávání 

ve formě ohrožení. Jedinec se nemusí nacházet pouze v ohrožení života nebo zdraví, ale 

mohou být ohroženy také jeho motivy, hodnoty či vztahy. U stresové reakce lze dle Lazaruse 

(1966) sledovat čtyři hlavní indikátory: emocionální odpověď, motorické chování, změny v 

kognitivních funkcích a fyziologické reakce. U těchto čtyř indikátorů platí, že kvalitativně se 

projevuje druh podnětu a kvantitativně jeho intenzita. Z českých autorů zabývajících se 
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stresem zmíním Mikšíka (2007), jenž vymezuje stres oproti jiným koncepcím daleko 

střídměji. Chápe jej jako druh psychické zátěže, kdy určitá okolnost působí na jedince a jeho 

psychiku a ztěžuje mu tím vykonávat úspěšně určitou jeho cílenou činnost, kterou by za 

normálních podmínek zvládal bez obtíží. 

Pokud se snažíme definovat stres, je nutné zdůraznit poměr mezi intenzitou dané 

situace a našimi schopnostmi či možnostmi tuto situaci zvládnout. Křivohlavý (2001) hovoří 

v této souvislosti o nadlimitní zátěži. Stresem pak definuje situaci, kdy „míra intenzity 

stresogenní situace je vyšší než schopnost či možnost daného člověka tuto situaci zvládnout.“ 

(Křivohlavý, 2001). Není to tedy objektivně měřitelná veličina, jejíž intenzita by byla u 

každého jedince stejná. Všichni disponujeme rozdílnými kapacitami zvládání stresu, a proto 

také každou stresovou situaci hodnotíme individuálně. Co je pro jednoho člověka stresem, 

může být pro druhého ideální aktivací. 

Stres má obecně negativní konotaci a je spojován zejména se stavem úzkosti, frustrací 

a nestabilitou. Druhů stresu je ovšem více a kromě toho negativního (distres) se 

vyskytuje také stres pozitivní (eustres) (Selye, 1956). O kladných aspektech stresu hovoří také 

teorie Yerkese a Dodsona (1908), kdy přiměřená míra aktivace (dle originálu arousal) 

organismu může motivovat k vyšší výkonnosti. Yerkes-Dodsonův zákon je někdy 

označován také jako obrácená U-křivka. Jeho znázornění ilustruje následující obrázek 

(Obrázek 1). 

 
Obrázek 1 – Yerkes-Dodsonův zákon 
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Pokud je intenzita stresorů v přiměřené míře, dochází k optimální aktivaci a 

podáváme optimální výkon. Pokud je ale organismus přetížen, pociťujeme velkou úzkost a 

výkon výrazně klesá. V případě přiměřené fyzické i psychické zátěže člověk získává vyšší 

odolnost a na příští situaci tohoto typu je lépe připraven. Nezvládnuté stresové situace naopak 

mohou zapříčinit narušení rovnováhy, způsobující významné změny v psychice a ve 

fungování celého organismu. Ráda bych opět připomněla, že pokud se dále v této práci budu 

zmiňovat o stresu, jedná se o distres, tedy negativní stres, provázející nepříjemné pocity a 

zhoršující koncentraci a výkon. 

1.1.1. Biologické pojetí stresu 

Toto pojetí je zaměřeno na fyziologické reakce organismu na vnější podněty, a to 

především na neurobiologickou a biochemickou odezvu. Míra stresové reakce úzce souvisí 

s autonomním nervovým systémem (ANS) každého jedince, kdy osoby s převahou sympatiku 

mají intenzivnější fyziologické reakce na stres, než osoby s převahou parasympatiku. Určující 

je zde klidový stav ANS, tedy relativní převaha sympatiku či parasympatiku a jeho 

poststimulační individuální reaktivita. Tato psychosomatická reaktivita se odráží ve 

fyziologických indikátorech, kdy u osob s převahou sympatiku se objevuje vyšší srdeční 

frekvence, nižší teplota, svalové napětí a vyšší kožně galvanický odpor. Tyto indikátory ANS 

se dají objektivně měřit kardiovaskulárními, kožními a biochemickými funkčními testy a po 

podání farmak. To ovšem neznamená, že u jedince s převahou sympatiku se musí nezbytně 

objevovat všechny zmiňované příznaky. Často se aktivují pouze některé indikátory, což 

souvisí s individuální, specifickou reakcí na podněty. Někteří jedinci mohou být více reaktivní 

na elektroencefalografii, jiní na indikátor srdeční frekvence nebo kožního odporu. Tato 

individuální reaktivita souvisí také s citlivostí na stres (bolesti, bušení srdce aj.), který vidíme 

u psychosomatických nemocí. 

 Jak jsem zmiňovala dříve, stres narušuje homeostázu organismu, který musí na 

vzniklou situaci reagovat pomocí adaptačních mechanismů. Tento systém popsal Selye 

(1956) a nazývá jej syndrom GAS neboli obecný adaptační syndrom. Zahrnuje nespecifické 

reakce organismu na ohrožení. Obecným je proto, že jej spouští pouze ty faktory, které 

působí obecně na velké jednotky organismu. Slovo adaptační je zde proto, že pomáhá 

organismu přizpůsobit se vzniklé situaci, zvyšuje obranyschopnost a podporuje odolnost 

našeho organismu. A nakonec syndromem vysvětluje závislost jednotlivých projevů reakce na 
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stres. Tento proces adaptace neboli GAS (General Adaptation Syndrom) probíhá podle 

třífázového schématu: 

1. Poplachová reakce - první reakce organismu na stresor. V této fázi dochází k 

aktivaci sympatiku, tedy mobilizaci organismu a zapojení obranných reakcí. Na 

endokrinním a neuropsychologickém pozadí mezitím probíhají biochemické 

změny (vylučování hormonů acetylcholin, kortizol, adrenalin a noradrenalin), 

které umožní rychlou reakci - útok nebo útěk (Paulík, 2010). Vlivem těchto 

hormonů se zvětšuje srdeční objem, zvyšuje se srdeční frekvence, stoupá krevní 

tlak, prohlubuje se dýchání, stoupá hladina glukózy (jako okamžitý zdroj 

energie), vyplavují se zásobní tuky a urychluje se krevní srážlivost. Dochází ke 

zvýšenému pocení pro předejití přehřátí v případě zvýšené svalové námahy.  

2. Stádium rezistence - dochází k aktivaci parasympatiku v podobě zklidnění 

organismu. V tomto stádiu se organismus chová protichůdně k poplachové 

fázi (Selye, 1956), upouští tedy od aktivizace a přechází k mechanismům 

obnovujícím rovnováhu. Základní součástí tohoto mechanismu je snižující se 

hladina adrenalinu a noradrenalinu, přičemž dochází ke snížení příznaků stresu. 

V této fázi by mělo dojít k vyřešení zátěže a vyrovnání se se stresem. Dochází 

k tzv. habituaci, kdy jsou jedinci, kteří se rychle habituují na ohrožující podněty a 

jiní naopak pomalu. 

3. Stádium vyčerpání - pokud je stres nadměrně intenzivní nebo se objevila 

porucha adaptačních mechanismů (např. aktivace sympatoadrenálního či 

hypotalamo- hypofyzárního systému) dochází k vyčerpanosti organismu. Ta 

může pokračovat až k negativním důsledkům (Paulík, 2010). Pokud se jedinec 

nedokázal na stres adaptovat a organismus vrátit do rovnováhy, může nadměrná 

aktivace přetrvávat dále ve formě chronického stresu.  

 
Stres se v rámci biologického pojetí dá rozeznávat na základě přítomných 

fyziologických příznaků, jež mohou být mírného charakteru nebo nabývat až život 

ohrožujících rozměrů. Mezi základní fyziologické projevy stresu patří (Hošek, 2001; 

Křivohlavý, 1994): 

- bušení srdce (palpitace) 

- bolest a sevření za hrudní kostí 

- křečovité, svírající bolesti břicha a průjem 
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- svalové napětí v krční oblasti a dolní části páteře, často spojené 

s bolestí v těchto oblastech 

- úporné bolesti hlavy - často začínající v krční oblasti a rozšiřující se vpřed 

směrem od temene hlavy k čelu 

- sevření krku 

- dvojité vidění a obtížné soustředění pohledu očí do jednoho bodu (tzv. 

fokusace) 

- zrychlení a oploštění dechu 

- pocení 

- zvýšení hladiny cukrů v krvi 

1.1.2. Psychologické pojetí stresu 

Psychologicky je stres chápán jako nadměrná zátěž neúnikového druhu, která vede k 

trvalé stresové reakci. Míra, jakou se nás stres dotýká, je závislá na interpretaci významu 

situace a hodnocení míry potencionálního nebezpečí. Proto stres působí na každého 

individuálně a i vyhodnocení situace jako stresové, záleží na citlivosti každého jedince. 

Člověk zhodnotí stresor a možnost vlastní kontroly dané situace dle těchto faktorů: 

- preexistující názory, postoje společnosti, ve které se jedinec pohybuje; 

- osobnostní charakteristiky hodnotící míru kontroly v každodenních 

situacích (Rotterův koncept locus of control); 

- hodnoty, postoje a zaměřenost; 

- situační faktory (původ a podstata ohrožení, novost, načasování). 

Poté následuje sekundární zhodnocení, tedy hledání odpovědi na otázku „Co můžu 

udělat?“ a zmapování zdrojů (fyzických, sociálních, psychologických a materiálních) 

(Folkman, 1984). 

Kromě fyziologické reakce na stresovou zátěž existuje také reakce psychická, 

která je hůře pozorovatelná. V rozdílné intenzitě můžeme pozorovat tyto změny (Hošek, 

2001; Křivohlavý, 1994): 

- prudké a výrazně rychlé změny nálady 

- nadměrné trápení se s nedůležitými věcmi, pesimismus 

- citlivost až přecitlivělost, citová labilita 

- neschopnost projevit emocionální náklonnost, sympatizování (spolucítění) 

s druhými lidmi 
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- zvýšená iritabilita a úzkostnost, strach a obavy 

- pocit bezmoci a beznaděje 

- pocit ohrožení 

Za nejčastější psychickou reakci na stres je možné označit úzkost a strach, ve 

vážnějších případech až agresi. Úzkost na rozdíl od strachu nemá jasný předmět a je to 

reakce na nekonkrétní předmět. Projevuje se především pocity bezmocnosti, zúženým 

vědomím, rozkolem v motivech, somatických potížích a celkově psychomotorickým 

neklidem (Křivohlavý, 2001). Strach se od úzkosti liší svým jasným předmětem a má tedy 

více specifické projevy. Hlavním znakem je nerozhodnost, váhání s akcí, ohromení strachem 

(stupor, šok) nebo naopak povzbuzení k větším výkonům, kdy člověk je v život ohrožující 

situaci schopen překonat překážky, které by v emočně neutrálním rozpoložení nezvládl. Stres 

se může projevit také vztekem a agresí, což je podloženo hypotézou frustrace-stres. Ta 

předpokládá, že pokud je nám znemožněno dosáhnout cíle, vyvolává to v nás agresivní pud 

poškodit původce této překážky. Tato přímá agrese se může přetransformovat v agresi 

nepřímou, která neútočí přímo na objekt, ale na hodnoty pro něj podstatné. Může se tedy 

projevit v podobě verbálního útoku. Posledním, často využívaným typem agrese je agrese 

přesunutá, kdy není možné si vztek vybít na původci našeho rozčilení a tyto pocity přenášíme 

na své okolí. V případě intenzivních, přetrvávajících emocí, může docházet k dlouhodobějším 

psychickým poruchám, jako je například posttraumatická stresová porucha nebo klinická 

deprese. Důsledkem výrazného stresu, emočního vypětí nebo perseverací může být i oslabení 

kognitivních funkcí, snížená schopnost koncentrace pozornosti a logického usuzování a 

nedostatek nápadů pro kreativní řešení problémů (Nolen-Hoeksema, Friedrickson, Loftus, & 

Wagenaar, 2012). Součástí psychické reakce na stres je také reakce behaviorální, tedy 

nápadné změny v chování, které se projevují jako (Hošek, 2001): 

- nerozhodnost, naříkání 

- pracovní absence, pomalé uzdravování 

- větší nehodovost, horší výkon v řízení dopravních prostředků 

- zhoršená kvalita práce, odmítání úkolů, snaha podvádět v souvislosti 

s úkoly 

- vyšší konzumace cigaret, alkoholu, drog 

- přejídání se nebo nechutenství 

- změna životního rytmu, nespavost 

- nižší pracovní výkon 
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Je nutné podotknout, že toto zdánlivě jasné rozdělení reakcí na fyziologické a 

psychologické je pouze teoretickým konceptem, jelikož jedno nepůsobí bez druhého. Pokud 

přichází stresová situace, organismus reaguje jak aktivací těla, tedy fyzickými projevy (třes, 

pocit na zvracení apod.), tak projevy psychickými (úzkost, strach, apod.). Obě složky jsou 

tedy ve skutečnosti neoddělitelné. Ovšem ne vždy existuje vztah mezi subjektivním stavem, 

pozorovaným chováním a fyziologickou reakcí v ANS.  Primární emoce (strach, úzkost, 

radost, zlost, smutek) se projevují ve formě subjektivního vnitřního zážitku, vnější změny 

v chování a ve fyziologické reakci (nejcitlivější je ANS). Často se mohou objevovat disociace 

mezi ANS a subjektivním stavem. Některé osoby potlačují nevědomě své emoce (repressors), 

kdy v psychologických testech mají příkladem nízkou úzkostnost, zatímco jejich fyziologická 

reaktivita je vysoká. Jiní jedinci při malých fyziologických reakcích (sensitizers) udávají 

vysoké subjektivní hodnoty anxiozity (DeBono & Snyder, 1992). Eysenck (198l) se domnívá, 

že tzv. repressors, kteří více potlačují své emoce, mají častěji somatické nemoci, zatímco u 

osob, se subjektivní referencí o větší úzkostnosti, se objevují častěji choroby 

psychosomatické. 

 

1.2. Zvládání mentální zátěže 

Důsledky působení mentální zátěže úzce souvisí se schopností práce se stresem. 

Každý jedinec disponuje rozdílnou kapacitou adaptačních mechanismů, a proto stejná 

mentální zátěž může pro jiného člověka znamenat menší či větší riziko. V této souvislosti se 

objevují dva základní pojmy, a to adaptace a zvládání neboli coping. Rozdílem mezi adaptací 

a zvládáním se zabývá Křivohlavý (1994), který adaptaci popisuje jako přizpůsobení se 

zátěžové situaci, která se pohybuje v mezích běžné, obvyklé zátěže, pro člověka zpravidla 

dobře zvládnutelné. Zvládání poté vidí jako daleko náročnější, přirovnává ho k boji člověka 

s nepřiměřenou, nadlimitní zátěží. Ta přesahuje hranice vzhledem k intenzitě (mimořádně 

silná zátěž) a k době trvání (mimořádně dlouhotrvající zátěž). Zvládání tedy přichází ve 

chvílích krize, nadstandartně obtížných situací, které prozatím nemáme vyzkoušené a pro 

jejich pochopení a překonání musíme vynaložit vyjímečně vysoké úsilí. V literatuře se autoři 

nejčastěji vyjadřují k působení stresu a taktikám jeho zvládání. Zvládáni stresu můžeme 

definovat dle Lazaruse (cit. dle Křivohlavý, 2001, str. 69) zabývajícího se touto 

problematikou takto: „Zvládáním se rozumí proces řízení vnějších i vnitřních faktorů, které 

jsou člověkem ve stresu hodnoceny jako ohrožující jeho zdroje.“ Lazarus (1966) dále 

zdůrazňuje čtyři skutečnosti spojené se zvládáním – zvládání je dynamický proces a ne 
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jednorázová aktivita, není automatickou reakcí, vyžaduje naši určitou vědomou snahu a v 

neposlední řadě je snahou řídit situaci. Hovoří také o pozitivních momentech přispívajících ke 

zvládání stresu. Má na mysli zejména pozitivní postoj k možnosti ovlivnit situaci, znalosti a 

dovednosti sociálního chování či sociální oporu, aj. (Lazarus, 1966). Způsob vyrovnávání se 

se zátěží představuje následující obrázek odkazující k dynamice psychických funkcí 

(Obrázek 2). 

 

 

Obrázek 2 – Dynamika psychických funkcí v zátěžových situacích (Mikšík, 2007) 

 

Obrázek kopíruje základní model adaptace organismu na stres, tedy syndrom GAS. 

V první fázi mobilizace sil se spouští poplachová reakce a s ní spojené fyziologické projevy. 

Druhá fáze, odpovídající stádiu rezistence, představuje zvládání zátěže, které odpovídá 

vhodným či nevhodným copingovým strategiím. Na základě odolávání nebo vyrovnávání se 

se zátěží dochází k vyřešení této situace anebo naopak k podlehnutí zátěži, čemuž odpovídá 

třetí fáze GAS, a to stádium vyčerpání. Jak bude organismus na danou zátěž reagovat, 

závisí na druhu strategií zvládání stresu, které člověk používá. V rámci následujících 

podkapitol se tedy zaměřím na možné způsoby zvládání stresu neboli tzv. copingové strategie 

a na faktory, které ovlivňují jejich výběr. 

1.2.1. Strategie zvládání stresu 

Výraz strategie zvládání stresu je často používán v anglické formě jako copingové 

strategie a není překládán ani v české literatuře. Já v práci zůstanu u jeho české formy. 
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Strategie zvládání ovlivňují důsledky a míru působení stresoru a posttraumatický, 

postkrizový vývoj jedince (Kumar, Rinwa, Kaur, & Machawal, 2013). Proto jejich výběr a 

správné užívání je při působení stresu nesmírně důležité. V souvislosti s tímto termínem 

se objevuje pojem coping neboli zvládání, který Hartl, Hartlová (2009, str. 88) definují jako 

„schopnost člověka vyrovnat se (adekvátně) s nároky, které jsou na něj kladeny, příp. 

zvládat nadlimitní zátěže; může mít i podobu změny vnímání situace nebo změny postoje“. 

Schopnost zvládání se tedy může odvíjet i od osobnosti člověka a do značné míry ovlivňovat 

jeho každodenní fungování.  

Využívání strategií zvládání stresu záleží na třech základních faktorech. Prvním z nich 

je osobnost, tedy jakou má člověk osobnostní základnu, dostatečné sebevědomí a schopnost 

regulace vlastního prožívání. V reakci na možnost závislosti osobnostních charakteristik na 

úspěšnost zvládání stresu a udržení zdravého stavu, se objevuje pojem hardiness 

(Kobasa, 1979), který by se dal přeložit jako odolnost či osobnostní nezdolnost. Autorka jej 

popisuje jako silný závazek vůči sobě samému, aktivní přístup k životu, pocit smysluplnosti 

a vnitřní zaměření kontroly (locus of control). Souvisí se schopností vypořádat se 

s působícím stresem a působí jako moderátor, který má protektivní účinek vůči negativním 

vlivům nepříznivých životních událostí. S teorií vztahu osobnosti a zvládání stresu přišli 

také autoři Friedman a Rosenman (1974) vymezující tři typy chování A, B a později C. 

Osobnost typu A je náchylnější k ischemické chorobě srdeční, což je způsobeno 

charakteristickým chováním těchto osob, které se vyznačuje výraznou soutěživostí, 

výkonovou orientací, netrpělivostí, intenzivní pracovitostí, rychlejší konzumací jídla, 

silnějším kouřením, výbušnou řečí a neschopností se uvolnit. Jsou více hostilní a depresivní, 

se snahou o naprostou kontrolu sebe i vnějšího okolí. Osobnosti typu A se snaží vykonávat 

více činností najednou v krátkém čase a cítí se být v neustálém časovém presu. 

 Osobnost typu B je potom jejím opakem. Jsou to tedy jedinci klidní, netrpící 

nedostatkem času a s bezproblémovou schopností uvolnit se. Jsou klidnější, umí lépe 

relaxovat a nakonec často zvládnou větší pracovní nápor. Vysvětlení spočívá ve způsobu 

reagování sympatiku na stres, kdy osobnosti typu A se ukázaly být přecitlivělé vůči 

stresovým situacím, vykazovaly vyšší vzestup krevního tlaku, vyšší srdeční frekvenci a 

sekreci stresových hormonů. Osoby s chováním typu A reagují více ve fyziologických 

ukazatelích ANS na vnější podněty, které působí jako výzva. Podle řady fyziologických testů 

se vyznačují vyšší reaktivitou sympatiku (Manuck, Kamarck, Kasprowicz, & Waldstein, 

1993). Pro osobnost typu C je charakteristická spolupráce s druhými, přátelskost, trpělivost, 

úcta k autoritám, výjimečně se dostávají do konfliktů, na druhou stranu se u nich výrazněji 
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projevují symptomy naučené bezmocnosti, potlačení negativních emocí, vyšší míra represe a 

často se vzdávají bez boje (Křivohlavý, 2001). 

Způsob použití dané strategie zvládání stresu ovlivňuje také možnost kontroly nad 

situací. U těch situací, které jsou ovlivnitelné a které můžeme změnit, dáváme přednost na 

problém zaměřeným strategiím. Někdy může být samo převzetí kontroly nad situací 

strategií zvládání stresu. Například na emoce zaměřená strategie, jako je devalvace problému 

a soustředění se na jeho pozitivní přínos, může podpořit jedincův pocit kontroly nad vlastním 

stresem (Folkman, 1984). Rothbaum, Weisz & Snyder (1982) koncept kontrolovatelnosti 

dále rozvádějí v dvoustupňovém modelu vnímané kontroly. Pod pojmem primární kontrola si 

můžeme představit situaci, kdy se jedinec snaží změnit své prostředí za účelem vyřešit 

problém (na problém zaměřené strategie zvládání stresu). Při sekundární kontrole naopak 

mění sám sebe, svá očekávání, naděje a interpretace situací (na emoce zaměřená strategie 

zvládání stresu). 

Dalším velmi důležitým faktorem ovlivňujícím využití strategií zvládání stresu je 

sociální opora. Některé teorie o strategiích zvládání stresu tvrdí, že sociální opora je primární 

zdroj pro zvládání stresových událostí. Kohn (1972) ji dokonce označuje jako tzv. stress-

buffer, tedy stresový nárazník. Kromě odpovídající sociální opory potřebujeme 

k úspěšnému zvládání stresu také péči o sebe, jež zahrnuje relaxace, pravidelnou a vyváženou 

stravu a v neposlední řadě fyzickou aktivitu (Maddi, 2013). Konkrétně u vojenských pilotů 

psychickou pohodu výrazně ovlivňuje adekvátní sociální opora rodiny, přátel a kolegů, která 

nesmí zbytečně upozorňovat na fakt, že se jedinec pohybuje ve velmi stresovém prostředí a 

vzbuzovat v něm pocity neschopnosti a případně odporu k přijetí podpory (Beehr, Bowling, 

& Bennett, 2010). Při dodržení pravidla adekvátnosti usnadňuje sociální opora zvládání 

stresových situací (Lett, Blumenthal, Babyak, Strauman, Robins, & Sherwood, 2005) a elitním 

vojákům náročný výcvik (Gruber, Kilcullen, & Iso-Ahola, 2009). 

Nyní zmíním základní strategie zvládání stresu dle jejich intenzity využívání: 

 Zaměření na problém: podstatou této strategie je analýza problému, sestavení 

plánu a nakonec jednání, které působí na prostředí kolem sebe a zmírňuje tak 

důsledky stresových situací. Můžeme si představit situaci, nad kterou má jedinec 

kontrolu a snaží se změnit své prostředí s účelem vyřešit problém. 

 Zaměření na emoce a regulaci: zde se jedná o přiměřené přijetí situace spojené s 

expresí emocí a reinterpretací jevů. Jedinec mění sám sebe, svá očekávání, naděje a 

interpretace situací. Jedná se například o devalvaci problému a soustředění se na jeho 
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pozitivní přínos, což může podpořit jedincův pocit kontroly nad vlastním stresem 

(Folkman, 1984). 

 Orientace na únik: tato strategie může být brána doslovně nebo ve formě úniku do 

jiné činnosti, například uchýlení se k častému dennímu snění, úniku do spánku, či 

abúzu návykových látek. 

 

Obecně tedy můžeme říci, že lidé využívající strategii zaměřenou na problém, hledají 

aktivně alternativní řešení dané situace a volí mezi možnostmi tak, aby tato řešení vedla k 

odstranění stresogenních faktorů. Naproti tomu strategie zaměření na emoce a regulaci působí 

jako obrana proti negativním emocím, spojeným se stresovou situací, či regulací 

emocionálního stavu vzniklého jako důsledek stresu. Tato strategie je účelná v situaci, 

která je neřešitelná. Obě tyto strategie se obvykle u dospělých vyskytují vedle sebe 

(Křivohlavý, 2001). Výzkumy ukazují, že pokud cítíme aktuální ohrožení naší osoby, 

především našeho sebevědomí (self- esteem), jsme zodpovědnější a jako strategie zvládání 

stresu volíme ty s vyšší kontrolou, případně únikové, které nakonec vedou k nespokojenosti. 

Naopak pokud jsou v ohrožení pouze naše cíle a plány, tedy zaměřenost, volíme spíše 

strategie zvládání stresu zaměřené na řešení problému (Folkman, Lazarus, Gruen, & 

DeLongis, 1986). 

1.3. Následky působení mentální zátěže 

Problémem celého systému stresové reakce je jeho relativní zaostalost, stále zaměřená 

na krátkodobé, život ohrožující situace. Současný civilizovaný člověk ovšem často nebojuje 

ani neutíká, tato reakce je účinná u mnoha zvířat a u člověka má význam nyní již pouze 

historický (Křivohlavý, 2001). Ve většině případů může člověka spíše ohrožovat. 

Fyziologické změny probíhající v rámci poplachové reakce, mohou mít dlouhodobé 

negativní dopady na zdraví. Přeměny látek uvolněné při sympatiku a nevyužité ve formě 

útěku nebo útoku vedou ke zvýšení jejich hladiny v krvi, což může vést k vážným 

poškozením organismu. Například opakovaná zvýšení tlaku mohou přispívat k hypertenzi 

a zvyšují náchylnost ke kardiovaskulárním onemocněním. K poplachové reakci patří také 

zvýšené množství tukových látek v krvi, které mohou zapříčinit vznik arteriosklerózy. Také 

zvýšení cukru v krvi, zpomalení metabolismu a narušené trávení, vede k častým 

civilizačním chorobám jako je například obezita. Paradox poplachové reakce se projevuje 

mj. ve zvýšení produkce hormonu kortizolu, který sice zlepšuje přeměnu látek a 

obranyschopnost organismu (výkonnost svalů, srdce, mozku), ale zároveň působí na orgány 
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zajišťující imunitu a snižuje jejich činnost. Dlouhodobě je tedy tento systém spíše škodlivý 

než užitečný. 

Již Selye (1956) našel souvislost mezi stresem a fyzickým onemocněním organismu 

v podobě nemocí z adaptace, které se projevují zejména v období fáze rezistence. Jedním 

z prvních důsledků působení stresu je snížení imunity, které vede k nemocím jako viróza nebo 

angína, jimž organismus snadněji podlehne, pokud je ve stavu únavy či vyčerpání. Negativně 

může působit také hyperaktivita imunity, patrná u alergických reakcí, která se může obrátit 

proti vlastnímu tělu. Příčiny zhoršení alergie mohou být způsobeny reakcí na krátkodobý 

stresor s nejistotou úspěchu. V případě hyperaktivity imunity, kdy se tělo otočí samo proti 

sobě, hovoříme o autoimunitních chorobách, jejichž příkladem je revmatická artritida. Jak 

jsem zmiňovala výše, velkou skupinou chorob z adaptace jsou kardiovaskulární onemocnění, 

a to zejména kornatění cév, infarkt myokardu a ischemická choroba srdeční. Výzkumně byl 

prokázán vztah mezi stresem a nemocemi jako hypertenze, žaludeční vředy, bronchiální 

astma, tenzní bolesti hlavy až migréna a další. Riziko vzniku psychosomatického onemocnění 

roste převážně v důsledku chronického stresu, kdy dochází k dlouhodobému, kumulativnímu 

působení stresorů (Křivohlavý, 2001). 

2. Psychická odolnost 

V předchozích kapitolách jsem se snažila vystihnout komplexnost pojmu mentální 

zátěž a dosavadní poznatky získané v tomto odvětví. Nyní přejdeme ke spojení všech těchto 

poznatků, které vyjadřují jednu z osobnostních charakteristik, a tou je psychická odolnost. 

Jedná se o spojení způsobu vnímání stresu se strategiemi jeho zvládání. Určuje zejména 

stupeň nenarušení výkonu v zátěži (Hošek, 2001). Vše souvisí s již zmiňovanou zastaralostí 

lidského organismu, jehož genetická výbava se doposud zcela nepřizpůsobila vývoji 

civilizace. Dnešní stresové situace se již nepohybují pouze v poloze útok-útěk, ale přesto 

spouštějí stejné mechanismy, které mají za následek energetickou mobilizaci. Pokud se tyto 

rezervy nespotřebují ve fyzické aktivitě, můžou mít negativní následky pro zdraví. Psychická 

odolnost se snižuje vlivem nadměrného pracovního vypětí, při nedostatku spánku, při 

zhoršeném zdravotním stavu, u neurotických osob, při nadužívání návykových látek, 

v důsledku užívání některých léků apod. Každý jedinec je typický svými osobními 

vlastnostmi a zároveň rozdílnou psychickou odolností, která se často odvíjí od určitého 

osobnostního nastavení. Takovou charakteristikou je i odolnost ve smyslu hardiness (Kobasa, 

1979), jež je popisována jako osobnostní charakteristika umožňující efektivnější zpracovávání 
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stresových situací. Pomáhá vytvořit si v obecně stresogenním světě smysluplný život a využít 

dispozic k vytvoření příležitostí pro seberozvoj a seberealizaci. Záleží zejména na úhlu 

pohledu, způsobu vnímání a přehodnocení nastalých situací. Pro osoby s vysokou úrovní 

hardiness je typická otevřenost vůči všemu novému a snaha chápat veškeré události a jevy 

v okolí jako zajímavé a smysluplné. Změny nevnímají negativně, ale jako něco přirozeného, 

obvyklého a považují je za významný podnět dalšího vývoje a rozvoje (Kobasa, 1979).  Co 

působí na někoho jako nadměrný stres, je u jiného jedince vnímáno jako normální každodenní 

situace. Například lidé, kteří velmi lpí na výkonu a jsou vysoce perfekcionističtí, riskují větší 

stresové zatížení než člověk, který je spíše lhostejný. Tato vyšší míra požadavku často vzniká 

výchovnými tlaky v dětství a může později vést k nesmiřitelnosti k vlastním slabinám. Zátěž 

také nepůsobí stejně ani na téhož člověka v různých okamžicích jeho života a za různých 

vnitřních podmínek. To poté závisí na míře odolnosti, kdy vysoká odolnost vůči stresu a 

rychlá regenerace bývá označována jako vitalita (Machač & Machačová, 1991). V této 

souvislosti je také klíčové pochopit dávkování vhodné intervence, která by mohla v určitých 

případech přetížit jedince již ve chvíli, která nám osobně přijde jako banální a zcela 

nestresová. Proto je na místě vést jedince k asertivnímu chování, které umožňuje být občas 

neúspěšný a unavený, k možnosti připustit si chybu. „Musíš“ žene člověka do stresu, „můžeš“ 

ho před stresem naopak chrání (Hošek, 2001).  

2.1. Zvyšování psychické odolnosti 

Psychická odolnost souvisí s emoční stabilitou, kterou je možné díky tzv. duševní 

hygieně regulovat. Kromě dietetických úprav a zařazení fyzické aktivity do každodenního 

plánu se můžeme zaměřit na změnu kognitivního hodnocení, tedy změnu úhlu pohledu. Právě 

změna zorného úhlu může pomoci ztlumit emočně vegetativní napětí. Velké možnosti 

manipulace s emoční sférou jsou dány skutečností, že pochopení situace a její interpretace je 

často pro formování aktuální emoční reakce důležitější než situace sama (Machač & 

Machačová, 1991). Zátěž a stres vzniká nejčastěji při neuspokojení potřeb, a proto další 

techniky zvyšování psychické odolnosti se často zaměřují na potlačení těchto potřeb a určitý 

asketismus. Kvůli rozšiřování svých potřeb je člověk stále zranitelnější a při rezignaci na co 

nejvíce z nich je možné uvolnit jistou energetickou kapacitu a odolnost zvýšit (Hošek, 2001). 

S tímto konceptem často pracují východní učení (jóga, asketismus, aj.), které ne vždy jsou 

využitelné v kontextu moderní doby, kdy jsou kladeny, zejména v oblasti pracovní, vysoké 

časové nároky. Jisté základní principy jsou dobrým zdrojem pro zvýšení schopnosti adaptace 

na stres a kompenzačního úsilí jedince. Nejedná se o pouhý odpočinek, ale o vědecky 
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podloženou formu účelného uvolnění organismu, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické. 

Spočívá v nácviku a využívání speciálních technik určených k úmyslné regulaci aktuálního 

psychofyziologického stavu.  

Autoregulace psychického stavu je úmyslný zásah, který pozitivně ovlivňuje duševní 

stav jedince. Slouží jako prevence nežádoucích jevů v emočně vegetativní oblasti, které 

nepříznivě působí na výkonnost a duševní pohodu a mohou vyústit v psychosomatickou 

chorobu nebo vést k jinému maladaptačnímu jevu (Machač & Machačová, 1991). Mezi 

základní techniky při zvyšování psychické odolnosti se řadí autoregulační metody jako 

relaxace, imaginace nebo autohypnóza. Jde o techniky, které přímo ovlivňují subjektivní 

stránku stresu, jsou zaměřeny na redukci úzkosti a účinně ovlivňují psychofyziologický stav 

jedince. Jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších prostředků je práce s dechem. Pokud se 

nám podaří u klienta zvýšit poměr břišního dýchání nad hrudním, upravit dechovou frekvenci 

a hloubku dýchání, dokážeme v poměrně krátkém čase využít i skryté rezervy. Psychické 

rezervy a fyzická kondice jsou jedna věc, ovšem schopnost jejího maximálního využití je již 

otázkou daleko složitější. I velmi krátká relaxace může dopomoci k doplnění energie tak, aby 

jedinec mohl i nadále operovat na vysoké výkonnostní hladině. A společným jmenovatelem 

autoregulačních technik je právě správná relaxace, ať už se jí dosahuje jakýmkoliv postupem. 

Díky ní je možné uzavřít psychofyziologický systém tak, aby vnímání vlastního těla převážilo 

nad zážitky z vnějšího světa (somatizace zážitkového pole). Toho lze kromě práce s dechem 

docílit svalovou relaxací, zaměřením se na vlastní tep, teplotu těla apod. Všechny techniky 

mají společného jmenovatele, a to zejména koncentraci pozornosti na vlastní tělo a hloubku 

uvolnění. Vnější svět ztrácí svou aktuálnost a začnou dominovat vjemy z vlastního těla, které 

byly doposud opomíjeny. 

Technika imaginace je často součástí přípravy na náročný úkol, nejčastěji je využívána 

ve sportovním prostředí, ale je možné ji aplikovat v jakékoliv zátěžové situaci, ať už se jedná 

o obchodní schůzku, závěrečné zkoušky nebo úspěšné zvládnutí letového úkolu. Výhodou je 

její rychlý nácvik a relativní nenáročnost cvičení. Jedná se o navození pocitu relaxace, který 

je později nahrazen představou ideálního stavu věcí. Můžeme si položit otázku „Co si přeji, 

aby se stalo“ a dále si vybavovat průběh nadcházejících událostí, například úspěšně odehraný 

zápas. Při zaměření se na dlouhodobější cíle si představujeme sebe v budoucnu při dosažení 

kýženého stavu. Imaginace mohou být spojené také s představou přírody – louka, cesta do 

hor, moře nebo při řešení obtížných životních situací, jako je představa křižovatky, domu, 

cesty do neznámého města apod. Imaginačních technik je velké množství a ty zmiňované jsou 

jen nepatrným zlomkem. Možnosti jejich uplatnění jsou v podstatě neomezené a přispívají 
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k vyšší psychické odolnosti. Trénink řízené imaginace významně snižuje tepovou frekvenci a 

tenzi při řešení zátěžových úkolů (Yijing, Xiaoping, Fang, Xiaolu, & Bin, 2015). 

Další využitelnou autoregulační technikou je autohypnóza. Názory na účinnost této 

techniky se u mnoha autorů často liší, jelikož se jedná o metodu složitější na naučení a 

vyžaduje systematickou dlouhodobou přípravu. Pokud ovšem klient dokáže dosáhnout 

kýženého autohypnotického stavu, výsledky mohou být až překvapivě dobré. Hlavní princip 

je opět v navození kvalitní relaxace, ze které je možné dále postupovat do stavu autohypnózy, 

ve kterém jedinec prožívá svá traumata nebo se snaží navodit ideální představu sebe sama a 

svých plánů. Hypnotický stav je navozen sugescemi a záleží v podstatě na sugestibilitě 

jedince a jeho schopností ovlivňování vlastního stavu. 

Nedostatkem autoregulačních metod je, že zatím neexistují vhodné objektivní 

informace o průběhu a kvalitě daného cvičení, a proto nemůžeme s jistotou předvídat jejich 

následný efekt. Subjektivní dojem jedince k posouzení kvality autoregulačního výkonu 

nestačí. Na nedostatek objektivních dat reaguje v poslední době znovuobjevená metoda 

biologické zpětné vazby tzv. Biofeedback. Pomocí biofeedbacku monitorujeme vybrané 

biologické funkce organismu. Umožňuje nám přizpůsobovat chování svým vlastním 

možnostem a usměrňovat fyziologické funkce potřebným směrem. Na základě dlouhodobých 

experimentálních výzkumů byly nalezeny souvislosti mezi kvalitou chování a změnami 

některých fyziologických projevů lidského organismu projevujícího se ve vztahu 

parasympatického a sympatického nervového systému. 

 Psychofyziologická odezva organismu je snímána přístrojem a později promítána 

klientovi na obrazovku počítače. Přístroj měří průtok krve cévami, tepovou frekvenci, kožně 

galvanický odpor, elektrickou aktivitu svalů, periferní teplotu těla a dechovou frekvenci. 

Vyspělejší forma tohoto přístroje obsahuje také tzv. Neurofeedback postavený na principu 

zjednodušené elektroencefalografie. Přístroj se využívá zejména při monitoringu 

psychofyziologické odezvy organismu na stres. Pokud se jedinec nachází ve stresové situaci, 

reaguje obdobně jako v případě ohrožení života. S tím souvisí již výše zmiňovaná teorie 

obecně adaptačního syndromu. Nejprve je zapojen sympatikus aktivující organismus a 

připravující ho na útěk nebo útok. Tato příprava probíhá na více úrovních, a to ve formě 

odvodu krve z periferních částí (vazokonstrikce cév) fungující jako opatření proti vykrvácení 

v případě povrchových zranění. S tímto mechanismem také úzce souvisí snižování teploty 

pokožky na periferních částech těla. Dále se tělo připravuje zvýšenou srdeční a dechovou 

frekvencí pro převod potřebného množství kyslíku, vylučováním potu a aktivizací svalů. I 

když se nemusí zrovna jednat o život ohrožující situaci, naše tělo historicky reaguje na stres 
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stále stejně. Stačí, že se nacházíme před sálem plným lidí očekávajících naše vystoupení nebo 

stojíme na startovní čáře, před komisí či nasedáme do letadla. Stresové reakce jsou stále stejné 

a často i poměrně jednoduše pozorovatelné. Na principu ovlivňování fyziologických reakcí 

funguje právě biofeedback. Klient prochází různými zátěžovými situacemi a sleduje, jak jeho 

tělo na tyto situace reaguje. Důležité je zde sledovat také bazální stav organismu, tedy na jaké 

aktivační hladině funguje v normálním klidovém stavu. Někteří jedinci jsou v neustálé 

pohotovosti, mají problém relaxovat a tím mohou energetické zásoby velmi rychle vyčerpat. 

Toto je také velmi častá příčina u osob trpících chronickým stresem. Psychická odolnost 

jedince se ale projevuje také ve schopnosti adaptace na stres a co nejrychlejším možném 

návratu do klidového stavu. Organismus funguje optimálně, pokud se maximálně aktivizuje 

před výkonem, tato hladina přetrvává i v průběhu činnosti a co nejdříve se navrací 

k původním hodnotám. Jedinec takto nejefektivněji využije svou zásobu energie a nedochází 

ke zbytečným úbytkům. Tomuto efektivnímu adaptačnímu mechanismu je možné se naučit 

právě pomocí biologické zpětné vazby. Klient sleduje, jak jeho tělo reaguje na podněty 

z okolí, jak funguje ve stavu, kdy se domnívá, že je v naprostém klidu a jak dokáže účinně 

relaxovat. Pokud tyto hodnoty nejsou ideální, pokouší se se sebou pracovat a pozoruje odezvu 

organismu na tuto autoregulaci. Systém je založen na principu operantního učení. Program 

dává organismu odměnu, pokud dosahuje stanovených hodnot. Takto se tělo naučí ideálnímu 

způsobu fungování ve vypjatých situacích a tento způsob si později zautomatizuje.  

 Všechny autoregulační techniky vyžadují systematický trénink a schopnost práce 

s vlastním tělem. Zde často vznikají překážky, jelikož samotný trénink je také otázkou vůle a 

vytrvalosti. Změny nenastávají okamžitě a klient musí být při tzv. mentálním tréninku 

trpělivý. 

3. Objektivizace mentální zátěže 

Mentální zátěž, potažmo stres je i po důkladném vymezení stále jen těžko 

uchopitelnou veličinou, a proto její měření je podmíněno využíváním stále novějších 

metod, které je možné vzájemně kombinovat. Typický výzkum využívající interakční 

přístup se skládá ze tří typů měření (Jones & Bright, 2001): 

- Měření vlivu prostředí nebo situací: konkrétně stresorů, kterým je člověk 

vystaven - například životních událostí, které zažil nebo míra pracovní 

zátěže; 
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- Měření intervenujících proměnných: vliv individuálních rozdílů jakou 

jsou osobnostní rysy nebo rozdílné copingové strategie, které lidé 

používají ke zvládání stresu;  

- Měření dopadu stresu: úzkost nebo fyzické symptomy 

 

V oblasti psychologie se subjektivní data získána dotazníky a sebeposuzujícími 

škálami čím dál častěji doplňují o psychofyziologické metody, jejichž značnou výhodou jsou 

objektivní data nezávislá na schopnosti a ochotě sebereflexe probanda. Psychofyziologií 

rozumíme „obor zkoumající fyziologické základy psychiky, biologické základy poznávání, 

prožívání a chování.“ (Hartl & Hartlová, 2009, str. 472) Jde tedy obecně o nalezení vztahů 

mezi psychickými procesy a fyziologickými mechanismy odehrávajícími se v mozku i mimo 

něj. 

3.1. Psychologické metody 

Jelikož se psychologie zaměřuje také na měření abstraktních pojmů, bylo vyvinuto 

několik měřicích nástrojů stresu v podobě psychologických dotazníků. Tyto metody můžeme 

rozdělit do následujících skupin: 

- Dotazníky zaměřené na každodenní starosti 

- Dotazníky zaměřené na těžké životní události 

- Dotazníky zaměřené na zjištění psychologických charakteristik příznaků stresu 

 

U psychologických metod se nejčastěji používají behaviorální otázky, jelikož stav 

člověka se nejvíce projeví na jeho chování a člověk ve stresu se chová často velmi odlišně. 

Schopnost řešit situace nebo úkoly je omezena a pozornost značně klesá. Je možné použít 

také pouhého pozorování změn chování, se kterým se můžeme setkat při tzv. screeningu 

(průzkum výskytu stresu) (Křivohlavý, 1994). 

Subjektivní zkušenost člověka se stresorem je psychologicky měřitelná, nejčastěji 

prostřednictvím různých sebehodnotících škál. Jedním z příkladů je tabulka životních událostí 

(ŽU) autorů Holmese a Rahe (1967), kde respondenti každé významné události přiřadí určitou 

bodovou hodnotu. Tyto události se pohybují od velmi náročných, jako jsou úmrtí, rozvod 

až po méně závažné, jako je změna bydliště či probíhající dovolená. Další velmi známý 

test mapující psychickou odolnost je Stroopův test (Stroop, 1935), často využívaný i pro 

měření stresu. Testový materiál se skládá ze čtyř tabulek. Na první tabulce je černě vytištěno 

100 slov označujících jednotlivé čtyři barvy – „červená“, „zelená“, „modrá“, „žlutá“. Při 
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užití této karty je úkolem testované osoby přečíst co nejrychleji slova na tabulce. Druhá 

tabulka obsahuje 100 barevných obdélníčků v uvedených čtyřech barvách. Na této kartě je 

úkolem testované osoby co nejrychleji jmenovat barvy, tak jak jdou za sebou. Poslední, třetí 

testová tabulka obsahuje 100 slov označujících barvy vytištěné barvou inkoustu, která tomuto 

označení neodpovídá (slovo „červená“ je například vytištěno modře). Při administraci této 

karty je úkolem testované osoby jmenovat barvy inkoustu, kterým jsou slova napsaná. Test 

odráží odolnost vůči percepční zátěži, případně odolnost vůči krátkodobé psychické zátěži, 

zároveň testuje koncentraci a selektivní pozornost. Bylo mnohokrát výzkumně potvrzeno, že 

během administrace dochází ke zvýšení aktivity sympatického nervového systému, snížení 

systému parasympatického a mnoha dalším fyziologickým změnám svědčícím o prožívání 

stresu. Schopnost zvládání stresu je možno testovat také dotazníkem Strategie zvládání stresu 

– SVF 78 autorů Janke, Erdmann (2003). Tímto testem lze měřit jednotlivé copingové 

strategie, které člověk nejčastěji využívá. Příkladem je odmítání viny, vyhýbání se, 

sebeobviňování, kontrola apod. Test na základě těchto subtestů vyhodnotí dané strategie jako 

pozitivní nebo negativní. Další využitelnou psychologickou metodou je sebeposuzovací 

dotazník Stress Profile (Nowack, 1999) vzniklou původně v Americe a dále se rozšiřující. 

Tento dotazník byl navržen k identifikaci vhodných strategií při zvládání stresu a oblastí, 

které nás naopak oslabují a vedou k onemocněním vznikajícím působením stresu. 

Restandardizace tohoto testu na české prostředí byla provedena na současných či bývalých 

vojácích z povolání, proto je tyto normy třeba brát s ostražitostí při použití na rozdílném typu 

souboru. Obsahuje 123 položek, které jsou rozděleny do 15 subtestů (Stres, Zdravotní návyky, 

Cvičení, Odpočinek/spánek, Jídlo/výživa, Prevence, Sociální podpora okolí, Chování typu A, 

Kognitivní nezdolnost, Pozitivní pohled, Negativní pohled, Minimalizace hrozeb, Zaměřenost 

na problém, Psychická pohoda) měřicích vztah mezi stresem a případným onemocněním a 

zahrnují L-skór a index inkonzistentních odpovědí (Klose & Král, 2006). 

3.2. Měření fyziologických reakcí 

Při hodnocení fyziologických reakcí organismu se používá prakticky všech funkčních 

vyšetřovacích metod, známých z běžné laboratorní a klinické praxe. Jedná se zejména o 

zjišťování biologické zpětné vazby a tedy odezvy organismu na měnící se podmínky. 

Mentální zátěž se projevuje v těch fyziologických ukazatelích, které svědčí o zvýšené 

aktivační hladině a spuštění sympatiku. Ten má v rámci poplachové reakce mobilizovat 

energii pro adaptační stresovou reakci, která je v základu charakteristická modelem útok 

nebo útěk. Tato reakce je vrozená, daná fylogenetickým vývojem v době, kdy jakýkoli stres 
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vedl v zásadě k útěku nebo útoku, tzn. k intenzivní svalové práci – proto střeh, zvýšená 

srdeční činnost a glukóza svalům (Hošek, 2001). Dnes již tato svalová práce není 

nejefektivnějším řešením psychické zátěže, ale přesto je stále stres spouštěčem svalové 

činnosti. 

Jednou z možných metod měření fyziologických projevů stresu je kombinace 

monitoringu kožně galvanického odporu (KGR) nebo také jinak nazývaného jako 

elektrodermální odpověď, či psychogalvanický reflex (Hoover & Muth, 2004; Zhai & 

Barreto, 2006; Boucsein, 2012) ve spojitosti s dalšími metodami jako například s měřením 

tepového objemu krve (TO), průměru zřítelnice a teploty pokožky. Dynamika změn teploty 

pokožky se v poslední době měří velmi přesně pomocí termografie v infračerveném spektru 

(Minkina & Dudzik, 2009). Měření těchto reakcí na stres je ovšem vysoce náročnou 

záležitostí z hlediska vyloučení pohybu testovaného. Pokud nemáme možnost omezit jeho 

pohyblivost, výsledky jsou často neinterpretovatelné.  

Jednou z pohybově nezávislých metod objektivizace stresu je biochemická analýza 

tělesných tekutin. Ta je kvantifikovatelná například měřením množství kortizolu ve slinách 

(Zefferino, et al., 2006; Simeoni, et al., 2011). Jde zřejmě o nejčastější způsob měření míry 

stresu, jehož užitečnost prokázala řada výzkumů (Aardal-Eriksson, et al., 1998; McCleery, 

et al., 2000). Významným indikátorem stresu je také přítomnost katecholaminů – adrenalin a 

noradrenalin, které se uvolňují z nervových zakončení sympatiku. Biologické účinky 

katecholaminů umožňují organismu vyrovnat se s akutním stresem (Langmeier, 2009). 

Některé experimenty nasvědčují tomu, že katecholaminový nebo kortizolový typ reakce na 

stres převažuje v závislosti na tom, jak člověk ve stresu vzniklou situaci prožívá a jak ji 

subjektivně hodnotí. Zdá se, že v situacích vyvolávajících útěk a útok, převládá vyměšování 

katecholaminů a naopak v situacích, které prožíváme jako smutek, depresi, neschopnost 

splnit očekávání, ztrátu kontroly či sociálního postavení, převládá reakce se zvýšenou 

sekrecí kortizolu (Berka, 2014). Jelikož je tato metoda invazivní a biochemické vzorky se 

odebírají s delším časovým intervalem, není nejideálnější formou zjišťování hladiny stresu v 

krátkých časových úsecích (Karthikeyan, Murugappan, & Yaacob, 2013).  

 Další pohybově nezávislá metoda je hlasová analýza stresu. Jedná se o technologii 

vrstvené analýzy hlasu (LVA – Layered Voice Analysis), což je soubor měření vokálních 

parametrů v lidské řeči a sledování emočních stavů. Analýzu lze provádět jak v reálném 

čase, tak na podkladě nahrávky, ze které je možné detekovat několik druhů stresu a různých 

emocionálních reakcí (Harnsberger, Hollien, Martin, & Hollien, 2009). Často je ale 
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zmiňována její nepřesnost a výpadky částí záznamu, které jsou díky nesrozumitelnosti 

komunikace špatně vyhodnotitelné.  

Další velmi účinná metoda měření stresu využívaná až v posledních letech je 

elektroencefalografie (EEG). V rámci letectví byla tato metoda použita pro zkoumání 

psychické zátěže pilotů při akrobatických manévrech a při náročnějších úkolech spojených se 

vzletem a přistáváním (Dahlstrom, Nahlinder, Wilson, & Svensson, 2011). Obecně se za 

známku stresu dá považovat přesun k rychlejším frekvencím, nižší amplitudy a náhlé 

blokování alfa aktivity (Horst, 1987). EEG se jeví jako velmi účinný nástroj využitelný pro 

zjištění míry aktivizace organismu a jeho zatížení. Může být použito jako neinvazivní metoda 

poskytující zpětnou vazbu týkající se vysoko zaměřené koncentrace a pozornosti (Sime, 

Allen, & Fazzano, 2001). Jeho značná nevýhoda je v náročnosti dekódování záznamu 

narušovaného svalovými artefakty. 

Aktivace sympatiku se dá také měřit sledováním očních pohybů, kdy sympatikus 

působí na svaly ovládající zornici, jež následně způsobují její rozšíření a při poklesu aktivace 

naopak zúžení (Ahlstrom & Friedman-Berg, 2006).  Fixace a rychlé oční pohyby určují, jak 

lidé získávají informace, délka fixace je indikátorem pozornosti a rozšíření zornic naznačuje 

reakci na emoce, vzrušení, stres, bolest nebo kognitivní zátěž (Wang, 2011). Rozšířením 

zornic můžeme sledovat mentální zátěž, kterou jedinec pociťuje a která je u stejného úkolu 

individuálně odlišná. Nevýhoda analýzy očních pohybů je opět v náročnosti přístrojového 

vybavení a nedostatku použitelných vyhodnocovacích metod. 

Mezi další možný fyziologický ukazatel zvýšené kognitivní zátěže je možné zařadit 

měření hypoxie. Ta je vyšší při neurofyziologických změnách projevujících se v extrémních 

podmínkách charakteristických pro letovou činnost (Balázs, 2011). Z dechových parametrů 

se k posouzení stupně psychofyziologické zátěže letce používá zejména dechová frekvence, 

dechový objem a sledování minutové plicní ventilace. Bylo zjištěno, že existuje přímá 

závislost mezi stupněm informační zátěže u pilota a poměrem délky vdechové a výdechová 

fáze dýchacího cyklu. Se zvyšováním zátěže se nejen zrychluje dechová frekvence, ale také se 

zkracuje trvání nádechu (Šulc, 2003). Při zvýšené dechové frekvenci může dojít až 

k hyperventilaci, která je považována za hodnotný indikátor psychické zátěže letce. 

3.2.1. Tepová frekvence 

 

Jako jeden z prvních fyziologických systémů reaguje na různé druhy zátěže 

kardiovaskulární systém. Jeho odezvu odráží srdeční frekvence (SF) nebo také tepová 

frekvence (TF) a udává počet stahů srdečního svalu (myokardu) za minutu. Je ukazatelem 
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intenzity prováděného pohybu a úzce souvisí jak s fyzickou, tak s psychickou námahou. 

Mezi SF a intenzitou prováděného pohybu (velikostí zátěže) existuje přímá úměra, pokud 

tedy intenzita roste, roste také hodnota SF. Je ukazatelem komplexity fyziologických, 

behaviorálních, emočních a kognitivních procesů souvisejících s adaptabilitou organismu.  

Mezi důležité ukazatele stresu patří změny tepové frekvence, jež jsou řízeny nervově 

a humorálně. Nervovou regulaci zajišťuje autonomní nervový systém (ANS), zahrnující 

sympatikus a parasympatikus. Analýza srdeční frekvence je často využívaným kvantitativním 

ukazatelem aktivity autonomního nervového systému souvisejícího s mentálním stresem 

(Salahuddin & Kim, 2006). ANS řídí automatické tělesné funkce spojené s dýcháním, srdeční 

frekvencí, trávením a hormonálním systémem. Sympatikus a parasympatikus v této 

souvislosti přinášejí odpověď na stres, pokud je aktivizovaný sympatikus a relaxaci, 

zapojením parasympatiku. Tento efekt je znám jako kardio akcelerace a retardace (Acharya, 

Joseph, Kannathal, Lim, & Suri, 2006). Právě akcelerace sympatiku a srdeční frekvence je 

často spojována s přítomností stresu. Funkční úroveň regulátorů tepové frekvence závisí na 

intenzitě nervových podnětů z periférie oběhového systému, z respiračního centra 

v prodloužené míše, z řady vnitřních orgánů, z limbického systému a dále na hladině 

některých hormonů a katabolických produktů ve svalech (Šulc, 2003).  

Humorální řízení srdeční frekvence se děje za pomoci adrenalinu a noradrenalinu, 

které frekvenci zvyšují, acetylcholin ji naopak snižuje. Glukagon a inzulín zvyšuje sílu 

kontrakce a zrychluje srdeční frekvenci, progesteron ji naopak snižuje. Na průběh tepové 

frekvence mají vliv i koncentrace iontů draslíku a vápníku v tělních tekutinách, zvýšená i 

snížená tělesná teplota (Rokyta, 2000). Srdeční frekvence je veličinou, podle které se 

posuzuje zatížení kardiovaskulárního systému. Důležitými údaji tohoto posuzování jsou 

hodnoty klidové srdeční frekvence a hodnoty při zatížení, respektive maximální srdeční 

frekvence. Srdeční frekvence v průběhu času kolísá a je závislá také na fyzické a psychické 

kondici jedince. Velmi rychle reaguje na změny velikosti zatížení a zvláště na změny zatížení 

při práci svalstva. Tyto fyziologické oscilace vznikají pod vlivem mnoha faktorů (psychika, 

termoregulace, acidobazická rovnováha, krevní plyny, krevní tlak, koncentrace hormonů, 

dýchání atd.) (Novotný, 2004). 

 
 

Klidová srdeční frekvence – trénovanost organismu zvyklého na zátěž se projevuje zejména 

v klidovém stavu, kdy průměrná tepová i dechová frekvence je nižší (Spalding, Jeffers, 

Torges, & Hatfield, 2000). Průměrné hodnoty klidové srdeční frekvence se pohybují v 

rozmezí 61-72 tepů za minutu. U sportovců klesají hodnoty až pod 50 a u vytrvalců pod 40 
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tepů za minutu. U dětí a mládeže je klidová SF vyšší o 10 tepů/min, než u dospělých, a to 

platí i pro ženy, které mají vyšší hodnoty než muži z důvodu menších rozměrů srdečního 

svalu. Ideální klidová srdeční frekvence se pohybuje pod 75 tepů/min., kdy lidé s těmito 

hodnotami se obecně dožívají vyššího věku. Zvýšené hodnoty potom mohou ukazovat na 

nedostatečné zotavení po předešlé zátěži nebo nastupující nemoc. Vlivem opakovaného 

zatěžování a sportovního tréninku vytrvalostního charakteru se klidová srdeční frekvence 

snižuje, aktivuje se parasympatický nervový systém, který ve svém důsledku utlumuje 

srdeční činnost. 

 
 

Srdeční frekvence při zátěži – s rostoucím zatížením se zvyšuje srdeční frekvence, přitom 

vysoce trénovaní jedinci reagují na určitou velikost zatížení nižšími hodnotami, než jedinci s 

menší výkonnostní úrovní. Úroveň výkonnosti lze posuzovat podle strmosti nárůstu srdeční 

frekvence. V předzátěžovém stavu hodnoty srdeční frekvence stoupají o 20 až 40 tepů/min, 

což má nervový a hormonální původ ve stimulaci srdce, jež způsobuje adrenalin vlivem 

sympatického nervového systému. Organismus se tak připravuje na příchozí zátěž a dochází k 

přechodu z relativně nízkých hodnot srdeční frekvence na vyšší. Maximální srdeční frekvence 

je poté hodnota, kterou je organismus schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě i udržet, je 

to ale hodnota individuální a více než tréninkem je ovlivněna věkem (s věkem klesá). 

Maximální srdeční frekvenci lze vypočítat podle jednoduchého Karvovenova vzorce: 

SFmax= 220 – věk, 

 

nebo přesněji pomocí vzorce Foxe a Haskella: 

 

SF max = 220 - věk (u mužů) 

 

SFmax = 226 - věk (u žen) 

 

Musíme ale počítat s tím, že výsledná hodnota je pouze orientační (± 15  tepů/min) 

a často neodpovídá individuálním hodnotám. Maximální srdeční frekvence není směrodatná 

pro určení individuální výkonnosti, ale důležitá je její dynamika během zatížení, tedy míra 

zvýšení oproti klidové frekvenci. 

V záznamech je možné pozorovat značné rozdíly mezi profesionály a začínajícími 

sportovci, tedy lidmi trénovanými, zvyklými na zátěž a těmi adaptovanými pouze na nižší 

úroveň zátěže. Pro profesionály je charakteristická nižší tepová frekvence, nižší dechová 

frekvence a naopak pro začátečníky zvýšená tepová frekvence, také se u začátečníků objevuje 

vyšší hladina katecholaminů. Tyto fyziologické reakce se projevují také chováním, kdy 
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dochází ke snížení přesnosti a sebevědomí (Boutcher & Zinsser, 1990). S větší fyzickou 

kondicí se zvyšuje efekt parasympatiku při snižování tepové frekvence a zlepšování emoční 

kontroly. Trénovaný organismus má tedy obecně nižší frekvenci a i po jejím vystoupání se 

mu rychleji vrací k původním hodnotám. Toto potvrzují výzkumy zaměřené konkrétně na 

piloty, kdy nováčci měli vyšší tepovou frekvenci než experti v průběhu stejné pracovní 

zátěže (Hart & Hausser, 1987). Tepová frekvence je významným indikátorem změn v 

pracovní zátěži v průběhu letu (Jorna, 1993; Kakimoto, Nakamura, & Tarui, 1988). Tyto 

změny mohou být způsobeny rozdílnými letovými situacemi, které bývají provázeny 

pocitem ohrožení. Srdeční frekvence je citlivá vůči náročným fázím letu, jako je vzlet, 

přistávání a let podle přístrojů (Hankins & Wilson, 1998). Je také velmi platným ukazatelem 

mentální zátěže, pokud jsou letové úkoly vysoce obtížné a subjekt je motivován vynaložit 

maximální úsilí pro splnění i náročnějších úkolů (Veltman & Gaillard, 1993). 

3.2.1.1. Způsoby měření tepové frekvence 

Srdeční frekvenci lze měřit i ručně pouze pohmatem na vřetenní tepně (arteria radialis) 

nebo na krční tepně (arteria carotis), v intervalu 10 nebo 15s, v přepočtu na minutové 

hodnoty. Hlavní předností je dostupnost pro každého, hlavně v terénních podmínkách, 

nevýhodou je ale měření pouze v klidu nebo po přerušení pohybové aktivity a jeho možná 

nepřesnost. 

Přístrojově se SF snímá měřičem srdeční frekvence v podobě elektrokardiogramu 

(EKG) nebo sporttesterem, kdy tyto přístroje snímají elektrickou aktivitu srdce. Medicínský 

způsob měření pomocí EKG je poměrně složitý, přístroj značně objemný a nevhodný pro 

měření při pohybových aktivitách. Proto je praktičtějším nástrojem sporttester. Hlavní 

předností tohoto přístrojového měření je použití při pohybu, možnost kontinuálního sledování 

SF a její ukládání v paměti přístroje, s případným převáděním hodnot do počítače. 

Sporttestery (nebo také pulsmetry) jsou přístroje určené k monitorování srdeční frekvence, v 

současné době jsou využívány nejen u vrcholových sportovců, ale pomáhají také k 

monitoringu srdečně cévního systému běžné populace. Sporttester se skládá z hrudního pásu, 

který snímá a vysílá srdeční frekvenci do přijímače, nejčastěji v podobě hodinek a ta může být 

později přenesena do počítače k dalšímu zpracování. Snímač tedy zaznamenává elektrické 

impulsy vytvářené srdečním svalem a bezdrátově je vysílá do přijímače umístěného v 

hodinkách, kde je možné údaje opticky monitorovat na displeji. Přijímač naměřené hodnoty 

SF dovede kontinuálně zaznamenávat a případně pomocí infračerveného portu přenášet do 
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počítače. V počítači lze s využitím odpovídajícího softwaru naměřené hodnoty SF 

vyhodnocovat v závislosti na čase, a to tabulkově nebo také graficky. 

3.2.1.2. Vyhodnocování analýzy tepové frekvence 
 

Tepová frekvence je významným ukazatelem probíhajících změn v lidském 

organismu. Může reagovat na zátěž fyzickou i psychickou a představuje adaptaci těla na 

zátěžové podmínky. Tato frekvence je spíše nepravidelná a její pravidelnost ovlivňují faktory 

jako dýchání, vliv prostředí, pohlaví, věk, trénovanost a léky. 

Poměrně novou metodou vyhodnocování tepové frekvence se stala analýza variability 

srdeční frekvence (HRV). Tato metoda vznikla na začátku 60. let v Sovětském Svazu v rámci 

vesmírného výzkumu. Je to metoda vyhodnocování stavu mechanismů regulujících 

fyziologické funkce organismu, a to zejména neurohumorální regulaci srdce vegetativním 

nervovým systémem, tedy sympatikem a parasympatikem (Bayevsky, et al., 2002). Z 

výzkumů vyplývá, že parasympatikus je zapojený při vysokofrekvenčních pásmech HRV 

signálu (0,14 - 0,15 Hz) a sympatikus naopak při nízkých frekvencích (0,04-0,15 Hz) 

(Karthikeyan, Murugappan, & Yaacob, 2013). Skutečnost, že srdeční rytmus není zcela 

pravidelný, je známa mnoho let, ale až donedávna nebyl těmto přirozeným oscilacím 

přikládán větší význam. Ty jsou přitom důležitým ukazatelem integrity a funkce komplexních 

fyziologických mechanismů, které kontrolují srdeční rytmus. Překvapivý je potom závěr, že 

zcela pravidelný sinusový rytmus představuje negativní prognostický faktor. Může být 

ukazatelem kardiovaskulárních onemocnění nebo chronického stresu. Metoda je založena na 

rozpoznání a měření časových intervalů mezi R-vrcholy EKG (R-R intervaly), představující 

dynamickou sérii kardio intervalů. Tato série je nazývána jako kardiointervalogram (CIG) a 

následná analýza těchto záznamů je založená na rozdílných matematických metodách 

(Bayevsky, et al., 2002). Jednou z využitelných metod je tzv. Stress index, který jsem použila 

pro vyhodnocování. Později se bohužel projevil jako nevhodný pro tento typ výzkumného 

modelu. Je to dáno tím, že analýza HRV je podmíněna dlouhodobým měřením v minimálním 

rozsahu minut, desítek minut až hodin, kdy konvenční doba měření je 5 minut (Bayevsky, 

et al., 2002; Salahuddin & Kim, 2006). Pro měření akutního mentálního stresu se tedy jako 

vhodnější jeví metoda sledování změn tepové frekvence oproti klidové poloze, kdy je možné 

vyhodnotit i sekundové změny v záznamu. Pro stanovení míry změny oproti klidové poloze je 

vhodné využít koeficient tepové frekvence určující velikost tohoto rozdílu. 
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4. Charakteristika letové činnosti 

 

V řešení zvláštních otázek týkajících se specifik letové činnosti se stále výrazněji 

prosazuje systémový přístup. Konkrétní činnost letce se nezkoumá jen z hlediska dílčích 

vědních oborů (fyziologie, psychologie, letecké lékařství apod.), ale spíše z pohledu 

komplexního, který klade důraz na vzájemné souvislosti studovaných jevů. V této kapitole 

nastíním tyto charakteristické rysy letové činnosti. 

Při analýze pracovní činnosti pilota byl sestaven seznam nejdůležitějších schopností 

zásadních pro výkon tohoto povolání. Na prvním místě byly zařazeny kognitivní schopnosti, 

jakožto sdílení času, prostorová orientace, selektivní pozornost, vnímání rychlosti, rychlé a 

přesné výpočty, paměť a vizualizace (Goeters, 2004). Při výčtu těchto požadavků jsou celkem 

zřejmé zvýšené nároky na psychiku pilota, které mohou být příčinou zvýšené stresové zátěže. 

Druhou podstatnou součástí letecké činnosti jsou psychomotorické schopnosti jako míra 

kontroly, přesnost, zaměření na odezvu, koordinace končetin a reakční čas (Goeters, 2004). 

Fyzické schopnosti jsou zdůrazňovány zejména u pilotů stíhacích letounů, protože 

intenzita přetížení zejména při manévrovém vzdušném boji klade na pilota doslova 

extrémní nároky (Šulc, 2003). Hlavní charakteristikou letové činnosti je potom 

bioklimatická zátěž. Člověk je fyzikálně a chemicky relativně přesně adaptován, a proto může 

optimálně fungovat jen v úzkém rozmezí atmosférických, gravitačních a tepelných vlivů. Při 

odchylce od optima nastupuje zátěžová odezva a je nárokována odolnost fyziologická i 

psychologická. Na člověka významně působí také změny atmosférického tlaku a změny 

parciálních tlaků jednotlivých plynů atmosféry (jevy dysbarismu). Drobné změny 

vyvolávají dle individuální senzitivity výkyvy nálad. Intenzivnější psychická odezva je 

pozorovatelná u výstupu do velkých výšek, kdy vzniká podtlak a dochází k hypoxii. 

Příčinou změn v psychice související s nadmořskou výškou je snižování parciálního tlaku 

kyslíku neboli tzv. hypotoxie. Projevuje se zpočátku snadnou unavitelností, po námaze se 

objevuje dušnost, tachykardie, motání hlavy; jedinec zneklidní a má obavy o své zdraví 

(Hošek, 2001). 

Kromě běžně vykonávané letecké činnosti představuje služba ve vojenském letectvu 

řadu situací, které vyčerpávají organismus letce. V mírových podmínkách patří ke každodenní 

činnosti krátkodobé plnění mimořádných úkolů, během kterých nelze dodržet obvyklou 

životosprávu s dostatkem odpočinku. Stavy jsou spíše poddimenzované, a proto často dochází 

k situaci, kdy musí pilot zastávat činnost i svých kolegů v případě nemoci, zahraniční mise 

nebo speciálního výcviku. Standardem je vysoký počet startů a přistání v jednom letovém dni, 
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někdy až nekonečné čekání a také lety na dlouhou vzdálenost s překročením časových pásem. 

Bojová situace představuje daleko větší fyzickou i psychickou zátěž spojenou s vysokou 

intenzitou létání, rozložené nerovnoměrně ve 24 hodinovém intervalu, včetně nočních letů. 

Objevuje se také potlačování obav a strachu z bojové situace a nezřídka těžce působící 

nečinnost a nuda (Šulc, 2003). 

Práce vojenského pilota je vysoce specifickou činností provázenou zvýšenými 

stresovými faktory jak fyzického, tak psychického charakteru. I přes zvyšující se automatizaci 

systémů řízení, musí být pilot stále ve střehu a věnovat se i více úkonům najednou. 

Automatizace zaměřená na člověka (Human Centered Automation) je stále ve vývoji a často 

naráží na problémy porozumění mezi člověkem a počítačem (Goeters, 2004). Let podle 

přístrojů má svá specifika a velmi se liší od těch vizuálních, využívajících rozdílné způsoby 

určování polohy letounu. Při letu podle přístrojů je vyžadována složitá rozumová činnost, 

která může zapříčinit nárůst psychické zátěže vedoucí ke zvýšenému počtu chyb, klesající 

pozornosti a u některých pilotů s nižší psychickou odolností až k zrakovým nebo sluchových 

iluzím. Odolnost letce vůči iluzím zvyšuje aktivní odpočinek a pravidelná tělesná příprava, 

prováděná v neletové dny. V předletové přípravě je klíčové zajištění plnohodnotného nočního 

spánku, případně doplnění alespoň čtyřhodinovým spánkem poledním. Nutné je dodržet také 

naprostou abstinenci nejméně 24 hodin před létáním (Šulc, 2003). 

Pilot je v rámci své činnosti součástí systému „člověk (posádka) – dopravní prostředek 

– dopravní prostředí“, jehož zdokonalování je klíčové pro zvýšení bezpečnosti dopravy, ale i 

pro získání a udržení optimální výkonnosti lidské složky (Štikar, Rymeš, Riegel, & Hoskovec, 

2003). Pilot, i přes pomoc počítačových systémů musí neustále koordinovat průběh letu a 

významná rozhodnutí jsou pouze na něm, což způsobuje chyby zapříčiněné selháním lidského 

faktoru. Byla snaha zabránit problémům v rozhodování zavedením direktivního přístroje, 

který je na výstupu počítačových systémů a předá pilotovi informaci v podobě přímé 

instrukce neboli povelu. Tím ale vznikají další psychologické problémy. „Dochází například 

k určitému „odcizení“ pilota letounu, dále k tomu, že pilotování podle direktivních přístrojů 

vede k zaměřování pozornosti na jimi sdělované údaje, a to na úkor jiných, pro let a splnění 

úkolu rovněž důležitých zařízení, že vysazení automaticky přináší těžkosti pro pilota, který 

musí být schopen okamžitě přejít z relativně jednoduché kontrolní činnosti (pozorování 

přístrojů) na přímé aktivní řízení letounu, což není psychologicky jednoduchý úkol.“ 

(Dziaková, 2009) Pro eliminaci bezpečnostních rizik je nutné udržovat pilota v optimálním 

psychickém napětí, které odpovídá možnostem letce a nepůsobí destruktivně na jeho zdraví a 
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potažmo na výkon práce. Přetížení organismu se později může projevit v selhání lidského 

faktoru, které je hlavní příčinou leteckých nehod. 

4.1 Stresové faktory 

 

Lidský element je nejflexibilnější, nejadaptabilnější a nejcennější část leteckého 

systému, současně ale také nejzranitelnější vůči vlivům, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho 

výkonnost (Smrž, Volner, Horecký, & Szydlowski, 2010). Mentální zátěž je každodenní 

součástí práce vojenských pilotů, a proto její zvládání a adekvátní forma adaptace jsou 

klíčové pro udržení fyzické i psychické pohody. Při extrémních formách zátěží, se kterými se 

během aktivní služby může potkat téměř každý příslušník letectva, může být hranice, 

oddělující fyziologickou odezvu organismu od odezvy psychické snadno překročena. V 

souvislosti s letovou činností, jakožto psychicky náročnou aktivitou, se dá hovořit o 

pracovním stresu. Ten je charakteristický pro stresové situace, jež nejsou kompenzovány 

fyzickou námahou a v konečném důsledku často ovlivňují naše zdraví. Schopnost zvládání 

pracovního stresu a spolehlivost lidského činitele je dána jeho individualitou, vnějšími 

podmínkami dané pracovní činnosti a organizací činnosti. Pokud jde o jedince, tak určující je 

v této souvislosti psychosomatický stav daný dispozičními faktory, dále možnými 

krátkodobými výkyvy a situačními změnami. Za normálních okolností se můžeme 

spolehnout na dispoziční faktory jedince, ovšem za mimořádných podmínek, zejména při 

výskytu únavy, stresu, patologických fenoménů apod. dochází k výrazným změnám a odklonu 

od stavu daného dispozičními faktory (Štikar, Rymeš, Riegel, & Hoskovec, 2003). Mezi 

nejzávažnější stresory v zaměstnání obecně se řadí úkoly a povinnosti, jež jsou spojeny s 

velmi vysokou osobní zodpovědností, úkoly, jejichž řešení nezávisí přímo jen na nás 

samotných, ale na naší spolupráci s dalšími subjekty. S tím souvisí i plnění náhlých úkolů, 

nečekaných, krátkodobých. Neméně významným faktorem, vyvolávajícím přetížení 

v zaměstnání, je i nedostatek odpočinku a nedostatečné citové uspokojení z práce. 

Křivohlavý (2001) k těmto faktorům přidává navíc časový stres, neúměrně velkou 

zodpovědnost (obzvláště za lidské životy), nevyjasnění pravomocí (trvalá nejistota), kontakt 

s lidmi ( nadměrný, ale i chybějící) či vysilující snaha o kariéru. Většina těchto stresorů je 

nedílnou součástí práce vojenských pilotů. „Vojenský letec se již při mírovém výcviku 

rutinně setkává s fyzicky, psychicky a emočně náročnými situacemi, z nichž některé obsahuje 

prvek ohrožení. V bojových podmínkách pak četnost a intenzita krizových situací, které musí 

pilot řešit, dále stoupá – někdy až za hranici odolnosti jedince.“ (Šulc, 2003, str. 41) 
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Pro simulaci stresových situací v letecké činnosti se používají uměle vytvořené 

stresory umožňující testování vlivu stresu na lidský organismus. Kvůli opakovatelnosti 

experimentů se jako stresory uměle vyvolávající stresovou zátěž často používají faktory 

environmentálního charakteru, například velmi chladná nožní lázeň (Elling, Steinberg, 

Brockelmann, Dobel, Bolte, & Junghofer, 2011). Ta se v současné době využívá aplikací na 

nohu letce v průběhu výcviku na leteckých simulátorech (McClernon, 2011). Psychický stres 

lze navodit také využitím uměle vytvořeného rámce nedostatku času (Matthews & 

Campbell, 2009; Ozel, 2001), či vynuceným souběhem výkonu hlavní a vedlejší činnosti 

(Matthews & Desmond, 2002). Je snaha využít těchto experimentálních stresorů k co 

nejpřesnější simulaci letecké činnosti a veškerých jejich úskalí. Je ale potřeba mít na paměti, 

že se jedná pouze o simulaci, která jen těžko nahrazuje reálné situace. Simulací rozumíme 

„vývoj a užití modelových zařízení, která napodobují svou funkcí skutečná a mohou být užita 

nejen k rozvoji dovedností operátora, ale i k diagnostice jeho způsobilosti a k výzkumu i 

vývoji technických systémů.“ (Štikar, Rymeš, Riegel, & Hoskovec, 2003, str. 185). Při 

simulaci je důležitý realismus, neboli věrnost napodobení, se kterou daný systém přichází. V 

tomto případě můžeme hovořit o podobnosti fyzikální, tedy technické, dostatečně simulující 

prostředí a psychologické, která zajišťuje takové simulované podněty, které člověk nedokáže 

svými smyslovými orgány odlišit od reality. Značnou výhodou simulátorů je možnost cvičit 

bez ohrožení života a zařízení, navození rizikových situací a v neposlední řadě také 

ekonomická úspora. V oblasti letové činnosti jsou simulátory na velmi dobré úrovni, kdy je 

pilot maximálně izolován od vnějšího prostředí a i stavba kokpitu velmi blízce připomíná 

útroby letadla. Simulátory a trenažéry hrají významnou roli ve vytváření a posilování 

dynamického stereotypu komplexních letových návyků. Jejich podstatný přínos byl potvrzen 

při osvojování základních dovedností při řízení letounu, pro vypracování algoritmu čtení 

přístrojů a havarijních postupů a některých taktických úloh, jako je manévrový vzdušný boj 

nebo bombardování pozemních cílů (Šulc, 2003). I přes sofistikovanost letových simulátorů 

je těžké dosáhnout zcela identických podmínek s reálnou situací, a proto i stres měřený na 

simulátoru není tak značný jako při tréninku ve vzduchu. Toto si piloti více či méně 

uvědomují a často to vede i k větší tendenci riskovat. I když tyto stresory jsou 

experimentálně dobře využitelné, nesimulují všechny možné stresové faktory, které se ve 

výkonu práce vojenského pilota objevují. Jejich výčet představují následující kapitoly týkající 

se fyzických a psychických stresorů. 

4.1.1 Fyzické stresory 

 



40 
 

Fyzické stresory ovlivňující práci vojenského pilota se objevují v rámci zátěžového 

prostředí vyžadujícího nadstandardní adaptační schopnosti. Za nejčastější příčiny stresu 

vojáků při výkonu svého povolání se považují časová tíseň, hluk, ohrožení a nebezpečné 

situace (Driskell, Salas, & Johnston, 2006). Speciálně pro vojenské letce jsou nejčastějšími 

stresogenními faktory extrémní teploty, akcelerace, šumy při komunikaci, dekomprese, 

vibrace, hypoxie, exhausce a nucení na zvracení (Ahmadi & Alireza, 2007). Vojenští letci 

trpí zejména z důvodů plnění bojových manévrů a přetížení poměrně často bolestmi šíje, 

které snižují jejich výkonnost (Green, Dunn, Pearce, & Johnson, 2010). Tyto bolesti jsou 

dány ergonomií letadel, které kromě nízké hmotnosti a vysokého výkonu musí splňovat také 

jistá bezpečnostní opatření v případě nehody. V sedačce letounu je zabudován záchranný 

balíček, který má pilot k dispozici po katapultování. Opatření je to jistě nezbytné, ale umístění 

spíše nešťastné, jelikož velikost sedačky způsobuje předsunutí hlavy a výrazné bolesti šíje a 

trapézových svalů. U delších misí či přeletů dochází až k blokádám, které mohou přetrvávat 

dlouho po misi a následně vést k několikadenní pracovní nezpůsobilosti letce nemluvě o 

trvalých následcích. Fyzický diskomfort také značně snižuje psychickou pohodu, pozornost 

a správné rozhodovací schopnosti.  

Dalším podstatným stresovým faktorem je výrazná odlišnost prostředí, na které je 

člověk přirozeně adaptován. Tím vznikají zvýšené požadavky na orientaci člověka. 

Odtržením od země je nutné zapojit rozdílné psychofyziologické mechanismy potřebné k 

adekvátní prostorové orientaci za letu. Působící gravitační síly mohou pozměňovat náš 

způsob vnímání a představu o postavení letounu a našeho těla. „Celá řada vjemů, signálů 

(zrakových, vestibulárních aj.) nemusí být ve srovnání s pohybem na zemi v souladu, může 

docházet, zejména za zvláštních povětrnostních podmínek, k tzv. letovým iluzím.“ (Dziaková, 

2009, str. 103). Tyto prostorové desorientace se objevují ve všech druzích létání a jsou dané 

fyzikálními silami, které často překračují velikost a směr sil působících na lidský organismus 

na zemi. Prostorové desorientace jsou „jevy během letu, kdy pilot chybně vnímá polohu, 

výšku, či pohyb svého letadla anebo polohu svého těla v letadle.“ (Šulc, 2003) Zvláštní 

kategorií jsou právě letové iluze, které nejsou pravými iluzemi z psychologického hlediska, 

ale způsobují chybnou interpretaci vjemů, se kterými není lidský organismus seznámen. 

Nejčastějšími letovými iluzemi jsou iluze náklonu, Coriolisovo dráždění způsobené změnou 

pohybu a doprovázené pocitem na zvracení a celkovou ztrátou orientace. Další letovou iluzí je 

somatogravická iluze vznikající při startu působící zemskou tíží, také somatogyrální iluze 

objevující se při otáčení a způsobená nedokonalostí našeho rovnovážného ústrojí. Velmi časté 

jsou zrakové iluze vznikající světelnými zdroji – světla na prahu dráhy, hvězdy v noci, iluze 
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falešného horizontu, kdy má pilot problém s jejich lokalizací a někdy je vnímá také jako 

zdánlivě se pohybující. Nezřídka se u zrakových iluzí objevuje nystagmus, během kterého 

dochází k rozostření vidění a neschopnosti zaměřit sledované body. Těžko vysvětlitelný je 

fenomén disociace během monotónního letu ve vysokých výškách, jež je doprovázen 

zvláštními pocity odtržení od Země a je popisován, jako pocit, kdy je pilot mimo své tělo a 

dívá se na sebe (Šulc, 2003). Tento stav může být provázen radostnými pocity nebo také 

velmi nepříjemným depresivním pocitem naprostého osamění.  

Zvláštní letové podmínky mohou způsobit až změněné stavy vědomí během hypoxie – 

poruchy zraku, zhoršené noční vidění, bolest hlavy, pocit na zvracení, euforie měnící priority 

zájmů a ohrožující bezpečnost letu. Při hyperventilaci může docházet až ke ztrátě vědomí, 

ospalosti, pocitům neskutečnosti a porušené pozornosti. Jevy dysbarismu, tedy 

patofyziologické důsledky změn atmosférického tlaku, způsobují značné fyzické obtíže a 

mohou vyústit až v dekompresní nemoc, u které při nedostatečné léčbě hrozí smrt či vážnější 

trvalé následky. Nepříjemným fenoménem v letecké činnosti je také kinetóza neboli nemoc 

z pohybu, či letadlová nemoc, projevující se nucením na zvracení, bledostí a studeným potem. 

Tolerance k tomuto stavu je naštěstí možné vycvičit desenzibilizací a tak se jeho projevy 

objevují spíše v počátcích výcviku. Hluk je běžnou součástí pracovního dne každého letce, ale 

i přes selekci osob a lékařská opatření, stále působí negativně na intenzitu výkonu. Zdroje 

leteckého hluku pochází z pohonné jednotky letounu, turbulentního proudění vzduchu, 

radiové korespondence, klimatizace a při překonání nadzvukové rychlosti ze supersonického 

třesku (aerodynamický impulsní hluk rázové vlny letounu) (Šulc, 2003). V letounu dochází 

také k vibracím, jež ovlivňují zejména operační výkonnost člověka. U vibrací dochází 

k fyziologickým změnám zrakového analyzátoru, oběhového systému, dýchacího systému a 

pohybového aparátu narušující koordinaci a zvyšující napětí kosterního svalstva.  

Značné teplotní výkyvy také často přispívají k diskomfortu během letu. Klimatické 

extrémy se objevují i v domácích podmínkách, kdy v přízemní výšce ve slunném dni nelze 

účinně ochlazovat prostor pilotní kabiny. Pocit nepohodlí způsobuje také nošení speciální 

letecké výstroje. Při zahraničních misích v pouštních, tropických nebo polárních oblastech 

jsou podmínky na hranici únosnosti. Při letu nad pouští může teplota na rukou dosáhnout 

43˚C a u hlavy až 60˚C. Pokud v těchto podmínkách musí mít pilot oblečenou protichemickou 

výstroj, fyzické i psychické rezervy se velmi rychle vyčerpají a snižuje se tolerance k zátěži.  

Pokud mluvíme o práci nadzvukových pilotů je jistě na místě použít pojem extrémní 

zátěžové podmínky. Nadzvukové letouny dosahují rychlosti okolo 1,15M, což odpovídá 

1400km/h při přetížení až 9G, což se blíží hranici odolnosti lidského organismu. Účinek 
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gravitačního pole převyšujícího několikanásobně hodnotu zemské tíže, mobilizuje na krajní 

mez výkonnosti srdečně cévní, dýchací a pohybový aparát (Šulc, 2003). Přetížení nastává při 

změně rychlosti nebo směru pohybu a vyjadřuje se v násobcích hmotnosti, 9G tedy 

znamená, že každá část lidského těla má devítinásobnou váhu. Příznaky přetížení (Hošek, 

2001): 

 

- 2G: pocit váhy, horší ovládání končetin; 

- 3-4G: ztížené dýchání, nelze být ve vzpřímené poloze, dolní čelist tažena 

dolů, neudrží otevřené oči, šedé vidění; 

- 5G: neschopnost činnosti u netrénovaných jedinců (nejdéle je zachována 

koordinace prstů), ztráta vidění; 

- 8G: ztráta vědomí 

 

Při letu se u přetížení 9G krev tlačí z horních do spodních partií těla vlivem gravitační 

síly a nejrychleji se to projevuje na sítnici oka. Ke zvládání těchto extrémních podmínek 

pomáhá pilotům speciální cvičení tzv. Anti-G manévr, který spočívá v zatínání dolních 

končetin a břicha prováděných na upravené centrifuze, kde musí přetížení 9G vydržet po 

dobu 15s. Méně technicky náročné cvičení je na tzv. točnici, kdy je pilot otáčen a tím je 

simulována situace ve vzduchu při přetáčení a dalších náročných manévrech. S tréninkem, 

anti-G kalhotami, vestou a dýchačem, je takové přetížení možné překonat. V opačném případě 

by mohlo dojít k výpadkům vidění, kdy se zužuje periferní a barevné vidění a končí až v 

bezvědomí pilota. Energické manévrování a enormní zrychlení může způsobit náhlou ztrátu 

vědomí, zlomeniny a poranění vnitřních orgánů (Šulc, 2003). Často také dochází k blokádám 

páteře. Letové iluze, zmiňované výše, jež jsou častou příčinou leteckých katastrof, se v 

podmínkách nadzvukového letu objevují daleko častěji než u letů podzvukových. 

4.1.2 Psychické stresory 

 

Kromě fyzických stresorů ovlivňujících výkon pilota, mají nebývalý význam i 

stresory psychické, které jsou méně patrné, a proto také častěji podceňované. Kromě vnějších 

podmínek jsou to faktory spojené s prestiží tohoto povolání, kdy se automaticky předpokládá 

vyšší odolnost pilota. Nejenže je pilot zodpovědný za sebe a za velmi nákladné letadlo, ale 

může být také činitelem ohrožujícím život jiných osob. Je zodpovědný také za splnění 

náročného úkolu a za bezpečnost letů ve svěřeném sektoru. Stupeň psychické zátěže se 

zvyšuje s postavením (velitel roje, skupiny, kapitán osádky apod.) a vyžaduje intenzivnější 
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mobilizaci energetických rezerv jedince (Šulc, 2003). Odpovědnostní zátěž se objevuje trvale, 

a to i v situacích, kdy si ji pilot bezprostředně neuvědomuje.  

Ke stresoru odpovědnosti se přidávají také přílišná očekávání a emocionální stres 

(kontakt s rodinou) (Hawkins, 1993). V šetření leteckých katastrof se jako příčiny selhání 

často objevují kritické životní události ať v soukromém nebo služebním životě letce. Rozvod, 

nemoc nebo úmrtí v rodině a existenční starosti, mohou zvyšovat psychické napětí, které 

přetrvává po velmi dlouhou dobu. U některých jedinců se nezřídka objevují i příznaky 

deprese (Šulc, 2003). Služba vojenského pilota ke spokojenosti manželství či partnerství nijak 

zvlášť nepřispívá. Opakující se nepřítomnost letce v provozu vlastní domácnosti často 

způsobuje vynechávající partnerství. Při delším odloučení jedinec ztrácí kontinuitu 

s každodenním životem a po návratu jen těžko dohání zameškaný čas. Příslušníci rodiny si 

změnu v chodu domácnosti neuvědomují a od znovu příchozího předpokládají bezproblémové 

zapojení, plnění úkolů a činění závažných rozhodnutí. Tento „šok“ zkracuje dobu 

rekonvalescence a odpočinku, jež může později plodit konflikty z neporozumění. Ve 

vojenském prostředí tuto skutečnost prohlubuje ještě fakt, že rodina má jen omezené 

informace o práci pilota z důvodu utajení. Proto se často vytrácí intimita mezi partnery a 

vzniká nepochopení vůči zvýšené unavitelnosti či rozvíjející se posttraumatické poruše.  

Zvýšenou únavu a stres vyvolává u letců i absence strukturovaného času během 

odpočinku (Schulz, 2008). Pilot nemá jasně ohraničený čas jen pro sebe, musí být stále 

v pohotovosti a připraven pro případ vzniku mimořádné události. Život vojáka obecně je 

hlavně o čekání a přípravě na velmi krátkou bojovou situaci. V tomto ohledu se práce pilota 

nijak neliší a často úseky vysokého nasazení střídají úseky nekonečného čekání, zdlouhavé 

přípravy a někdy až nudy při nedostatku činnosti. V návaznosti na úsporné programy armády 

ČR je stav stíhacích pilotů stále snižován a nezřídka musí zastávat organizační činnosti i za 

své kolegy. Vlastní příprava na let a možnost koncentrace je tedy mnohokrát narušena právě 

administrativními záležitostmi. A právě koncentrace je v průběhu letu klíčovou schopností 

zvyšující kvalitu vnímání. Zde můžeme rozdělit její důležitost v rámci kvality rozsahu 

pozornosti, jejího rozdělování, pružnosti a stálosti. Rozsah pozornosti je určován množstvím 

vzájemně souvisejících jevů přicházejících jak z vnějšího prostředí (počasí, intenzita světla, 

bojové podmínky), tak z prostředí kokpitu zobrazujících se na přístrojové desce včetně 

sluchových informací od pozemních návodčí. Při rozdělování pozornosti je nejnáročnější 

stanovení priorit a sledování dvou i více objektů, jevů ve velmi krátkém čase. Tuto schopnost 

prověřuje zejména vzdušný boj, kde kromě informací ohledně letové činnosti musí pilot 

vyhodnocovat také bojovou situaci a takticky se rozhodovat. U letce je předpokládána také 
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určitá pružnost pozornosti závisející na rychlosti orientace v dané situaci, na přesnosti 

registrace informací různého druhu a vyvozování správných závěrů z údajů z přístrojové 

desky nebo pokynů pozemních návodčí (Dziaková, 2009). Při dlouhodobějším letu (přelet, 

vyhledávání pozemních cílů) může docházet ke kolísání pozornosti a nároky kladené na její 

udržení jsou podstatně vyšší. V této souvislosti musí být pilot schopen kromě kvality 

pozornosti udržet i její stálost. 

K náročnosti povolání vojenského pilota přispívá také nutnost neustálého 

přezkušování a obavy ze supervize, které jsou prováděny při přezkoušeních instruktorem 

v letounu, na simulátorech a také při pravidelných prohlídkách v ústavu leteckého 

zdravotnictví (ÚLZ). Již toto slovo u pilotů vyvolává odpor nebo úzkost z následného měření 

a značně stěžuje práci lékaře, potažmo psychologa. Motivačním faktorem pro přijmutí těchto 

bezpečnostních procedur a absolvování všech nutných vyšetření je práce samotná, tedy 

letecká činnost a její pozitivní náboj. 

Vysoký stupeň psychické zátěže se objevuje zejména v podmínkách nadzvukového 

letu. Se zvyšováním rychlosti se znásobuje tempo prováděných činností, a to konkrétně 

rychlost myšlení, rozhodování, ale také senzomotorické reakce. „Například u pilotů na 

každou hodinu nadzvukového letu připadá ve srovnání s podzvukovým letem 6-8 krát více 

operací.“ (Dziaková, 2009) Významným rizikovým faktorem působení stresu jsou chyby v 

rozhodování, které mohou přicházet v průběhu letu. Po úseku s vysokou koncentrací 

(stresová, těžká část letu) přichází zpravidla uvolnění a možnost přijetí špatných rozhodnutí 

(Hawkins, 1993). Potvrzuje se empirický předpoklad, že emoční zátěž, konkrétně úzkost, 

zhoršuje možnosti výcviku vojenských pilotů (Campbell, Castaneda, & Pulos, 2010) a 

omezuje jejich pozornost. Největší rizika při působení psychických stresorů na pilota jsou 

bezpochyby ve ztrátě pozornosti (Bourne Jr. & Yaroush, 2003), kdy akutní stres oslabuje 

právě důležitou selektivní pozornost. Přílišná intenzita emocí, doprovázející stres, snižuje 

schopnost koncentrace pozornosti a s tím související výkonnost (Gillard, 2008). 

Úzkost, způsobená extrémními zátěžovými podmínkami v průběhu výkonu letecké 

činnosti, působí také v podobě omezení mnestické kapacity (Ashcraft, 2002), která může 

vyústit až v tzv. informační stres. Tento informační stres později může vést k informační 

agresi, která je charakterizována únavou, úzkostí, nespavostí a iritabilitou (Restian, 1990). 

Informační stres se objevuje zejména u profesí, které se vyznačují vysokým stupněm 

psychické zátěže, který je dán nutností zpracovávání velkého množství informací. 

Charakteristická je tímto letová činnost, při které se vyžaduje plnění i několika různorodých 

pracovních úkolů současně, vynucené, rychlé tempo, spojování náročné rozumové aktivity se 
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složitými a přesnými senzomotorickými procesy, nepřetržitost a silná emocionální povaha 

činnosti (Dziaková, 2009). Jednou z nejvíce zmiňovaných obtíží je obsáhlost přípravy na misi 

a zapamatování si velkého množství informací. Lidská paměť má svá omezení, která se běžně 

uvádějí v limitu 7 plus mínus 2 informace (Miller, 1956). Toto přesvědčení je již nahrazeno 

novými názory zpochybňujícími ono magické číslo a přiklánějícími se k číslu 4 plus mínus 2. 

Hovoří se zde o seskupení množství informací tzv. „chunks“, které se pohybují kolem čísla 4 

(Parker, 2012). Pokud tedy informace týkající se mise jsou příliš obsáhlé a není možné je 

zpracovat do maximálně čtyř oddílů, pilot se může ocitnout v informačním stresu, jelikož 

nezvládá nadbytečné informace udržet v paměti. Zvyšující se nároky na paměť jsou dány také 

počtem přístrojů a ovladačů v kabině moderního letounu. Jejich množství se od původních 

strojů zvýšilo více než desetkrát (Dziaková, 2009). Vybavení informací z paměti vyžaduje 

relativně vysoké nároky na pozornost, tudíž úkoly náročné na paměť prováděné během letu 

jsou hůře vykonávány než úkoly bez této paměťové zátěže (Wiggins, 2011). Jak již bylo 

řečeno, zmiňovaný informační nadbytek se může později projevit ve zhoršení kapacity 

výkonu činnosti. Toto potvrzuje studie Misra & Stokols (2012), kde bylo zjištěno, že zvýšená 

hladina informačního přetížení může mít neblahý vliv na jedincovu kapacitu pozornosti a 

následné vnímání stavu pohody (well-being).  

Na závěr této kapitoly bych uvedla výběr z malého psychologického „desatera“ pro 

piloty, které přibližují náročnost dané profese, přípravy na ni a její častou odtrženost od běžné 

pozemské zkušenosti. (Šulc, 2003): 

- Nikdy nespoléhejte na své pocity, mívají často chybnou informační hodnotu; 

- Podle svých pocitů nemůžete řídit letoun; 

- Nestřídejte zrakové informace s informacemi přístrojovými; 

- Pamatujte, že zkušenost vás nečiní nijak imunními proti prostorovým 

desorientacím. 

4.1.3 Letecké nehody 

 I když se dá statisticky letecká doprava považovat za nejbezpečnější druh 

přepravy (International Civil Aviation Organization, 2014), následky leteckých nehod jsou 

častěji více devastující než u jiných dopravních prostředků. Traumatické zážitky se vrývají na 

dlouho do psychiky člověka a mohou negativně působit na další pracovní výkon. Přetížení 

organismu se později může projevit v selhání lidského faktoru, které je hlavní příčinou 

leteckých nehod, na které odkazují statistické přehledy zobrazené v tabulce níže (Tabulka 1). 
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Tabulka 1 – Rozdělení nehod s fatálními následky podle příčiny (Smrž, Volner, Horecký, & Szydlowski, 2010) 

 

Pro tvorbu tabulky byla použita data od padesátých let do roku 2004 z 1459 nehod, a 

to těch, u nichž bylo možno identifikovat příčinu. V rámci výše uvedené tabulky „Chyba 

pilota (spojená s počasím)“ představuje nehody, kde hrála roli chyba pilota, která ale byla 

zapříčiněna nějakým jevem spojeným s počasím. „Chyba pilota (ve vztahu ke stroji)“ 

představuje nehody, kde hrála roli chyba pilota, která však byla zapříčiněna nějakou poruchou 

letadla. „Ostatní lidské chyby“ zahrnují chyby řídících letového provozu, nesprávné naložení 

letadla, kontaminované palivo, nesprávná údržba apod. Sabotáž představuje nehody 

způsobené výbušninami, sestřelením a únosy. „Chyba pilota (celkem)“ je suma všech různých 

pilotních chyb. Když byla nehoda způsobena více faktory, tak za relevantní byly vzaty ty 

nejzávažnější (Smrž, Volner, Horecký, & Szydlowski, 2010). Chybami lidského faktoru se 

zabývá celé odvětví letecké psychologie a jejich snížení je klíčové pro zvýšení bezpečnosti 

vzdušné dopravy. Zabývá se jimi také Šulc (2003, str. 40), přidávající vlastní údaje: 

„Nehodovost v letectví, připisovaná „lidskému faktoru“ (přesněji lidskému činiteli) se 

dlouhodobě udržuje na nepřijatelné výši a snižuje se jen pomalu. Většina analytiků s ní 

spojuje 70-80 % selhání letců nebo orgánů řízení. To potvrzují i americké přehledové studie 

zabývající se vývojem selhání lidského faktoru, které vyústilo ve vědomé zničení letounu. 

Všichni piloti byli muži v průměrném věku 46 let s pozitivním nálezem alkoholu nebo drog 
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v krvi a s dlouhotrvajícími psychickými problémy (Lewis, Forster, & Whinnery, 2015). Jedna 

z hlavních příčin selhání lidského faktoru je připisována faktoru stresu. 

Stresové projevy vyskytující se v souvislosti s leteckou nehodou mohou nabývat 

rozdílných podob. Bezprostředně po události může dojít ke zhroucení, člověk odmítá opustit 

bezpečný prostor, trpí těžkou nespavostí, ochromujícím strachem, těžkým třesem a 

podobnými fyziologickými projevy. Dlouhodoběji působí pocit stísněnosti, ztráta smyslu pro 

humor, nechutenství, váhový úbytek, zácpa, neomluvené absence, vyhýbání se kolektivu a 

nadměrná konzumace léků a alkoholu. Tyto projevy signalizují přechod do chronického stádia 

a vyžadují odborné léčení (Šulc, 2003). V souvislosti s letovou činností charakteristickou 

složitými systémově technickými problémy se objevuje pojem „neuróza očekávání“, která 

způsobuje stavy bezradnosti. Toto se například projevilo u pilota při rozsvícení signální 

žárovky o docházejícím palivu a v té chvíli u něj došlo ke ztrátě schopnosti racionálně jednat. 

Špatně nalétával na přistávací dráhu, nevysunul včas podvozek a nereagoval přesně na 

příkazy řídícího letového provozu (Dziaková, 2009). Tento koncept je často se vyskytujícím 

fenoménem v oblasti bojového prostředí, jelikož zdlouhavé čekání často způsobuje stavy 

neklidu, napětí a při dlouhodobějším vystavení dochází k únavě až vyčerpání. Velmi klesá 

výkonová schopnost ve chvíli, kdy je pilot již ve vzduchu a má být dokonale koncentrovaný. 

V této situaci dochází naopak k zhoršení myšlenkových operací, k chybám v rozhodování a 

také ke snížení motorické citlivosti, jež je v letové činnosti často klíčovou. 

Specifickým zážitkem, souvisejícím s leteckou nehodou, je často velmi nepříjemná až 

traumatizující katapultáž. Reakce se projevuje vzrušením, energickou gestikulací, hovorností, 

vtipkováním a bagatelizací havarijní situace. Tato reakce je krátkodobá a zhruba do 48h 

vymizí. U těžších případů přechází v další fázi, kdy pilot událost analyzuje a pociťuje úzkost, 

kterou často zahání alkoholem, což fází rekuperace prodlužuje. Tento stav trvá maximálně 

jeden až dva týdny, po němž pilot buď přijme katapultáž jako součást rizikového povolání 

nebo může přetrvávat úzkost a obavy z dalšího létání. Díky silné motivaci létat je úspěšná 

katapultáž jen málokdy příčinou ukončení letecké kariéry, přesto je tento zážitek často 

zmiňován jako silný stresový faktor. Pozitivní dopad na zvládání zátěže z katapultování byl 

prokázán při provádění autoregulačních technik (Migdał & Paciorek, 1989). U jedinců 

praktikujících v průběhu výcviku katapultáže autogenní trénink se projevila menší emoční 

tenze, absence únavy a nižší strach z reálné situace. 

Vojenské prostředí a bojový stres jsou vysoce rizikové pro rozvoj psychických potíží, 

k nimž nejčastěji patří posttraumatické stresové poruchy, deprese, úzkostné poruchy, ale 

také nadužívání omamných a psychotropních látek (Sareen, et al.; 2008; Seal, et al., 2009). 
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Konkrétně posttraumatická stresová porucha (PTSD) je velmi často přítomným fenoménem 

provázejícím úskalí letové činnosti. Ta je nejčastějším psychickým onemocněním spjatým s 

leteckými katastrofami a silně ovlivňující následné působení pilota. Je spojena s 

traumatizujícími stresory, se kterými se vojenští piloti často setkávají. Predispoziční faktory k 

rozvinutí PTSD jsou labilní osobnostní rysy, předchozí psychoneurózy nebo letová krize a 

také zneužívání v dětství (Bor & Hubbard, 2012). Tato porucha vzniká po tzv. 

psychotraumatu, což je souhrnný název pro všechny typy „negativních, stresujících prožitků, 

jež souvisejí se smyslovým vnímáním (zrakem, čichem, sluchem, hmatem) mrtvých či 

zraněných lidských těl, dále obavou o zdraví a život svůj nebo svých kolegů, přátel a blízkých 

a konečně situací, jež výrazně ovlivňují život vojáka.“ (Dziaková, 2009, str. 115) U pilotů se 

konkrétně jedná o letecké katastrofy nebo krizové situace, u kterých byli v ohrožení života, 

utrpěli zranění, nebo byli svědky této události u další osoby a reagovali strachem, bezmocí a 

děsem (Bor & Hubbard, 2012). O PTSD je možné hovořit v případě, že reakce na 

stresovou událost nastoupí až opožděně, s odstupem několika týdnů až měsíců a trvá déle než 

v případě akutního stresu, tedy déle než jeden měsíc. Pokud se vzpomínky a vybavování 

traumatizující události objeví do šesti měsíců a opakují se, můžeme dle MKN-10 (2008) 

mluvit o F43.1 Posttraumatické stresové poruše. Tato porucha je psychosomatická, jelikož se 

k nepříjemným vzpomínkám, poruchám nálad a abnormálnímu chování přidávají i 

fyziologické projevy objevující se v přítomnosti stresu. Průvodní jevy této poruchy se 

mohou objevovat v podobě vtíravých, bolestivých vzpomínek, tzv. flashback, potíží se 

spánkem a špatnými sny, také sociální izolací, stažením se a pocitem ohrožení. Postižený si 

může dávat za vinu věci, které byly anebo naopak nebyly a měly být udělány. Je více 

vzrušivý, úzkostný a má tendenci reagovat podrážděně. Tyto stavy se ale nemusí objevit u 

všech jedinců bez rozdílu vystavených traumatickému zážitku. Během prvního měsíce po 

dané události mohou zažívat podobné symptomy, jako se objevují u PTSD, ale v raných 

fázích je toto považováno za normální reakci na abnormální okolnosti. Je nutné zvážit 

diagnózu akutního stresu F43.0 dle MKN-10 (2008). Léčení PTSD je možné pomocí 

psychoterapie, ačkoliv u některých těžších případů je vhodné přistoupit k 

psychofarmakologické léčbě. „Podceňování nebo odbývání obtíží by mohlo vést k druhotné 

traumatizaci a k zhoršování stavu, k problémům s alkoholem a jinými návykovými látkami, 

ke změnám osobnosti.“ (Dziaková, 2009, str. 303) U méně závažných úzkostných poruch se 

může pilot vrátit k létání po odeznění symptomů, a pokud má vysazenou medikaci po více než 

3 měsíce. Rozhodnutí je ale často individuální a záleží na závažnosti situace a na prognóze 

dalšího vývoje (horší u pilotů, kteří zažili panickou ataku na palubě letadla). Psychologická 
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příprava na takto závažné situace je velmi náročná. Nácvik zvládání traumatizujících zážitků 

je komplikovaný, ale snížení prahu psychické náchylnosti k těmto případům je pro výkon 

povolání vojenského pilota zcela nezbytné. Jako preventivní opatření proti vzniku PTSD u 

vojáků je možné zakomponovat na denní pořádek rutinní debriefing po bojové akci v 

malých skupinách. Dále je možné použít desenzibilizaci na takto vysoce emotivní zážitky v 

podobě tří krokového programu. Nejdříve je riziková skupina vystavována fotografiím a 

audiovizuálním záznamům z těžkých nehod. V druhé fázi jsou pozváni na soudní pitvu, 

kde se setkají tváří v tvář smrti se všemi jejími projevy, jež mají často silný vliv na naše 

smyslové orgány. Po tomto zážitku je nutné provézt debriefing, aby došlo k zpracování emocí 

a řádnému prožití celé situace. 

V americkém vojenském letectvu funguje speciální systém práce s přítomnými letecké 

nehody ať už piloty nebo také personálem záchranné služby. Tento systém krizové intervence 

je založený na třech pilířích: „odreagování individuálních pocitů a postojů k letecké nehodě, 

normalizaci stresové reakce v celém kolektivu a podpoře morálky a identity jednotky.“ (Šulc, 

2003, str. 44) Intervence má danou metodiku a přísná pravidla, která krokově působí 

k rychlému zklidnění. Bohužel takto vypracovaný systém v podmínkách vzdušných sil AČR 

zatím nebylo možné vytvořit. 

Čím blíže je voják krizové situaci, tím vyšší je u něho pravděpodobnost rozvoje 

psychických potíží a může docházet k dlouhodobým následkům narušujícím psychickou 

odolnost jedince. Rizika letové činnosti se projevují také ve zhoršení zdravotního stavu. 

Výzkum prováděný u komerčních letců aerolinií (Nicholas, 2001) potvrdil zvýšené množství 

nemocí, jako jsou melanom, onemocnění motorického neuronu a šedý zákal. Lidské tělo se 

bohužel nedokáže vyrovnat technologickým pokrokům a nezdá se, že by tomu tak bylo i v 

budoucnu. Již piloti moderních bojových letadel operují velmi blízko fyziologickým limitům, 

které lidské tělo jen těžko zvládá (Gianvanni, 2005).  

Zvyšování psychické odolnosti vůči náročným stresovým situacím v průběhu 

výcviku může pozitivně ovlivnit kvalitu výkonu letců při plnění úkolů se zvýšenou mentální 

zátěží. Na tuto zátěž je tedy nutné se připravit jak fyzicky, tak psychicky, aby nedocházelo k 

selhání lidského faktoru (McClernon, 2011). Psychologická východiska předcházení vzniku 

leteckých nehod jsou obsažena v cílevědomém vysoce kvalitním výcviku pilotů i leteckého 

personálu (Dziaková, 2009). Základem je předletová příprava, plnění stanovené organizace 

létání, zachování zásad bezpečnosti letu, rozdělení směn, kvalita letecké techniky a objektivní 

rozbor leteckých nehod zjišťující technické, či jiné příčiny. Neodmyslitelná je také organizace 
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režimu práce, rozdělení odpočinku pilotů a intenzivní kontrola jejich zdravotního a 

psychického stavu.  

4.2 Vliv osobnosti 

Úspěšnost při vykonávání letecké činnosti je často ovlivněna osobnostním nastavením 

pilota. Ten by neměl vysoko skórovat v psychopatologických škálách a také výrazně 

nevybočovat v oblasti emocionální lability. Důležitá je také aktivace, tedy optimální stav 

organismu, při kterém jedinec podává nejlepší výkony. Zde se vracím k již výše zmiňované 

teorii Yerkese, Dodsona (1908) a jejich hypotéze obráceného U. Na tu navazuje a dále ji 

rozpracovává Landers a Boutcher (1998), kteří uvádí dva faktory ovlivňující vztah mezi 

aktivací a výkonem. Jedná se o složitost úkolu, kdy u náročných úkolů je optimální úroveň 

aktivace nižší, než u úkolů jednoduchých (Obrázek 3). Konkrétním příkladem může být 

bojová situace, která spadá pod kategorii složitého úkolu a je u ní žádoucí spíše nižší 

aktivace. Pilot potřebuje být stabilní a svá rozhodnutí řádně uvážit. U jednodušších, dobře 

zvládnutých úkolů, jako je například vzlet a přistávání, je vhodná vyšší aktivace, jelikož pilot 

musí vstřebávat hodně informací a zároveň koordinovat senzomotorické schopnosti. Druhým 

faktorem majícím vliv na vztah mezi aktivací a výkonem jsou individuální rozdíly – rys 

úzkosti, míra extraverze/introverze a úroveň dovedností. Optimální úroveň introvertních 

jedinců s vysoce úzkostnými rysy je nižší než u extravertů s nízkými rysy úzkosti. U 

dovedností poté platí, že čím lépe má jedinec danou činnost zvládnutou, tím preferuje vyšší 

úroveň aktivace a naopak. 
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Obrázek 3 – Faktory ovlivňující optimální aktivaci v hypotéze obráceného U (Landers & Boutcher, 1998) 

 

Z výzkumů vyplývá, že individuální temperamentové rozdíly mají vliv na optimální 

úroveň aktivace a efektivitu výkonu. Temperamentové teorie mají dlouhou historii, jejíž 

počátek je možné vysledovat až k Hippokratovi. Pro jejich obsáhlost nebudu zmiňovat 

všechny a začnu od těch bližších dnešní podobě moderní psychologie. Zde stojí za zmínku 

Eysenckova (1981) teorie předpokládající individuální reaktivitu jedinců. Jsou jedinci, kteří se 

častěji pohybují ve stavu vysokého vzrušení (bdělosti) neboli mají vyšší aktivační hladinu, i 

když to nemusí být přímo pozorovatelné v chování. Takto se údajně projevují introverti, kteří 

se tudíž oproti extravertům více vyhýbají intenzivním vnějším podnětům a pracují raději o 

samotě. Tím se dostávají do optimálních středních hodnot aktivace vhodnějších pro jejich 

výkonost. Jestliže se nacházejí v situaci, kdy to není možné např. společenské události 

vyžadující jistou míru extraverze, pociťují ve větší míře stres. Introvert i extravert může být 

jak stabilní, tak labilní, což je opět spojen s ANS a nacházíme zde odlišnou komponentu. 

Vztah mezi osobností a ANS dále rozvíjí novější fyziologicky orientované teorie. K těm patří 

neuropsychologická teorie Graye (1981) opřená o rozsáhlý neurofyziologický, 

farmakologický a biochemický výzkum a jejímž východiskem je Eysenckovo pojetí 

temperamentových dimenzí extraverze-introverze a lability-stability. Svou teorii postavil 

zejména na operantním podmiňování a citlivosti k trestům v průběhu učení. Domnívá se, že 
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extraverze a neuroticismus jsou sekundární rysy, jejichž základem je dimenze úzkost a 

impulzivita. V rámci Eysenckova modelu tyto dimenze znázorňuje pomocí rotace o 45° 

(Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 – Systém temperamentových dimenzí podle Graye a jejich vztah k systému Eysencka (Blatný, 2010)  
 

 
Jedná se zde tedy o kombinaci dimenzí, kdy „extraverze je dána nízkou úzkostí a 

vysokou impulzivitou, introverze vysokou úzkostí a nízkou impulzivitou, neuroticismus 

vysokou úzkostí i impulzivitou a emoční stabilita nízkou úzkostí i impulzivitou.“ (Blatný, 

2010) Později Gray připojil třetí dimenzi – defenzivnost, která je charakteristická obrannou 

agresí a únikovým chováním. Jak jsem již zmiňovala, svou teorii postavil na biologickém 

základu, kdy jednotlivé temperamentové dimenze jsou v podstatě neurologické systémy 

kontroly emocionálního chování. Úzkost je řízena systémem inhibice chování (BIS – 

Behavioral Inhibition System), který snižuje aktivaci a naopak impulzivita systémem aktivace 

chování (BAS – Behavioral Activation System). To odpovídá funkci sympatiku a 

parasympatiku a dále navazující teorii o útoku nebo útěku. Novější studie tuto teorii dále 

rozpracovávají a k fyziologickým charakteristikám přidávají další osobnostní vlastnosti. U 

anxiózních jedinců, nejčastěji labilních introvertů, se objevuje sklon k depresivnímu 

syndromu. Nacházíme u nich také změny v ANS, a to zejména v kardiovaskulárních a 

kožních indikátorech, které reagují právě při stresu a stimulaci. Jejich návrat k původním 

hodnotám je oproti normálu pomalejší. Anxiózní jedinci mají často vyšší klidovou tepovou 

frekvenci a vyšší kožně galvanický odpor. Mají tedy vyšší tonickou aktivitu sympatiku a 
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pomalejší habituaci. Právě vyšší klidovou tepovou frekvencí se vyznačují spíše introverti, 

tedy jedinci s nízkou impulzivitou a vzrušivostí. Údajně nízká klidová tepová frekvence 

souvisí s vyšším výskytem antisociálního chování (Portnoy & Farrington, 2015). 

Vliv osobnosti na výkon je opravdu značný a u pilotů operujících v nadzvukových 

i podzvukových podmínkách nezanedbatelný. „Bylo zjištěno, že piloti s nejlepšími výkony a 

vyšší psychickou odolností vůči zátěži jsou výrazně emocionálně stabilnější, citově zralejší, 

projevuje se u nich vysoká sebedůvěra, nedají se snadno vyvést z míry, mají větší sklon 

k sebekontrole, jsou svědomití, vytrvalí, mají menší citlivost k hrozbám z okolí, jsou 

smělejší, méně napjatí a vzrušiví.“ (Dziaková, 2009, str. 109) K tomuto ideálu pilota také 

směřují současné výběrové procesy. 

5. Psychologická příprava vojenských pilotů 

 
Vojáci a piloti nevyjímaje jsou jedinci velmi ohrožení vznikem psychických poruch. 

Běžní občané se dostanou do kontaktu s traumatizujícím zážitkem zcela výjimečně, ovšem 

pro vojáky jsou tyto situace na denním pořádku. Úkolem vojenských psychologů je tedy 

zajistit prevenci a výcvik chování v zátěžových situacích tak, aby úměrně zvyšovali jejich 

odolnost. Jde o psychologickou přípravu jak teoretickou, tak praktickou, jež má za úkol 

snížit práh psychické vulnerability ve vztahu k stresově traumatickým zážitkům. Pilot by 

neměl řídit letadlo, je-li pod vlivem zvýšené mentální zátěže, jež negativně ovlivňuje jeho 

výkon (Federal Aviation Regulation/Aeronautical information Manual, 2012). Psychická 

pohoda při vojenských operacích má v současné době nebývalý význam, jaký nikdy 

předtím neměla, a proto dramaticky vzrůstají požadavky na poskytování psychologických 

služeb pro vojáky (Bates, et al., 2010). Ačkoliv je význam psychologické přípravy zřejmý 

zejména při zvládání stresu, je její podíl při přípravě vojenských pilotů stále minoritní (Oded, 

2011). 

Výběrový proces vojenských pilotů je poměrně sofistikovaný a klade nejpřísnější 

požadavky na zdravotní způsobilost jedince. Ta je ověřována klinickým vyšetřením na 

vnitřním, nervovém, psychiatrickém, chirurgickém, očním, ORL, zubním a rentgenologickém 

oddělení. Psychofyziologické vyšetření je zaměřeno na zhodnocení schopností jedince 

týkající se prostorové představivosti, barvocitu, pozornosti, reakčního času a logického 

myšlení. Osobnostní způsobilost je zjišťována psychologickými testy zaměřenými na 

psychickou stabilitu osobnosti a motivační preference. Po ukončení výběrového procesu se 

zdravotní způsobilost ověřuje jednou za tři měsíce na útvaru a jednou za dvanáct měsíců 
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v Ústavu leteckého zdravotnictví. Prohlídka by měla dát roční garanci způsobilosti fyzické i 

mentální k výkonu práce vojenského pilota. Specifická a přísnější kritéria jsou poté stanovena 

u pilotů nadzvukových letadel. Důvodem prohlídek je vysoký vliv zátěžových faktorů 

pracovního prostředí (přetížení, hluk, vibrace, omezený prostor, dekompresní oděv, 

nepřirozená poloha těla apod.), což vyžaduje perfektní fyzickou i psychickou zdatnost. Normy 

zdravotní způsobilosti se v posledních letech uvolnily v důsledku vývoje letecké techniky a 

vyšší zodpovědnost za vlastní zdravotní stav byla předána do rukou pilotů. Dlouhodobé obtíže 

je možné vysledovat při pravidelných prohlídkách, ovšem zhodnocení aktuálních fyzických a 

psychických rezerv je pouze na pilotovi samotném. Objektivní posouzení vlastního stavu je 

často limitováno obavou z přiznání zdravotních obtíží, které by mohly zapříčinit neschopnost 

výkonu letecké služby.  

K psychické připravenosti značně přispívá racionální organizace režimu práce a 

aktivního odpočinku, zvyšování fyzické kondice, vymýcení škodlivých návyků a celková 

péče o tělesné a duševní zdraví (Dziaková, 2009). Stresové reakce se mění zejména na 

základě vycvičení pilota a také jeho psychické odolnosti. K nejvýraznějším stresovým 

reakcím dochází v průběhu zvláštních případů za letu, jako jsou například vysazení motoru 

v malé výšce, požár, ztráta prostorové orientace apod. Způsob, jakým bude pilot situaci řešit, 

ovlivňuje především letecká zkušenost a úroveň připravenosti na řešení těchto mimořádných 

událostí. U zkušeného pilota je prvotní úlek nahrazen rychlou mobilizací sil a rutinním 

prováděním předepsaných postupů. Pilot se zaměří na situaci tady a teď, nevnímá plynutí času 

a negativní emoce nemají vliv na jeho rozhodovací schopnosti. Zkušený pilot nepolevuje 

v maximálním soustředění a pocit úlevy a afektivní reakce na situaci se projeví až po přistání. 

Méně vycvičeného pilota již emoce ovládají daleko vice, negativně působí na jeho pozornost 

a pilot se může dopouštět častějších chyb. Situační vědomí je sníženo, zejména v interpretaci 

dalšího vývoje řešené situace.  

Psychologická příprava k letové činnosti se zaměřuje zejména na rozvíjení 

senzomotorických schopností a na automatizaci procesů s nimi spojených. V této souvislosti 

je nutné se zaměřit na prostorovou orientaci, přesnost, rychlost a koordinovanost pohybů při 

pilotáži. V pozadí ale také nesmí zůstat formování psychické odolnosti a nácvik při řešení 

emocionálně vypjatých situací. Dle Dziaková (2009, str. 112) je hlavním obsahem 

psychologické přípravy pilotů „rozvíjení a upevňování psychické připravenosti i pracovní 

schopnosti k úspěšnému a zároveň i bezpečnému splnění letových úkolů, především v 

náročných podmínkách bojové činnosti.“ Je nutné se zaměřit také na autoregulaci, tedy 

zvládání negativních emocionálních prožitků a schopnost eliminace jejich vlivu na pracovní 
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činnost letce. Zmíněná psychologická příprava probíhá formou pozemního nácviku, jež 

obsahuje studium a vysvětlení činnosti a dále nacvičování činnosti ve formě představování si 

možných řešení situace. Později se nácvik přesouvá do simulátoru v imitovaném letu a v 

poslední řadě do reálných podmínek letu ve vzduchu. Let ve vzduchu začíná výcvikovou 

částí, která je rozdělena nejprve na létání s instruktorem, kde cvičený pilot nezasahuje do 

řízení. Později přebírá řízení a instruktor pouze radí a kontroluje. V poslední fázi výcviku letu 

ve vzduchu létá pilot sám a cvičí různé letové situace, jako jsou lety v malých a velkých 

výškách, lety podle přístrojů, vyhledávání pozemních cílů, noční létání nebo vzdušný boj, 

který je považovaný za psychicky nejnáročnější typ letu. Psychologická příprava by měla 

obsahovat také podporu motivačních struktur mobilizujících psychické a fyzické síly k 

zvládnutí úkolů se zvýšenou stresovou zátěží. K podpoře motivace značně přispívá fakt, 

že letecká činnost je spojená s výrazně kladnými city a prožitky, které při plnění 

odpovědných letových úkolů silně stimulují k využití všech možných fyzických i psychických 

zdrojů (Dziaková, 2009). 

Rozsáhlejší komplexní program používaný pro zlepšení psychické přípravy pilotů je 

vypracován u pilotů dopravních letadel, jehož hlavním cílem je zlepšit interakci posádky. 

Jeden z těchto systémů se nazývá Crew Resources Management (CRM), zaměřený na 

techniky a trénink zlepšující týmové procesy a komunikaci (Goeters, 2004). V našich 

podmínkách se nejčastěji používá výraz „optimalizace činnosti posádky“. Druhý systém 

využívaný v tomto prostředí je zaměřený na trénink netechnických dovedností (NOTECHS), 

jehož hlavní součásti jsou cílené na rozhodování, situační vědomí, vedení a týmovou práci 

(Goeters, 2004). Trénink netechnických a sociálních dovedností je zaměřen na piloty 

dopravních letadel proto, že do řízení vstupují dva piloti, kteří dále delegují značnou část 

činností na letecký personál. Vznikají zde tedy často komunikační šumy a problémy spojené 

s hierarchickým rozdělením a subordinací. U pilotů jednopilotního letadla, tedy vojenských 

stíhacích pilotů je využívána psychologická příprava, jako součást tréninku, ale jistě by bylo 

na místě zvážit její rozšíření. Je pravda, že oproti velkým dopravním letounům je 

jednopilotní letadlo menší, ale množství informací a procesů, které musí pilot ovládat, se 

zásadně nemění, naopak vzrůstají vlivem zátěžového prostředí při operování v nadzvukové 

rychlosti. Tím také vzrůstá náročnost této profese spolu se zodpovědností ležící na jednom 

člověku. Specifickou skupinou jsou piloti nadzvukových letadel, kteří operují na hranici 

možností lidského organismu. Na vlivy přetížení a extrémní fyzikální jevy, jako je snížení 

množství kyslíku ve vzduchu, snížení barometrického tlaku nebo vznik letových iluzí jsou 

připravováni speciálním výcvikem anti-G, který se zaměřuje na vyrovnávání tlaku, 
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prodýchání, zaměření se na přístrojové informace a opomenutí signálů těla podávající často 

milné informace způsobené letovými iluzemi.  

V rámci psychologické přípravy vojenských pilotů je dobře uplatnitelný koncept 

situačního vědomí zmiňovaný výše. Situační vědomí neboli osobní kontrola pilota je 

považováno za základní faktor efektivního rozhodování v rychle se měnícím prostředí během 

letu. Autorka tohoto pojmu (Endsley, 1995, str. 65) jej definuje jako „vnímání elementů v 

prostředí v rámci času a prostoru, porozumění jejich významu a projekce jejich úrovně do 

blízké budoucnosti.“ Tento koncept by se dal nazvat určitou vnitřní představou, kterou si 

pilot vytváří pomocí imaginace a která mu pomáhá anticipovat další události. Ve své 

nejnovější studii se autorka snaží tento koncept odlišit od dalších konstruktů týkajících se 

pozornosti, paměti, mentální zátěže a rozhodovacího procesu, kdy právě pojem situačního 

vědomí má zahrnout všechny zmiňované koncepty (Endsley, 2015). Tato vnitřní představa, 

kterou si pilot o letu vytváří, se tvoří třemi úrovněmi zpracování informací (Smrž, Volner, 

Horecký, & Szydlowski, 2010): 

- Vnímání informací 

- Integrace informací do ucelené představy o průběhu letu 

- Predikce událostí, které budou následovat 

 

Na základě tohoto modelu lze vyhodnotit chyby pilota a jeho úroveň situačního 

vědomí. Pomáhá ke klasifikaci možných potíží a ke zlepšování schopností pilota zvládat 

náročné stresové situace. Poměr mezi chybováním na těchto třech úrovních, odvozený 

z rozborů mimořádných událostí, je uveden v tabulce Tabulka 2. 

Úroveň 

vzniku chyby 

 

Výskyt 

 

Příčina 

1. 76% 
signál nepozorován, nepoznán, chybně vnímán, 

zapomenut 

2. 20% představa vytvořena z nedokonalých informací 

3. 4% 
rozhodnutí podle neúplných podkladů, podcenění 

kontroly 

 

Tabulka 2 – Selhání na jednotlivých úrovních situačního vědomí (Smrž, Volner, Horecký, & Szydlowski, 2010) 
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U pilotů je možné se setkat s problémem rozpolcenosti, kdy jsou trénováni k potlačení 

emocí v průběhu letu, aby neovlivňovali jejich výkon a rozhodovací schopnosti. Dobrý pilot 

je introvertem během letu a extravertem na zemi (Bor & Hubbard, 2012). Takováto 

osobnostní dualita klade zvýšené nároky na psychickou stabilitu. Vypěstované „odpojení se“ 

od emoční stránky prožívání, se ale nezřídka může promítnout také do každodenního života a 

potlačované emoce mohou vyústit v podobě psychických onemocnění. I proto je 

psychologická práce s piloty obecně složitější, než s běžnou populací. Jsou přirozeně vnímáni 

jako stabilní osobnosti s perfektními fyzickými i psychickými schopnostmi, které 

nepodlehnou jakékoliv zátěži. Toto vnímání okolí si často pilot vezme za své a v případě 

vznikajících problémů odmítá psychologickou pomoc. Časté jsou případy popření, kdy pilot si 

nechce přiznat svá omezení, jelikož se bojí zákazu létání, což je pro tuto skupinu největší 

hrozbou.  

Řešení mentální zátěže pilota a hledání původu chybování má význam jednak z 

hlediska kvality výcviku a plnění bojových úkolů a jednak z důvodu snížení rizika vzniku 

psychických potíží u vojenských letců. I přes chybovost lidského organismu je člověk stále 

nepostradatelnou součástí řízení letadla jakožto nejefektivnějšího dopravního prostředku a je 

tedy nutné klást zvýšenou pozornost péči jak o fyzické tak psychické zdraví pilota. 

Komplexní psychofyziologická příprava a posilování tolerance organismu pilotů proti letecké 

zátěži nemá v současné letové organizaci systematický ráz. Pilot si psychofyziologickou 

přípravu na let provádí sám a je jen na něm, jaké metody k ní zvolí. Nezřídka není zcela 

seznámen s možnostmi ovlivňování tělesného a psychického stavu. Umění relaxovat je zde 

stejně důležité jako dobře zvládnutá pracovní činnost a využití autoregulačních metodik by 

jistě přispělo k rychlejší regeneraci a uvolnění organismu jak po stránce fyzické, tak 

psychické. Tyto autoregulační metody, někdy nazývány taky jako relaxačně-aktivační, mohou 

být využity k útlumu nadměrné aktivace za letu, k potlačení pocitů únavy, k vyladění 

organismu před nácvikem řešení zvláštních případů za letu a případně v situacích zvýšeného 

stresu způsobeného jinými než leteckými okolnostmi. 
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6. Cíle výzkumu 

 

Špičkoví piloti jsou neustále vystavováni nadměrné stresové zátěži, kterou mohou více 

či méně regulovat. Jsou to lidé zastávající vysoko rizikové povolání spojené s tíží 

odpovědnosti jak hmotnou, tak morální a i přes sofistikovaný výběrový systém a vysoce 

kvalitní výcvik jsou stále jen lidskými bytostmi se svými typickými fyzickými a psychickými 

omezeními. Z rešerše vytvořené v rámci teoretické části vyplývá, že piloti nadzvukových 

letadel jsou nejvíce vystavováni specifickým zátěžovým situacím charakteristickým pro 

prostředí nadzvukového letu, jež kladou vysoké nároky na jejich psychickou odolnost. V 

teoretické části jsem také vymezila, co přesně považuji za mentální zátěž, co za stres a jakými 

metodami je možné je měřit. Na základě těchto informací byl vytvořen výzkum, který se 

zaměřuje na identifikaci mentální zátěže v průběhu simulované bojové mise a na možnost 

jejího zvládání. Předpokládám, že každý pilot na situace v průběhu letu reaguje rozdílnými 

způsobem. Tato premisa vyplývá z teorie copingových strategií a subjektivní schopnosti 

adaptace jedince na stejný typ zátěžových situací. Proto bude nutné počítat s intersubjektovou 

variabilitou. Individuální rozdíly je nutno brát v potaz také kvůli nízkému počtu probandů 

v základním souboru a tedy i omezení souboru výběrového. Proces výběru předpokládá 

shodnou úroveň jistých specifických schopností popsaných výše a určitých rysů osobnosti, ale 

konkrétně s proměnou týkající se adaptace na zátěž nepočítá. A právě objektivizace mentální 

zátěže a zjištění adaptačních mechanismů u vojenských pilotů je cílem tohoto výzkumu. 

K ověření těchto předpokladů využiji v praktické části psychologickou metodu 

v podobě dotazníku vyplněného ihned po skončení mise. Jedná se konkrétně o dotazník 

EMOZA zjišťující subjektivní posouzení výkonu samotného pilota v právě proběhlé misi. 

První část se zaměřuje také na aktuální zdravotní stav, sociální oporu a vztahy na pracovišti. 

Toto vymezení stresových a obtížných situací doplním o měření fyziologických parametrů, a 

to konkrétně měřením tepové frekvence, která by měla úzce souviset s psychickou i 

fyzickou zátěží. Míru úspěšnosti mise později hodnotí expert neboli instruktor na základě 

předem stanovené bodové škály. Kvůli maximální eliminaci vnějších vlivů byl celý 

experiment umístěn do simulačního centra, které je uzpůsobeno k vytvoření laboratorních 

podmínek, tedy k regulaci teploty, intenzity světla a izolaci hluku. Zde bylo také možné 

simulovat přídavnou zátěž, tak aby pro piloty představovala adekvátní výzvu a prověřila jejich 

schopnosti zvládání mentální zátěže. 
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Cílem tohoto výzkumu je tedy identifikace stresových událostí v simulované bojové 

misi a zjišťování jejich dopadu na výkon letce. Budu se snažit zachytit situace způsobující 

zvýšenou mentální zátěž a zjistit, zda je objektivizovatelná pomocí vybraných 

psychofyziologických metod. Na takto vysoké úrovni specializace hraje roli i nejmenší 

pochybení, a proto je nutné se zaměřit na všechny aspekty ovlivňující průběh mise. Každý 

jedinec je originální, s rozdílnými schopnostmi zvládání stresových situací, jejichž 

zlepšování pomáhá analýza konkrétních zátěžových situací a jejich následný trénink. 

Výstup by poté měl vést k identifikaci individuálních adaptačních schopností vojenských 

pilotů a k zlepšování jejich výkonu. Trénování těchto schopností by později bylo možné 

zařadit jako součást speciálního výcviku. Výzkum si klade za cíl také přispět k současnému 

stavu vědecké oblasti týkající se letecké psychofyziologie v oblasti kvality metod 

objektivizace mentální zátěže a ověření jejich účinnosti. Možným výstupem by bylo také 

prosazení implementace měřicích zařízení do kokpitu letounu, což by přispělo ke zvýšení 

bezpečnosti letu. 

7. Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor byl rozdělen na dvě skupiny podle typu letounu, na kterém piloti 

běžně létají a jsou na něj proškoleni. První skupinu představovali čeští piloti nadzvukových 

letadel, konkrétně létajících na jednomístném, jednomotorovém bojovém letounu typu JAS-

39 Gripen společnosti Saab/British Aerospace. Podařilo se nám do projektu zapojit 15 těchto 

elitních pilotů. Výzkumný vzorek je tedy velmi malý, což je dáno minimálním počtem 

probandů tohoto typu. Pilotů proškolených na nadzvukové letouny typu Gripen je v celé 

České republice pouze 21. Ti jsou neustále zapojeni do různých bojových úkolů spojených s 

leteckou obranou, která vyžaduje jak zahraniční mise, tak zahraniční cvičení. Jejich zastihnutí 

v plném počtu na jednom místě, je tedy skoro nemožné. I tak se mi podařilo výzkumný 

soubor oproti předchozímu výzkumu (Kloudová, 2014) rozšířit o další probandy. Druhá 

skupina se skládala z pilotů létajících na jednomístném, jednomotorovém, lehkém 

víceúčelovém podzvukovém letounu určeném pro taktický vzdušný boj. Těchto pilotů je 

v AČR více, jelikož podzvukové letouny mají častější využití a jsou i méně finančně 

nákladné. Celkově jsme otestovali 7 pilotů letounů L-159, přezdívaných také jako ALCA. 

Tito piloti se sdružují na základně v Čáslavi na 212. a 213. Letce. Dohromady je okolo 60 

vycvičených pilotů podzvukových stíhacích letounů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzvukov%C3%BD_letoun
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Probandi ve skupině nadzvukových pilotů byli zdraví muži s vysokoškolským 

vzděláním. Ve skupině podzvukových pilotů se nacházeli zejména muži a jedna žena, opět 

všichni s vysokoškolským vzděláním. Probandi v obou skupinách byli ve velmi dobré fyzické 

kondici, jelikož jsou pravidelně podrobováni přísným zdravotním prohlídkám zaměřeným 

zejména na smyslovou citlivost a perfektní funkci celého organismu, a to konkrétně v ústavu 

leteckého zdravotnictví (ÚLZ). Všichni mají dlouholetou leteckou zkušenost a splněné velmi 

přísné zdravotní testy kvůli vysokým manévrovacím schopnostem letadla. Je to dáno hlavně 

velkou dynamikou letadla, které v případě nadzvukových letů manévruje až do přetížení 9G, 

kdy dochází k problémům se zásobováním mozku kyslíkem a krví, což způsobuje značný 

nápor na mozek i srdce. U netrénovaného člověka je prakticky stoprocentní pravděpodobnost, 

že upadne do bezvědomí, a proto musí piloti tento stav často trénovat a také si udržovat 

výbornou fyzickou kondici. Také jejich psychická kondice je prověřována s pravidelností 

jednou za půl roku, níže popsanými testy. Pro ověření psychické stability letců máme 

k dispozici data z pravidelné prohlídky na ÚLZ. Nikdo z probandů nevykazoval známky 

psychopatologie a ani výrazné výkyvy v jakékoliv oblasti oproti normální populaci. Celá 

skupina tedy byla značně homogenní. V den měření jsme měli také údaje o aktuálním 

psychickém a zdravotním stavu. Výraznější anomálie, které by mohly narušit průběh 

testování a ovlivnit tak výsledky, nebyly u žádného z pilotů zaznamenány. 

8. Použité metody 

Jak jsem již zmiňovala dříve, pro potřeby tohoto výzkumu bylo zvoleno více metod 

vhodných pro objektivizaci mentální zátěže. Konkrétně se jednalo o měření tepové frekvence, 

doplněné o subjektivní hodnocení stresových a obtížných situací pilotem (dotazník EMOZA) 

a hodnocení jednotlivce v bojové misi expertem. Další použitou metodou byl osobnostní 

dotazník ALAPS vytvořený speciálně pro cílovou skupinu vojenských pilotů. 

8.1 Tepová frekvence 

K významu tepové frekvence jako ukazateli míry stresové zátěže jsem se vyjadřovala 

již v teoretické části této práce. Nyní se zaměřím na konkrétní způsoby měření a možnost 

jejího vyhodnocování. Měření srdeční frekvence jsem provedla pomocí jednokanálového 

EKG, kterým je mimo jiné možno zjistit aktivitu autonomního nervového systému (ANS) 

zodpovědného za regulování psychické i fyzické zátěže. Pro potřeby snímání dat byl využit 

mikropočítačový systém určený pro neinvazivní vyšetření ANS, typ DiANS PF8. Při jeho 

použití je na hruď testované osoby umístěn pás se snímačem tepové frekvence, vysílajícím 
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signál do mikropočítačového systému zobrazujícího výsledky na obrazovku počítače, které se 

zároveň pro další zpracování zaznamenávají do jeho paměti. Systém se skládá z gumového 

elektrodového pásu se dvěma integrovanými elektrodami, které se upevní na hrudník. Přesná 

poloha hrudního pásu je vysoce individuální, protože tvar a amplituda EKG signálu se odvíjí 

od vzájemné polohy osy srdce a snímacích elektrod. Vodivost se podpoří navlhčením 

elektrod. Vysílací modul tvoří zesilovač, řídící procesor a vysílač, jehož hlavní funkcí je 

telemetrický přenos signálu a potlačení rušivých složek souhlasného signálu, dále zajišťuje 

digitalizaci EKG signálu (Salinger, et al., 1998). Pomocí uvedeného systému je možné 

současně monitorovat až čtyři osoby, přičemž každá osoba je vybavena autonomní jednotkou 

DiANS PF8. Díky vypočteným parametrům můžeme získat komplexní hodnotící kritérium 

aktivity autonomního nervového systému, také tzv. funkční věk, který může být srovnáván s 

kalendářním věkem a posouzen tak zdravotní stav vyšetřované osoby. Kromě monitorování 

srdeční frekvence umožňuje tento systém v klidových podmínkách informativně 

diagnostikovat velikost dechové frekvence pro účel zpřesnění interpretace výsledků hodnotící 

aktivitu ANS. 

Pro druhou část měření jsem přistoupila k jednoduššímu systému měření tepové 

frekvence, a to pomocí přístroje Polar AXN500 v podobě náramkového přijímače (hodinek) a 

hrudního pásu. Tento přístroj poskytuje stejné informace, které potřebujeme pro tento typ 

výzkumu, ale nevyžaduje dlouhou kalibraci, jako přístroj DiANS. Má také silnější bluetooth 

signál a je tedy možné kontrolovat kvalitu signálu v průběhu celého měření. Hrudní pás snímá 

impulsy vznikající srdeční činností a bezdrátově je vysílá do přijímače umístěného v 

hodinkách, kde je možné údaje opticky monitorovat na displeji. Přijímač naměřené hodnoty 

tepové frekvence dovede kontinuálně zaznamenávat a případně pomocí infračerveného portu 

přenášet do počítače. V počítači lze s využitím odpovídajícího softwaru data vyhodnocovat v 

závislosti na čase, a to tabulkově nebo také graficky. Měřicí zařízení tepové frekvence se 

skládá ze základních součástí obsahujících náramkový přijímač (zobrazuje hodnoty TF a další 

údaje v průběhu měření), kódovaný vysílač WearLink (snímá signály tepové frekvence a 

odesílá je do přijímače) a elastický popruh s přezkou, který udržuje vysílač ve správné poloze 

na hrudníku. 



63 
 

8.2 Dotazník EMOZA 

Speciálně pro účely tohoto výzkumu byl sestaven dotazník EMOZA
2 

(viz Příloha I), 

hodnotící letovou misi a připravenost pilota. Administrován je počítačově, za pomoci 

dotykové obrazovky, která je součástí simulovaného kokpitu letadla. Dotazník piloti vyplňují 

ihned po skončení mise, aby mohli zhodnotit bezprostředně po akci aktuální dojmy. První 

část dotazníku vyplňují pouze jednou, jelikož se otázky vztahují celkově k letovému dni a ne 

k jednotlivým misím. Tato redukce snižuje rozsáhlost dotazníku a snižuje čas nutný k 

vyplňování. Respondent se nejprve vyjadřuje k hodnocení svého aktuálního fyzického a 

psychického stavu, dále podpory nejbližších a vztahů s kolegy či instruktory, ke kvalitě 

výcviku, míře připravenosti na právě proběhlou misi a také hodnotí své dovednosti a zkušenosti 

jako pilota. Tyto položky hodnotí na následující 5 bodové škále: 

1 = výborný 

2 = velmi dobrý 

3 = dobrý 

4 = špatný 

5 = velmi špatný 

 

Druhou část dotazníku vyplňují respondenti po každém letu a odpovídají zde na otázku, jak 

vnímají právě proběhlou misi. Na výběr mají z těchto možností: 

- Vynikající možnost vyzkoušet své možnosti a naučit se něčemu novému 

- Dobrá příležitost naučit se důležitým novým věcem 

- Zábava 

- Společenská událost 

- Nutnost 

- Nudná záležitost 

- Zbytečná ztráta času 

 

V dalším kroku hodnotí misi na základě obtížnosti a vybírá z možností: 

- Extrémně obtížná 

- Obtížná 

- Průměrně obtížná 

- Lehká 

- Zbytečně velmi lehká 

                                                 
2
 Autoři: M. Stehlík, O. Prikner, M. Borůvka, G. Kloudová, Č. Oberman, F. Tesař, © CASRI, p. o. MO_VTÚL a 

PVO, Software: P. Blažek, © VTÚL a PVO 
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Další část dotazníku vyplňovaná po každé misi je koncipována ve formě 

subjektivního hodnocení stresové zátěže a obtížnosti. Dle instrukcí si pilot představí největší 

možný stres, jaký může člověk v životě zažít a této události přiřadí číslo 20. Poté si 

představí svůj vlastní nejvíce stresový zážitek a ten zakotví číslem na škále 1- 20. Od toho se 

dále odvíjí subjektivní vnímání stresu každého jedince. Například někdo ohodnotí svůj 

nejvíce stresový zážitek číslem 10. Dále při hodnocení mise se pohybuje na škále v rozmezí 

1-10. Možné stresové situace během mise byly předem identifikovány, jsou předpřipraveny 

v seznamu a pilot pouze přiřazuje body k události dle subjektivního vnímání stresu. Pokud 

nepociťoval v některé ze situací zátěž, tak tuto událost nehodnotil. V návaznosti na teorii 

optimální aktivace, kdy člověk i u náročného úkolu nemusí pociťovat negativní stres, je 

rozdělen dotazník na hodnocení mise z hlediska stresu a obtížnosti. Někteří jedinci 

potenciálně stresové situace nehodnotí negativně, jelikož pro jejich adaptační mechanismus 

nebyly náročné a situaci vnímali jako optimální ke svým schopnostem. Jiní naopak obdobnou 

situaci vnímají jako vysoce stresovou. Proto byla hodnotící škála rozdělena na tyto dvě 

dimenze. Pilot se opět na základě předem vybraných situací vyjádří k obtížnosti dané události. 

Postup je stejný jako u oddílu stresu. Obecně vnímané nejobtížnější události udělí číslo 20 a 

poté zavěsí svou nejobtížnější událost v rozmezí 1-20. K jednotlivým událostem se pak 

vyjadřuje vzhledem ke své subjektivní škále obtížnosti. 

V případě neporozumění počítačové administraci a zadaným instrukcím, byl vždy k 

dispozici experimentátor, schopen případné dotazy zodpovědět. 

8.3 Hodnocení jednotlivce 

Tato metoda je vytvořena expertem, který sestavuje scénář mise, bojové úkoly a 

případně také implementuje krizové události. Expert je v tomto případě vedoucí oddělení 

taktického výcviku v TSC Pardubice major Ing. Otakar Prikner. Hodnocení jednotlivce 
3 

(viz 

Příloha II) obsahuje nejdůležitější kritéria klíčová pro správné zvládnutí mise. Tato kritéria se 

vždy vztahují k jednotlivé stresové události. Mezi nejdůležitější parametry hodnocení patří 

komunikace, reakce, řešení, ovládání systému, řízení letounu, práce ve skupině a velení. 

Kvalitě komunikace, reakce, řešení a práci ve skupině je později přiřazena vyšší váha. Expert 

se zde vyjadřuje na 5 bodové hodnotící škále k úspěšnosti zvládnutí mise: 

                                                 
3
 Autor: O. Prikner 
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1 = výborně 

2 = velmi dobře 

3 = dobře 

4 = dostatečně 

5 = nedostatečně 

Připouští také menší odchylky, proto se někdy přikloní i ke známce obsahující půl 

bod. Pokud byl pilot sestřelen nebo došlo k jiné hrubé chybě, ohodnotí expert výkon 10 

body. Vyhodnocení jednotlivých parametrů se poté shrne a expert subjektivně zhodnotí 

celkové zvládnutí zátěžové události. Pro lepší porozumění jednotlivým aspektům událostí, je 

bodové hodnocení doplněno také o slovní komentář. Ten umožňuje lépe klasifikovat pilotovo 

rozhodnutí. Například komunikace může být klidná, nervózní, plynulá nebo naopak 

přerušovaná a chybná. Také reakce na danou situaci jsou rozdílného typu, kdy se pohybují 

od jasných a přiměřených až k zbrklým, či pozdním. Také může ve výjimečných případech 

dojít k opomenutí některých ukazatelů a situace je hodnocena jako „ bez reakce“. Stejným 

způsobem je ohodnocena také pozice ve skupině. Pokud byl testovaný v pozici vedoucího, 

byla hodnocena jeho schopnost zvládat situaci a koordinaci letové skupiny. Pokud byl pilot 

pouze součástí skupiny, tak bylo hodnoceno zejména dodržování pokynů vedoucího. V 

případě, že vedoucí nezvládal svou pozici, byl ohodnocen horší známkou. 

Stávající systém hodnocení kvality plnění taktických úkolů letců je prozatím v 

armádě řešen odlišně a toto hodnocení jednotlivce bylo vytvořeno speciálně pro účely našeho 

experimentu. Přesto již prošlo rozsáhlejším testováním na větším souboru a jeho 

využitelnost byla ověřena. Nyní se pracuje na jeho zahrnutí do běžného výcviku a sestavení 

v podobě certifikované metodiky. Momentálně je hodnocení pilotů prováděno ústním 

posouzením v rámci tzv. debriefingu. Piloti si po misi sednou s instruktorem a společně 

proberou úskalí mise a úspěšnost jejího zvládnutí. Výhodou je prostor pro diskuzi a osobní 

přístup, přesto se ale piloti a instruktoři zmiňovali, že by uvítali objektivní hodnotící nástroj, 

který by jim umožnil mj. srovnání se svými kolegy. V tomto typu hodnocení také chybí 

individuální vyhodnocení, jelikož u debriefingu může být přítomno až 8 pilotů a v tomto 

případě není možné se každému detailně věnovat. Výhodou této metodiky je také její 

relativní anonymizace, kdy se instruktor nemusí bát negativního hodnocení, které je při 

komunikaci tváří v tvář nepříjemnější a může se mu také snažit vyhnout. 
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8.4 ALAPS 

Dotazník ALAPS (The Armstrong Laboratory Aviation Personality Survey, viz 

Příloha III) byl vyvinut pro zlepšení psychologické diagnostiky letecké posádky. Skládá se 

z 15 škál, každá obsahující 16 položek, celkově tedy 240 položek. Tyto škály jsou rozděleny 

do kategorií mapujících osobnost, psychopatologii a interakci posádky. Do kategorie 

osobnosti patří škály jako sebevědomí, sociabilita, agresivita, pořádkumilovnost a 

negativizmus. U psychopatologie nalezneme škály odpovídající afektivní labilitě, úzkosti, 

sklonům k depresivitě a alkoholizmu. Poslední oblast zaměřující se na interakci posádky 

zkoumá dogmatizmus, submisivitu, týmovou orientaci, organizování, impulzivitu a tendenci 

riskovat. Respondent se v dotazníku vyjadřuje ke 240 výrokům odpovědí „pravda“, 

„nepravda“ (Retzlaff, Callister, & King, 1997). Následující tabulka představuje popis 

jednotlivých škál (Tabulka 3). 

 

Osobnostní škály  

SEBEVĚDOMÍ 

Vysoko skórující lidé se vidí jako velmi schopní, 

inteligentní a talentovaní. To může představovat 

také negativní elementy jako aroganci, 

manipulaci a nadřazenost. Klinicky mohou tyto 

rysy naznačovat narcisismus. 

SOCIABILITA 

Vysoko skórující lidé jsou extrémně sociabilní a 

společenští. Jsou rádi v přítomnosti druhých a cítí 

se mezi nimi dobře. Hodnotí se jako přátelští a 

okouzlující. Klinicky mohou vykazovat známky 

histriónské osobnosti. 

AGRESIVITA 

Lidé s vysokým skóre jsou asertivní, často až 

agresivní. Zastávají tvrdě své názory a 

nepřijímají kritiku. Jsou verbálně i emocionálně 

bojovní. Míra agresivity pravděpodobně klinicky 

nepřesahuje úroveň, kdy by bylo možné hovořit o 

antisociální osobnosti.  

POŘÁDKUMILOVNOST 

Vysoké skóre naznačuje vztah k pořádku jak, jak 

v rámci svého prostředí, tak týkající se i jejich 

chování. Životy těchto lidí jsou velmi 

strukturované a uhlazené. Jsou velmi 

disciplinovaní. Toto může klinicky dosahovat až 

ke kompulzivní poruše osobnosti. 

NEGATIVITA 

Vysoko skórující lidé jsou zlostní, negativní a 

cyničtí. Jsou velmi kritičtí a často neoblíbení. 

Klinicky mohou vyšší skóry znamenat 

negativistickou nebo pasivně agresivní osobnost. 

Psychopatologické škály  

AFEKTIVNÍ LABILITA 

Lidé s vysokým skóre jsou obecně velmi 

emotivní a citlivý. Mohou být v některých 

situacích úzkostní, depresivní a vystrašení. Často 

se jim mění nálady bez zjevné příčiny. Jsou 

nestálí a těkaví.  
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ÚZKOST 

Vysoké skóre znamená chronickou úzkost. Tito 

jedinci se Obávají všeho a jsou velmi ustrašení. 

Tato úzkost často zasahuje do jejich osobních i 

pracovních životů. 

SKLONY K DEPRESIVITĚ 

Lidé s vysokým skóre jsou depresivní. Problémy 

způsobují jak dysforické pocity, tak kognitivní a 

vegetativní symptomy deprese. Vidí se jako 

pesimističtí, nešťastní a sebeobviňující se. 

Extrémní hodnoty mohou zahrnovat klinickou 

těžkou depresi. 

ALKOHOLIZMUS 

Vysoko skórující lidé rádi pijí alkohol, pijí hodně 

a mají zálibu v intoxikaci. Běžné fungování 

v životě je narušené a mohou zažívat sociální a 

pracovní problémy. 

Škály interakce posádky  

DOGMATISMUS 

Lidé s vysokým skórem si myslí, že jejich 

přesvědčení jsou vždy správná a nejsou tudíž 

otevření žádné změně. Interpersonálně jsou velmi 

autoritářští. Jsou netolerantní vůči druhým lidem, 

jejich nápadům a jakékoliv aktivitě. 

SUBMISIVITA 
Vysoko skórující osoby jsou tiché a podřazující 

se. Koncentrují se na svou práci a mají problém 

s konfrontací s nadřízenými i kolegy. 

TÝMOVÁ ORIENTACE 

Lidé s vysokým skóre mají rádi a důvěřují 

týmové práci. Oceňují skupinové úsilí a uznání 

od skupiny. Neradi pracují sami a samostatně 

mohou být také neefektivní.  

ORGANIZOVÁNÍ 

Lidé s vysokým skóre v této škále jsou velmi 

systematičtí a organizovaní. Koordinují všechny 

elementy v zadaném projektu a důkladně 

promýšlejí všechny aspekty činnosti. 

IMPULZIVITA 

Vysoko skórující lidé nejdříve jednají a až poté 

myslí. Často mluví, ale i jednají bez předchozího 

rozmyšlení. Vidí se jako spontánní, ovšem okolí 

je může hodnotit trochu méně pozitivně. 

TENDENCE RISKOVAT 

Lidé s vysokým skóre mají rádi nebezpečí a 

riziko. Nové aktivity a situace je neděsí. Jsou 

dobrodružní, nebojácní a mají rádi zábavu. 

Nemusí být bezpodmínečně impulzivní ve všech 

směrech. Jejich činnosti mohou být promyšlené a 

mohou zahrnovat racionální zvážení nebezpečí. 
 

Tabulka 3 – Škály osobnostního dotazníku ALAPS (Retzlaff, Callister, & King, 1997) 

 

Tento dotazník je administrován v počítačové podobě jako nedílná součást 

psychologického vyšetření pilotů. Dotazník ALAPS byl pilotům předložen při vyšetření v 

Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ) před zahájením experimentální části výzkumu a data 

nám byla poskytnuta s laskavým svolením PhDr. Olivera Dzvoníka, hlavního psychologa 

oddělení psychiatrie a psychologie ÚLZ, jenž se podílel na jeho převedení do české podoby. 

Dotazník je běžně administrován jako součást systému přístrojové psychodiagnostiky Vienna 
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Test System. Výsledky ve staninech a percentilech odpovídají českým normám vytvořeným 

na vzorku 1007 mužů. Normy byly převzaty z formy tužka-papír. Pro ověření platnosti 

tohoto testu při zkoumání osobnostních charakteristik, byla provedena cross-validizace s 

testem NEO-PIR. Byla prokázána pozitivní korelace mezi hlavními subškálami dotazníku 

NEO-PIR a ALAPS, zejména tedy u škál úzkosti, depresivity a sociability – extraverze 

(NEO-PIR) (Retzlaff, Callister, & King, 1997). Administrování osobnostního dotazníku je 

klíčové při určování způsobilosti pilota k letové činnosti a jeho psychické odolnosti. 

Předkládán je pilotům v rámci výběrového procesu a později při pravidelných zdravotních 

prohlídkách jednou za rok na ÚLZ. Sleduje tedy spíše dlouhodobý vývoj osobnosti a není 

zaměřen na akutní psychické stavy, které by měl mít pod kontrolou sám pilot nebo podchytit 

lékař na čtvrtletní prohlídce na útvaru. Jak jsem již zmiňovala výše, osobnost má velký vliv 

na efektivitu výkonu v průběhu letecké činnosti. Bylo zjištěno, že nejlepší výkony podávají 

piloti s vyšší psychickou odolností, emocionální stabilitou, vysokou sebedůvěrou, 

vytrvalostí a také impulzivitou (Goeters, 2004). Tyto atributy určující psychickou odolnost 

pilota odpovídají položkám v dotazníku ALAPS. Nejvíce se jim přibližuje škála 

sebevědomí, afektivní lability, impulzivity a tendence riskovat. 

9. Sběr dat 

Experiment pro projekt EMOZA je speciálně koncipovaný pro účely testování 

vojenských pilotů. Testování těchto pilotů probíhalo ve dvou fázích, na které připadal 

dvoudenní testovací cyklus. Dvakrát byli tedy testováni piloti nadzvukových letadel a dvakrát 

také piloti letadel podzvukových. Měření probíhala vždy v taktickém simulačním centru 

(TSC) v pardubickém Centru leteckého výcviku (CLV), které dále organizačně patří pod 

LOM Praha s.p. Toto centrum slouží v prvé řadě pilotům letounů Gripen a L-159 pro 

taktický výcvik. Mohou jej ale využít také piloti dalších typů nadzvukových letadel 

například F-16 nebo MiG-29, slouží tedy jako výcvikové stanoviště i pro zahraniční armády. 

Simulační mise v tomto centru jsou zaměřené zejména na plnění taktických úkolů při 

útočných a obranných manévrech s použitím zbraňových systémů. Do jedné bojové mise 

je možné zapojit až 8 pilotů. Níže je malá ukázka tohoto centra (Obrázek 5, Obrázek 56). 
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Obrázek 5 – Pilot v průběhu mise (AČR, 2011)         Obrázek 6 – Taktické simulační centrum (AČR, 2011)  

 
Pro zajištění optimálních podmínek byla v místě simulované letové mise měřena 

teplota, vlhkost, atmosférický tlak vzduchu, hladina osvětlení a hluku. Teplota, vlhkost a 

atmosférický tlak byl měřen přístrojem Weather Datalogger, který je navržen ke sledování 

hodnot teploty, vlhkosti a tlaku ve sklenících, skladech, muzeích a také kabinách letadel a k 

mnoha jiným možným aplikacím. Hladina osvětlení byla měřena luxmetrem UNI-T model 

UT381/382, který je vybaven přesnými digitálními senzory a mikroprocesorem pro 

zpracování dat. Přístroj měří hladinu osvětlení, tedy světelný tok přijímaný na jednotku 

plochy osvětlovaného objektu. Hladina zvuku byla měřena přístrojem Sound Level Data 

Logger, který je navržen pro veškerá měření zvukových hladin. Všechny přístroje je možné 

připojit k počítači, ukládat naměřená data a analyzovat je. Pro účely tohoto experimentu 

sloužily všechny tyto přístroje jako záruka zachování stejných testovacích podmínek pro 

všechny účastníky a pro možnost eliminace intervenujících proměnných. Teplota se 

pohybovala mezi 20-22˚, což bylo nutné zajistit zejména kvůli měření tepové frekvence 

(Bayevsky, et al., 2002), aby přílišné výkyvy neovlivňovaly výsledky záznamu. 

Celý průběh experimentu byl identický jak pro piloty Gripenu, tak piloty L-159 

s rozdílem ve scénářích mise. Výzkum je postaven na základě metod měřicích jak 

fyziologické, tak psychologické parametry. Jako fyziologický parametr měříme tepovou 

frekvenci. V rámci výzkumu byly sebrány také biochemické údaje, EEG záznam a měření 

pohybu očí přístrojem Eye-tracker. Co se týče psychologických metod, tak jsme využili 

dotazník EMOZA a dále hodnocení jednotlivce, speciálně sestavené pro účely tohoto 

projektu. Tato data jsme opřeli o osobnostní dotazník ALAPS, mapující osobnostní 

charakteristiky a přizpůsobený pro testování letecké posádky. Žádná z metod významněji 

neomezuje klienta ve vykonávání letových úkolů, je možná plná pohybová aktivita a 

neobjevují se jakékoliv vedlejší účinky, či pozdější komplikace způsobeny jejím použitím. 
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Experiment trval celkově dva dny, kdy postup byl vždy stejný. Probandi se dostavili 

ráno na pracoviště TSC v klidovém stavu, v dobré zdravotní kondici a s negativní referencí o 

požití jakékoliv omamné a psychotropní látky, vyjma kávy a čaje. Měli možnost si 15-

20 minut odpočinout pro případ, že byli před testováním vystaveni zvýšené fyzické 

aktivitě – běh, jízda na kole, rychlejší chůze, atp. V úvodu byli poučeni o smyslu 

experimentu, způsobu jeho provádění a používaných metodách. Poté každá osoba absolvovala 

zvlášť první etapu experimentu, a to na základě předem daného scénáře a harmonogramu. 

Nejdříve byl proveden první odběr kapilární krve přístrojem OPTI AVL, a to pomocí 

metody Astrup, jako podklad pro biochemické vyšetření. To umožňuje zpětnovazebně 

posoudit acidobazický stav organismu. Tento první odběr kapilární krve trval maximálně 5 

minut a poté se pilot přesunul na další stanoviště, kde proběhla instruktáž ohledně požadavků 

mise a možností jejího správného plnění, tedy tzv. briefing vedený leteckým instruktorem. 

Tento briefing trval zhruba půl hodiny a poté měl klient časový prostor 45 minut na 

samostatnou přípravu před simulovanou letovou misí. 

Vzápětí byla provedena instruktáž klienta ohledně dalšího průběhu měření a příprava 

na měření variability srdeční frekvence a jednokanálového EKG. U každé mise byli měřeni 

vždy 4 piloti, tedy celkový počet participantů jedné mise. Ujistila jsem se, že byly zajištěny 

optimální podmínky pro měření tepové frekvence. Měření by nemělo probíhat dříve jak 1,5-2 

hodiny před jídlem, mělo by se odehrávat v klidném místě a za konstantní teploty 20-22˚. 

Před měřením je nutné se vyvarovat jakékoliv léčby, ať fyzické, terapeutické nebo 

medikamentózní (Bayevsky, et al., 2002). Všechny tyto podmínky byly splněny. Měření 

jednokanálového EKG jsem prováděla osobně pomocí mikropočítačového systému určeného 

pro neinvazivní vyšetření ANS, typu DiANS PF8. Tento systém se skládá z hrudního pásu, na 

kterém jsou umístěny dvě elektrody snímající elektrickou aktivitu srdce, kdy je touto metodou 

možno snímat také dechovou frekvenci. Pás se umisťuje kolem hrudníku u mužů tak, aby byl 

vysílač umístěn v oblasti pod začátkem prsního svalu. EKG signál je zaznamenáván u jedné 

ze standardních hrudních oblastí (nejlépe ve druhé a třetí části). Délka záznamu nesmí být 

kratší než 5 minut, kdy ideální je pořizovat záznam delší než 10 minut, aby bylo možné 

vyloučit poruchy srdečního rytmu. Analýza takto dlouhého záznamu zajišťuje důkazy o 

fyziologické stabilitě organismu (Bayevsky, et al., 2002). Pro lepší vodivost je možné 

nadzvednout pás na přední straně lehce od kůže a navlhčit elektrody vysílače v oblasti 

pod hrudním košem. Stejný postup platí i pro přístroj Polar AXN500, který jsem použila pro 

druhou část měřených pilotů. Ve chvíli kdy se zařízení spojilo s počítačem a signál byl 

úspěšně přenášen, jsem zahájila měření. První fáze měření probíhá v klidové poloze, klient je 
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instruován, aby se uvolnil, uklidnil, myslel na příjemné věci a dýchal pravidelně. Pokud je to 

pro něj příhodnější, může si pro lepší relaxaci zavřít oči. Toto měření klidové tepové 

frekvence probíhá 5 minut při nepříliš ostrém světle a naprostém tichu. Po uplynutí 5 minut 

jsem probanda vyzvala, aby otevřel oči, protřepal si končetiny a přesunul se na další 

stanoviště. Měření klidové tepové frekvence je prováděno pouze jednou před první letovou 

misí, aby co nejvíce odpovídalo standartním požadavkům měření klidové TF, které se má 

provádět v ranních hodinách, pokud možno ihned po probuzení. 

V další fázi přípravy probanda pro vlastní experiment byly aplikovány elektrody a 

zařízení pro měření elektroencefalografie (EEG). Toto měření probíhá pomocí elektrod 

zabudovaných ve speciální pokrývce hlavy, nasazované dle topografického modelu pro 

jednotlivé elektrody. Jedná se konkrétně o EEG čepici FlexiCAP od společnosti Deymed, kde 

je 19 elektrod rozmístěno podle mezinárodního standardu 10-20. Spojení mezi elektrodami a 

přístrojovým snímačem Siesta 802 je potencováno speciálním gelem usnadňujícím přenos 

signálu. Zařízení EEG snímá z povrchu hlavy probanda velmi jemný, stále se měnící, 

kolísající elektrostatický potenciál, který je z elektrod přenášen do elektroencefalografu, který 

je zpracovává a následně kreslí na obrazovku počítače EEG křivku a získaná data 

zaznamenává pro další zpracování do paměti počítače. Tento přístroj je zapojen a snímá 

signál po celou dobu testování, tedy jak během přípravy, tak i v průběhu celé mise. Nejprve je 

nutné provést jeho kalibraci trvající obvykle 20 minut, kde nejdříve ověříme správnou 

impedanci, tedy vodivost elektrod. Klient se pohodlně posadí, uvolní a je požádán, aby omezil 

pohyby hlavy na minimum a vyvaroval se nadměrnému mrkání. Záznam obsahuje tyto stavy: 

2 minuty klidové křivky při otevřených očích, 2 minuty klidové křivky při zavřených očích, 5 

vteřin pohled nahoru, 5 vteřin pohled dolů, 5 vteřin pohled doprava, 5 vteřin pohled doleva a 

10 vteřin se zaťatými zuby. Po ukončení kalibrace a ověření kvality signálu probandi 

přistoupili k aplikaci dalšího přístroje. 

Po aplikaci přístrojové metody EEG se letec přesunul do kokpitu simulátoru. Zde 

nejdříve proběhla kontrola aplikovaných elektrod a zařízení, později kalibrace přístroje Eye 

tracker tzv. oční kamery sledující pohyb očí člověka. Jedná se konkrétně o zařízení Eye- 

tracking device (Smart Eye Pro 5.10) od firmy S.M.I., které pracuje ve formě kamery 

umístěné na letovém simulátoru a snímá veškerý pohyb očí po prostoru. Smart Eye Pro je 

systém poskytující 3D informace o směru pohledu, pozici hlavy, otevření očí a velikosti 

zornic, to vše vždy v reálném čase. Přístrojem byla snímána data po celou dobu letové mise a 

účelem bylo sledování pohybu očí probanda po přístrojové desce, promítacím plátně nebo 

head-upu (obrazovka při průhledu na plátno ukazující pilotovi nejdůležitější informace o 
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průběhu letu). Na základě tohoto výstupu získáme doplňkovou informaci o zvládání úkolů 

probandem, zejména prostřednictvím porovnání předpokládaného a faktického zaměření 

pozornosti na příslušné oblasti. 

Po uvedené instalaci všech používaných zařízení bylo nutné provést synchronizaci 

celého pracovního týmu a měřicích přístrojů. Po odsouhlasení připravenosti všech účastníků 

mohla být zahájena cvičná mise trvající přibližně 20-30 minut. Celkově bylo odlítáno 22 misí 

po 4 účastnících pilotů letounu Gripen a 15 misí taky po 4 účastnících pilotů letounu L-159, 

z čehož vyplývá, že jsme za první skupinu získali 88 záznamů letu a za druhou 60 záznamů. 

Piloti byli označeni písmeny a letěli více různých misí a střídali se také v pozicích. Dle 

písmen bylo později možné jedince individuálně v záznamech rozkrýt. U pilotů Gripenu se 

jednalo o simulovaný vzdušný souboj zahrnující zejména prvky taktického rázu. Piloti se 

tedy neučili létat na stroji, ale plnit konkrétní bojové úkoly. Ty byly předem stanoveny 

instruktorem při briefingu. Každá mise měla rozdílný bojový úkol, přičemž možné zátěžové 

situace zůstávaly stejné. Scénáře vycházely ze zkušeností získaných při bojových akcích v 

reálných operacích. Pro procvičení specifických taktických prvků byly situace připraveny 

účastníkům na míru. Úkoly byly zaměřené zejména na obranu vzdušného prostoru, tedy 

útoku na nepřítele za pomoci raketových systémů nebo obrany vlastního letadla pro průzkum 

a elektronický boj tzv. Avax. Tento letoun s vynikajícím radarovým systémem umožňuje 

posádce monitorovat vzdušnou i pozemní situaci v okruhu stovek kilometrů a je pro moderní 

boj klíčový. V rámci předem připraveného scénáře instruktor vkládal do mise zátěžové 

situace, které by se mohly reálně v boji vyskytnout. Jednalo se o ohrožení, výstrahu, unikání 

raketám, odpal rakety, problém s komunikací, špatné ovládání systému, přechod FLOT 

(překročení hranice vzdušného boje) a zavázání se do boje. Pro zvýšení stresové zátěže 

bylo možné do scénáře přidat uměle vyvolaný problém. Největší úskalí těchto taktických 

bojových misí tkví v náročném procesu předávání informací, v celkově složitém ovládání 

letounu, ve využití takticko-technických možností letounu, v přesném dodržování pokynů 

vedoucího a plnění předem stanoveného úkolu a v neposlední řadě v rychlé a správné reakci 

na informace o změnách letu, zaměření a pohybu cíle. Ne vždy pilot úspěšně vyhodnotil 

situaci, a tak mohlo dojít i k jeho sestřelu. Takovéto splnění mise bylo nejhůře bodově 

ohodnoceno. Pro co nejvěrohodnější simulaci byli do procesu zapojeni také pozemní návodčí 

(GCI – Ground Controlled Interception). V misi byli tedy aktivně zapojeni čtyři piloti na 

modré (dobré) straně a čtyři na červené (špatné). Na straně nepřítele obvykle bojoval jeden 

pilot doplněný o další tři počítače. Měření piloti ovšem byli vždy na modré straně. Simulace 

začíná rovnou ve vzduchu, kdy se piloti nejdříve zavážou do boje a dále plní bojové úkoly 
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dle instrukcí vedoucího. U každé mise je zvolený vedoucí skupiny, nejčastěji nejzkušenější 

pilot, který se drží plánu mise a organizuje ostatní. Ten je při měření vždy označen a jeho 

systém velení se odráží v individuálním hodnocení. Obdobný styl letu a zátěžových situací 

obsahovala mise pro piloty L-159, s tím rozdílem, že se trénovalo také ovládání letounu. 

Kromě taktických a bojových situací týkajících se zejména navádění na cíl, se hodnotilo také 

zrychlování, stoupání a přídavná zátěž jako vysazení motoru, závada na plynové páce, 

vysazení generátoru nebo zhoršení meteorologických podmínek.  

Piloti, kteří právě nebyli součástí mise, se mohli posadit do projekční části místnosti a 

pozorovat průběh simulace na obrazovce. Pokud byl některý z pilotů sestřelen, přidal se ke 

zbytku a sledoval spolu s nimi projekci, viz ilustrace níže (Obrázek 7, Obrázek 78). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7 – Obrana vzdušného prostoru (Kouba, 2012)       Obrázek 8 – Projekce všech simulátorů (Kouba, 2012) 
 
Mise má omezený čas a končí ve chvíli, kdy je splněn úkol, nebo jsou účastníci 

sestřeleni anebo nemůžou dále v plnění úkolu pokračovat z důvodu vystřílení raket. 

Bezprostředně po skončení mise byl pilotům předložen dotazník EMOZA, jež jsem 

popisovala výše. Dotazník byl administrován počítačově přímo v kokpitu letadla, čímž se 

zabránilo časové prodlevě při přesunu do jiné místnosti a případnému překrytí dojmů z mise 

rušivými vjemy. Text dotazníku byl zobrazen přímo na obrazovce počítače, který je přítomen 

v kokpitu jako součást simulátoru. Tato obrazovka je dotyková a celý program 

intuitivní, není tedy nutná asistence experimentátora. Pokud by i přesto měl testovaný 

připomínky, byl v průběhu vyplňování k dispozici pracovník CASRI pro případ, že by 

respondent neporozuměl otázce či měl jakékoliv dotazy. Když taková situace nastala, obdržel 

klient doplňková vysvětlení. 

Jakmile piloti dokončili vyplňování dotazníku, přesunuli se do místnosti, kde jsme jim 

odpojili všechny měřicí přístroje a poskytli hygienické pomůcky k očištění povrchu hlavy od 
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gelu, používaném při aplikaci elektrod EEG. Získaná data jsme transportovali do počítače a 

okamžitě zálohovali. 

Poté následoval debriefing vedený leteckým instruktorem, který jim poskytl důležité 

postřehy k výsledku plnění mise. Tento probíhal kolektivně ve speciální debriefingové 

místnosti pro modrou a červenou skupinu. Zde se piloti dozvěděli, jak úspěšně misi splnili, 

zda se objevily větší hrubé chyby a jaké byly další možnosti plnění zadaných bojových úkolů. 

Správnost plnění mise není předem daná na základě jasných pravidel a možnost jejího 

provedení je individuální. Pilot například mohl situaci špatně řešit, ale přesto měl štěstí a ve 

výsledku se celá akce zdařila. Také mohl improvizovat a nedržet se pokynů vedoucího a 

přesto tato improvizace dopadla ve prospěch úkolů mise. Zde mohou piloti také prodiskutovat 

chybná rozhodnutí, proč byli sestřeleni, jasnost komunikace a práci ve skupině. 

Celý běh experimentu uzavíral druhý odběr kapilární krve. Tento se provádí před a po 

misi z důvodu posouzení stavu organismu v předzátěžovém a pozátěžovém stavu. Tímto se 

celý běh experimentu uzavřel a účastník mohl dále pokračovat v běžné činnosti. Před 

odchodem měli probandi možnost krátkého odpočinku a také jim byl poskytnut prostor pro 

případné dotazy. Účastníci měli v průběhu experimentu možnost odejít na toaletu, doplnit 

tekutiny nebo se lehce občerstvit. To ale vždy buď před začátkem, nebo až po skončení 

měření, aby nedocházelo k rušení signálu a občerstvení nenarušovalo fyziologické ukazatele. 

Experimentátory byl odpočinkový čas po měření využit ke shromáždění přístrojů, převedení 

dat do počítačového programu a k přípravě na další testovanou osobu. Časová náročnost 

jednoho běhu experimentu odpovídala zhruba 4 hodinám, každý blok byl tedy rozložen na 

dopolední a odpolední část. 

10. Výsledky 

V této kapitole se budu zabývat způsobem vyhodnocování dat a následným 

ověřováním hypotéz. Podkapitoly jsou rozděleny dle použitých metod a předem stanovených 

cílů výzkumu. Výsledky byly zpracovány ve statistickém programu STATISTICA verze 9. 

Nejprve ověřím možnost objektivizace mentální zátěže pomocí psychofyziologických metod. 

Mezi ně je v tomto výzkumu zařazeno měření tepové frekvence a dále psychologické metody 

jako dotazník EMOZA a osobnostní dotazník ALAPS. Po ověření možnosti testování 

mentální zátěže těmito metodami, přechází dílčí podkapitoly ve stanovení zátěžových situací, 

u kterých dochází k největšímu výkyvu psychofyziologického stavu vojenských pilotů. V této 

kapitole uvádím nejprve výsledky deskriptivní neboli popisné statistiky a až později následuje 
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statistika induktivní s testováním stanovených hypotéz. Vyhodnocena nejsou všechna data 

získaná v průběhu testování, a to z důvodu náročnosti jejich zpracování. Týká se to konkrétně 

záznamu EEG a Eye-track, které vyžadují očištění dat od artefaktů a speciální softwarový 

systém. Biochemické údaje zde také nezmiňuji, jelikož nebylo možné zajistit adekvátní 

podmínky pro jejich správný odběr. Z důvodu scénáře cvičení byly odebírány s příliš velkou 

časovou odezvou a tak nepodávaly dostatečně detailní informaci o fázích stresu, které se 

vyskytovaly v průběhu mise. Tento typ měření byl vyhodnocen jako nepoužitelný vzhledem 

k designu výzkumu a dlouhodobějšímu využití. Tato kapitola je koncipována jako rozbor 

použitých metod, stanovení výzkumných hypotéz a statistická analýza dat. Shrnutí veškerých 

výsledků a diskuze nad nimi bude obsahem závěrečné části práce. 

10.1 Analýza dat 

 Pro lepší orientaci ve výsledcích výzkumů začínám nejprve s představením dat a jejich 

popisem. Výsledky deskriptivní statistiky jsou rozděleny dle využívaných metod. 

10.1.1 Tepová frekvence 

Jak jsem popisovala v teoretické části práce, výzkum tepové frekvence má dlouhou 

historii. Její využití při identifikaci mentální zátěže je ale spíše v začátcích, jelikož jsou těžko 

prokazatelné konkrétní vlivy na tepovou frekvenci. Ta může být zvýšená jak při fyzické 

zátěži, tak při vysoké teplotě, vzrušení, mentální zátěži, či jiném podráždění autonomního 

nervového systému. Pokud se nám ale podaří veškeré rušivé vlivy eliminovat, měla by být 

dobrým ukazatelem psychické zátěže s patřičnou citlivostí. Tuto myšlenku budu v empirické 

části této práce dále výzkumně zpracovávat. Pro ilustraci uvádím Graf 1 s přehledem rozdílu 

mezi klidovou a letovou tepovou frekvencí u pilotů. Každý pilot má přiřazený pin pro 

zajištění anonymity výsledků. Popisky na ose x A-BG, tedy odpovídají celkem 22 měřeným 

pilotům. 
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Graf 1 – Diference mezi klidovou a letovou TF u jednotlivých pilotů 

  

V grafu je patrná jednosměrná tendence ke zvyšování tepové frekvence v průběhu 

letu. Rozdíly jsou markantní u jednotlivých pilotů, což je dáno vysokou interindividualitou 

výzkumného souboru. 

10.1.1.1 Koeficient tepové frekvence 

Pro vyhodnocení tepové frekvence a komparaci s dalšími daty bylo nutné naměřená 

data nejprve zpracovat do aplikovatelné podoby. Na základě teoretické přípravy jsem využila 

tzv. Stress Index (Bayevsky, et al., 2002) vhodný k vyhodnocování vlivu stresu na autonomní 

nervový systém. Díky analýze variability srdeční frekvence je možné vyhodnotit, jak 

jednotlivé fenomény provázející výskyt stresu působí na funkci organismu. Záznam je 

zpracován na základě tepové frekvence, která je ovlivňována hormony a dechovou frekvencí, 

tedy hlavními ukazateli stresu. Analýza záznamu tímto způsobem se ale prokázala jako 

neaplikovatelná, jelikož nekorespondovala se stresovými událostmi, kterými byli piloti 

vystaveni. Tepová frekvence koresponduje se zátěžovými situacemi ve větší míře, než  

Stress  index, což je model, který se opakoval u většiny záznamů. Vzniklá insuficience 

vyhodnocování dat pomocí metody Stress index je nejspíše způsobená krátkou dobou 

měření, kdy jednotlivé události zpravidla netrvaly více jak 1 minutu. Pro výpočet Stress 

indexu je ale doporučováno vyhodnocovat měření s minimální délkou 5 minut. Toto 

doporučení se potvrdilo jako oprávněné.  

V souvislosti s tímto výsledkem jsem tedy přehodnotila způsob zpracování dat a 

přiklonila se k výpočtu koeficientu tepové frekvence, jež vychází ze vztahu vůči klidové 
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tepové frekvenci. Klidové tepové frekvenci jsem přiřadila hodnotu 1 a její zvýšení je poté 

vyjádřené následovně (viz Tabulka 4). 

Koeficienty TF 

K 1,35 =klidová TF*1,35 

K 1,40 =klidová TF*1,40 

K 1,45 =klidová TF*1,45 

K 1,50 =klidová TF*1,50 

K 1,55 =klidová TF*1,55 

K 1,60 =klidová TF*1,60 

Tabulka 4 – Koeficient tepové frekvence 

 

Níže můžeme vidět grafické vyobrazení koeficientu v závislosti na časové ose. Graf 2 

představuje koeficient tepové frekvence u pilota AA v 11 misi. Pro lepší přehlednost sloužící 

k identifikaci stresových bodů jsem náročné události barevně vyznačila v horní části grafu a 

přiblížila v Tabulka 5. Konkrétně se jedná o odpal rakety a ohrožení tedy oznámení o letící 

raketě, které musí pilot unikat. Data se shodují také se subjektivním hodnocením pilota, které 

podal v dotazníku EMOZA a kde za nejstresovější událost označil ohrožení. Je zde tedy 

patrná souvislost mezi zvýšenou tepovou frekvencí a náročnými fázemi letu. Tento model se 

opakoval u většiny záznamů. 

 

Graf 2 – Koeficient tepové frekvence AA11 
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ohrožení - výstraha/unikání raketě 

    

    odpal rakety 

    
problém s komunikací 

    

    
špatné ovládání systému 

    

    uměle vyvolaný problém 

    přechod FLOT 

    pilotem označená událost stres 

    pilot sestřelen 

 

Tabulka 5 – Popis událostí 

 

Graf 2 představuje pro ukázku průběh tepové frekvence u pilota AA v 11. misi. Oproti 

předchozímu způsobu zpracování (Kloudová, 2014) jsem zpřísnila kritéria a koeficient brala 

za prokazatelný až od hodnoty 1,35, jelikož jsem zjistila, že zvýšení tepové frekvence do této 

hodnoty je příliš nízké a málo vypovídající. Toto poměrně subjektivní stanovení hranice 

vychází z fyziologie, kdy malé zvýšení tepové frekvence může být způsobeno pouze 

dechovou frekvencí, menším pohybem či mluvením. Na tepovou frekvenci má také vliv věk, 

začínající nebo už probíhající nemoc a celkový stav organismu (akutní nebo dlouhodobá 

únava, fyzická kondice apod.) (Langmeier, 2009). Pokud bychom brali za průkazný nižší 

koeficient, mohlo by se stát, že by tepová frekvence byla ovlivněná spíše typem dýchání a 

jinými faktory než mentální zátěží. To potvrzuje i ukázkový Graf 2, kde koeficient nižší než 

1,35 se objevuje zejména na začátku mise, kde se ještě nevyskytovaly zátěžové události, a 

nejednalo se o náročnou bojovou situaci. Proto jsem stanovila hranici koeficientu 1,35. 

V některých případech bylo zvýšení tak velké, že koeficient dosahoval až k hodnotám 2,15. 

Grafické zpracování potvrzuje souvislost mezi tepovou frekvencí, náročnými situacemi mise a 

subjektivním posouzením mentální zátěže pilota.  

10.1.2 Dotazník EMOZA 

Jednotlivé výsledky dotazníku EMOZA jsou deskriptivně zpracovány dle 

procentuálního zastoupení odpovědí a průměrů hodnocení položek v dotazníku. Data jsou 

podpořena grafickou ukázkou. 

10.1.2.1 Aktuální stav a důležité vnější okolnosti 

V první části dotazníku EMOZA se pilot vyjadřuje k aktuálnímu psychickému a 

zdravotnímu stavu, rodinným a blízkým vztahům, vztahům na pracovišti a kvalitě výcviku. 
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Výcvik v dotazníku hodnotili respondenti vesměs kladně, což platilo také pro vztahy na 

pracovišti a jejich sociální zázemí. Dotazník zjišťoval také aktuální psychický a zdravotní 

stav, který piloti hodnotili spíše kladně spolu se vztahy ve skupině, ve které působili. 

Konkrétní průměrné výsledky jsou uvedeny v tTabulka 6. 

 

Otázka Průměr hodnocení 

Váš aktuální psychický stav 1.60 

Váš aktuální zdravotní stav 1.47 

Podpora a pomoc rodiny 1.53 

Podpora a pomoc přátel 1.60 

Kvalita letecké přípravy celkově 2.00 

Míra připravenosti na právě absolvovanou misi 2.00 

Vaše dovednosti jako pilota 2.13 

Vaše zkušenosti jako pilota 2.00 

Kvalita vztahů s veliteli 2.00 

Kvalita vztahů s instruktory 1.73 

Kvalita vztahů s kolegy ve stejném služebním postavení 1.40 

Kvalita vztahů s kolegy ve skupině, ve které jste působil 1.60 

 

Tabulka 6 - Průměrné výsledky první části dotazníku EMOZA (5 bodová škála: „1“ - výborný, „5“ – velmi špatný) 

 

10.1.2.2 Hodnocení užitečnosti mise 

Mise byly pro piloty ve většině případů hodnoceny kladně, setkávala jsem se nejčastěji 

s odpovědí „Vynikající možnost vyzkoušet své možnosti a naučit se něčemu novému“ nebo 

„Dobrá příležitost naučit se důležitým novým věcem“. Pouze ve dvou případech došlo 

k podcenění důležitosti simulovaného výcviku a respondenti odpověděli, že právě proběhlou 

misi vnímali jako společenskou událost. Deskriptivní zpracování dat je blíže přiblíženo v Graf 

3. 



80 
 

 

Graf 3 – Výsledek první části dotazníku EMOZA 

10.1.2.3 Hodnocení obtížnosti mise 

Dále se dotazník zaměřuje na hodnocení obtížnosti mise. Simulovanou cvičnou misi 

hodnotili piloti jako průměrně obtížnou zřídka obtížnou, pouze jeden pilot ohodnotil misi jako 

lehkou. Jednalo se o stejný případ jako v předchozím hodnocení, a proto byla data z dalšího 

zpracování vyloučena. Celkově se jedná o pozitivní výsledek vzhledem k adekvátnosti 

použitého scénáře misí. Pro piloty nebyly mise příliš těžké, aby hrozilo, že je nesplní nikdo a 

naopak ani příliš lehké, aby se ztrácela edukační hodnota výcviku. Grafické znázornění 

zpracování hodnocení obtížnosti mise zobrazuje Graf 4. 

  

Graf 4 – Výsledek druhé části dotazníku EMOZA 
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10.1.2.4 Subjektivní hodnocení zátěžových událostí 

Určení událostí, které pro piloty představovaly největší zátěž, bylo součástí poslední 

části dotazníku EMOZA. Zde piloti prováděli subjektivní hodnocení a v dotazníku 

zaznamenávali nejstresovější a nejobtížnější části mise. Jako nejvíce stresovou událost 

respondenti nejčastěji hodnotili unikání raketě (53%), na druhém místě bylo zavázání se do 

boje (38%), tedy začátek bojové mise. Procentuální zastoupení těchto událostí je znázorněno 

v Graf 5. 

 

Graf 5 – Výsledek poslední části dotazníku EMOZA – nejvíce stresující událostí 

Obdobně koncipována byla část zjišťující subjektivně vnímanou obtížnost 

jednotlivých událostí. Jako nejobtížnější hodnotili piloti opět unikání raketě (48%) a méně 

obtížnější udržení přehledu o situaci (38%). Níže uvádím grafické znázornění tohoto výsledku 

(viz Graf 6). 

 

Graf 6 - Výsledek poslední části dotazníku EMOZA – nejobtížnější události událostí 
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10.1.3 Osobnostní dotazník ALAPS 

Tento dotazník byl použit zejména k identifikaci osobnostních rysů probandů a také 

k ověření jejich dlouhodobého psychického stavu. U žádných z osob nebyly zjištěny známky 

psychopatologie či výrazného zvýšení ve škálách ukazujících na zhoršenou psychickou 

stabilitu. Výsledky osobnostního dotazníku ALAPS potvrzují předpoklad ideálního 

osobnostního profilu profesionálního pilota, který by měl mít nízkou míru depresivity, 

neuroticismu a vysoko skórovat v oblasti extraverze a sociability. Vzhledem k nízkému počtu 

probandů je vhodné dotazník ALAPS vyhodnocovat kvalitativně pro získání lepšího přehledu 

o individuálních diferencích mezi piloty. Bohužel se nám nepodařilo získat profily od všech 

zkoumaných pilotů, jelikož ne všichni byli dotazníkem ALAPS otestováni a předkládám 

výsledky pouze u těch pilotů, u kterých jsou k dispozici. Tento nedostatek byl způsoben 

získáváním dat od třetí strany (ULZ), které jsme nemohli ovlivnit. Na základě bodového 

ohodnocení 15 základních škál dotazníku lze matematickým zpracováním stanovit 

vnitroskupinovou normu. Určující jsou zde hrubé skóry získané na každé škále a z nichž je 

dále vypočítán průměr a směrodatná odchylka. Hodnoty průměru plus mínus směrodatná 

odchylka tvoří meze vnitroskupinové normy. Osoby, které se nacházejí uvnitř tohoto rozmezí, 

se osobnostně příliš neliší a z testované skupiny nevybočují. Čím se osoba více liší od 

vnitroskupinové normy, tím je její individualita vůči dané skupině patrnější. Přehledné 

grafické znázornění výsledků dotazníku ALAPS obsahují následující Grafy 8-10. Grafy 

představují rozmezí minimálních (černá) a maximálních (červená) mezí vnitroskupinové 

normy. Skórování respondenta v tomto osobnostním dotazníku je zobrazeno modrou čárou. 

Pro ukázku uvádím nejzajímavější výsledky vybočující z vnitroskupinové normy, které jsme 

zjistili u letců A (Graf 7), F (Graf 8) a G (Graf 9). Zbytek grafů pro celou sledovanou skupinu 

je možné nalézt v kapitole přílohy.  
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Graf 7 – Výsledky dotazníku ALAPS dle vnitroskupinové normy - pilot A 

  

Tento pilot vykazuje známky mírné odchylky od normy, a to u škály tendence 

riskovat, kde skóruje výše než jeho kolegové. Je také méně submisivní než zbytek skupiny, 

má lehce nižší sebedůvěru a také je méně týmově orientován a méně sociabilní než jeho 

kolegové. Pokud bychom chtěli tento profil blíže analyzovat, byl by pilot jistě zařazen do 

rizikové skupiny, jelikož vybočuje právě v těch charakteristikách, které jsou klíčové pro 

vojenského pilota. Přizpůsobivost a schopnost práce v týmu je neodlučitelnou součástí této 

práce, jelikož se letové úkoly vždy plní ve skupině minimálně dvou pilotů.  
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Graf 8 – Výsledky dotazníku ALAPS dle vnitroskupinové normy - pilot F 

 

Pilot F mírně vybočuje pouze v oblasti negativizmu, kde má lehce zvýšené hodnoty. 

V rámci vnitroskupinové normy ovšem dosahuje vyšších hodnot u škály agresivity, což 

naznačuje nesoulad s osobnostním profilem vojenského pilota a jistě by bylo vhodné věnovat 

této oblasti větší pozornost. V takovýchto případech je na místě zjistit příčiny skórování 

tohoto typu, zda se jednalo o momentální výkyv způsobený vnějšími okolnostmi nebo o 

dlouhodobý osobnostní rys. 
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Graf 9 – Výsledky dotazníku ALAPS dle vnitroskupinové normy - pilot G 

 

Osobnostní profil pilota G obsahuje jisté výkyvy oproti normě, ale na rozdíl od 

předchozích profilů jsou to výkyvy v oblastech ne tak klíčových. Pilot G skóroval oproti 

skupině méně na škále pořádkumilovnosti a organizovanosti. Pokud přihlédneme i k mírně 

nižšímu dogmatizmu a mírně vyšší sebedůvěře, můžeme tohoto člověka označit za méně 

přizpůsobivého vojenskému systému, což ale vzhledem k pozici těchto pilotů v armádě není 

nikterak rizikové. 

Při analýze těchto grafů je nutné mít stále na paměti, že se jedná o vnitroskupinovou 

normu, tedy normu vytvořenou na úzce vymezeném výběrovém souboru vojenských pilotů 

patřících do elitní nejvyšší skupiny létající na nadzvukových letounech a neméně náročných 

podzvukových letounech L-159. Tudíž i heterogenní výsledky, tedy ty vybočující 

z vnitroskupinové normy není možné radikálně interpretovat. Ve srovnání s běžnou populací 

by se jednalo o průměrné až nadprůměrné výsledky. Výkyvy tedy nejsou nikterak intenzivní a 
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nesignalizují destabilizaci psychického stavu sledovaných letců ani aktuální tendence k 

takové psychické charakteristice. 

10.2 Testování hypotéz 

 Na základě vytčených cílů výzkumu vyplývajících z teoretické přípravy jsem si 

stanovila základní hypotézy, které budu v této kapitole ověřovat vhodnými statistickými 

metodami. 

10.2.1 Diference mezi klidovou a letovou tepovou frekvencí 

Pro ověření předpokladu možnosti objektivizace mentální zátěže bylo nejprve nutné 

zjistit vypovídací hodnotu tepové frekvence, jakožto fyziologického ukazatele. Její zvýšení 

oproti klidovému stavu by se mělo projevit při zapojení sympatiku, tedy aktivizace 

autonomního nervového systému. Reakce vegetativního systému každého člověka je 

individuální a je tedy nutné počítat s jistou mírou odchylky při odezvě. Data jsou výsledkem 

aktuálního stavu organismu a neodrážejí dlouhodobou klidovou frekvenci, kdy samozřejmě i 

průměrná letová frekvence by se mohla s odstupem času značně měnit. Tepová frekvence je 

ovšem z fyziologických ukazatelů jedna z nejstálejších, kdy k trvalé změně dochází až po 

delším cvičení vytrvalostního charakteru v řádech měsíců. Na její změnu může mít vliv i 

psychická porucha, která se ovšem také rozvíjí delší dobu a její výskyt by byl zaznamenán 

psychologickými metodami.  

10.2.1.1 Hypotéza 

Na základě teoretické přípravy jsem si stanovila základní hypotézy, které budu 

ověřovat v průběhu výzkumu. Předpokládám, že tepová frekvence je dobrým indikátorem 

mentální zátěže a že se její změna významně projeví v průběhu cvičné letové mise.  Nulovou 

a alternativní hypotézu týkající se analýzy tepové frekvence jsem zvolila takto: 

- H01: Letová tepová frekvence není signifikantně vyšší než klidová tepová frekvence.  

 

- HA1: Letová tepová frekvence je signifikantně vyšší než klidová tepová frekvence.  

 
Hypotézu o tepové frekvenci budu ověřovat na základě naměřené TF v  klidovém 

stavu a průměrné TF v průběhu letu.  

 

K ověření hypotézy jsem využila porovnání mezi klidovou tepovou frekvencí a 

průměrnou TF v průběhu letu (pro přehlednost letovou TF). Data jsou shrnutím všech měření 

jak u skupiny pilotů Gripen, tak u podzvukových pilotů L-159. Celkově tedy N=134 odpovídá 

počtu měření. Každý pilot letěl jiný počet misí, kvůli scénáři výcviku AČR, do kterého jsme 
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nemohli zasahovat. Na základě statistického doporučení v manuálu k programu Statistica 

jsem využila t-test pro závislé vzorky. Ten je možno využít pouze v případě normálního 

rozdělení, které se dá ale podle pravidla velkých čísel předpokládat u počtu případů 

přesahující 100 (StatSoft, 2013). Můj výstup obsahuje N=134, proto se odvolávám na výše 

zmíněné pravidlo a používám dvouvýběrový párový t-test, neboli t-test pro závislé vzorky dle 

doporučení v manuálu k programu Statistica (StatSoft, 2013), kde testuji hypotézu na hladině 

významnosti p=0,01. (Tabulka 7). 

t-test pro závislé vzorky 

Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < .01000

Proměnná

Průměr Sm.odch. N Rozdíl Sm.odch.

rozdílu

t sv p Int.

spolehl.

-99%

Int.

spolehl.

+99%

Klidová TF

Letová TF

67.5 7.6 65.8 69.2

84.8 15.2 134 -17.3 11.9 -16.8 133 p<.01 81.4 88.3

 Tabulka 7 – T-test pro závislé vzorky 

  

Test prokázal signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami (p=0,00), a to na hladině 

významnosti p<0,01. Je možné tedy zamítnout nulovou hypotézu (H01) a přijmout alternativní 

(HA1) o signifikantním rozdílu mezi klidovou a letovou TF. Rozsáhlejší výstup nám 

umožňuje také porovnat význam tohoto rozdílu, a to na základě průměru (Klidová TF=67,5; 

Letová TF=84,8), kde je vidět značný rozdíl (17,3) mezi klidovou a letovou TF. Poměrně 

malá směrodatná odchylka (Klidová TF=7,6, Letová TF=15,2) zase ukazuje, že nedošlo ke 

zkreslení dat z důvodu výskytu extrémních hodnot. Interval spolehlivosti určuje s 99% 

přesností výskyt hodnot v daném intervalu pro klidovou TF (L1,2= 65,8 - 69,2) a Letovou TF 

(L1,2= 81,4 - 88,3). Tímto se potvrdil odraz míry mentální zátěže ve fyziologických 

ukazatelích. Pro ilustraci jsem doplnila také grafické znázornění tohoto výpočtu (Graf 10). 
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Graf 10 – Rozdíl v tepové frekvenci mezi klidovým a letovým stavem 

 

Tepová frekvence se v klidové poloze pohybovala nejčastěji mezi 60-72 tepy za 

minutu, kdežto letová mezi 72-95 tepy/min. Tento poměrně významný rozdíl mezi klidovou a 

letovou tepovou frekvencí je možné vidět na grafu, kdy v průběhu letu opravdu dochází 

k podstatnému zvýšení, a to bez fyzické aktivity. Sledování tepové frekvence se tedy jeví jako 

dobrý ukazatel mentální zátěže objevující se v průběhu letu. Jelikož při takto malém vzorku 

hraje velkou roli interindividualita, mohlo by dojít ke zkreslení dat díky extrémním hodnotám. 

Proto jsem data rozdělila také individuálně, aby bylo možné porovnat mentální zátěž 

v průběhu letu pro každého pilota zvlášť. Rozdíly ukazuje Graf 11. 
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Krabicový graf diference klidové a letové TF
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Graf 11 – Průměrná diference tepové frekvence 

 

Díky grafu je možné vidět značné rozdíly v reaktivitě pilotů. Pokud bych zůstala 

pouze u souhrnného vyhodnocení, došlo by ke zkreslení výsledků. Příkladem je pilot C, u 

kterého došlo v průměru k téměř nulovému zvýšení (1 tep) a naopak pilot D (32 tepů) nebo 

BE (33 tepů), u kterých bylo zvýšení podstatně větší. Tento výstup vede k zamyšlení nad 

vytvořením individuálních norem pro každého pilota. Průměrné zvýšení ukazuje medián 

(14,1), kdy pro příští interpretaci můžeme považovat nárůst tepové frekvence při obdobné 

simulované misi o více než 14 tepů za nadprůměrný.  

10.2.2 Souvislost mezi koeficientem tepové frekvence a výkonem 

Jakmile bylo možné využít zpracovanou tepovou frekvenci, přistoupila jsem 

k ověřování vlivu mentální zátěže na výkon pilota. Zde jsem zkoumala závislost mezi 

mentální zátěží (koeficientem tepové frekvence) a výkonem jedince v průběhu letové mise, 

kterou vyhodnotil expert metodikou hodnocení jednotlivce. Předpokládám, že vyšší tepová 

frekvence a tedy větší mentální zátěž bude způsobovat větší chybovost jedince a tudíž jeho 

horší výkon. 
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10.2.2.1 Hypotéza 

Tato hypotéza se vztahuje k zátěžovým událostem, které se objevily v průběhu 

simulované mise. U těch budu zjišťovat závislost koeficientu tepové frekvence na skórování 

v hodnotící škále experta. Předpoklad je, že koeficient tepové frekvence bude pozitivně 

korelovat s horšími výsledky v hodnocení. Tedy čím více byl pilot ve stresu a mentálně 

zatížen, tím hůře zvládl danou situaci a získal horší bodové hodnocení. Tato hypotéza zní 

následovně: 

 
- H02: Koeficient TF zjištěný u pilotů v průběhu simulované mise nesouvisí s jejich 

výkonem. 

- HA2: Koeficient TF zjištěný u pilotů v průběhu simulované mise souvisí s jejich 

výkonem. 

 

Data jsem analyzovala na základě koeficientu tepové frekvence, který se objevil u 

každé zátěžové události a hodnocení zvládnutí této události expertem. Vyhodnocovala jsem 

takto všechny záznamy bez diferenciace jednotlivých pilotů, proto je N>22, tedy celkový 

počet měřených pilotů. Do výpočtu jsou zahrnuty obě skupiny, jak piloti Gripen, tak L-159. 

Analyzovaná data vycházejí z tepové frekvence u náročných událostí, které se objevují 

v průběhu letu (př. Odpal rakety, komunikace) převedené na KTF a hodnocení zvládnutí této 

situace expertem. Události trvají v řádech sekund a je zde použitá průměrná TF u dané 

události a známka udělená v hodnocení. Pro tento účel jsem zvolila korelační studii, kdy jsem 

podle pravidla velkých čísel zmíněných v manuálu k programu Statistica (StatSoft, 2013) 

využila parametrický Pearsonův test. Ten je možno využít pouze v případě normálního 

rozdělení, které se ale dá u počtu případů přesahujících 100 předpokládat. Výstup obsahuje 

N=406, proto se odvolávám na výše zmíněné pravidlo a používám Pearsonův korelační 

koeficient (viz Tabulka 8). 

Korelace (Tepová frekvence+hodnocení pilotů)

Označ. korelace jsou významné na hlad. p < .0500

N=406

Proměnná Průměry Sm.odch. TF Hodnocení

TF

Hodnocení

1.4834 0.2035 1.0000 0.0415

1.4865 1.2084 0.0415 1.0000

Tabulka 8 – Korelace hodnocení a TF 

 

Jedná se o pozitivní korelaci (r=0,042), která ovšem nepřesahuje kritické hodnoty, 

proto je tato závislost nesignifikantní a nemohu zamítnout nulovou hypotézu (H02) o 

nezávislosti mentální zátěže na výkon pilota, rovněž přijmout hypotézu alternativní (HA2).  
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10.2.3 Souvislost mezi dotazníkem EMOZA, hodnocením a klidovou TF  

Momentální rozpoložení člověka se může projevit ve fyziologických ukazatelích a 

potažmo snižovat také výkon při plnění mise. Obdobně může na pilota působit jeho sociální 

zázemí, tedy podpora rodiny a přátel a také vztahy na pracovišti. 

10.2.3.1 Hypotéza 

Prvním krokem se pokusím ověřit závislost mezi vnějšími okolnostmi pilotova života 

a jeho výkonem. Výzkumnou hypotézu týkající se této části dotazníku jsem si stanovila 

následovně. 

- H03: Skórování v jednotlivých položkách dotazníku EMOZA nesouvisí s výkonem 

pilota. 

- HA3: Skórování v jednotlivých položkách dotazníku EMOZA souvisí s výkonem 

pilota. 

Pokud by se potvrdila alternativní hypotéza o závislosti vnějších okolností a 

hodnocení pilotova výkonu, je pravděpodobné, že horší aktuální stav a sociální vztahy by 

ovlivnily také fyziologické ukazatele. Stanovila jsem si tedy další hypotézu týkající se údajů o 

klidové tepové frekvenci. 

- H04: Skórování v jednotlivých položkách dotazníku EMOZA nesouvisí s klidovou 

TF pilota. 

- HA4: Skórování v jednotlivých položkách dotazníku EMOZA souvisí s klidovou TF 

pilota. 

 

Výzkumné hypotézy jsem ověřovala Spearmanovou korelační analýzou, a to 

konkrétně zjišťováním vztahu mezi první částí dotazníku EMOZA a hodnocením jednotlivce. 

Pro ověření vlivu vnějších okolností na fyziologické ukazatele jsem do analýzy přidala i údaje 

o klidové tepové frekvenci. Každý pilot vyplňoval první část dotazníku pouze jednou, proto 

N=22. Hodnocení je potom průměrné pro všechny absolvované mise pilotem a je použitá 

klidová frekvence naměřená před první letovou misí. Dílčí analýza je součástí Tabulka 9.  
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Tabulka 9 – Korelační analýza dotazníku EMOZA, Hodnocení jednotlivce a Klidové TF 

 

V dotazníku se objevilo pár zajímavých korelací. Byla zamítnuta H03, jelikož aktuální 

psychický stav pozitivně koreluje s hodnocením (r=0,5849). V čím horším psychickém stavu 

se pilot nacházel, tím horší dostával hodnocení od experta, a tedy hůře plnil stanovené úkoly. 

S horším hodnocením experta souvisí také kritičtější sebehodnocení vlastních dovedností jako 

pilota (r=0,4713) a zkušeností (r=0,4514). Také vztahy s vnějším okolím se negativně 

promítly na výkonu pilota, a to u podpory a pomoci přátel (r=0,4295) a nízké kvality vztahů 

s instruktory (r=0,4294). Vliv jiných položek třetí části dotazníku EMOZA se významně na 

hodnocení neprojevil.  

Hypotéza o vlivu aktuálního psychického stavu a sociálních vztahů na klidovou TF se 

také potvrdila. Zamítám tedy H04. Nejvýznamnější korelace se objevily u položek podpora a 

pomoc přátel (r=0,6992), podpora a pomoc rodiny (r=0,6700) a dále aktuální psychický stav 

(r=0,5782). V dalších z uvedených parametrů se neobjevil signifikantní vztah mezi položkami 

dotazníku EMOZA a klidovou TF. 

Pokud podrobíme tento výstup další analýze, je možné si všimnout značného vlivu 

aktuálního psychického stavu na dovednosti (r=0,5471) a zkušenosti pilota (r=0,6195), tedy 

pokud se pilot nacházel v horším stavu, hodnotil také přísněji své schopnosti a zkušenosti. 

Celkem logická je relativně vysoká pozitivní korelace mezi aktuálním psychickým stavem a 

podporou rodiny (r=0,6710) a také podporou přátel (r=0,6585). Zhoršený psychický stav má 
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vliv také na hodnocení stavu zdravotního (r=0,4788). Sociální opora v podobě rodiny a přátel 

hraje samozřejmě nezanedbatelný vliv na psychický stav jedince, a pokud tedy pilot 

v dotazníku uvedl nízkou míru podpory, odrazilo se to také na negativním hodnocení 

aktuálního psychického rozpoložení. 

10.2.4 Souvislost mezi osobnostními rysy a výkonem 

Pokud prokážeme vliv mentální zátěže, tedy vztah mezi zvyšující se tepovou frekvencí 

a horším výkonem je na místě se podívat také na příčiny tohoto jevu. Výkon jedince může 

také značně ovlivňovat osobnostní nastavení. Dle literární rešerše podávají nejvyšší výkony 

jedinci s nízkou mírou depresivity a agresivity. Tento předpoklad jsem chtěla ověřit i v rámci 

tohoto výzkumu. Otázkou tedy zůstává, zda osobnostní charakteristiky těchto jedinců 

ovlivňují i jejich výkon v průběhu mise.  

10.2.4.1 Hypotéza 

Jelikož mám k dispozici data z osobnostního dotazníku ALAPS, pokusím se najít 

také souvislost mezi určitými rysy osobnosti a zvládáním zátěžových událostí. Na tomto 

základě jsem si stanovila související hypotézu: 

- H05: Skórování v jednotlivých škálách dotazníku ALAPS nesouvisí s výkonem pilota. 

- HA5: Skórování v jednotlivých škálách dotazníku ALAPS souvisí s výkonem pilota. 

10.2.4.2 Analýza dat 

Pro účel zjištění závislosti mezi osobnostními rysy pilotů a jejich výkonem v průběhu 

mise jsem použila korelační analýzu (Tabulka 10) dotazníku ALAPS a hodnocení jednotlivce 

expertem hovořící o výkonu pilota v průběhu mise.     
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Tabulka 10 – Korelační analýza dotazníku ALAPS a hodnocení 

 
Na základě údajů v Tabulka 10 můžeme zamítnout hypotézu H05 o nezávislosti 

skórování v dotazníku ALAPS na výkon pilota. Přijímám tedy alternativní hypotézu HA5. 

Můžeme zde pozorovat silnou pozitivní korelaci zejména s agresivitou (r= 0,7668). Čím více 

pilot skóruje v této škále, tím horší má hodnocení. Významně se projevila také submisivita 

(r=-0,4594), kdy méně submisivní jedinci dostávají horší hodnocení. 

10.2.5 Osobnost a klidová tepová frekvence 

 

Na základě temperamentové teorie zmiňované v teoretické části práce předpokládám, 

že osobnostní charakteristiky také souvisí s klidovou tepovou frekvencí. Z vlivu tepové 

frekvence na prožívání stresu vyplývá, že lidé s obecně vyšší TF mohou mít tendenci 

k určitým osobnostním rysům souvisejícím se sociabilitou a impulzivitou. Nižší TF naopak 

mívají introverti vyznačující se nízkou impulzivitou a vzrušivostí. Závěry se netýkají 

konkrétně pilotů, ale předpokládám, že i u těch by se tato závislost měla projevit. 

10.2.5.1 Hypotéza 

Předmětem této části je zkoumání závislosti mezi osobnostními rysy a klidovou TF, 

jež se u běžné populace projevila. Hypotézu ověřující tento předpoklad jsem si stanovila 

takto: 

- H06: Skórování v jednotlivých škálách dotazníku ALAPS je nezávislé na klidové TF 

pilota. 

- HA6: Skórování v jednotlivých škálách dotazníku ALAPS je závislé na klidové TF 

pilota.  

10.2.5.2 Analýza dat 

Závislost klidové TF na osobnostních charakteristikách zkoumaných jedinců jsem 

ověřovala korelační analýzou. Její výsledky obsahuje Tabulka 11. 
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Tabulka 11 – Korelační analýza dotazníku ALAPS a klidové TF 

 

Předpoklad závislosti klidové tepové frekvence na osobnostních charakteristikách se 

potvrdil. Zamítám tedy H06 a přijímám HA6. Významná negativní závislost se projevila u 

tendence riskovat (r= -0,6864) a depresivity (r=-0,5069). Pozitivní závislost přesahující 

kritické hodnoty se poté vyskytuje u položky submisivita (r=0,4342). U ostatních škál 

osobnostního dotazníku ALAPS se neprojevily významné korelace. 

10.2.6 Zátěžové události 

Součástí této práce je výběr událostí představujících největší mentální zátěž pro 

piloty. Pro identifikaci takto náročných událostí jsem zvolila statistickou analýzu průměrů 

koeficientu tepové frekvence u jednotlivých událostí pomocí testu Friedman ANOVA pro 

více než dva závislé výběry (Tabulka 12). 
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Friedmanova ANOVA a Kendallův koeficient shody

Koeficient shody = .50234 Prům.hods. r = .00467

Proměnná

Průměrné

pořadí

Průměr Sm.Odch.

Odpal rakety

Výstraha EWS

Závada na spojení

Sestřelen

Komunikace

Pump (Pitbull)

Pump (Cheapshot)

Threatcall

Přechod flot

Zavázání se do boje

Unikání raketě

4 1.47 0.1927

3 1.45 0.1767

2 1.44 0.1885

9 1.62 0.1460

3 1.45 0.1477

5 1.49 0.1930

1 1.41 0.1196

8 1.60 0.1414

6 1.50 0.1747

6 1.50 0.1964

7 1.51 0.1833  

Tabulka 12 – Friedman ANOVA 

 

Na základě této analýzy je možné pozorovat největší zvýšení koeficientu tepové 

frekvence u Sestřelu (1,62) a s menším rozdílem u Přechodu flot (1,50) a Zavázání se do boje 

(1,50). Rozdíly nejsou příliš výrazné, o čemž také vypovídá směrodatná odchylka. Pro 

posouzení shody jednotlivých probandů jsem vypočítala také Kendallův koeficient shody 

(W=0,50234), kde je možné hovořit o průměrné míře shody. 

Pro lepší přehlednost jsem jednotlivé koeficienty tepové frekvence zanesla do grafu 

(Tabulka 12), tak aby byl patrný rozptyl u jednotlivých událostí. 
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Graf 12 – Koeficient TF u jednotlivých událostí 

 

Největší procento pilotů se pohybovalo ve vyšších hodnotách koeficientu TF u 

události unikání raketě a sestřelu. U některých pilotů ovšem došlo ke značným výkyvům, a 

to zejména při události Odpal rakety, Výstraha EWS a Závada na spojení. Jedná se o 

nejkratší události vyžadující minimální reakční čas a schopnost rychlého rozhodování. To by 

souviselo s dramatickým zvýšením tepové frekvence, kdy organismus byl nucen se 

aktivizovat a zapojit ve větší míře sympatikus. 

10.2.7 Položková analýza 

Pro identifikaci zátěžových událostí jsem zvolila položkovou analýzu, jež obsahuje 

zjištění obtížnosti položek (=událostí), jejich variabilitu a korelace s hrubým skórem pro 

vyloučení nevhodných událostí. Obtížnost položek je určena na základě koeficientu tepové 

frekvence u dané události. Pokud se u většiny pilotů u určité události nezvýšila dostatečně 

tepová frekvence ukazující na mentální zátěž, znamená to, že tato událost pro ně nebyla 

dostatečně obtížná a není tedy nutné ji do výcviku zařazovat. Pro lepší přehlednost převedu 

jednotlivé události na položky. Jejich identifikaci obsahuje Tabulka 13. 
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p1 - Odpal rakety 

p2 - Výstraha EWS 

p3 - Unikání raketě 

p4 - Závada na spojení 

p5 – Sestřelen 

p6 – Komunikace 

p7 - Pump (Pitbull) 

p8 - Pump (Cheapshot) 

p9 – Threatcall 

p10 - Přechod flot 

p11 - Zavázání se do boje 
 

Tabulka 13 – Legenda k jednotlivým položkám        

 

 Pilot odpaluje raketu ve chvíli, kdy zaměří cíl, a to i bez vizuálního kontaktu. Této 

akci často předchází příprava a jistý rozhodovací čas, nejedná se o impulzivní stisknutí 

spouště. Výstraha EWS je upozornění na hrozící nebezpečí, které pilot obdrží od pozemních 

návodčí (GCI). Unikání raketě zahajuje ve chvíli, kdy je zaměřen protivníkem, který vypálil 

raketu. Unikání může zahájit již ve chvíli zaměření, o kterém je informován, a to i bez 

nutnosti pozdějšího vystřelení rakety. Závada na spojení je uměle vyvolaný problém určený 

ke ztížení podmínek mise. Kromě přerušení spojení, tedy ztráty možnosti komunikace s GCI 

se může jednat také o výpadek radaru, který přestává vysílat informace o poloze letounu a 

stavu bojové situace. Sestřelen je pilot, pokud se mu nepodařilo uniknout protivníkově raketě. 

Komunikace je označení pro situaci, kdy pilot komunikuje buď s GCI nejčastěji o své poloze, 

poloze protivníka a narušení vzdušeného prostoru nebo předává informace svým kolegům. 

Zde hraje roli pozice pilota ve skupině, který v pozici vedoucího musí koordinovat zbytek 

čtyřčlenné skupiny. Často na něm leží také otázky rozhodování, které přináší k běžným 

úkonům zvýšenou nutnost komunikace. Pump (Pitbull) je situace, kdy pilot správně navede 

raketu na cíl tak, jak bylo plánované a otáčí se pryč z dosahu nepřátelských raket. V situaci 

Pump (Cheapshot) pilot raketu nedovedl až do bodu, kde přešla na vlastní radar (zřejmě byla 

hrozba taková, že pokračovat dál by znamenalo sestřel) a je možné, že raketa si cíl nenajde. 

Threatcall je oznámení o hrozbě, tedy blížící se raketě. Přechod flot odpovídá začátku mise a 

znamená překročení hranice vzdušného boje. Zavázání se do boje je aktivní vstup do bojové 

situace spolu se zapojením se do taktiky skupiny. 
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V rámci zjišťování obtížnosti položek bylo nutné vyloučit ty, které nesplňovaly 

kritéria pro vhodnou obtížnost. Byly to tedy ty události, které měly nejmenší vypovídací 

hodnotu o mentální zátěži. Všechny položky splňovaly kritérium obtížnosti p= 0,1–0,9, tudíž 

nedošlo k žádnému vyřazení. Pro ověření uvádím jednotlivé hodnoty obtížnosti v Tabulka 

14. 

 

Události p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 

Průměr 2.41 2.38 3.95 4.02 3.98 4.01 5.18 5.52 5.77 5.78 5.93 

Obtížnost (p) 0.18 0.17 0.37 0.38 0.37 0.38 0.52 0.56 0.60 0.60 0.62 

 

Tabulka 14 – Obtížnost položek   

Pro definitivní podobu položkové analýzy jsem provedla korelaci s hrubým skóre (HS) 

viz Tabulka 15. 

  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 HS 

p1 1                       

p2 

-

0.1303 1                     

p3 0.0704 0.0411 1                   

p4 

-

0.1820 

-

0.0606 0.1885 1                 

p5 0.3775 

-

0.0859 0.0557 

-

0.1578 1               

p6 

-

0.1006 0.1440 0.1408 

-

0.2301 0.1187 1             

p7 

-

0.1619 0.0422 

-

0.1037 

-

0.2653 

-

0.2393 

-

0.0144 1           

p8 

-

0.0142 0.2865 

-

0.1092 0.2166 0.0624 0.0494 

-

0.0705 1         

p9 / 

-

1.0000 

-

1.0000 / 

-

1.0000 / 1.0000 -1 1       

p10 

-

0.1256 

-

0.1495 0.1849 0.2473 

-

0.0691 

-

0.1825 0.2790 

-

0.2669 1 1     

p11 

-

0.0785 

-

0.3646 

-

0.1319 0.4750 

-

0.3013 

-

0.3591 

-

0.2246 

-

0.1142 1 0.7692 1   

HS 0.2096 0.3974 0.0480 0.2796 0.2241 0.2895 0.3642 0.4054 1 0.6354 0.6000 1 
 

Tabulka 15 – korelace s HS 

Jako kritérium pro korelaci s hrubým skóre jsem si zvolila minimální hodnotu 

r>0,2. Jedna položka, konkrétně událost unikání raketě, toto kritérium nesplňuje (r = 0,0480), 

a proto jsem ji vyřadila. Po korelaci s hrubým skóre zůstaly pouze položky s odpovídající 

vypovídací hodnotou. Jsou to konkrétně události – Odpal rakety, Výstraha EWS, Unikání 

raketě, Závada na spojení, Sestřelení, Komunikace, Pump (Pitbull),  Pump (Cheapshot), 
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Threatcall, Přechod flot a Zavázání se do boje. Z výstupu vyplývá, že nejobtížnější je 

Přechod flot (0,6354) a Zavázání se do boje (0,6000), tedy samotný začátek celé akce, kdy 

pilot vstupuje do bojové situace. Výstraha EWS (r= 0,597963), tedy upozornění o hrozícím 

nebezpečí a Pump ((Pitbull) r= 0,674836) značící úspěšné vystřelení rakety. 

 

10.2.7.1 Testová reliabilita 
 
Jelikož se jedná o výkonový test, provedla jsem také výpočet reliability testu (Tabulka 

16). Vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa= 0,8328) je poměrně vysoká, což je pozitivní a je 

to dáno nejspíše zvýšeným počtem měření, oproti předchozímu zpracování. Pro zvýšení 

reliability testu by bylo nutné přidat do testování další události a mít tedy možnost zasahovat 

do koncepce scénářů misí. 

Souhrn pro měř.: Prům=3,7191 SmOdch =2,8196 Plat. N:335

Cronbach. alfa: ,8328 Standardiz. alfa: --,8556

Prům. kor. mezi prvky:--

proměnná

Prům. po

odstr.

Rozptyl

po ods.

SmOdch

po ods.

Prv-Celk

Korel.

Alfa po

odstr.

Odpal rakety

Výstraha EWS

Závada na spojení

Sestřelen

Komunikace

Pump (Pitbull)

Pump (Cheapshot)

Threatcall

Přechod flot

Zavázání se do boje

2.69 6.39 2.53 0.30 0.86

3.22 5.46 2.34 0.61 0.82

3.61 6.25 2.50 0.78 0.80

3.63 6.44 2.54 0.74 0.80

2.27 7.86 2.80 0.05 0.84

3.45 5.57 2.36 0.74 0.79

3.59 6.18 2.49 0.78 0.79

3.71 7.72 2.78 0.27 0.84

3.63 6.43 2.54 0.76 0.80

3.67 7.08 2.66 0.56 0.82

Tabulka 16 – Analýza spolehlivosti 

 Výsledek testu potvrzuje splnění základních kritérií reliability testu, kdy se můžeme 

dále zabývat úrovní této reliability podle typu měření a různých statistických teorií. 

Helmstadterovo pravidlo udává, že reliabilita testu by měla nabývat různých hodnot podle cíle 

měření (Helmstadter, 1964): 

- 0,50 pro hodnocení výkonu skupiny; 

- 0,90 pro hodnocení rozdílů v úrovni výkonu skupiny u dvou a více výkonů; 

- 0,94 pro hodnocení úrovně individuálního výkonu; 

- 0,98 pro hodnocení rozdílů v úrovních individuálního výkonu ve dvou a více 

výkonech. 
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V kontextu této teorie se pohybujeme na hranici možnosti testovat rozdíly v úrovni výkonu 

skupiny u dvou a více výkonů, což není příliš pozitivní, jelikož by bylo jistě vhodné, aby test 

zvládal i rozlišení individuálních výkonů. V reálných podmínkách je ale často těžké 

dosáhnout tak vysoké reliability, proto bych se spíše přiklonila k mírnějšímu Klinovu 

pravidlo, které tvrdí, že by reliabilita metody měla být nejméně 0,7 (Kline, 1993). Tuto 

podmínku test splňuje a je tedy možné jej považovat za relativně spolehlivý. Samozřejmě 

nesmíme opomenout nedostatky výpočtu vnitřní konzistence koeficientem Cronbachovo alfa, 

který potlačuje validitu testu. V případě vysoké vnitřní konzistence všechny položky měří 

v podstatě stejné proměnné. Tím se snižuje validita a rozlišovací schopnost metody. V tomto 

designu výzkumu, ale nebylo možné využít jiných způsobů výpočtu reliability, jelikož nebylo 

možné administrovat test opakovaně na stejných respondentech, dvakrát testovat stejné 

probandy jiným typem metody, nebo použít Split-half reliabilitu, která by při takto nízkém 

počtu položek způsobila zkrácení testu a měla by malou vypovídací hodnotu. Podobné 

překážky znemožnily výpočet validity, jelikož zatím nebyl výcvik pilotů na simulátoru 

uvažován jako výkonová metoda a není tedy možné jej srovnat s jinými formami výcviku. 
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11. Diskuze 

V této práci jsem si dala za cíl objasnit význam psychofyziologických metod při 

zkoumání mentální zátěže, která je součástí práce vysoko výkonových povolání a typicky 

charakteristická pro vojenské piloty. Pro pojem mentální zátěž je možno najít mnoho 

příbuzných synonym jako stres, napětí, psychická zátěž, ale její jasné vymezení se shledává 

s určitými omezeními. Důvodem je zkoumaný subjekt, a to člověk, jehož interindividualita 

narušuje většinu studií snažících se o zevšeobecnění na celý soubor. Výzkumů zabývajících se 

psychofyziologickými metodami je dostatek, což je dáno nebývalým technickým pokrokem 

moderní vědy. Jádro problému ale stále tkví v předmětu výzkumu. Člověk jakožto zkoumaný 

subjekt totiž často klame vícestupňovými reakcemi. Nejprve se narušení homeostázy systému 

projeví ve fyziologických ukazatelích (tepová frekvence, kožně galvanický odpor, dechová 

frekvence apod.), poté vnějšími projevy (zrudnutí, pot, hyperventilace) a v neposlední řadě 

myšlenkovými pochody (rozhodování, zahlcení myšlenkami nebo naopak výpadek). Pokud 

budeme schopni obsáhnout celý tento systém, teprve můžeme hovořit o úspěchu v oblasti 

identifikace mentální zátěže. 

Proto jsem v rámci empirické části této práce využila triangulaci metod, která by měla 

podchytit jednotlivé fáze psychofyziologické odezvy našeho organismu. I v nejnovějších 

výzkumech pracovní zátěže je zdůrazňována důležitost využití vícestupňového testování 

(Matthews, Reinerman-Jones, Barber, & Abich, 2015). Design výzkumu je tedy kombinací 

subjektivního hodnocení pilotů a osobnostního dotazníku, doplněný o fyziologické údaje 

s expertním hodnocením úspěšnosti mise. Výhodou současné podoby práce je její návaznost 

na již dříve provedenou studii v mé diplomové práci (Kloudová, 2014). Výsledkem je 

zdokonalení metod, podchycení více intervenujících proměnných a rozšíření výběrového 

souboru o další probandy. 

 

 Nyní bych se dále zaměřila na výsledky práce a srovnání s již proběhlým výzkumem. 

Psychofyziologické metody jako součást identifikace mentální zátěže se prokázaly jako 

vhodné metody objektivního posouzení. V první části se potvrdil předpoklad signifikantní 

diference mezi klidovou TF a TF naměřenou v průběhu letu, a to i při použití více testových 

metod. Bylo prokázáno, že piloti v průběhu letu zažívali větší zátěž než v klidových 

podmínkách. Výsledek potvrzují i dříve provedené výzkumy u pilotů prováděných v situaci 

reálného letu (Hankins & Wilson, 1998; Wilson, 2001). Důležité je zdůraznit, že se jednalo o 

měření v simulátoru a tak jsou data oproštěna od značných vnějších vlivů reálného letu. 

Jelikož bylo měření prováděno v letovém simulátoru, kde je možné navodit takřka laboratorní 



104 
 

podmínky, byly vyloučeny vnější podněty, které by mohly tepovou frekvenci nepřiměřeně 

ovlivňovat. Pilot neprováděl žádnou fyzickou aktivitu a rozdíl v tepové frekvenci se týkal 

pouze nároků cvičné mise. Aktivita byla spíše mentální, kdy komunikoval s ostatními ve 

skupině nebo s GCI a plnil letové úkoly. Aktuální psychický stav byl u všech sledovaných 

v mezích normy a neměl by zkreslovat hodnoty TF v klidovém i letovém stavu.  Tímto byly 

odstraněny nedostatky zmiňované ve starších studiích (Jorna, 1993).  

 Pro jednodušší srovnání jednotlivých výsledků jsem vytvořila koeficient tepové 

frekvence. Jeho využití zjednodušilo zpracování množství dat a ukázalo jeho vhodnost při 

porovnávání se zátěžovými situacemi v průběhu mise. Zvýšení koeficientu ve většině případů 

korespondovalo s jednotlivými událostmi a návazně také s výpovědí pilotů o nejvíce 

stresových a obtížných událostech v průběhu mise.  

Po prokázání platnosti tepové frekvence při určování mentální zátěže jsem dále 

analyzovala souvislost mezi jejím zvýšením a samotným výkonem v průběhu mise. Z 

výsledků vyplývá, že i simulovaná mise obsahuje stresující faktory pro takto perfektně 

vycvičené piloty a je zde možné pozorovat jisté individuální rozdíly. Analýza dat ovšem 

neprokázala signifikantní rozdíl. Pozitivní korelace mezi daty existuje, ale je velmi nízká, což 

mohlo být způsobeno výbornou vytrénovaností pilotů. Výsledek může být dán kvalitním 

tréninkem těchto pilotů, což je jistě pozitivní zpráva, ale může se také jednat o nevhodnost 

použité metody pro objektivizaci stresu u pilotů. V teoretické části jsem se zmiňovala o 

rozsáhlém využití tepové frekvence při identifikaci mentální zátěže, přesto ale tato 

metoda není stoprocentní a je vhodné ji doplnit o další psychofyziologické způsoby 

měření (Matthews G., Reinerman-Jones, Wohleber, Lin, Mercado, & Abich IV, 2015). 

Mentální zátěž se tedy mohla objevit ve vyšší míře, než naznačovala tepová frekvence, jen 

jsem ji nebyla schopná zaznamenat. Již motivace účastníků hraje v takových případech velkou 

roli. Pokud pilot vnímá simulovanou misi jako hru nebo snad společenskou událost a 

nepřikládá význam některým zátěžovým situacím, stres se nedostaví a fyziologické indikátory 

nejsou použitelné. Tento nedostatek jsem se snažila podchytit identifikací málo motivovaných 

pilotů, které se ujal expert zabývající se analýzou jednotlivých záznamů. Expert zpětně 

vyhodnotil míru motivace v průběhu cvičné letové mise na základě předem definovaných 

kritérií: 

Korespondence – z komunikace mezi piloty je možné zjistit, zda misi brali jako zábavu nebo 

něco zcela nezajímavého. Dobrým kritériem je přítomnost české komunikace, která je na 

cvičeních nepřípustná a odráží nechuť k plnění stanovených úkolů a dodržování daných 

pravidel. 
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Stupeň reakce – v případě přídavné zátěže je míru motivace možné hodnotit na základě 

adekvátnosti reakce. Pokud pilot prostě počká až zátěž (rušení spojení, závada na radaru atd.) 

přestane, je jasné, že simulaci nebere vážně a nepřikládá jí takový význam jako reálnému letu, 

kde by se ji snažil okamžitě řešit a zjišťoval by příčinu závady. 

Vynechání hlášení – vnímání mise se odráží také na míře komunikace mezi piloty. V reálném 

letu je nutné hlásit jakýkoliv úkon a informaci, aby byli v obraze všichni piloti ve skupině. 

Pokud se tedy stane, že pilot například nenahlásí odpálení rakety, může docházet k velkým 

komplikacím a spolupráce ve skupině je narušena. V simulovaném letu se nejedná o ohrožení 

života a tak pochybení tohoto typu nemá vážnější následky. Přesto by si měli piloti díky 

simulaci zvědomovat důležité kroky v průběhu letu a plnit je i v pozemním výcviku. Jestliže 

se toto pochybení objeví vícekrát v průběhu mise, je jasné, že pilot nebere situaci vážně a 

nezáleží mu na úspěšném dokončení úkolu. 

 

Jelikož fyziologické projevy mohou být ovlivněny momentálním stavem jedince a 

motivací (Kemp & Quintana, 2013) zahrnula jsem do testování také dotazník EMOZA. 

Významné je, že dotazník ukázal pozitivní vztah k výcviku a tudíž otevřenost vůči testování. 

Výjimky v podobě pilotů neplnících daný úkol podle instrukcí byly vyřazeny z dalšího 

rozboru dat, což obecně přispělo k vyšší validitě testování. Také jsem zde zjišťovala aktuální 

psychický a zdravotní stav jedince, sociální oporu a souvislosti mezi těmito faktory. Prokázal 

se vliv aktuálního psychického stavu na výkon pilotů a potažmo důležitost podpory 

psychologických metod při zjišťování příčin nízké výkonnosti. S horším hodnocením 

souviselo také sebehodnocení vlastního výkonu, kdy piloti kritičtěji hodnotili své dovednosti 

a zkušenosti jako pilota. I sociální vztahy sehrávají při výkonu roli a významné korelace se 

ukázaly u položky podpora a pomoc přátel a kvality vztahů s instruktory. Pokud má tedy pilot 

narušené vztahy v těchto oblastech, odráží se to také na jeho výkonu.  

Při analýze dat jsem si také položila otázku, zda psychický stav a sociální opora 

mohou souviset s klidovou tepovou frekvencí. Tento předpoklad vycházel z teoretických 

podkladů o citlivosti tepové frekvence při určování psychického stavu (Madden & Savard, 

1995). Opravdu se vyšší klidová tepová frekvence objevila u jedinců, kteří hodnotili hůře svůj 

psychický stav a vztahy s rodinou a přáteli.  

Dotazník také vypomohl při subjektivním posouzení náročných fází letu a bylo tedy 

možné srovnat, zda se subjektivní hodnocení s objektivními metodami shoduje nebo rozchází. 

Piloti za nejvíce stresující událost označili unikání raketě a v kategorii obtížných událostí 

vyznačili opět na prvním místě unikání raketě a poté zavázání se do boje. Při srovnání 
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s fyziologickými daty se největší odezva objevila také při unikání raketě a při začátcích boje 

jako je přechod flot a zavázání se do boje, pokud pomineme sestřel a oznámení o hrozícím 

sestřelení (Threatcall), u kterých se dá implicitně v případě adekvátní motivace předpokládat 

zvýšená zátěž. Tímto se potvrdila platnost vyšetřovacích metod. 

 

Nyní k osobnostním rysům pilotů a jejich vlivu na výkon. Výsledky 

osobnostního dotazníku ALAPS potvrzují předpoklad ideálního osobnostního profilu pilota. 

Profesionální pilot by měl mít nízkou míru depresivity, neuroticismu a vysoko skórovat v 

oblasti extraverze a sociability (Goeters, 2004). Tento profil naši probandi splňují a můžu 

tedy potvrdit kvalitní výběrový systém. Souvisí to také s temperamentovou teorií (Landers & 

Boutcher, 1998), kdy jedinci s vyšší mírou extraverze a nízkými rysy úzkosti podávají 

nejlepší výkony. Pro identifikaci rizikových faktorů jsem ze skórování v jednotlivých škálách 

vytvořila vnitroskupinovou normu. I když výběrový proces někdy připomíná hledání 

dokonalého robota, ve skutečnosti tomu tak není a i tito špičkoví piloti mají jisté odchylky od 

normy. Ty jsou ale samozřejmě ve srovnání s běžnou populací minimální a jedná se spíše o 

mikroanalýzu vnitroskupinových jevů. Tři z pilotů vybočovali mimo skupinový standard a 

domnívám se, že by bylo vhodné s nimi dále pracovat při odhalení příčin tohoto skórování. 

Způsob zpracování by mohl být využitelný v psychologické práci s piloty. Z výsledků 

výzkumu dále vyplývá, že k nežádoucímu osobnostnímu rysu elitního stíhacího pilota patří 

agresivita, která má vliv na horší výkon při plnění taktických bojových úkolů. To opět 

koresponduje s předchozími studiemi (Hörmann & Maschke, 1966). Významný invertní 

vztah se ukázal u škály submisivity, kde méně submisivní jedinci byli obecně hůře hodnoceni. 

Domnívám se, že tento jev je dán nutností spolupráce a efektivní komunikace, která při 

zvýšené agresivitě a snížené submisivitě může hůře fungovat. Jedinci se zvýrazněnými těmito 

rysy se pravděpodobně hůře podřizují vedoucímu skupiny, mají problém s komunikací a poté 

také neplní zadaný úkol na úrovni stoprocentní úspěšnosti. Výhoda rysu submisivity je dána 

designem taktických bojových misí, kdy se létá ve skupině pod velením vedoucího. Správné 

plnění zadaných úkolů je velmi kladně hodnoceno a tedy submisivnější jedinci mohou 

získávat více bodů za uposlechnutí příkazu. V souvislosti se zvýšenou submisivitou by ale 

mohlo docházet k problémům v rámci subordinace a strachu z neuposlechnutí příkazu i v 

případě, že vedoucí špatně vyhodnotil situaci. Příkladem jsou letecké nehody, ke kterým 

došlo z důvodu přílišné submisivity kopilota a dalších členů letového provozu (Tarnow, 1999; 

Foushee, 1984). Pokud se u některého z jedinců naměří vyšší hodnoty submisivity, bylo by 
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jistě na místě s ním dále pracovat a podporovat jej k odůvodněnému vzdoru vůči 

nadřízenému. V našem případě ale k výraznějším výkyvům v této škále nedocházelo. 

Zajímavé je poté potvrzení předpokladu o souvislosti klidové tepové frekvence a 

některých osobnostních rysů. Tato premisa se prokázala zejména u osobnostní škály - 

tendence riskovat, kdy jedinci s nižší tepovou frekvencí mají větší tendenci riskovat. 

Významná negativní závislost se ukázala také u škály depresivita. Více depresivní jedinci se 

vyznačovali nižší klidovou tepovou frekvencí. Pozitivní vztah poté nacházíme u submisivity, 

kdy probandi více skórující na škále submisivita měli vyšší klidovou tepovou frekvenci. Dalo 

by se tedy říci, že jedinci v průměru s vyšší mírou aktivace jsou více submisivní a 

přizpůsobiví. To potvrzují teorie o optimální úrovni aktivace a temperamentových rysech. 

Zároveň je tento výsledek možné spojit s biologickou teorií temperamentu o aktivačním a 

inhibičním systému (Gray, 1981). Úzkostní jedinci inklinující k submisivitě více využívají 

inhibiční systém (BIS), tedy systém, který potlačuje vysokou míru aktivace. Jsou to často 

jedinci introvertovaní, jejichž aktivační úroveň je vysoká. Stačí jim jen mírné impulzy k 

rozproudění organismu a nevyhledávají extrémní situace. Naopak impulzivní jedinci, často 

také extravertovaní, využívají aktivační systém (BAS), který organizmus nabudí. Tito jedinci 

potřebují silné impulzy ke své aktivizaci, a proto jim vyhovují náročnější situace, při 

kterých podávají nejvyšší výkon a jsou ochotni riskovat. S tím také souvisí hodnoty klidové 

tepové frekvence, kdy jedinci využívající systém BIS mají obecně vyšší klidovou tepovou 

frekvenci. Jejich normální nastavení organismu je spojené s rychlou vzrušivostí. Impulzivní 

jedinci s tendencí riskovat, fungující zejména v rámci systému BAS, zase potřebují daleko 

silnější impulzy, jelikož jejich klidová tepová frekvence je výrazně nižší. Naši probandi 

obecně skórovali vysoko na škálách sebedůvěra, sociabilita a impulzivita, což odpovídá 

teoretickému předpokladu. Jedná se tedy vesměs o jedince extravertované, pro které je 

optimální vysoká míra aktivace. Přítomnost depresivity a její vliv na změnu klidové tepové 

frekvence by vysvětlovala teorie o působení psychického stavu na změny fyziologických 

parametrů (Madden & Savard, 1995). Pokud by se prokázala platnost klidové tepové 

frekvence jako indikátoru osobnostních charakteristik a psychického stavu na větším vzorku, 

mohla by být zařazena jako další článek výběrového řízení.  

 

Při další analýze zátěžových situací se potvrdil předpoklad o zvýšení tepové frekvence 

při náročných fázích letu, což koresponduje s předchozími výzkumy. V rámci výzkumu 

Dussault, Guezzenec a Jounanin (2004) prováděného v reálných podmínkách letu se 

zvýšení objevilo při vzletu, manévrování a přistávání. Obdobný vzorec byl zaznamenán u již 
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zmiňovaného výzkumu Wilsona (2001). Výcvik nadzvukových pilotů v TSC je již zasazen do 

vzduchu a začíná bojovou událostí, není tedy možné pozorovat změny při vzletu či přistávání. 

U těchto elitních pilotů se ale nepředpokládá přítomnost stresu u základních úkonů, proto si 

myslím, že efektivita tohoto experimentu nebyla nijak narušena. Při složitějších manévrech se 

ale stres prokázal. V případě našeho výzkumu došlo k největšímu zvýšení tepové 

frekvence při sestřelení, kdy se pilot snažil uniknout raketě, ale manévr se nezdařil. 

Další náročnou fází letu je zapojení se do bojové akce, přičemž dochází k události 

přechod flot (překročení hranice vzdušného boje) a zavázání se do boje. Nejvíce stresový je 

tedy začátek mise a její předčasné ukončení v podobě sestřelení. Ke zvýšení koeficientu 

tepové frekvence došlo také při události Pump (Pitbull), což znamená vystřelení rakety a její 

úspěšné navedení na cíl. I přes malý výzkumný soubor je koeficient shody vysoký, proto se 

dá předpokládat, že tyto situace budou pro většinu pilotů velkou zátěží. Tyto zážitky také 

korespondují s odpověďmi v dotazníku EMOZA, kde začátek mise a unikání raketě piloti 

ohodnotili jako nejstresovější. Výsledky se mírně rozchází s výzkumem Dahlstorm, 

Nahlinder, Wilson & Svenson (2011), kde se největší mentální zátěž hodnocená tepovou 

frekvencí projevila u akrobatických sekvencí. Tento rozdíl je ale dán odlišným designem 

výzkumu, který se odehrával v reálných podmínkách a při implementaci jiného tipu 

událostí, kdy zvýšené pohyby těla mají vliv na tepovou frekvenci. Rozdíly ve vlivu 

simulace a reálného letu na tepovou frekvenci jsou dosti výrazné ( Wilson, Purvis, 

Skelly, et al., 1987). Výzkum hladiny mentální zátěže u pilotů v průběhu bojové mise 

trénované na taktickém simulátoru zatím nebyl proveden, a proto výsledky týkající se 

identických událostí není možné srovnat s předchozími výzkumy. 

Na základě položkové analýzy, tedy dalšího způsobu zpracování testové situace jsem 

identifikovala nejobtížnější události pro piloty. Položková analýza se využívá zejména při 

ověření účinnosti testu a jeho položek. V tomto kontextu vnímám výcvik jakožto testovou 

situaci určenou pro piloty, která má svá daná pravidla a její součástí jsou jednotlivé položky 

(=události) charakteristické svou obtížností. Výhodou takovéto analýzy je možnost vyloučení 

položek, které nepřináší testu žádnou přidanou hodnotu. Jsou buď příliš jednoduché, takže u 

žádného nebo minima jedinců nepředstavují jakoukoliv zátěž, nebo naopak jsou natolik těžké, 

že je nikdo není schopný zvládnout. V tomto ohledu se projevila negativně událost unikání 

raketě, která nesplnila kritéria stanovená pro tento způsob testování. Jelikož se přeneseně 

jedná o test, je možné zde také spočítat reliabilitu této metody. Po vyřazení nevhodné položky 

jsem výpočtem vnitřní konzistence získala poměrně vysokou reliabilitu metody, která splňuje 

teoretické limity. Pro její zvýšení by bylo na místě obohatit misi o více náročných událostí. 
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Každopádně je ale pro piloty obtížný zejména začátek mise a tedy situace zavázání se do boje 

a přechod flot. Jako druhá nejtěžší událost se projevila výstraha EWS (Electronic 

Warefare System), kdy přístroj indikuje pilotovi ohrožení v podobě zachycení radarem 

nebo i již letící raketu. Neméně náročná je situace Pump (Cheapshot). Pump je otočení se do 

směru, kde pilot utíká před hrozbou (většinou se blíží změně směru letu o 180°) a Cheapshot 

znamená, že pilot raketu nedovedl až do bodu, kde přešla na vlastní radar (zřejmě byla hrozba 

taková, že pokračovat dál by znamenalo sestřel) a je možné, že raketa si cíl nenajde a není 

možné tedy počítat s reakcí cíle na ohrožení. Dále situace Pump (Pitbull), kdy raketa 

přechází do aktivní fáze, pilot ji tedy správně navedl na cíl a otáčí se pryč, neboť se cítí 

ohrožen. O raketu se dále nemusí starat a neposílá jí žádná data z vlastního radaru. Také 

komunikace je vysoce náročnou událostí, kdy může docházet k výpadkům, šumům, 

nesrozumitelnému zadání nebo i problémům na straně pozemního návodčího (GCI). Ta také 

bývá nejčastější příčinou leteckých nehod spolu s neadekvátní týmovou spoluprací (Goeters, 

2004). Zajímavé také je, že se piloti v dotazníku o náročnosti komunikace nezmiňují. Tu 

nevnímají jako stresující přitom je pro úspěšné plnění úkolů klíčová. Často bylo možné v 

záznamech slyšet nervozitu v hlase ať již na straně pozemního návodčího nebo pilota, což 

později zapříčinilo zhoršené vyhodnocení situace nebo opožděnou reakci. V této souvislosti 

by bylo jistě na místě využít systém analýzy hlasového záznamu zmiňované již v rámci 

teoretické části, při které je možné detekovat zvýšený stres. Tato doplňující metoda by mohla 

dopomoci k lepší objektivizaci mentální zátěže a také k analýze způsobů komunikace a 

jejich obtížných fází. Scénář misí a výcvikový program obecně se projevil jako adekvátně 

obtížný a i pro takto perfektně vycvičené piloty vhodný. Reliabilita metody je poměrně 

vysoká a test je tedy vhodně koncipovaný. 

 
Po interpretaci dat považuji za důležité zmínit limity a případná omezení tohoto 

výzkumu a zjištěných výsledků. Za jeho nejvýraznější hendikep pokládám velmi malý 

výzkumný soubor, díky čemuž jsem opatrná se zobecňováním na širší oblast obdobného 

vzorku. Pokud ale vezmeme v potaz, že populace stíhacích pilotů, proškolených na 

nadzvukové letouny a aktivně létajících, činí v České republice pouze 21 jedinců, je možné 

hovořit o jisté reprezentativitě výběrového souboru. Tento nedostatek jsem se oproti 

minulému zpracování snažila odstranit doplněním dalších probandů do skupiny a obohacením 

souboru také o podzvukové piloty L-159, aby oblast aplikace byla širší a dala se s jistou 

obezřetností zobecnit na populaci vojenských pilotů. Množství dat ve výsledku je poměrně 

obsáhlé, jelikož jeden pilot se účastnil více misí. Tento fakt by do budoucna bylo příhodné 
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využít a data interpretovat nejen obecně, ale i individuálně. O to jsem se pokusila zejména u 

osobnostního dotazníku ALAPS vytvořením vnitroskupinové normy. Nevýhodou výzkumu 

může být také výběr probandů, na který jsem neměla velký vliv. Bylo nám přiřazeno 

v prvním běhu měření 7 pilotů a v druhém 8 pilotů letounu Gripen a 7 létajících na L-159. 

Celkový počet byl 22 pilotů, ale s tím omezením, že se jednalo o piloty, kteří zrovna měli čas 

a byli ochotní podrobit se testováni. Tedy další vhodná selekce na základě věku, nalétaných 

hodin nebo zkušeností se simulátorem nebyla možná. Tento fakt by bylo na místě pro další 

výzkum ošetřit a případně piloty rozřadit do kategorií minimálně podle vycvičenosti. 

Zmiňovaný limit způsobil také nedostatky v samotném scénáři výzkumu, kdy nebylo možné 

dodržet stejný počet nalétaných misí s identickými událostmi. Srovnání v tomto smyslu je 

tedy obtížnější a musela jsem využít více vyhodnocovacích metod. Důležité je mít na paměti i 

intersubjektovou variabilitu, která je obecně v psychologii vysoká. Nebylo možné měřit 

všechny proměnné, které mohly výsledky výzkumu ovlivňovat a zmapovat tak všechny 

možné souvislosti. S tímto souvisí také nedostatečná eliminace jevů, které by mohli 

ovlivňovat fyziologická data. Jistým zlepšením oproti předchozímu výzkumu bylo zařazení 

dotazníku zjišťujícího subjektivní posouzení aktuálního stavu a motivace k plnění zadaných 

úkolů. Motivaci účastníků hodnotil také expert a tak mohli být vyloučeny záznamy s nízkou 

vypovídající hodnotou. Validitu záznamů narušují také další vnější vlivy. Příhodné by bylo 

probandy izolovat nejméně jeden den před experimentem v laboratorních podmínkách. Měli 

by stejný program, stravu, dodržovali vhodnou dobu spánku a nebyli by vystavováni 

emocionální zátěži. Takto bychom mohli vyloučit intervenující proměnné dané 

individuálními rozdíly v životě testovaných. Ideální výzkumné podmínky ale v rámci tohoto 

experimentálního běhu nebylo možné zajistit z důvodu časové vytíženosti pilotů a 

problematickému zásahu do jejich vysoce strukturovaného programu. 

Další nevýhodou byla nemožnost přidávání položek do testování, jelikož se jednalo o 

výcvik armády České republiky, v němž byly předem stanoveny události, které jsou nutné k 

procvičení. Pro experimentální měření byl tento design výzkumu značně omezující. Větší 

reliabilita testování by se získala obohacením mise o další události a vyloučením těch 

nejméně zátěžových. Data mohla být ovlivněna také přítomností examinátorů, kteří se 

vzhledem k časové i technické náročnosti výzkumu na pracovišti nacházeli. Také aplikace 

jednotlivých metod není pro každého jedince zcela příjemná. Například čepice s 

elektrodami EEG je velmi nepohodlná a podobně pás pro měření tepové frekvence může 

pilotovi způsobovat jistý diskomfort. Proband se mohl hýbat a vykonávat svou činnost jako 

obvykle, ale již přítomnost těchto měřicích přístrojů může působit rušivě a zvyšovat 
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stresovou hladinu. Ta mohla způsobit také zvýšení klidové tepové frekvence, která by se 

v ideálních podmínkách měla měřit opakovaně těsně po probuzení, ještě než člověk vstane a 

přejde do aktivního bdělého stavu (Novotný, 2004).  

Do budoucna by bylo příhodné tento výzkum rozšířit o více probandů a provádět jej 

longitudinálně s možností sledování změn ve výcviku. Ideální by také bylo doplnit tento 

kvantitativní výzkum o kvalitativní informace z rozhovorů a získat tak komplexní pohled na 

problematiku. Kvalitativní informace by mi také dopomohli k lepší interpretaci výsledků a 

k vysvětlení případných individuálních diferencí, a to zejména v oblasti psychického stavu a 

jistých vybočujících osobnostních tendencí. Určitá omezení shledávám také v použitých 

metodách a vůbec problematice mentální zátěže, která je těžko uchopitelná. Využití 

tepové frekvence pro objektivizaci mentální zátěže se může jevit jako nedostatečné a bude 

vhodné budoucí výzkum doplnit o další psychofyziologické metody. 
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Závěr 

 

V úvodu jsem si stanovila za cíl zjistit možnost využití psychofyziologických metod 

při identifikaci mentální zátěže objevující se v průběhu letové činnosti vojenských pilotů. V 

teoretické části jsem nastínila teorie týkající se mentální zátěže, jejího definování a 

možného pojetí. Často se tento termín kryje s pojmem stres, což nepostihuje celou šíři 

problému.  Zaměřila jsem se na aktuální poznatky z dané problematiky a nejnovější vědecké 

teorie. Pro účel práce jsem vymezila jen oblast podstatnou pro její zpracování. Popis teorií 

tedy není vyčerpávající, jelikož jejich obsáhlost je nezměrná a chtěla jsem spíše vytyčit ty, 

které úzce souvisí s tématem, než pouze klasické teorie, v obecné psychologii velmi známé. 

Později jsem přešla na tématiku možností zvládání mentální zátěže a také následky jejího 

působení, které mohou mít v souvislosti s letovou činností velký dopad. V této souvislosti 

jsem přiblížila rozdíly v psychické odolnosti, která je často vysvětlením míry působení 

mentální zátěže na jedince. Klíčová v teoretické části je kapitola o objektivizaci mentální 

zátěže přibližující současné psychofyziologické metody testování a vhodné postupy. Dále 

jsem se v práci věnovala charakteristice letové činnosti a zátěžových faktorů s ní 

souvisejících. Zaměřila jsem se na vliv osobnosti, která může působit na kvalitu výkonu 

pilota. Jelikož je jedním z cílů této práce obohatit psychologickou přípravu vojenských pilotů, 

věnovala jsem se v poslední části teoretické přípravy jejímu současnému stavu. 

Na základě literární rešerše jsem sestavila výzkumnou část a její cíle. Zde jsem se 

věnovala popisu výzkumného vzorku a použitých metod. Dále jsem v práci popsala průběh 

celého experimentu s dílčími kroky pro přiblížení experimentálních podmínek. V kapitole 

věnované výsledkům práce jsem na základě statistických metod vyhodnotila data, přičemž 

výsledky jsem následně interpretovala v souladu s předem stanovenými hypotézami. Byly 

potvrzeny předpoklady o možnosti objektivizace mentální zátěže pomocí tepové frekvence. 

Tepová frekvence se ovšem neprokázala jako signifikantní při identifikaci horší kvality 

výkonu pilota, což může být dáno velmi dobrým výcvikem pilotů. Výzkum jsem rozšířila také 

o monitoring aktuálního psychického stavu pilotů, jejich sociální opory a vnímání výcviku. 

To kromě zjištěných souvislostí s horším hodnocením dopomohlo také k vyloučení záznamů 

málo motivovaných jedinců. Do analýzy dat jsem přidala osobnostní charakteristiky 

probandů, které, jak se prokázalo, mají souvislost s efektivitou výkonu. Bylo zjištěno, že 

agresivita snižuje schopnost správného plnění úkolů mise. Korelační analýzou se potvrdil 

předpoklad o souvislosti mezi klidovou tepovou frekvencí a osobnostními rysy. Pro ověření 
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možnosti využití podoby výcvikového programu jsem tuto metodu podrobila položkové 

analýze, vyhodnotila její obtížnost a testovou reliabilitu, která je poměrně vysoká. V závěru 

práce jsem neopomněla zdůraznit limity tohoto výzkumu, jež by mohly platnost takto 

zjištěných dat mírně devalvovat.  

Z důvodu rozsáhlosti práce a množství informací bych jen ráda uvedla pár shrnujících 

závěrečných slov. Výzkumů využívajících tepové frekvence je mnoho, ale jen minimum se 

zabývá využitím této metody při objektivizaci mentální zátěže. Ta je i přes obsáhlou oblast 

zkoumání lidského faktoru stále těžko identifikovatelnou. Nejčastěji se setkáváme s dotazníky 

subjektivního hodnocení daného stavu, které ale mají značné limity z důvodu latence a 

zkreslení vnímání skutečného stavu. Domnívám se, že daný výzkum je jedinečný díky využití 

jak subjektivních metod, tak těch relativně objektivních. Z důvodu specializace práce na 

vojenské piloty se jedná o práci s úzkou cílovou skupinou, která je obecně těžko dosažitelná, 

díky čemuž dohledatelných studií v této oblasti je jen malé množství. Platnost využití 

psychofyziologických metod při měření mentální zátěže vojenských pilotů byla v rámci této 

omezené výzkumné studie prokázána. 

Tato práce by mohla být podkladem pro další studie zabývající se výcvikem a prací se 

simulátory u vojenských pilotů. Jistě by bylo vhodné provést výzkum s širší skupinou pilotů. 

Také obohacení výzkumu o další měřicí metody mentální zátěže by bylo na místě. Je 

důležité si uvědomit, že pilot nefunguje jako samostatná jednotka nezávislá na svém 

prostředí, ale pracuje v interakci s dalšími účastníky leteckého provozu. Závisí tedy i na 

technicích, řídících letového provozu a dalším leteckém personálu. Pro zvýšení bezpečnosti 

letové činnosti by bylo užitečné výzkum rozšířit i na tyto profese úzce související s 

úspěšným vykonáváním činnosti vojenského pilota. 

Přínos mé práce vidím v identifikaci mentální zátěže v průběhu taktické bojové 

mise, kdy tyto výsledky by mohly upozornit na rizika spojená se zhoršeným výkonem pod 

vlivem mentální zátěže. Ze získaných dat by bylo možné vytvořit praktický výstup ve 

formě metodiky přípravy na konkrétní náročné události v průběhu mise. Takováto 

psychologická příprava by mohla mít podobu desenzibilizace a automatizace náročných 

událostí. Piloti by častěji trénovali vybrané události, u kterých se v rámci výzkumu 

prokázalo, že jim činí největší obtíže. Také zaměření se na individuální osobnostní rozdíly 

pilotů a práce s nimi by jistě prospěla zkvalitnění jejich výkonu. Byla bych ráda, kdyby tato 

má práce přispěla ke zdůraznění důležitosti využívání simulátoru a případně ke změně 

přístupu pilotů k simulaci. 
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Přílohy 

Příloha I  –  Dotazník EMOZA 
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- Události si pilot vybíral v dotazníku na základě jejich výskytu v dané simulované 

misi. 

- Stejné technické provedení bylo vytvořeno pro škálu obtížnosti. 
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Příloha II  –  Hodnocení jednotlivce 
 

 

Typ události Kvalita komunikace Reakce Ře

še

ní 

- - - - - - 

Odpálení rakety Klidná Plynulá Úplná Bez reakce Správné 

 
Výstraha EWS 

 
Nervózní 

 
Přerušovaná 

 
Neúplná 

Jasná a 
správná 

 
Nesprávné 

Unikání raketě Důrazná  Chybná Přiměřená Správné, špatně 

provedené Závada na spojení    Nepřiměřená Nesprávné, přesto štěstí 

Závada na radaru    Zbrklá  

Absence GCI    Chybná  

Sestřelen    Pozdní  

Komunikace      

Pump (Pitbull)      

Pump (Cheapshot)      

Threatcall      

Srážka s terénem      

Přechod flot      

Zavázání se do 
boje 

     

 
 
Ovládání 
systému 

 

Řízení letounu 
 

Práce ve skupině 
 

Velen

í 

 

Hodnocení 

- - - - 1 

Bez potíží Bez problému Drží se plánu Velí stále, má přehled 2 

Chybná 
manipulace 

Nedodržení 
parametrů 

Improvizace ve 
prospěch 

Velí stále, občas nemá 
přehled 

 
3 

 
Zmatené 

Ztráta prostorové 
orientace 

Improvizace na 
škodu 

 
Nevelí 

 
4 

   
Nedodržení plánu 

Dodržuje pokyny 
vedoucího 

 
5 

   Nedodržuje pokyny 
vedoucího 

 
10 
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Příklad hodnocení: 
 

 
 
 
Čas 

události T 

Iniciátor hodnocení 
 

 
Typ události 

Komunik

ace 
 

Událost 
 

TF 
 

EEG 
 

Ne 
Kvalita komunikace 

Klid  Plynulost  Úplnost  

7:40-50 X 1,2

5 

 Odpálení 

rakety 

 Klidn

á 

1 Plynulá 1 Úplná 1 

11:00-

30 

X 1,2

5 

 Unikání 

raketě 

 Klidn

á 

1 Plynulá 1 Úplná 1 
 

15:40-

16:00 

X 1,3

5 

X Odpálení 

rakety 

 Klidn

á 

1 Plynulá 1 Úplná 1 

X 1,3

5 

X Výstraha 

EWS 

x       

 

19:10-

30 

X 1,3  Odpálení 

rakety 

 Klidn

á 

1 Plynulá 1 Úplná 1 
 1,3  Výstraha 

EWS 

x       

 
 
 

 
Reakce 

 

 
Řešení 

 

 
Práce ve skupině 

 

 
Ovládání systému 

Jasná  

správná 

1 Správné

náné 

1 Drží se plánu 1 Bez potíží 1 

Jasná  

správná 

1 Správné 1 Drží se plánu 1 Bez potíží 1 

Jasná  

správná 

1 Správné 1 Drží se plánu 1 Bez potíží 1 

Jasná  

správná 

1 Správné 1 Drží se plánu 1 Bez potíží 1 

Jasná  

správná 

1 Správné 1 Drží se plánu 1 Bez potíží 1 

Jasná  

správná 

1 Správné 1 Drží se plánu 1 Bez potíží 1 
 

 
 

 
Řízení letounu 

 

 
Velení 

 
Hodnocení 

suma 

Bez problému 1 Dodržuje pokyny 

vedoucího 

1 1 

Bez problému 1 Dodržuje pokyny 

vedoucího 

1 1 

Bez problému 1 Dodržuje pokyny 

vedoucího 

1 1 

Bez problému 1 Dodržuje pokyny 

vedoucího 

1 1 

Bez problému 1 Dodržuje pokyny 

vedoucího 

1 1 

Bez problému 1 Dodržuje pokyny 

vedoucího 

1 1 
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Příloha  III  –  dotazník ALAPS 
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