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ABSTRAKT 

 
Název:  

Korelace mezi mentálním stresem, elektrickou aktivitou trapézových svalů a elektrickou 

aktivitou mozku.  

Cíle: 

Hlavním cílem práce je zjistit, zda krátkodobý mentální stres, navozený řešením testů 

z matematiky, českého jazyka a color word testu v časové tísni, zvýší elektrickou 

aktivitu musculus trapezius, a dále vyhodnotit změnu distribuce alfa aktivity 

v elektroencefalografickém záznamu před a následně po provedení výše uvedených 

testů.  

Metody: 

Výzkumný soubor tvořilo 6 vysokoškolských studentů (5 žen a 1 muž), ve věku 22 až 

30 let. Pomocí telemetrické povrchové EMG TeleMyo Mini firmy Neurodata byla 

hodnocena elektrická aktivita m. trapezius pars descendens oboustranně a pomocí EEG 

Nicolet byla hodnocena elektrická aktivita mozku. Stresová situace byla vytvořena 

řešením mentálních testů v časovém limitu, a to testu z českého jazyka, matematiky  

a color word testu. Pro zjištění povahových rysů jedince byla použita zkrácená verze 

Eysenckova dotazníku, především jsme se zaměřili na zjištění míry neuroticismu.  

Výsledky: 

Nebyl prokázán vliv mentálního stresu na zvýšení elektrické aktivity m. trapezius pars 

descendens. Elektroencefalografická data neprokázala změnu distribuce alfa aktivity 

před a po zátěžové situaci.  

Klíčová slova: 

stres, mentální stres, elektromyografie, elektroencefalografie, Eysenckův dotazník 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

Title:  

Correlation between mental stress, trapezius muscles electrical activity and electrical 

activity of the brain 

Objectives:  

The main goal of this thesis is to find out whether a shortterm mental stress induced by 

solving tests in maths, Czech language and colour word test in a time pressure increases 

the electrical activity in musculus trapezius and further more to evaluate the change in 

distribution of alfa activity in electroencephalographic record before and after 

undertaking the above mentioned tests.  

Methods: 

The experimental sample consisted of six university students (5 women, 1 man) at the 

age from 22 to 30. The electrical activity of m. trapezius pars descendens was being 

evaluated billateraly using the telemetric surface electromyography TeleMyo Mini of 

the Neurodata company, and electrical activity of the brain was being evaluated using 

the EEG Nicolet.  

The stress load was induced by solving mental tests (Czech language, mathematics and 

a colour word test) in a time limit. The shorten version of Eysenck Personality 

Questionnaire was used to determine the characteristics of the individuals. We focused 

mainly on determining degree of neuroticism.  

Results: 

No influence of mental load on increasing the electric activity of m. trapezius pars 

descendens was proven. Electroencephalographic data did not show any change in 

distribution of alfa activity before and after the mental load. 

Key words: 

stress, mental stress, electromyography, electroencephalography, Eysenck Personality 

Questionnaire 
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Seznam použitých zkratek 
m.- musculus 

n. - nervus 

EMG – elektromyografie 

EEG – elektroencefalografie 

ACTH – adenokortikotropní hormon 

TRH – tyreotropin uvolňující hormon 

TSH – hormon stimulující štítnou žlázu 

T4 – hormon tyroxin 

T3 – hormon trijódtyronin 

CRH – kortikotropin uvolňující hormon 

CNS – centrální nervový systém 

ANS – autonomní nervový systém 

GAS – generalizovaný adaptační syndrom 

SNS – sympatický nervový systém 

MVC – maximální volní kontrakce 

SIT – Stroop interference test 

SWT – Stroop word test 

EOG – elektrooculografie 

HR – srdeční frekvence 

BIS – behaviorální inhibiční systém 

BAS – behaviorální aktivační systém 

SEMG – surface electromyography 

AVR – průměrná hodnota  

RMS – střední kvadratická hodnota 

µV – mikrovolty 

EPQ-R - Eysenck Personality Questionnaire 
ČJ – český jazyk 
M – matematika 
C – color word test 
P – pravý 
L – levý 
BM – brain mapping  
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1  ÚVOD 
 Stres je součástí života člověka snad od počátku věků a je naším bohužel věrným, 

téměř dennodenním společníkem. Jeho podoba se ovšem vyvíjela v čase. Zatímco naši 

dávní předci byli vystaveni stresu v podobě honu za zvířaty z důvodu obstarání potravy, 

respektu z těchto velkých a divokých zvířat a strachu o přežití vůbec, dnešní člověk je 

vystaven stresu spíše psychosociálního rázu. Obavy ze smrti či hladu vystřídaly obavy 

z nekonečných a obtížných úkolů v práci, obavy z úspěšného ukončení studia, obavy 

z nedostatku peněz pro pokrytí rodinných potřeb. Požadavky v práci či ve škole, 

kladoucí nároky na mentální zdatnost a odolnost vůči časovému tlaku, je možné označit 

pojmem mentální stres a právě ten byl zvolen jako podnět pro vyvolání stresu 

v experimentální části této práce.   

 O účincích stresu na organismus člověka se ví všeobecně mnoho. Přestože má 

 i své pozitivní vlivy, jako je například zvýšení pracovního výkonu a „stimulaci“ 

člověka k práci, dominují zcela jeho negativní vlivy, které mají dalekosáhlejší  

a závažnější následky téměř na každý systém lidského těla, včetně systému svalového. 

Vliv stresu na svalový systém je předmětem zkoumání této práce. Konkrétně bylo 

zjišťováno, zda mentální stres ovlivňuje elektrickou aktivitu svalu. Studie zkoumající 

vliv stresu na elektrickou aktivitu svalu poukazují na její zvýšení během zátěžových 

situací.   

 Jelikož se na zpracování a vyhodnocení všech podnětů a vjemů podílí CNS, byl 

také zkoumán vliv stresu na elektrickou aktivitu mozku. Konkrétně byl sledován výskyt 

alfa aktivity a změna její distribuce. Současné studie spojují alfa aktivitu nejen 

s hlubokým stupněm relaxace, ale také s pohybovými či kognitivními výkony  

a emocemi.  

 Tato práce seznamuje se základní problematikou registrace a zpracování 

elektrické aktivity svalu prostřednictvím elektromyografie a elektrické aktivity mozku 

pomocí elektroencefalografie.   
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 2  TEORETICKÁ ČÁST 
2.1  Stres 

 
2.1.1  Definice stresu  

 Slovo stres pochází z latiny - strigo, stringere – a v této podobě se překládá jako 

utahovat či stahovat. Z této latinské varianty se následně vytvořil anglický pojem stress 

(to stress), který se překládá jako tlačit, mačkat nebo zdůrazňovat (59). Výklad slova se 

neustále rozšiřoval, nyní se velmi hojně používá pro označení situací negativních  

a zátěžových, spojených s nadměrným tlakem, úsilím či potížemi (62). 

 Stres je možné zahrnout pod obecný pojem zátěž, přičemž ta je chápána jako stav, 

kdy je organismus vystaven požadavkům, se kterými se musí vyrovnat a při kterém 

obecně dochází k ohrožení celistvosti organismu. Podle působícího podnětu se pak 

může jednat o zátěž biologickou (odpovědí je biologická reakce, proces), fyzickou 

(svalová odpověď, výkon) a psychickou (64 4). Charakteristickým rysem zátěže je její 

spojení s tlakem různých faktorů na člověka, a následkem toho lze pak nalézt 

subjektivní  a objektivní rozměr působení zátěže. Objektivní dimenze je ta, co vystupuje 

na povrch, svou povahou tyto vlivy člověka obtěžují, zabraňují mu dosažení potřeb či 

ho ohrožují na životě. Subjektivní dimenze je dána tím, jak danou situaci hodnotíme 

a prožíváme. Subjektivní reakce nemusí korespondovat s objektivní skutečností (62).  

 Z hlediska zaměření této práce se dále věnuji pouze zátěži psychické, která je 

charakterizována jako proces, při kterém dochází ke zpracovávání a vypořádání se  

s podmínkami a nároky, které na člověka klade pracovní prostředí a společnost. Jedná 

se tedy o požadavky na člověka kladené společností a jeho dispozicemi a schopnostmi 

tyto situace zvládat, přičemž tyto požadavky mohou přesahovat schopnosti a možnosti 

jedince. Přiměřená míra zátěže je ovšem nezbytná, jedná se o stimulující a aktivizující 

faktor a slouží k rozvoji jedince. Za přiměřenou míru je považováno takové množství 

zátěže, které jsme schopni zvládnout, přesáhneme-li tuto míru, ze stimulující účinku se 

stává destruktivní (33  29 62). 

  Psychická zátěž může být různého typu. Může se jednat o zátěž senzorickou 

(příslušná odpověď je reakcí na smyslové podněty), emocionální (představující 

psychosociální stres vznikající z konfliktů v sociální rovině), o technostres způsobený 

vlivem technických prostředků či o stres mentální (faktory působící nároky na paměť, 

pozornost a myšlení) (64). 
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 V klasickém pojetí je stres chápán jako negativní činitel, čili distres. Ovšem  

i pozitivní stres, eustres, je pro organismus zátěž. Jedná se o dělení pouze podle emocí, 

které jej navodí, či které z něj vyplývají, stresem ale zůstávají stále, a proto i eustres 

může vyústit ve vážné zdravotní komplikace (např. náhlé úmrtí osob, které právě 

zjistily, že vyhrály v loterii). Eustres vyvolává pozitivní zátěž a příjemné emoce, je spjat 

s pocity nadšení a radostného překvapení. Typickým příkladem eustresu jsou Vánoce či 

svatba (60 33). Dle Bryce (10) či Plamínka (69) je za eustres považována taková míra 

stresu, jenž působí jako motivační a hnací síla a díky které dosahujeme velikých cílů. 

Vhodná míra eustresu tedy zvyšuje schopnost podávání výkonů. Jedná se o situaci, 

která nás posiluje a díky které zvyšujeme svou odolnost proti stresu negativnímu. 

Získáváme zpět rovnováhu a sílu. Distres je pak v tomto pojetí chápán jako dlouhodobě 

působící traumatický stres, který má za následek poškození organismu a jeho vliv na 

výkonnost je negativní (89). Stejně tak Plamínek (69) považuje distres za destruktivní 

stres, jenž nás ničí. Distres je situace, která navozuje negativní emoce a vzbuzuje pocit 

strachu, hněv, smutek a je spojen s prožitky nelibosti (60 33). 

 

 

2.1.2  Stresory 

 Stresor je faktor, který narušuje rovnováhu organismu, vyvolává stres a způsobuje 

zvýšení adrenokortikotropního hormonu ACTH. Může se jednat o faktory fyzikální, 

jako například teplo či chlad, faktory chemické (alkohol, toxiny, hypoglykémie), 

podněty biologické (hlad, bolest aj.) a příčiny psychosociální, například strach z testu 

nebo obava z hospitalizace (29 4).  

 Křivohlavý (48) uvádí jiné dělení stresorů, a to na ministresory, což jsou 

okolnosti, jež velmi mírně zvyšují stres, například pocit nudy, nesnáze v komunikaci aj. 

Naopak makrostresory jsou faktory život výrazně ztěžující až ohrožující (např. živelná 

pohroma). Kromě konkrétních parametrů, jakými jsou například doba vystavení 

organismu stresoru a typ stresoru, je pro konečné stanovení míry stresu podstatné to, jak 

na danou situaci zareaguje konkrétní jedinec. Záleží zde na osobnostní charakteristice, 

copingu, zkušenostech se stresem a na zázemí a pomoci okolí  (64).  

 Další možnost dělení stresorů je dělení na stresory reálné a potencionální. 

Potencionální stresor je stresor, který jedinec zhodnotí podle dosavadních zkušeností, 

vlastních dispozic a osobnostních předpokladů (např. sebedůvěra), dle aktuální denní 
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situace, dle aktuálního psychosomatického naladění (aktivace, únava), dle jiných 

současně probíhajících životních těžkostí (podstatné životní změny), dle možnosti 

podpory ostatních lidí, jako ohrožující (62). 

 Baštecký et al. (7) považuje stresor za podnět, který fyziologickou homeostázu 

a psychiku uvádí do nevýhodných podmínek z pohledu přežití nebo uspokojení potřeb. 

Stres pak chápe jako reakci na stresor a charakterizuje jej jako souhrn buněčných, 

tkáňových, orgánových a psychických změn, jež se snaží o nový rovnovážný stav. 

 

 

2.1.3 Řízení stresové reakce, hormony stresové reakce 

 Při řízení stresové reakce se nejvíce uplatňují centrální nervový systém (CNS)  

a autonomní nervový systém (ANS).  

 CNS je nutný pro zpracování přijatých informací, přičemž pro stresovou odezvu 

jsou nejpodstatnější hypotalamus, hypofýza, hipokampus a amygdala, oblasti mozku,  

jež jsou vzájemně propojeny, a prostřednictvím nervové aktivity se přímo či nepřímo 

ovlivňují. Mozek, jako řídící orgán, hodnotí situace, určuje, zda se jedná o situaci 

ohrožující či nikoli a podle toho také spouští příslušnou odpověď na úrovni jednak 

behaviorální, jednak biologické. Dále průběh stresové reakce upravuje a reguluje. Navíc 

stres může být navozen nejen reálným podnětem, ale také anticipací či vzpomínkou 

z předchozí doby. Svou roli také hraje to, jak konkrétní jedinec situaci vnímá a jak ji 

ohodnotí (4 55 56).  

 Bartůňková (4) podle Luriji uvádí zpracování přijatých informací na úrovni 

vegetativní, limbické a neokortikální. Vegetativní část je tvořena mozkovým kmenem  

a retikulární formací a řídí mimovolné kardiovaskulární a dýchací funkce. Limbická 

část je tvořena korovými a podkorovými oblastmi. Reakce limbického systému je 

bezprostřední a automatická. Mozková kůra naopak vyhodnocuje podněty pomaleji, 

zato přesněji, je to nejvyšší část lidského mozku. Jen obyčejná myšlenka, vycházející 

z mozkové kůry, může být stresovým faktorem.  

 Ať již pouhá stresující myšlenka, či skutečná nepříjemná situace, stresová 

odpověď vždy zahrnuje i složku emocionální. Emoce je citové zabarvení toho, co právě 

děláme, či osobní hodnocení určité reakce. Příkladem může být například emoce 

strachu, jelikož ta se objevuje jak při reálné hrozbě ohrožení organismu, tak při 

situacích, které jsou nepříjemné či negativní, ale život neohrožují (např. mluvení na 

veřejnosti). Trojan (86) rozděluje emoce na libé (např. radost) a nelibé (např. strach).  
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 Emoce – a příslušná odpověď na ně – jsou řízeny především limbickým systémem 

(86 54). Limbický systém je jedním z integračních center CNS, což znamená, že se 

spolupodílí na příjmu a zpracování informací zevního a vnitřního prostředí a na 

odpovídající reakci. Limbický systém je propojen prostřednictvím četných spojů 

s ostatními orgány podílející se na řízení stresové reakce, mimo jiné s hypotalamem,  

a právě díky tomuto spojení jsou emoce doprovázeny neurovegetativní odpovědí 

(změna krevního tlaku, svalového tonu, změna velikosti zornic aj.) (24 54).  

 Limbický systém, označován také jako pocitový mozek (90), se aktivuje při 

pohybu, a právě emocí působí na jeho intenzitu. Kromě již výše zmíněné regulace 

neurovegetativní odpovědi na stresující situace se podílí, mimo jiné, také na regulaci 

svalového tonu, především ve smyslu zvýšení napětí. Dlouhodobý stres a dysfunkce 

limbického systému pak vede ke svalovému hypertonu, pocitu napětí ve svalu, 

bolestivosti svalu a k přítomnosti aktivity svalu během klidu, patrné na EMG (11 91). 

Takto zvýšený svalový tonus se označuje jako tzv. limbický hypertonus. Napětí ve 

svalech se ovšem nezvyšuje konstantně. V některých svalech naopak klesá, hovoří se  

o redistribuci svalového napětí, a v důsledku toho se pak objevuje svalová dysbalance 

(82).  

 

 ANS hraje hlavní roli při spouštění a řízení stresové reakce a skládá se ze dvou 

částí, parasympatické a sympatické, přičemž právě sympatická složka se aktivuje při 

stresu, v situaci, jež je nějakým způsobem alarmující, a připravuje organismus na 

obranu či útěk (32). Mediátory sympatiku jsou noradrenalin a adrenalin a jeho aktivita 

se v organismu projeví rozšířením zornic, zvýšením srdeční frekvence, bronchodilatací, 

snížením sekrece a motility gastrointestinálního traktu, dilatací koronárních a svalových 

cév, konstikcí cév viscerálních (4). Míšní jádra sympatiku jsou umístěna v segmentech 

míchy C8-L3, a sympatikus se tedy označuje jako oddíl torakolumbální. Axony neuronů 

vychází z míchy předními kořeny, vstupují do ganglií truncus sympaticus, kde se větší 

množství neuronů přepojuje, a jako postgangliová vlákna vedou k orgánům. Zbývající 

část se přepojuje v gangliích prevertebrálních. Tato vlákna dále vedou do periferie, a to 

do oblasti kůže a jejích orgánů (35). Parasympatická část je, s ohledem na umístění 

jader, označována jako kraniosakrální. Jeho jádra jsou uložena v mozkovém kmeni  

a v segmentech S2-S4. Z kmene jsou axony vysílány cestou nervů jako například            
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n. oculomotorius, n. facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus aj., a prostřednictvím těchto 

spojů vedou informace k příslušným svalům či žlázám (35). Parasympatická složka 

ANS má opačné vlivy na organismus než sympatická, je ovšem v celém procesu 

alostázy rovněž nezbytná. Podílí se tedy například na zpomalení srdeční frekvence, 

krevní tlak opět snižuje a podílí se na protizánětlivých pochodech. Jeho mediátorem je 

acetylcholin (4 56).  

 

Hormony stresové reakce 

 Stresová situace jakéhokoli druhu, vyvolaná faktorem skutečným či potenciálním, 

způsobí sekreci hormonů – stresových hormonů. Ty mají na organismus účinek jak 

protektivní, tak destruktivní. Jejich krátkodobé působení má funkci ochranou, 

připravuje organismus na fight or flight. Jsou-li ale produkovány dlouhodobě, nebo 

není-li jejich produkce po odeznění stresoru zastavena, začne se uplatňovat jejich 

škodlivý účinek (57).  

 Mezi hormony uplatňující se při stresu patří jednoznačně katecholaminy 

(adrenalin a noradrenalin), vyplavované z dřeně nadledvin. Začátek jejich působení je 

velmi rychlý, ale velmi krátkodobý (řádově v minutách). Tyto mediátory podporují 

adaptaci těla na akutní stres a mezi jejich účinky patří například zvýšení srdeční 

frekvence, síly srdečního stahu, síňokomorového přenosu, dilatace cév ve svalech, 

konstrikce cév v kůži, dále způsobují bronchodilataci, zvyšují glykemii, glykogenolýzu 

ve svalech, snižují tvorbu inzulinu aj.  

Je-li ale hladina těchto hormonů zvýšená dlouhodobě, dochází k chronickému 

zatěžování kardiovaskulárního systému, což může vyústit chorobami jako je 

ateroskleróza, infarkt myokardu aj. (35 56).  

 Dalšími významnými hormony po adrenalinu a noradrenalinu, které se účastní 

stresové reakce, jsou glukokortikoidy, konkrétně kortizol. Na rozdíl od adrenalinu, 

jehož působení je sice okamžité, ale krátkodobé, je doba jejich působení i několik hodin 

(32). Kortizol je tvořen v kůře nadledvin a patří spolu s mineralokortikoidy  

a androgeny, které jsou tvořeny v kůře nadledvin také, mezi hormony steroidní povahy. 

Mezi účinky kortizolu patří zvýšení glukózy v krvi, síly srdeční kontrakce, krevního 

tlaku, tvorby erytropoetinu. Blokuje imunitní reakci a snižuje množství T-lymfocytů 

(35). Dalšími účinky glukokortikoidů jsou jejich zpětnovazebné mechanismy na různé 
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struktury a funkce mozku způsobují strukturálně-funkční změny, které mohou být 

příčinou řady stresem indukovaných nemocí (57, 36). 

 Uvolnění kortizolu je řízeno adenokortikotropním hormonem ACTH 

z adenohypofýzy (56). Hypofýza dále produkuje endorfiny a enkefaliny, které se 

uplatňují v případě potřeby snížení bolesti, jedná se o tzv. stresové znecitlivění, čili při 

výrazném stresu cítíme bolest méně (78). V neposlední řadě je ze slinivky břišní 

produkován glukagon, který se podílí na zvýšení hladiny cukru v krvi (32).   

 Bartůňková (4) udává další dvě důležité osy, a to osu tyreoidální a osu reninovou. 

Tyroideální osu spouští hormon z hypotalamu TRH pro stimulaci štítné žlázy, dále se 

uplatňuje hormon TSH, a na pomyslném konci osy jsou periferní hormony tyroxin T4  

a trijódtyronin T3. K hlavním účinkům hormonů T4 a T3 patří zvýšení bazálního 

metabolismu, zvýšení tvorby erytropoetinu, zvýšení srdeční frekvence, roste rychlost 

vedení myokardem a síla srdečního stahu, ovlivňuje růst kostí a vývoj mozku plodu 

(35). Druhá, reninová osa (renin-angiotenzin-aldosteron), zvyšuje vstřebávání sodíku,  

a uplatňuje se tedy při stresových stavech směřujících k hypotenzi (4).  

 

 

2.1.4  Fáze stresové reakce 

 O rozdělení stresové reakce do tří fází se zasloužil již H. Seyle, který popsal tzv. 

general adaptation system – generalizovaný adaptační syndrom (GAS) – a jeho tři 

postupná stádia: fázi alarmovou neboli poplachovou, fázi rezistence neboli adaptační  

a fázi vyčerpání. GAS v sobě zahrnuje pochody a reakce, kterými se organismus snaží 

se stresem vyrovnat, za cílem obnovit homeostázu organismu. Generalizovaný neboli 

všeobecný proto, jelikož není způsoben jen jediným faktorem, ale mohou ho navodit 

jakékoli podněty, narušující stálost vnitřního prostředí, a přitom reakce organismu 

bývají konstantní, ať se jedná o jakýkoli spouštěcí faktor (71). 

 První fázi označujeme jako fázi poplachovou, která je charakterizována aktivací 

neurohumorálních os, a to osy sympatoadrenální a systému hypotalamohypofyzárního, 

známého také jako osa hypotalamus-hypofýza-nadledvina (4) nebo také jako osa CRH 

 ACTH  hormony kůry nadledvin (59). Aktivací těchto systému je tělo připraveno 

na svalovou práci spojenou s výdejem energie. Je-li ale stresor či zátěž 

psychosociálního rázu, k "očekávané" svalové práci nedojde, a dochází k porušení 

rovnováhy mezi sympatickou a parasympatickou složkou vegetativní nervové soustavy. 
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A právě tato tzv. neurovegetativní labilita může mít za následek různé funkční poruchy 

(82). Prostřednictvím neurohumorálních os dochází ke zvýšení sekrece adrenalinu  

a noradrenalinu z dřeně nadledvin, což se projeví například mobilizací energetických 

zdrojů pro zvýšení svalové síly, zlepšením smyslových funkcí, zvýšením krevního 

tlaku, mydriázou, zvyšuje se pocení a snižuje se vnímání bolesti (4 78). Z hypofýzy je 

dále vylučován antidiuretický hormon, jehož úloha spočívá jednak ve zvýšení krevního 

tlaku, jednak se účastní tvorby paměťové stopy, čili že při opakující se stresové situaci 

organismus „ví, co dělat“, snadněji se mu brání (78). 

 Druhá fáze je fází adaptační, při které se uplatňují zpětnovazebné mechanismy  

a dochází k ní vlivem opakovaného výskytu faktoru spouštějícího stres (4). V této fázi 

se dále zvyšuje aktivita systému CRH→ ACTH→ hormony kůry nadledvin, tentokrát se 

zvýší především množství kortizolu. Ten svým působením zajišťuje přísun energie pro 

metabolické procesy (např. glukogeneze či lipolýza). Následkem jeho zvýšené tvorby 

ovšem může dojít ke snížení imunity, a proto se po prodělaném stresovém období může 

objevit viróza či nachlazení. V této fázi se objevuje také stresová hyperfagie, 

charakterizovaná potřebou zvýšeného příjmu potravy a právě výše zmíněnou 

imunosupresí (59). Ve fázi adaptace se nacházíme stále, jedná se o normální projev, 

znamená to, že jsme přizpůsobeni běžnému životu, ve kterém se nachází stresory 

neustále, aniž bychom si je uvědomovali (79). 

 Při třetí fázi pak dochází k vyčerpání (fáze exhausce), a to buď vlivem 

nadměrného působení stresoru, nebo poruchou aktivace některého ze systému 

neurohumorální osy, a tedy poruchou adaptačního mechanismu (4). Energetické zásoby 

se vyčerpají, naruší se vylučování kortizolu, poškozuje se vnitřní prostředí organismu, 

dostavuje se hypotenze, šok a celá situace může vyústit až v srdeční selhání (59). 

Porucha systému CRH→ ACTH→ kortizol, a tedy nedostatečnost tvorby kortizolu se 

může objevit také u Addisonovy choroby nebo při dlouhodobé léčbě kortikoidy a jejich 

náhlém vysazení (79).   
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2.2  Patofyziologie stresu 

 
2.2.1  Vliv stresu na organismus 

 Procesy a změny v organismu vlivem stresu vznikají narušením homeostázy 

(stálosti vnitřního prostředí). Homeostáza je stálost vnitřního prostředí, přičemž 

nejdůležitější je stálost intersticiální složky extracelulární tekutiny. Dalšími složkami 

homeostázy jsou krev a jiné tělesné tekutiny. Homeostáza je udržována jednak pomocí 

zpětnovazebních systémů (např. osmolalita či acidobazické reakce), jednak ději 

reflexními, které se uplatňují například při stresových reakcí, a v tom případě je 

homeostáza pod vlivem endokrinních žláz a hormonů (86). Příkladem homeostázy, čili 

udržování fyziologických hodnot a prostředí, je například regulace tělesné teploty. 

Přestože se jedná o fyziologické mechanismy a procesy, mají i svou psychickou složku, 

například hlad a naše nálada a pocity při hladu jsou psychickou komponentou 

fyziologické potřeby jídla a doplnění živin (60). Za normálních okolností má tedy po 

stresu dojít k úpravě homeostázy, čili k návratu k vyváženému stavu. Tato schopnost je 

nám již geneticky naprogramovaná, schopnost aktivace specifických okruhů (36).  

 Alostáza charakterizuje procesy, jenž se podílejí na udržování stálosti vnitřního 

prostředí. Jedná se o děje zachovávající stabilitu prostřednictvím změn. Děje se to 

pomocí hormonů, produkovaných hypotalamo-hypofyzárním systémem. Dojde-li tedy 

k vychýlení homeostatické rovnováhy, jsou to právě alostatické systémy, jež se snaží 

navrátit stav organismu do původního stavu (57 32).  

 Alostatická zátěž představuje nároky spojené s dlouhotrvajícími procesy adaptace, 

jejichž cílem je, aby tlak působící na organismus ze zevního prostředí byl v rovnováze  

s fungováním těla. Jsou-li alostatické procesy aktivovány dlouhodobě, nebo není-li 

jejich aktivita tlumena v době, kdy již není žádoucí, dochází k opotřebení těchto 

systému, což se může projevit vyčerpáním imunitního systému, a tedy snížením 

odolnosti vůči nemocem a zvýšením rizika objevení maligních nádorů (39 57). 

 Stres ovlivňuje, prostřednictvím autonomního nervového systému  

a produkovanými hormony, většinu systémů organismu, mj. systém kardiovaskulární, 

imunitní, respirační, svalový aj. Dlouhodobá či krátkodobá, ale častá a opakovaná, 

aktivace těchto systémů vede k jejich přetěžování, projevujícímu se ve zvýšeném riziku 

vzniku nemocí (12).  



 

19  

 Nilsen et al. (61) se ve své studii zaměřoval nejen na reakce organismu při  

stresové situaci, ale sledoval tyto reakce i po odeznění stresové zátěže. Zjistil, že při 

stresové situaci se zvyšuje jak svalová aktivita, tak krevní tlak, dechová frekvence  

a srdeční frekvence, zatímco se snižuje prokrvení akrálně. Zajímavostí je, že ani po 30 

minutách klidu nedošlo ke snížení krevního tlaku na základní hodnotu, jež byla změřena 

na počátku testování, a stejně tak se neobnovilo původní prokrvení. Naopak se srdeční  

a dechové frekvence, stejně jako svalová aktivita, vrátily na původní hodnoty.  

 

 

2.2.2  Vliv stresu na svalový systém 

Stres a svalový systém 

 Svaly lidského těla vykazují určitý svalový tonus, jež je závislý na stavu CNS.  

Z důvodu úzkého vztahu mezi svalovým tonem a nervovým systémem, se každá změna 

CNS projeví také změnou svalového napětí. Aktivita gama-systému, řízeného 

retikulární formací, nastavuje úroveň dráždivosti motoneuronů a úroveň svalového tonu. 

Prostřednictvím gama-systému může být tedy tonus změněn, a to ve smyslu jeho 

zvýšení při psychickém vypětí nebo vzrušení nebo naopak snížení při technikách 

hluboké relaxace (90 87).  

 Svalové napětí úzce souvisí také se stavem mysli a závisí tedy na aktivitě 

limbického systému. Limbický systém se při stresu uplatňuje jako hlavní regulátor 

svalového napětí a prostřednictvím zvýšené aktivity sympatiku dochází ke zvýšení 

svalového tonu při stresu. Toto se děje především ve svalech mimických, žvýkacích, 

šíjových, ve svalech v oblasti bederní a v oblasti pánevního dna (4). Stejné svalové 

skupiny, reagující na stres svou hypertonií uvádí také Stackeová (82). Svalový 

hypertonus patří mezi fyziologické příznaky stresu.  

 Aktivita a působení sympatického nervového systému ovšem nejsou v celém těle 

stejné, rovněž se objevuje rozdíl v jeho vlivu na svaly. Flodgren et al. (26) ve své práci 

poukazuje na tento rozdíl. Svaly „kraniální“, mezi které patří například m. trapezius, 

jsou více citlivé k mentálnímu stresu než svaly „kaudální“. Změny ve svalovém napětí, 

vznikající vlivem stresu, jsou podmíněny především účinky noradrenalinu, který je 

vyplavován výše zmíněným SNS. Noradrenalin zvyšuje unavitelnost svalových vláken 

typu I a snižuje jejich sílu kontrakce. Mentální zátěž aktivuje vlákna typu I, což je 

převažující typ vláken v musculus trapezius (26). Únavu svalových vláken typu I, a na 

ni nasedající změnu metabolismu svalu a zvýšenou senzitivitu nociceptorů, zmiňuje 
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jako možný patologický mechanismus pro vznik svalové bolesti a zvýšení svalového 

napětí také Lundberg (51). Vlákna typu I, která jsou tvořena nízkoprahovými 

motorickými jednotkami, jsou poškozována jako první vlivem dlouhodobé aktivace 

(77). 

 Studie Lundberga et al. (52) ukazuje, že tytéž malé motorické jednotky 

(nacházející se v trapézovém svalu), mající nízký práh aktivace (low-threshold), jsou 

aktivní jak při fyzické práci, tak při mentální zátěži. Dlouhodobá aktivita těchto 

jednotek může způsobit změny místního metabolismu, degenerativní procesy a bolest. 

Výsledky studie ukazují, že mentální stres může přispívat k udržování stálé aktivity 

motorických jednotek i přesto, že sval není zatížen fyzicky. Nedostatek „mentálního“ 

odpočinku vede tedy k nemožnosti či nedostatečné relaxaci těchto motorických 

jednotek, ke vzniku metabolických změn, degenerativních procesů  

a muskuloskeletálních problémů. Z důvodu trvalé aktivity těchto jednotek tedy nedojde 

k jejich „opravení“. Malé motorické jednotky v trapézovém svalu jsou aktivovány 

přednostně, jsou tedy aktivovány nejprve, jejich aktivita je udržována dlouhodobě  

a k jejich relaxaci dochází až při úplné svalové relaxaci (51). Skutečnost, že tytéž 

motorické jednotky jsou aktivní jak při fyzické, tak mentální námaze, potvrzuje také 

studie provedena Forsmanem et al. (27), kteří tento fakt ověřovali pomocí 

intramuskulární elektromyografie jak během aktivních pohybů horními končetinami, tak 

během mentální zátěže.  

 Lundberg et al. (52) poukazuje také na další věc, a to, že v případě zaměstnání, 

kde není fyzická zátěž, jen dlouhodobě psychická zátěž, si jedinec i dlouho 

neuvědomuje žádnou bolest (neuvědomuje si postupné, nenápadné) „ničení“ 

motorických jednotek, a proto nezasáhne dřív.   

 I velmi malá svalová aktivita (2-3% MVC) přispívá ke zvýšenému svalovému 

napětí a muskuloskeletálním problémům (77).  

 

Přehled dosavadních studií 

 V této části kapitoly jsou uvedeny některé studie zabývající se vlivem mentálního 

stresu na organismus. Kromě objektivně měřitelných změn v organismu (což je 

nejčastěji hodnocení změn fyziologických funkcí a změny elektrické aktivity svalu), 

bývá posuzováno také subjektivní vnímání dané situace, vnímání napětí, rozvoj bolesti 

či vznik únavy.   
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 Až hodinovému mentálnímu stresu vystavili účastníky své studie Bansevicius et 

al. (2). Mentální stres byl navozen pomocí tzv. two-choice reaction-time testu. Jedná se 

o test, kdy se hodnotí rychlost a správnost reakce na podnět. Například: vizuální podnět 

se objeví na pravé straně obrazovky počítače, řešitel musí stisknout konkrétní tlačítko 

na pravé straně klávesnice (předem určené) a naopak. Posuzováno bylo subjektivní 

vnímání napětí, nástup únavy, bolest (v oblasti krku, ramenních pletenců a obličejových 

svalů) a EMG aktivita z přilehlých svalů m. trapezius, m. splenius, m. frontalis  

a m. temporalis u 36 osob. Bolest a vnímání napětí bylo hodnoceno pomocí vizuální 

analogové stupnice, únava pomocí Borg scale. Rozvoj bolesti byl nejvíce patrný 

v oblasti ramen a krku. U těch, kterých se bolest v této oblasti objevila, byla mírná 

tendence vzestupu EMG aktivity v trapézovém svalu oproti těm, u kterých se bolest 

neobjevila. Vnímání napětí významně souviselo s únavou, ale nikterak s EMG 

aktivitou.  

 Hodinovou stresovou situaci podstoupili také účastníci výzkumu, který provedl 

Nilsen et al. (61). Výzkum byl zaměřen na změny hodnot fyziologických funkcí (krevní 

tlak, srdeční frekvence, prokrvení kůže, dýchání), změny EMG aktivity svalů 

(m.trapezius a m. frontalis) a vnímání únavy, bolesti a napětí pod vlivem stresu. Autoři 

se zde zaměřili také na následnou fázi klidovou (následovala po stresové fázi a trvala 30 

minut) a hodnotili, zda se změněné hodnoty vrátí k původním. Výsledky ukázaly 

zvýšení EMG aktivity, krevního tlaku, srdeční a dechové frekvence a snížení prokrvení 

během stresové fáze. Během klidové fáze se pak ke své základní klidové hodnotě vrátila 

srdeční frekvence, dechová frekvence i EMG aktivita svalů, a to již po deseti minutách 

klidu. Na klidové hodnoty se do 30 minut nesnížil krevní tlak a neobnovilo se 

prokrvení.  

 Kristiansen et al. (46) při svém výzkumu posuzoval rovněž fyziologické funkce  

a EMG aktivitu pod vlivem stresu. Pro přiblížení se běžnému pracovnímu prostředí 

v kanceláři vystavili autoři studie probandy nejen zvýšené psychické zátěži, ale také 

hluku. Zvýšená psychická zátěž byla vytvořena řešením kognitivních úkolů. 

Z objektivně měřitelných hodnot byl zkoumán krevní tlak, srdeční frekvence, hladina 

kortizolu a EMG aktivita trapézového svalu. Kromě těchto veličin bylo posuzováno 

subjektivní vnímání stresu a napětí v oblasti ramen a hlavy. Stresová situace byla 

vytvořena pomocí dvou testů pro názornost uvádím jeden z nich, jenž nese název 

Order judgement. Principem testu je posouzení pravdivosti, či nepravdivosti výroku. 

Test trval 10 minut a obsahoval 40 pokusů, přičemž během každého pokusu se na 
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monitoru objevila série 5 souhlásek, jedna po druhé, a pak následoval výrok typu: „K 

bylo před B“ apod. a řešitel měl určit, zda je výrok pravdivý či nikoli. Během řešení 

kognitivních úkolů byly zaznamenány změny srdeční frekvence, systolického krevního 

tlaku a EMG aktivity. Vliv hluku se na těchto veličinách nijak neprojevil.  

 Existují studie, které sledují změny v organismu pod vlivem mentálního stresu  

u osob s fibromyalgií. Z mnohých uvádím například studii Westgaarda et al. (95) či 

studii Banseviciuse et al. (3). První zmíněná zkoumá, jaký vliv má stres na svaly 

(m.trapezius, m. deltoideus, m. biceps brachii) u osob s fibromyalgií a zdravých jedinců 

(kontrolní skupina). Studie zahrnovala klidovou fázi (sledování TV), fázi aktivace 

sympatiku (zadržení dechu v inspiriu) a stresovou fázi. Dále pak měření probíhalo také 

ve večerních hodinách, kdy již pacienti byli na hotelu a nebyla po nich vyžadována 

žádná speciální činnost. Hodnotila se EMG aktivita svalů a srdeční frekvence. Také 

bylo hodnoceno vnímání bolesti a napětí na vizuální analogové stupnici. Mentální 

zátěžový test byl uskutečněn pomocí color word testu a zpětného odečítání. Z výsledků 

uvádím například tento: EMG aktivita trapézových svalů byla u pacientů s fibromyalgií 

vyšší než u kontrolní skupiny jak ve fázi aktivace sympatiku, ve stresové fázi, tak ve 

fázi odpočinku. Ve druhé uvedené práci (3) autoři posuzovali rozvoj bolesti při 

mentálním stresu u pacientů s fibromyalgií a možnou spojitost mezi bolestivými 

oblastmi a EMG aktivitou svalu lokalizovaného v blízkosti bolestivého místa.  

15 pacientů s fibromyalgií a kontrolní skupina 15 zdravých osob byli vystaveni 

zvýšeným mentálním požadavkům a během testů, které řešili, jim byla snímána EMG 

aktivita z m. frontalis, m. temporalis, m. trapezius a m. splenius capitis. Bolest se  

u pacientů s fibromyalgií objevila ve všech hodnocených oblastech (viz uvedené svaly), 

EMG aktivita se objevila pouze u m. trapezius, v ostatních svalech nebyla EMG aktivita 

patrná. 

 Birch et al. (8) se zaměřil nejen na změny EMG aktivity ve svalech při stresové 

situaci, ale také hodnotil výkon osob za těchto podmínek. Situace byly obměňovány, 

nároky byly kladeny buď na rychlost provedení úkolu (v kombinaci s nižší přesností 

provedení a nižšími mentálními požadavky), kdy se počet provedených úkolů zvýšil, či 

na přesnost provedení a nižší počet vykonaných úkolů. Při kombinacích těchto nároků 

(časová tíseň, přesnost provedení, zvýšené mentální požadavky) byla snímána EMG 

aktivita svalů v oblasti ramenních kloubů a předloktí. 
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2.2.3  Vliv stresu na mozkovou aktivitu 

 Vliv stresu na elektrickou aktivitu mozku zkoumal např. Barwick et al. (5). Cílem 

studie bylo zjistit efekt mentální únavy u 14 studentů, sportovců. Kromě dominantní 

frekvence vln v záznamu EEG byla také hodnocena únava a výkon během testování.  

Na začátku testování účastníci vyplnili test hodnotící míru únavy. Poté se přešlo 

k zátěžovým testům v podobě Stroop interference test (SIT) a Stroop word test (SWT), 

přičemž za náročnější je považován SIT, a na závěr opět proběhlo hodnocení únavy. 

Výsledky ukázaly významný nárůst theta aktivity ve frontální a centrální oblasti při SIT, 

při méně náročnější SWT pouze v oblasti frontální. Dále se objevil výrazný nárůst alfa 

aktivity během SIT, a to nejvíce v oblasti parietální. Účastníci uvedli vyšší míru únavy 

na konci testování, s nárůstem  únavy také souvisel vzrůstající počet chyb v náročnějším 

SIT. Počet chyb v SWT nebyl únavou ovlivněn.  

 Zda je vůbec vhodné využít pro hodnocení mentální únavy elektroencefalografii, 

zjišťoval Shen et al. (76). Testováno bylo 10 osob po spánkové deprivaci (25 hodin bez 

spánku). Testy, které během vlastního měření prováděli, se označují jako Probabilistic- 

based multi-class SVM a standard multi-class SVM (obecně se jedná o testy, ve kterých 

se hledá „nadrovina“- linka, která odděluje body v prostoru). Výsledky ukazují, že 

použití EEG jako detektoru mentální únavy se jeví jako vysoce validní. 

 Další studii, zaměřenou na vliv mentální zátěže na aktivitu mozku, provedli také 

Kurimori a Kakizaki (50). Konkrétně se zaměřili na hodnocení intelektuální aktivity 

(početní testy). Měřeným parametrem jim byla aktivita beta2 v okcipitální oblasti (Oz). 

Ke simulaci mentálního zatížení použili výpočetní úkoly (sčítání a odčítání). Čas pro 

výpočty byl omezen. Sledovanými veličinami byla mentální aktivita, subjektivní 

hodnocení pocitů (pocity napětí, nepohody a vzrušení) a arousal (úroveň vzrušení). 

Mentální aktivita (intelekt) byla vyhodnocena pomocí poměru správných odpovědí 

během stanoveného času a poměrem chybovosti. Dále byl hodnocen krevní tlak, srdeční 

frekvence, subjektivní hodnocení náročnosti a subjektivní hodnocení pocitů. Aktivita 

beta2 v oblasti Oz byla vybrána z důvodu, že tato frekvence je považována za 

nejvhodnější ukazatel intelektuální aktivity. Výsledky toto tvrzení potvrzují. 

S mentálním zatížením, způsobeným výpočetními testy (intelektuální aktivitou), 

skutečně nejvíce koreluje aktivita beta2  v okcipitální oblasti Oz.  

 Vliv mentální únavy na pozornost sledoval Boksem et al. (9). Subjekty testu byly 

vystaveny úkolům týkajících se vizuální pozornosti celé tři hodiny. Byla zjišťována 

elektrická aktivita mozku, subjektivní hodnocení únavy a výkon prováděných úkolů.  
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Při hodnocení výsledků byl zjištěno následující: nejvíce se nižší alfa aktivita  

(lower-alfa) objevila v oblasti parietální (Pz), vyšší alfa aktivita (upper-alfa) se objevila 

nejvíce v oblasti okcipitální (její zvýšení ovšem nedosahuje hodnot významnosti), 

nárůst theta aktivity ve střední frontální oblasti (Fz a Cz), velmi mírný nárůst beta 

aktivity frontálně a žádná změna v aktivitě delta. Se zvyšující se únavou souviselo 

snížení výkonnosti. Klimesch ve své studii (37) tvrdí, že nárůst aktivity nižší alfy  

(low-alfa) souvisí se zvýšeným úsilím a s potřebou jedinců udržet pozornost. Při 

zvyšující se náročnosti pozornost udržet, se zvyšuje aktivita nižší alfa frekvence.  

 Souhrn studií, ve kterých je pomocí elektroencefalografie (EEG), 

elektrooculografie (EOG) a srdeční frekvence (HR) hodnocena únava a mentální 

vyčerpání u pilotů a řidičů, uvádí Vecchiato et al. (88). Práce ukazují, že se objevuje 

souvislost mezi změnami EEG, EOG a HR v závislosti na mentálním stavu zkoumaných 

subjektů (od jízdy v normálním stavu, přes jízdu se zvýšenou mentální zátěží až  po 

jízdu v mentálním vyčerpání). Konkrétně se objevuje zvýšení theta aktivity a snížení 

alfa aktivity během mentální zátěže, a následně zvýšení theta, delta a alfa aktivity 

objevující se při přechodu mezi mentálním zatížením a stavem mentální únavy.  

 Trejo et al. (84) potvrzuje již dříve zjištěný fakt, že pro hodnocení efektu mentální 

únavy na mozkovou aktivitu je nejvhodnější sledovat změny theta aktivity ve střední 

frontální oblasti a změny alfa aktivity v parietální oblasti, jelikož tyto frekvence jsou 

nejcitlivější pro detekci mentální únavy. Mentální stav byl odstupňován třemi fázemi, 

celé testování trvalo 3 hodiny, během kterých účastníci řešili matematické úkoly. 

Fairclough et al. (22) zjistil zvýšení theta aktivity ve střední frontální oblasti a snížení 

alfa aktivity v oblasti parietální.  

 Faber (25) při zkoumání mozkové aktivity zjistil, že při stoupající pozornosti 

klesá alfa aktivita. Alfa aktivita je nejvyšší při zavřených očích, nižší při mentální zátěži 

se zavřenýma očima, nižší v klidovém stavu s otevřenýma očima, nejnižší v situaci, kdy 

je řešen psychologický test s otevřenýma očima (25). Dále vypozoroval, že se 

vzrůstajícím mentálním úsilím vzrůstá delta aktivita, přičemž nezáleží na složitosti testu 

ani IQ vyšetřované osoby. Záleží na úsilí, které musí osoba vyvinout, aby splnila daný 

úkol. Lehký test (například sčítání jednociferných čísel) způsobuje zrychlení alfa 

aktivity, nestoupá však delta aktivita, při těžkém testu (například Ravenův test) stoupá 

delta aktivita a zrychluje se alfa aktivita.  
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Elektrická aktivita mozku a emoce 

 Jak bylo zjištěno (65 13), zpracování emocí a přístup ke konkrétní situaci se 

projevuje frontální alfa asymetrií. Levý frontální lalok se účastní zpracování pozitivního 

přístupu a s tím spojenými emocemi, při zpracování negativního přístupu  

a souvisejících emocí se uplatňuje pravý frontální lalok. 

 Rozdíly ve frontální asymetrii sledoval a popsal např. Gray, který pro tyto procesy 

zavádí pojmy behaviorální inhibiční systém (BIS) a behaviorální aktivační systém (BAS) 

(23). Tyto systémy byly navrženy pro pochopení mechanismů regulujících lidské 

chování vzhledem k osobnosti jedince. Je možné je také připodobnit k teoriím fight or 

flight. Jiným označením může být také systém STOP, když je zjištěna potencionální 

hrozba a GO, když je navržen plán jak dosáhnout cíle a odměny (1). 

 BIS umisťuje Gray do frontoorbito-septo-hippokampové oblasti. Tento systém se 

uplatňuje v situaci, kterou vyhodnotíme jako spojenou s trestem, a tedy kdy je vhodné 

konkrétní chování pozastavit, vyhnout se trestu a svou pozornost zaměřit na oblast  

a situaci, ve které je možné odměny dosáhnout. Vysoká aktivace tohoto systému se 

objevuje u osob anxiózních. Je spojena se zvýšenou pozorností, vzrušivostí, bdělostí. 

Amodio et al. (1) charakterizuje tento systém jako systém upozorňující, citlivý k trestu. 

Je-li situace vyhodnocena jako situace, po které by následoval trest, dojde k inhibici 

chování, aby k trestu nedošlo. Upozorňuje ovšem na nejednotnost ve výkladu, jelikož 

BIS bývá charakterizován jednak jako systém potlačující probíhající chování, jednak 

jako systém aktivního vyhýbání potencionální hrozbě.   

 BAS je systémem aktivizujícím chování, podněcujícím k akci pro dosažení cíle, 

s vědomím odměny. Hyperfunkce tohoto systému se objevuje u osob impulzivních. 

Nachází se v oblasti laterálního hypotalamu a laterálních septálních jader (23). Tento 

systém je spojen s povahovými rysy jako optimismus a radost. Mohou být i projevy 

agrese. Vysoká aktivace BAS je u osob impulzivních, hyperaktivních, či osob 

s bipolární poruchou (1).   

 Dle korelací s EEG bývá chování přístupové (BAS) a emoce s tím spojené 

spojovány s větší elektrickou aktivitou frontální oblasti vlevo, zatímco větší aktivita 

téže oblasti vpravo bývá spojována s vyhýbavým chováním a emocemi s tím spojenými  

(1). 
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2.3  Simulace stresu v experimentálních studiích 
 

 Testy pro zjištění reakce na zvýšenou psychickou zátěž se označují jako tzv. 

mental stress test a zahrnují například: aritmetické úkoly, zkoušky všeobecných 

znalostí, testy paměti a pozornosti, psychomotorické úlohy, stresové rozhovory aj.(68). 

Placheta ve své publikaci (68) předkládá pro příklad práci amerických kardiologů, 

jejichž test zahrnoval matematický test, který spočíval v rychlém odečítání čísla 7 od 

trojčíslí, a dále vyvolání vzteku při vzpomínce na negativní událost s doplňujícími 

otázkami. Jelikož se jednalo o kardiologickou studii, bylo součástí vyšetření také zátěž 

na bicyklovém ergometru.  

 Wijsman et al. (96) rovněž uvádí pro úspěšné, a s oblibou používané navození 

stresu, různé aritmetické testy, paměťové testy či Stroop color world test. Jak již bylo 

ověřeno při jiných experimentech, testy toho typu skutečně vyvolávají u lidí stres, jenž 

se projevil právě například změnou hodnot EMG ve smyslu zvýšení svalové aktivity. 

Wijsman et al. (96) použila ve své studii pro navození psychické zátěže tři testy, a to 

Norinder test, spočívající v řešení 27 matematických příkladů s časovým limitem 2:30, 

logické hádanky a otázky z IQ testu a test paměti, kdy po předchozím shlédnutí  

a následném zmizení řady obrázků, si účastníci museli vybavit posloupnost obrázků.  

 Kristiansen et al. (46) ve své práci vytvořili stresovou situaci pomocí dvou testů, 

které účastníci řešili na počítači. Pro názornost uvádím jeden z nich, a to test s názvem 

Order judgement. Principem testu je posouzení pravdivosti či nepravdivosti výroku. 

Test trval 10 minut a obsahoval 40 pokusů, přičemž během každého pokusu se na 

monitoru objevila série 5 souhlásek, jedna po druhé, a pak následoval výrok typu: „K 

bylo před B“ apod. a řešitel měl určit, zda je výrok pravdivý či nikoli.  

 Schleifer et al. (77) pro navození mentálního stresu zadal účastníkům výzkumu 

také dva úkoly. První měl navodit vyšší mentální zátěž, a to tak, že účastníkům bylo 

zadáno trojmístné číslo a od něj museli odečíst sedmičku. Od výsledku pak opět odečíst 

sedmičku, a tak tento test pokračoval. Například tedy bylo prvním číslem 100, výsledek 

byl 93, a řada odpovědí pokračovala, následující číslo vždy o sedm nižší (např. 93, 86, 

79,..).Tento test trval 18 minut. Druhý test již neměl být tolik náročný (low-mental-

workload). Úkolem bylo pouze přepsat již vygenerované odpovědi. Podstatou nebylo 

vyvolat psychickou zátěž, ale stejné motorické provedení (zapisování odpovědí do 

počítače) jako u prvního testu.  
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 Jaký vliv má nedostatek času na řešení úkolů (tedy stresující situace) na 

organismus, zkoumal ve své práci také Wahlström et al. (93). Snahou bylo zjistit reakci 

organismu na psychickou zátěž, přičemž tato situace byla vytvořena tak, aby byla blízká 

běžným situacím v práci. Účastníci dostali k řešení úkol na počítači, měli na něj málo 

času a v pravidelných intervalech byli také slovně pobízeni (např. pospěšte, zvládnete to 

rychleji apod.). Úkol spočíval v editaci textu, ve kterém byla určitá slova zvýrazněna, 

tato měla být označena počítačovou myší a tlačítkem Delete smazána.  

 

 

 

2.4  Hodnocení stresu a psychické zátěže 
 

 Zátěž a stres je možné hodnotit různými metodami, v pracovní psychologii se 

využívají například tyto: 

a) psychofyziologické metody: jedná se o metody založené na principu působení 

určitého podnětu na psychiku a snímání reakce na něj (74). Hodnotí se reakce 

organismu na stresovou situaci. Měřenými veličinami jsou: změny srdeční 

frekvence, krevního tlaku, změny tělesné teploty, množství katecholaminů   

v moči, slinách a krvi, vyhodnocení záznamu EEG, EMG, změny dýchání aj. 

b) měřením výkonu ve výkonové úloze, kdy se hodnotí řešení percepční, motorické 

a kognitivní  

c) pomocí dotazníků hodnotících subjektivní vnímání stresu (29). 

 

 Mezi sebeposuzovací metody hodnocení psychické zátěže patří škála, kterou 

vytvořil Holmes a Rahe. Škála obsahuje výčet životních událostí, kterým je přiřazen 

určitý počet bodů. Nejvyšší počet bodů (100) je připsán za úmrtí partnera, nejnižším 

počet bodů (11) je označen přestupek a jeho projednání. Mezi tím se pohybují položky 

jako sňatek, úraz, těhotenství, vstup do školy aj. Po označení situací, jež člověka 

potkaly za poslední rok a sečtení bodů u jednotlivých označených situací, se spočítá 

celkové skóre, které pak stanoví míru psychické zátěže. Získání více než 350 bodů 

naznačuje vysokou pravděpodobnost vzniku psychosomatického onemocnění  

(7 30). 
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 Baštecký et al. (7) jako další metody sebehodnocení uvádí Anamnestickou škálu 

psychosociální údajů, The Derogatis Stress Profile DSP a škálu DSM-III-R, kde se 

hodnotí stupněm zátěže žádná až katastrofická akutní události i trvalé faktory. 

 

 

 

2.5  Příznaky stresu  

 
Příznaky stresu můžeme dle Křivohlavého (49) dělit následovně: 

a) příznaky fyziologické: bušení srdce, zvýšené svalové napětí v krční a bederní 

oblasti, bolest hlavy, nechutenství, časté nucení na močení, poruchy 

menstruačního cyklu aj. 

b) příznaky psychologické: výrazná náladovost, podrážděnost, přílišné starosti  

    o vlastní zdraví, úzkostnost aj. 

c) příznaky behaviorální: snížená schopnost rozhodování se, bědování  

    a stěžování si, nepozornost, snaha vyhýbat se úkolům, nechuť pracovat aj. 

 

Nebo dělení dle Wilkinsona (97) a Mayerové (55): 

 Emocionální reakce na stres: pocit nervozity, duševního vyčerpání, pocit bytí pod 

tlakem, strach, obava, podrážděnost, frustrace, agrese, roztěkanost, neschopnost 

soustředit se na práci, zvýšená plačtivost, neschopnost rozhodování se, potřeba „utéct  

a schovat se“, strach ze selhání, neschopnost radovat se a něco si užít, změny nálad, 

nadměrné snění, omezení sociálních kontaktů, popudlivost, menší zájem o práci, 

vyhýbání se zodpovědnosti aj.  

 Fyzická reakce na stres: svalové napětí, rychlé bušení srdce, pocení, změna chutě 

k jídlu, svalová slabost, nervozita, nespavost, bolesti hlavy, poruchy trávení, časté 

nucení na močení, neklid, suchost v ústech, impotence, dvojité vidění, migrény, poruchy 

menstruace aj. (97 55).  

 

 Baštecký a kol. (7) ve své knize poukazuje na již dříve vyslovené teorie, jež při 

stresové reakci předpokládají vzájemné působení tří složek, a to fyziologické, 

psychologické a sociální. Pro představu byl „vytvořen“ model tří indukčních cívek 

zasunutých do sebe. Sociální složka představuje největší cívku, psychologická složka 
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střední a fyziologická rovina reprezentuje cívku o nejmenším poloměru. Působení 

stresoru je možné si představit jako závadu ve vedení proudu, která může nastat 

v jakékoli cívce, ale ovlivní vedení proudu i ve zbývajících dvou. 

 

 

 

2.6  Metodika 

 
2.6.1  Elektromyografie 

 

2.6.1.1  Definice elektromyografie 

 Elektromyografie je vyšetřovací metoda informující o aktivitě svalů a umožňující 

objektivní posouzení nervosvalové činnosti prostřednictvím snímání elektrických 

signálů (47). Základem této elektrické aktivity svalu jsou vzrušivé buňky, což jsou 

buňky nervové a buňky svalové. Typická pro tyto buňky je právě jejich vzrušivost, což 

je nezbytná podmínka pro vznik akčního potenciálu (80 16). Vzrušivost (excitabilita)  

a šíření vzruchu je rysem specializované živé buňky a při elektromyografickém měření 

jsou tyto procesy snímány (34). 

 Elektromyografický signál takto získaný představuje transmembránový proud 

sarkolemy a charakterizuje změnu iontové výměny na sarkolemě při kontrakci svalu. 

Záznam, jenž zobrazuje elektrickou aktivitu svalu, se nazývá elektromyogram, a je 

získáván pomocí elektrod (72). Jak uvádí Konrad (38), EMG nám umožňuje podívat se 

„přímo dovnitř“ svalu. 

 

 

2.6.1.2  Druhy elektromyografie 

Povrchová EMG 

 Povrchová elektromyografie (dále SEMG – surface electromyography) je 

elektrodiagnostická metoda, která zaznamenává elektrické potenciály. Tyto jsou 

známkou kontrakční aktivity kosterních svalů vykonávajících pohyb (47).  

 SEMG se využívá především pro analýzu pohybu a pohybových funkčních 

poruch. Umožňuje objektivizaci pohybu jako funkce a vzájemnou spolupráci několika 

svalů, klasifikuje zapojení konkrétních svalů a objasňuje faktory, které se do svalové 
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aktivity promítají. Díky tomu, že je možné měřit hodnoty více svalů současně, lze získat  

představu také o svalových synergiích, postupném zapojení svalů do pohybu, o svalové 

únavě aj. Dostáváme tak informace o konkrétní pohybové strategii, což se uplatňuje 

nejen v diagnostice poruch motoriky, ale také v možnosti kontroly účinnosti již 

navržené terapie (47). 

 

Jehlová EMG 

 Jehlová elektromyografie odečítá akční potenciály jednotlivých motorických 

jednotek pomocí elektrody v příslušném svalu, čehož se využívá především 

k diagnostice nervosvalových onemocnění. Měří se inzerční aktivita při vpichu, klidová 

aktivita a aktivita při kontrakci. To je rozdíl od elektromyografie povrchové, která 

podává informace z více svalů současně během pohybu akční potenciály jsou tedy 

snímány z většího počtu motorických jednotek (47). 

 

Polyektromyografie 

 Technika snímající potenciály současně z více svalů. Používá se tam, kde je 

předmětem zájmu vzájemný časový vztah mezi aktivitou jednotlivých svalů. Pomocí 

polyektromyografie se hodnotí svalové vzorce například při chůzi či jiné pracovní nebo 

sportovní činnosti. Využívá se v rehabilitačním či sportovním odvětví medicíny pro 

nápravu nevhodných pohybových vzorů na vzory vhodné (85).  

 

 

2.6.1.3  Způsoby vyhodnocení záznamu EMG 

Princip snímání 

 Při měření je hodnocen rozdíl potenciálů mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna 

elektroda je uložena nad aktivním svalem, který produkuje změnu elektrické aktivity,  

a druhá je lokalizována na místo málo elektricky aktivní. Elektrody jsou označovány 

jako aktivní (první zmíněná elektroda) a referenční (druhá zmíněná elektroda). Snímána 

a hodnocena je pak změna napětí mezi aktivní a referenční elektrodou. Jelikož má ale 

získaný signál velmi nízkou amplitudu, je pomocí předzesilovače a zesilovače zesílen  

a výsledný signál je tedy 1000krát až 1000000krát zesílen (16). 

 Získaný signál může být rušen či deformován tzv. artefakty, a to buď grafickými, 

nebo zvukovými, které mohou zapříčinit nečitelnost záznamu (16). De Luca (15) dělí 

tyto faktory na vnitřní a vnější.  
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Mezi vnitřní faktory patří: 

- svalová aktivita měřeného svalu: určující je typ a poloměr svalových vláken, 

časová a prostorová sumace a hloubka uložení požadovaných svalových vláken 

- tzv. cross talk neboli aktivita okolních svalů: ovlivnění konečného signálu 

elektrickou aktivitou okolních svalů 

- elektrická aktivita jiných vzrušivých tkání: v konečném signálu se mohou objevit 

např. potenciály ze srdce 

- vlastnosti lidských tkání: elektrická vodivost jednotlivých tkání se mění dle typu 

konkrétní tkáně, jejího objemu, teploty aj. Čím větší je vrstva podkožního tuku, 

tím je nižší amplituda signálu  

- mezi vnitřní faktory, které mohou výsledný signál ovlivnit, patří také například pH 

krve a intersticiálních tekutin (38). 

Mezi vnější faktory patří: 

- pocení a jiné nečistoty na kůži: před uložením elektrod je důležité kůži očistit, aby 

byl kontakt mezi kůží a elektrodou co nejlepší 

- externí šumy vznikající z okolních elektronických systémů 

- externí šumy způsobené pohybem snímacích kabelů vznikající při měření 

dynamických pohybů    

- vzdálenost elektrod. Z důvodu minimalizace vzniku rizika cross talk, by měly být 

elektrody umístěny v co nejmenší vzdálenosti od sebe. 

- umístění elektrod. Požadavky na jejich přesné umístění jsou vysoké, poloha 

elektrod je významná pro kvalitu konečného signálu (14). Elektroda by měla být 

umístěna mezi motorický bod svalu a úpon šlachy, nebo mezi dva motorické 

body, paralelně s průběhem svalových vláken. Pokud by byla elektroda umístěna 

příliš k okraji svalu, čili v blízkosti úponové šlachy, mohlo by dojít k přeslechu  

   a snímání aktivity z okolních svalů (14). 

 

Zpracování signálu 

 Analogový signál, získaný měřením, je nutné převést do signálu digitalizovaného 

a pro další interpretaci je potřeba jej dále zpracovat, a to nejčastěji pomocí filtrace, 

rektifikace a vyhlazení. 

1. Filtrace. Filtrace se provádí především pro odstranění artefaktů, které se mohou 

v signálu objevit. Použitím tzv. high pass filtru a low pass filtru odstraníme ze 

signálu frekvence nižší než 20 Hz a vyšší než 500 Hz.  
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2.  Rektifikace: Rektifikací se provede úprava signálu ve smyslu převedení 

negativního signálu (nacházející se pod základní linií) do kladných, absolutních 

hodnot. 

3.  Vyhlazení: Vyhlazení znamená odstranění ostrých vrcholů signálu pomocí AVR 

(průměrné hodnoty konkrétního intervalu) nebo pomocí RMS (střední 

kvadratická hodnota)  (67 72 6).  

 

 Po těchto úpravách se provede normalizace signálu, a to z důvodu porovnávání 

výsledků, ať už mezi jednotlivými svaly, či v rámci jednoho svalu při opakovaném 

měření. Normalizaci je možné provést několika způsoby, nejčastěji se ovšem používá 

normalizace vzhledem k maximální volní kontrakci (MVC). Maximální volní kontrakci 

svalu provedeme třikrát, mezi jednotlivými pokusy je pauza. Poté se vybere ten pokus, 

při kterém byl nárůst amplitudy nejvyšší. K této hodnotě (opět zpracované předchozími 

technikami) se vztáhne naměřená hodnota svalové aktivity získaná již během vlastního 

měření (18 15).  

 

 

2.6.2 Elektroencefalografie 

 

2.6.2.1  Definice elektroencefalografie 

 Elektroencefalografie patří mezi elektrofyziologické zobrazovací techniky (17)  

a představuje neinvazivní diagnostickou metodu, pomocí které lze zkoumat mozkovou 

aktivitu například v různých fázích spánku, stavech vědomí, pod vlivem toxických 

látek, při metabolických poruchách aj. Využívá se především v neurologii u poruch 

funkce mozku a v mnoha případech v psychiatrii (73). Na jejím rozvoji a vzniku vůbec 

se podílel Hans Berger, který v roce 1924 zaznamenal EEG signál  

z neporušeného povrchu hlavy člověka a pozorované vlny rozdělil na alfa a beta. Dále 

také zaznamenal útlum alfa-aktivity při otevřených očích, která se dnes označuje jako 

alfa-atenuační reakce (25). 

 

 

2.6.2.2  Základní grafoelementy 

 Běžná aktivita EEG je většinou rytmická se sinusoidním tvarem. Podle frekvence, 

měřené mezi minimy nebo maximy, se rozdělují do pásem alfa (8-13 Hz), beta (13 Hz  
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a vyšší), theta (4-8 Hz) a delta (do 4 Hz). Za normální jsou považovány vlny vyskytující 

se v pásmech alfa a beta. Častější výskyt vln o nižší frekvenci se považuje za 

patologický, nejedná-li se o stav spánku, ve kterém jsou vlny o nižších frekvencích 

fyziologické (73). 

  Základním elektrickým rytmem mozku je tzv. alfa aktivita a její převaha je 

v oblasti okcipito-parieto-temporální. Alfa aktivita je projevem mozku zdravého, 

bdělého, zralého, a to při zavřených očích (23). Od dětství do dospělosti se zvyšuje, 

poté se – kolem 50. a 60. roku - opět snižuje. Dle současných studií je její výskyt 

pozorován kromě stavu hluboké relaxace také při pohybovém výkonu, při kognitivních 

a emočních stavech, při nástupu centrální únavy. Její aktivita je spojována s percepčním 

zpracováním a s procesy kladoucí nároky na paměť. Nízká alfa aktivita se objevuje  

u dětí s nižším vzděláním, s poruchou čtení, psaní a řeči. U dospělých pacientů se pak 

nízká aktivita vln alfa objevuje například při Alzheimerově chorobě. Aktivita vln alfa 

stoupá při stavech vyžadujících větší pozornost, klesá ve stavech snižování kognitivní 

kapacity (např. také ospalost) (65). Je známkou synchronizace v thalamokortikálních 

okruzích. Otevření očí alfa aktivitu blokuje, dojde k desynchronizaci okruhů (23). 

Synchronizace thalamokortikálních okruhů vede k pozitivní interferenci alfa vlny, vlny 

tedy mají stejnou fázi, vysokou amplitudu a jsou pravidelné. Otevření očí vede 

k desynchronizaci, negativní interferenci, vlny jsou mimo fázi, jsou nepravidelné a mají 

nízkou amplitudu (65). Na synchronizaci rytmů má vliv ascendentní retikulární 

aktivační systém. Tento systém má také vliv na bdělost, čili udržuje vysoký tonus 

kortexu. Za bdělost zodpovídají struktury kmene, za paměť, vědomí a inteligenci 

struktury hemisferální funkce alfa aktivity jsou tedy bdělost, gnostické procesy  

a paměťové procesy (65). Beta rytmus se objevuje nad frontální oblastí, nereaguje na 

otevření očí nebo pohyby. Théta aktivita se vyskytuje nad krajinou temporální a na 

otevření očí také nereaguje. Může být více patrna při emočním vzrušení. Delta je 

fyziologická do tří let věku a během hlubokého spánku (23).  

 Jako grafoelementy jsou označovány ojedinělé vlnové tvary, které se v signálu 

EEG mohou objevit. Může se jednat o artefakty z elektrod, přístrojů, z pohybů očí, 

kašle aj. Za patologické projevy mohou být považovány hroty, komplexy hrot-vlna, 

polymorfní delta vlna aj. (73). 
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2.6.2.3  Způsob vyhodnocení záznamu EEG 

Princip registrace 

 Mozková elektrická aktivita má svůj původ v cyklické synchronní aktivitě 

nervových buněk kortexu. Mozek člověka obsahuje asi sto miliard nervových buněk, 

většinu z nich právě zde, v mozkové kůře. Tyto nervové buňky vysílají signály neustále, 

ve dne i v noci, během celého života. Průměrná frekvence je 10 až 30 impulsů za 

vteřinu. Elektrická aktivita neuronů je snímána pomocí elektrod uložených na povrchu 

hlavy. Pacemakerem neboli krokoměrem pro tuto aktivitu kortexu představují jádra 

talamu a retikulární formace (24).  

 Výsledný signál elektroencefalografu je dán součtem veškerých elektrických dějů 

snímaných elektrodou. Umístění elektrod je již dáno a vychází z konkrétních míst, 

výčnělků na lebce (73). Systém rozložení elektrod navrhl H. Jasper dle 

antropometrického měření a označil jej jako systém 10-20, což znamená, že vzdálenost 

elektrod je 10%  nebo 20% v rovině sagitální a frontální (23). Základní počet elektrod, 

rozmístěných systémem "10-20" je 19. Je-li potřeba většího množství elektrod pro 

snímání, používá se systém "10-10". Pro experimentální účely lze použít až 128 

elektrod, toto číslo je konečné, je dáno prostorovým omezením na lebce (73). Spojení 

mezi dvěma elektrodami může být bipolární (diferenční) – do zesilovacího kanálu 

„vstupují“ dvě elektrody nebo unipolární (referenční) – jedna elektroda je spojena 

s nulovou Goldmannovou elektrodou, což je propojení všech elektrod k zemi (23).  

 Elektrody snímají rozdíl elektrických potenciálů dvou elektrod (17). Jsou 

nepolarizované, používají se vzácné kovy (zlato) či elektrody stříbrné s obsahem AgCl 

se současným užitím roztoku, jenž snižuje přechodový odpor. Dále se také využívají 

elektrodové gely nebo pasty s chloridovými ionty. Na lebku se pak elektrody přilepují 

koloidem nebo EEG pastou, nebo se používají EEG čepice, které v sobě již mají 

zabudován systém "10-20" (73).  

 Konečný záznam se označuje jako elektroencefalogram. Křivka obsahuje vlny  

o různé amplitudě a době trvání. Hodnotí se frekvence a amplituda a dle frekvence se 

rytmus dělí do čtyř frekvenčních pásem. Obvyklý EEG záznam trvá 20 minut. Jiná 

křivka se objevuje v bdělém stavu, jiná ve spánku, a to i s rozdílem hloubky spánku 

(28). Signál získaný z povrchu hlavy je v řádech µV až desítek µV, proto je součástí 

elektroencefalografu zesilovač, který signál zesílí na hodnotu vhodnou pro zobrazení. 

Na dřívějších přístrojích byly signály zobrazovány na osciloskopickou obrazovku  
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a píšícími galvanometry s inkoustovým zápisem byly přepisovány rovnou na papír. 

V 80. letech minulého století se začal používat (a stále se používá) nový model a signál 

je nyní přepisován na monitor počítače, ke kterému je elektroencefalograf připojen 

paralelním portem a ve kterém je speciální program výrobce, ve kterém dochází 

k dalšímu zpracování signálu (73). Hodnocení EEG zahrnuje frekvenci, amplitudu  

a distribuci EEG vln a jejich typy (17). 

 

Zpracování signálu 

 Signál, který získáme měřením, je signálem analogovým, který je nutné převést 

do digitálního, tzv. diskrétního. Proces digitalizace se uskutečňuje pomocí 

analogově/digitálního převodníku. Dříve než signál digitalizujeme je potřeba jej 

filtrovat pro potlačení artefaktů a vzhledem k minimální vzorkovací frekvenci. Výběr 

vhodné vzorkovací frekvence usnadňuje Nyquistův teorém. Pro běžné vyšetření EEG se 

používá frekvence 256 Hz (42 41).  

 Podíl jednotlivých frekvencí EEG můžeme vyhodnotit pomocí spektrální 

(frekvenční) analýzy, která zahrnuje metody neparametrické a parametrické. 

Neparametrické je možné použít pro okamžité zpracování signálu. Patří zde metody 

filtrování, spektrální analýzy a korelační analýzy. Parametrické metody zpracovávají 

signál na základě řady parametrů. Mezi tyto metody patří autoregresní model, model 

klouzavých průměrů aj. (40).  

 Pro potřebu vizualizace výsledků analýzy EEG je možné využít tzv. brain 

mapping – topografické mapování mozkové aktivity. Pomocí této metody sledujeme 

prostorové projevy elektrické aktivity mozku. Jedná se o zakódování číselných hodnot 

EEG záznamu do barevné škály. Existují tři typy mapování, a to mapování amplitudy, 

spektrální výkonové hustoty nebo koherence. Mapování amplitudy je názorné zobrazení 

hodnot EEG amplitudy v daném časovém rozmezí. Mapování spektrální výkonové 

hustoty je zobrazením výkonové spektra pro danou frekvenci. Zobrazení koherence 

ukazuje vzájemné vztahy (symetrie/nesymetrie, synchronie) mezi konkrétními oblastmi 

mozku (40 66). Nezobrazují se původní data EEG, ale hodnoty, jež jsou převedeny do 

frekvenčních hodnot pomocí Fourierovy transformace, vypočítané algoritmem rychlé 

Fourierovy transformace (92).    
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2.6.3  Eysenckův dotazník 
 

2.6.3.1 Teoretický podklad dotazníku  

 Jak je již zmíněno výše, na stresovou situaci reaguje každý člověk jinak. Záleží na 

mnoha faktorech, například na tom, jak jedinec potenciální stresovou situaci zhodnotí, 

dále mají vliv osobnostní dispozice a předpoklady zvládnout možné ohrožující faktory.  

Vyhodnotí-li jedinec situaci tak, že množství ohrožujících podnětů přesahuje jeho 

možnosti je zvládnout, nastává stres (62). Na míře psychické zátěže se také podílejí 

osobnostní vlastnosti jako celková vyrovnanost nebo náladovost, nestabilita, extroverze 

či introverze, je-li člověk spíše dominantní nebo submisivní apod. (33). A právě na 

těchto rysech osobnosti – extroverze/introverze a neurotičnost (neboli labilita) - jsou 

postaveny teorie Hanse J. Eysencka, jenž usuzoval, že tyto rysy charakterizují osobnost 

lépe než jiné. Dané charakteristiky - introverzi/extroverzi a psychickou labilitu/stabilitu 

vztahuje ke čtyřem typům temperamentu (83). Teorie temperamentu dle Eysencka  

v sobě obsahuje prvky více směrů, přičemž základní rozdělení temperamentu je dělení 

podle Junga (extraverse-intraverse). Dále se v jeho koncepci objevují také prvky 

Pavlovových teorií o vyšší nervové činnosti či prvky Kretschmerovi typolologie aj.  

V Eysenckově koncepci se vyskytují tři vlastnosti spolu nesouvisející, a to: 

introvertovanost-extravertovanost, neuroticismus a psychoticismus (58). Z hlediska 

zaměření této práce a hledání souvislosti mezi mentálním stresem a elektrickou 

aktivitou svalů a mozku, se jeví jako podstatné ozřejmit si a vyhodnotit u probandů 

právě tyto vlastnosti, především neuroticismus, extroverzi a psychoticismus.  

 Hans J. Eysenck se narodil v Německu roku 1916. Po vystudování oboru 

psychologie se stal psychologem v londýnské nemocnici, poté vedl psychologické 

oddělení psychiatrického ústavu, rovněž v Londýně, a také působil jako profesor 

psychologie na univerzitě. Jeho výzkumné práce byly zaměřeny na studium osobnosti 

vytvořil dotazníky k měření rysů osobnosti ve smyslu extroverze-introverze,  

stabilita-labilita. Dále se věnoval zkoumání inteligence, motivace a psychopatologie 

(44). Eysenckovy osobnostní dotazníky se využívají pro zjišťování neuropsychické 

stability (a jejího protipólu lability či neuroticismu). Pojem neuroticismus zavedl právě 

Eysenck a charakterizuje tendenci k emocionální a duševní labilitě, ke zvýšenému 

psychickému napětí, úzkosti, obavám a riziku onemocnění neurózou. Osoba vykazující 

v testu vysokou úroveň neuroticismu je osobou náladovou, ustaranou a utrápenou. 
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Vyskytují se u ní častěji psychosomatické nemoci a poruchy spánku. Jedná se o člověka 

velmi emotivního, těžko adaptabilního a velmi úzkostlivého, jelikož si stále představuje, 

co všechno by se mohlo pokazit. Jeho opakem je osoba psychicky stabilní, klidná, 

vyrovnaná a bez neopodstatněných starostí. Je možné se setkat také s pojmem 

emocionalita, používající se jako synonymum, jež mírně obchází tolik „tvrdý“  

a psychiatrický termín neuroticismus (19). 

 Extroverze, a tedy extrovert, je charakterizován jako společenský typ, družný, 

hledající vzrušení a riziko, typ impulzivní se smyslem pro humor a adaptabilní ke 

změnám. Má tendenci být agresivní (45). Dle Eysencka (19) je klasický extravert 

člověk s velkým okruhem přátel, mající rád společnost. Veselý, optimistický, ovšem ne 

zcela spolehlivý. Rád riskuje a jedná impulsivně. Introvert je naopak spíše tichý  

a samotářský, stačí mu úzký okruh přátel. Žije spořádaným životem bez výrazného 

vzrušení, které nepreferuje. Je pesimista s přísnou kontrolou všeho, i vlastních citů. 

 

 

2.6.3.2  Typy dotazníků 

 Za nejznámější Eysenckův dotazník je považován Eysenck Personality Inventory. 

Hodnotí neuroticismus a osobnostní vlastnosti ve smyslu extroverze-introverze. Jejich 

kombinací (introverze/extraverze a neuroticismu) vznikají temperamentové typy 

osobnosti, které jsou v souladu s typy galénovskými (58). 

 Jako třetí rozměr ke stávajícím dvěma (neuroticismus a extroverze-introverze) 

přidal Eysenck později rozměr hodnotící psychoticismus a své výzkumy završil 

dotazníkem Eysenck Personality Questionnaire, který vznikl v roce 1975. 

Psychoticismus definuje Eysenck takto: jedná se o člověka samotářského, 

nepřizpůsobivého, krutého a nelidského, necitlivého, agresivního a pobuřujícího okolí. 

Tato osoba je necitlivá, nedokáže se vcítit do jiných, je nepřátelská i k vlastní rodině  

a známým. Pocity viny nezná. Zajímá se o netypické a zvláštní věci (19 83). 

Synonymem pro psychoticismus je tvrdošíjnost, používající se ze stejných důvodu jako 

emocionalita místo neuroticismu (19). Odpovědí na kritiku stávajícího dotazníku  

a psychoticismu jako rysu osobnosti, upravil Eysenck dotazník, přidal další nové otázky 

do škály hodnotící psychoticismus a vydal jej pod názvem EPQ-R (83).  

  O český překlad se zasloužil například V. Smékal, A. Stančák aj. Je možné je najít 

pod názvy: Eysenckův osobnostní dotazník (EOD) či Eysenckovy dotazníky pro dospělé. 

Existují také varianty dotazníku pro děti (EPI a EPI-R) (63). Eyseckův osobnostní 
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dotazník pro zjištění osobnostních vlastností obsahuje bipolární škály extroverze-

introverze a labilitu-stabilitu (neuroticismus). Také obsahuje škálu lži, která se používá 

pro zjištění tendence něco předstírat, „vypadat lépe“ (45). Nově také, ve své plné verzi, 

obsahuje škálu pro hodnocení návykovosti a kriminality (20).  

 Česká a slovenská, plná (nezkrácená) verze dotazníku EPQ-R obsahuje 106 

otázek a poskytuje charakteristiku osobnosti v těchto ohledech: psychoticismus, 

extroverze, neuroticismus, skór lži, návykovost a kriminalita (21). V našem výzkumu 

jsme použili zkrácenou verzi EPQ-R, která obsahuje 48 otázek a neposkytuje hodnocení 

návykovosti a kriminality (20). Eysenckův osobnostní dotazník bývá využíván v klinice 

a poradenství, v aplikovaném či základním bádání. Je jedním z nejpoužívanějších 

osobnostních dotazníků ve světě (83). 

 

 

2.6.3.3  Použití a vyhodnocení zkrácené verze EPQ-R 

 Zkrácená verze Eysenckova dotazníku (EPQ-R) obsahuje 48 otázek a obsahuje 

hodnotící škály: extroverze, emocionalita (neuroticismus), psychoticismus a škálu lži. 

Odpověď se nabízí buď ano nebo ne zvolenou odpověď je potřeba vyznačit křížkem  

a příliš se nad odpověďmi nerozmýšlet. Neexistuje zde správná či špatná odpověď. Test 

se provádí formou tužka-papír.  

 Vyhodnotit dotazník lze pomocí publikace: Eysenckovy osobnostní dotazníky pro 

dospělé: příručka (19), prostřednictvím šablon a hodnotícího klíče. Hodnocení je 

odlišné pro mužskou a ženskou populaci, rozdílné kategorie představuje také věk. 

Z Eysenckova bádání a předchozích studií a experimentů je stanovena průměrná 

hodnota a standardní odchylky, které stanovují normu pro každou škálu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39  

3  CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 
3.1  Cíl práce 
Hlavním cílem práce je zjistit, zda krátkodobý mentální stres, navozený řešením testů 

z matematiky, českého jazyka a color word testu v časové tísni, zvýší elektrickou 

aktivitu musculus trapezius, a dále vyhodnotit změnu distribuce alfa aktivity 

v elektroencefalografickém záznamu před a následně po provedení výše uvedených 

testů.  

 

3.2  Úkoly práce 
1. Registrovat a vyhodnotit elektrickou aktivitu m. trapezius pomocí elektromyografie 

v průběhu provádění vybrané testové baterie. 

2. Registrovat a vyhodnotit elektrickou aktivitu mozku pomocí elektroencefalografie 

před a následně po provedení těchto testů.  

3. Pomocí Eysenckova dotazníku zjistit míru psychické stability/ lability  

u vyšetřovaných osob.  

  

3.3  Hypotézy 

H1: Očekávám, že se na konci stresové situace objeví zvýšení elektrické aktivity svalů 

ve srovnání s počátkem měření.  

 

H2: Předpokládám, že se objeví zvýšení elektrické aktivity svalů na konci každého testu 

(ČJ, M, color word test) ve srovnání se začátkem testu.  

 

H3: Předpokládám, že se objeví souvislost mezi zvýšenou elektrickou aktivitou svalů na 

konci testů a zvýšenou emocionalitou jedince. 

 

H4: Předpokládám změny výskytu klidové alfa aktivity před a po provedení testové 

baterie, jako možný ukazatel mentální únavy.  
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4 METODIKA PRÁCE 

 
4.1  Výzkumný soubor 
 Výzkumu se účastnilo 6 osob (5 žen a 1 muž). Věkový rozptyl byl mezi 22 a 30 

lety. Jednalo se o studenty, kteří se do studie přihlásili dobrovolně. Byli vybráni bez 

ohledu na pohlaví či věk. Jediným stanoveným kritériem bylo, aby dané osoby v době 

výzkumu a nedávné minulosti netrpěly bolestmi krční páteře, ramenních kloubů, 

šíjových svalů, hlavy či neutrpěly úraz v oblasti ramenních kloubů, páteře, a to 

především krční. Před zahájením vlastního experimentu, byli jeho účastnící seznámeni 

s průběhem výzkumu a podepsali informovaný souhlas (viz příloha č. 2). Výzkum byl 

schválen etickou komisí FTVS UK (viz příloha č. 1).  

 

 

4.2  Sběr dat 
 Teoretický podklad práce byl získán z dostupné literatury, a to jak tištěné, tak 

elektronické. Využívána byla například databáze PubMed či přístupy k databázím 

prostřednictvím Národní lékařské knihovny. Jako zdroje byly dále použity tištěné knihy, 

učebnice a odborné časopisy. Výběr literatury zahrnuje česky a anglicky psanou 

literaturu.  

 

 

4.3  Použité metody a provedení experimentu 
 Experiment byl proveden v kinesiologické laboratoři FTVS UK (viz příloha č.5). 

Veškeré měření se uskutečnilo v jeden den. Účastníci přicházeli postupně, při měření 

byl přítomen vždy pouze jeden proband. Před vlastním měřením byli probandi požádání 

o vyplnění zkrácené verze Eysenckova dotazníku (viz příloha č.8), pro zjištění 

osobnostních rysů jedince. Test obsahoval 48 otázek, doba jeho řešení nepřesáhla 5 

minut. Následovala příprava pro experiment. 

 

 Ke snímání EEG aktivity byl použit telemetrický 32 kanálový EEG přístroj  od 

firmy Nicolet se současnou videomonitorací. Vyškolenou laborantkou byla probandovi 
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nasazena standardní EEG čepice s 21 registračními elektrodami rozloženými v systému 

10-20 (viz příloha č.3). Vzorkovací frekvence byla 256 Hz, pásmová propust 0,5-70 Hz.   

 

 Registrace EMG dat byla provedena pomocí 16-ti kanálového povrchového 

telemetrického EMG přístroje TeleMyo Mini firmy Neurodata. Data byla zpracována  

a vyhodnocena za použití softwaru MyoResearch XP Master Edition 1.08.27 firmy 

Noraxon. Registrační elektroda byla umístěna do oblasti motorického bodu m. trapezius 

pars descendens, který je ve středu linie mezi akromionem a processus spinosus 

sedmého krčního obratle (vertebra prominens, C7). Referenční elektroda byla umístěna  

na dorzum levé ruky. Levá ruka byla vybrána záměrně, protože pravou rukou probandi 

ovládali počítačovou myš pro volení odpovědí v testech (viz příloha č.4). 

 

Postup měření 

 Jako první byla změřena klidová aktivita EEG při zavřených a otevřených očích. 

Toto měření trvalo 5 minut. Poté následovalo vyšetření maximální volní kontrakce 

(MVC) pro m. trapezius pars descendens dle pozice ze svalového testu. Maximální 

volní kontrakce proti odporu byla měřena celkem třikrát u každého probanda, mezi 

jednotlivými pokusy byla pauza. Dále byl proband požádán o přesunutí se k místu, kde 

byl připraven počítač, a začal vlastní experiment. Po celou dobu experimentu byla 

registrována EMG aktivita z m. trapezius pars descendens. Stresová situace byla 

vytvořena pomocí tří testů, a to testu z českého jazyka, matematiky a námi vytvořeného 

color word testu, při kterém nám byl vzorem Stroop color word test. Vytvořili jsme 

tedy jeho modifikaci. Slovo označující určitou barvu bylo napsáno barvou jinou. 

Správná odpověď je vyznačit barvu, kterou je slovo napsáno, a ne barvu, kterou slovo 

popisuje. Pro ztížení testu byla také pokaždé změněna barva pozadí na obrazovce  

a barvy byly napsány v anglickém jazyce. Při tvorbě testů z českého jazyka  

a z matematiky nám byly inspirací testy z přijímacích zkoušek pro 7. a 9. třídu základní 

školy. Test z českého jazyka obsahoval 18 otázek a trval 3 minuty, test z matematiky 

měl 21 otázek a trval 9 minut a 30 sekund, a color word test byl ukončen po pěti 

minutách (viz příloha č.6 a příloha č.7). Řešitel měl na výběr vždy z více odpovědí, 

pouze jediná byla správná. V matematice bylo povoleno, ovšem nedoporučeno, si 

v krajním případě psát pomocné výpočty. Téměř většina probandů tuto možnost 

nevyužila. Test byl zatížen časovým limitem. Při každé otázce se na monitoru také 

zobrazil časový limit pomocí ubíhající lišty, po jejím vypršení byla odpověď 
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vyhodnocena buď znakem pro správnost odpovědi (zelená „fajfka“) či pro chybu 

(červený křížek). K počtu chyb pak bylo přihlíženo v souhrnných výsledcích 

experimentu. Nevybrání odpovědi bylo hodnoceno jako chybná odpověď. Časový limit 

se v jednotlivých otázkách lišil, dle náročnosti. V color word testu  byl časový limit na 

jednu „otázku“ dvě a půl sekundy. Tyto tři testy dohromady trvaly necelých 18 minut. 

Pro ztížení podmínek řešiteli a navození „stresovosti", bylo za řešitelem velké plátno, na 

kterém byl test promítán, abychom i my viděli, jak si při testu vede a mohli jej tedy 

pozorovat a snad znervózňovat. Po ukončení řešení testů byl proband vyzván, aby si 

sedl uvolněně, s horními končetinami uloženými v klíně pro opětovné měření klidové 

aktivity EEG při otevřených a zavřených očích.  

 

 

4.4  Analýza a zpracování dat 

 
4.4.1  Analýza a zpracování dat EMG 

 Signál byl nejprve rektifikován, vyhlazen a zbaven artefaktů. Z každého ze tří 

pokusu MVC byl vybrán dvousekundový interval s nejvyšší hodnotou amplitudy. Tyto 

hodnoty byly pomocí funkce „standard amplitude“ zprůměrovány, a tím byla získána 

výsledná celková hodnota MVC. Signál získaný během mentálních testů byl rovněž 

nejprve rektifikován, vyhlazen a zbaven artefaktů. Poté, pomocí videonahrávky, byly do 

záznamu zaneseny markery, které označovaly vždy začátek a konec jednotlivých testů, 

přičemž bylo zvoleno, že každý takto vytvořený interval bude trvat 30 sekund. 

Následovalo vyhodnocení těchto získaných intervalů, opět pomocí funkce „standard 

amplitude“, a byly získány průměrné hodnoty amplitudy vždy na začátku a na konci 

každého testu. Získané průměrné hodnoty amplitudy byly normalizovány vzhledem 

k MVC. Získané hodnoty jsou interpretovány intraindividuálně a interindividuálně  

a jsou zobrazeny pomocí tabulek a grafů.  

 

4.4.2  Analýza a zpracování dat EEG 

 Registrovaný EEG záznam byl zobrazen pomocí programu Nicolet EEG viewer, 

kde byl vybrán 10s interval nativního EEG záznamu před a po provedení testové 

baterie. Následně byla provedena spektrální analýza s topografickým mapováním. Byly 

vybrány mapy z pásma alfa, u kterých bylo provedeno kvalitativní hodnocení jejího 
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výskytu na začátku a na konci měření. Pomocí takto získaných frekvenčních map byl 

srovnán výskyt alfa aktivity před a po ukončení modelové situace.  

 

4.4.3  Zpracování dat Eysenckova dotazníku (EPQ-R)  

 Probandi zodpověděli 48 otázek, odpovědi se nabízely buď ano, nebo ne. 

Zvolenou odpověď vyznačili křížkem. Test probíhal formou papír-tužka. Odpovědi ze 

Zkrácené verze Eysenckova dotazníku (EPQ-R) byly vyhodnoceny pomocí šablon  

a hodnotícího klíče z publikace Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé: příručka 

(19). Výsledky byly normovány vzhledem k průměrným hodnotám a standardním 

odchylkám, které jsou stanoveny pro každou škálu, a to v následujících oblastech: 

extroverze, emocionalita (neuroticismus), psychoticismus a škála lži.  
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5  VÝSLEDKY 
 

5.1  Výsledky EMG, korelace výsledků EMG s výsledky z EPQ-R 

 

5.1.1 Intraindividuální hodnocení výsledků EMG a dat z EPQ-R 

 

Proband 1 

Hodnota MVC pro pravý m. TPD = 914 µV,  pro levý m. TPD =1101 µV. 

 

Tab. č. 1: Proband 1. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 

 Začátek celého testu Konec celého testu 

Pravý m. TPD 2,52% 6,38% 

Levý m. TPD 4,3% 3,42% 

 

Obr. č. 1: Proband 1. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 
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Tab. č. 2: Proband 1. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

 Začátek ČJ Konec ČJ Začátek M Konec M Začátek C Konec C 

Pravý 2,52% 6,29% 7,96% 6,05% 6,74% 6,38% 

Levý 4,3% 7,08% 6,73% 5,40% 5,39% 3,42% 

 

Obr. č. 2: Proband 1. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legenda: červená-začátek, modrá-konec testů, první test ČJ, druhý M, třetí C 

 

 Jak ukazuje obrázek č. 1, pravý m. TPD vykazuje vyšší elektrickou aktivitu na 

konci testu než na začátku, a to poměrně výrazně. Naopak levý m. TPD vykazuje mírný 

pokles elektrické aktivity. Co se týče jednotlivých testů, objevuje se zde zvýšení 

průměrné hodnoty amplitudy v prvním testu (český jazyk), počet chyb, které v českém 

jazyce dotyčný udělal bylo 8 z 18 otázek (44,4% chybovost), pokles  průměrné hodnoty 

amplitudy v druhém testu (matematika) a 10 chyb z 21 příkladů (47,6% chybovost)  

a pokles rovněž ve třetím testu (color word test), s počtem chyb 7 ze 70 příkladů  

(10% chyb). Výrazný nárůst amplitudy se tedy objevuje pouze v prvním testu (ČJ), 

přitom chybovost je v tomto případě nižší než v matematice. Ostatní testy vykazují 

naopak snížení amplitudy.  

 Pomocí dat, získaných z Eysenckova dotazníku, můžeme tuto osobu 

charakterizovat jako psychicky velmi stabilní, extrovertní, nacházející se v normě 

v rámci psychoticismu.  

 
část 1-pravý m.TPD, část 2-levý m.TPD

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%

1 2

začátek a konec jednotlivých testů

pr
oc

en
tu

ál
ní

 v
yj

ář
de

ní
 

vz
hl

ed
em

 k
 M

VC



 

46  

Proband 2  

Hodnota pro MVC pravý m. TPD = 984 µV,  pro levý m. TPD = 728 µV. 

 

Tab. č. 3: Proband 2. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 

 Začátek celého testu Konec celého testu 

Pravý m. TPD 1,18% 0,51% 

Levý m. TPD 2,88% 1,28% 

 

Obr.č. 3: Proband 2. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC  
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legenda: červená-začátek, modrá-konec testu 

 

Tab. č. 4: Proband 2. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

 Začátek ČJ Konec ČJ Začátek M Konec M Začátek C Konec C 

Pravý 1,18% 1,10% 1,02% 2,15% 1,74% 0,51% 

Levý 2,88% 2,07% 1,94% 1,92% 1,8% 1,28% 
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Obr. č. 4: Proband 2. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

část 1- pravý m.TPD, část 2- levý m.TPD

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

1 2

začátek a konec jednotlivých testů

pr
oc

en
tu

ál
ní

 v
yj

ád
ře

ní
 

vz
hl

ed
em

 k
 M

V
C

 
legenda: červená-začátek, modrá-konec testů, první test ČJ, druhý M, třetí C 

 

 Na obrázku č. 3 je patrné, že na konci testu došlo ke snížení hodnot průměrné 

amplitudy, poměrně výrazně. Z hlediska jednotlivých testů se jak v prvním testu (ČJ), 

tak ve třetím testu (color word test) objevuje snížení průměrné hodnoty amplitudy na 

konci testu. Chyb v prvním testu (ČJ) bylo 7 z 18 otázek (chybovost 38,9%), ve třetím 

testu (color word test) 4 ze 67 otázek (chybovost je tedy 5,9%). Neobjevuje se 

charakteristická známka toho snížení, míra změny je různá. V druhém testu (M) došlo 

k nárůstu amplitudy na pravém m. trapezius pars descendens, levý vykazuje velmi 

mírné snížení. V testu udělal proband celkem 11 chyb z 21 příkladů, tedy 52,4%. Je to 

tedy nejvyšší míra chybovosti, což by mohlo korelovat s jediným nárůstem amplitudy. 

Je také vhodné zdůraznit, že proband nepoužíval pravou ruku pro možné pomocné 

matematické výpočty tužkou na papír, což by mohlo amplitudu také zvýšit.  

 Z interpretace odpovědí, získaných pomocí Eysenckova dotazníku, se jedná  

o osobu, u které se objevilo vysoké skóre na škále emocionality, ve smyslu vyšší 

psychické lability. Dále z výsledků vyplývá, že daná osoba je introvertní a na škále 

psychoticismu dosáhla bodového ohodnocení v rámci normy.  
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Proband 3 

Hodnota MVC pro pravý m. TPD = 567µV,  pro levý m. TPD = 614µV 

 

Tab. č. 5: Proband 3. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 

 Začátek celého testu Konec celého testu 

Pravý m. TPD 1,21% 2,54% 

Levý m. TPD 1,26% 1,47% 

 

Obr.č. 5: Proband 3. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 
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legenda: červená-začátek, modrá-konec testu 

 

Tab. č. 6: Proband 3. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

 Začátek ČJ Konec ČJ Začátek M Konec M Začátek C Konec C 

Pravý 1,21% 1,28% 1,14% 2,96% 2,26% 2,54% 

Levý 1,26% 1,23% 1,26% 1,73% 1,58% 1,47% 
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Obr. č. 6: Proband 3. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

část1- pravý m.TPD, část 2- levý m.TPD
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legenda: červená-začátek, modrá-konec testů, první test ČJ, druhý M, třetí C 

 

 Z grafu na obr. č. 5 lze vyčíst, že u probanda 3 došlo ke zvýšení průměrné 

hodnoty amplitudy ke konci testu ve srovnání s jeho začátkem, a to na pravém  

m. trapezius pars descendens výrazněji než na levém. Graf na obr. č. 6 zobrazuje změny 

v průměrných hodnotách amplitud v jednotlivých testech. V prvním testu udělal 

proband 10 chyb z 18, chybovost je tedy 55,6% a na pravém svalu došlo k mírnému 

zvýšení amplitudy, na levém k velmi mírnému poklesu. Při druhém testu (M) se objevil 

výrazný nárůst amplitudy na pravém trapézu, o něco mírnější vzestup amplitudy na 

levém. Chyb, kterých se proband dopustil, bylo 11, chybovost tedy 52,4%. Opět je 

potřeba zdůraznit, že dotyčný si nepsal tužkou na papír pomocné výpočty, a nemohl být 

tedy nárůst amplitudy způsoben tímto pohybovým mechanismem. Zvýšená hodnota 

amplitudy by tedy mohla souviset s vyšším počtem chyb, a tedy nervozitou a stresem 

jedince. Ve třetím testu (color word test) udělal proband 7 chyb z 67, chybovost je tedy 

10,4% a pravý sval vykazuje mírný nárůst amplitudy, levý pokles.  

  Co se týče výsledků z Eysenckova dotazníku, lze probanda 3 popsat jako 

psychicky stabilního, extrovertního a na škále psychoticismus se pohybuje v hodnotách 

normy.  
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Proband 4 

Hodnota MVC pro pravý m. TPD =1046µV, pro levý m. TPD =1040µV. 

 

Tab. č. 7: Proband 4. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 

 Začátek celého testu Konec celého testu 

Pravý m. TPD 3,54% 5,31% 

Levý m. TPD 5,08% 7,38% 

 

Obr.č. 7: Proband 4. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 
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legenda: červená – začátek testu, modrá – konec testu 

 

Tab. č. 8: Proband 4. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

 Začátek ČJ Konec ČJ Začátek M Konec M Začátek C Konec C 

Pravý 3,54% 3,18% 3,47% 7,14% 6,39% 5,31% 

Levý 5,08% 3,40% 3,57% 6,38% 5,59% 7,38% 
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Obr. č. 8: Proband 4. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 
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legenda: legenda: červená-začátek, modrá-konec testů, první test ČJ, druhý M, třetí C 

 

 Obrázek č. 7 poskytuje data pro porovnání změny průměrné hodnoty amplitudy na 

začátku a konci celého testu. Svaly bilaterálně vykazují zvýšení průměrné hodnoty 

amplitudy, poměrně výrazně. Obrázek č. 8 umožňuje nahlédnout, jak se měnila 

průměrná hodnota amplitudy v konkrétních testech. V prvním testu (ČJ), kde se 

proband dopustil 13 chyb z 18 otázek (72,2% chybovost), došlo ke snížení hodnot, 

v druhém testu (M) s počtem dosažených chyb 8 z 21 příkladů (38,1% nesprávně) je 

patrné výrazné zvýšení hodnot. Třetí test (color word test) se liší stranově. Vpravo je 

registrovaný pokles, vlevo zvýšení hodnot. Proband tentokrát udělal pouze 5 chyb ze 65 

příkladů, což odpovídá 7,7% nesprávných výsledků. V tomto případě, u probanda číslo 

4, se tedy nezdá, že by zvýšená amplituda signálu EMG závisela na vyšší míře 

nesprávných odpovědí.  

  Data, zjištěna prostřednictvím Eysenckova dotazníku, jsou v tomto případě 

interpretována následovně: z hlediska emocionality (neuroticismu) je vyšetřovaná osoba 

zařazena do normy, znamená to tedy, že se jedná o osobu psychicky stabilní. Bodové 

ohodnocení extroverze zařazuje daného jedince mezi extrovertní typy. Body, získané  

a hodnocené pro skóre psychoticismu, přesahují velmi lehce rozmezí normy, ve smyslu 

zvýšení. U tohoto jedince je tedy mírně zvýšená míra psychoticismu.  
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Proband 5 

Hodnota MVC pro pravý m. TPD = 968µV,  levý m. TPD = 445µV. 

 

Tab. č. 9: Proband 5. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 

 Začátek celého testu Konec celého testu 

Pravý m. TPD 0,99% 1,08% 

Levý m. TPD 2,27% 1,91% 

 

Obr.č. 9: Proband 5. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 

část 1- pravý m.TPD, část 2- levý m.TPD
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legenda: červená – začátek testu, modrá – konec testu 

 

Tab. č. 10: Proband 5. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

 Začátek ČJ Konec ČJ Začátek M Konec M Začátek C Konec C 

Pravý 0,99% 0,79% 0,78% 0,82% 1,64% 1,08% 

Levý 2,27% 1,87% 1,96% 2,24% 2,34% 1,91% 
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Obr. č. 10: Proband 5. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

část 1- pravý m.TPD, část 2- levý m.TPD

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

1 2

začátek a konec jednotlivých testů

pr
oc

en
tu

ál
ní

 v
yj

ád
ře

ní
 

vz
hl

ed
em

 k
 M

V
C

 
legenda: červená-začátek, modrá-konec testů, první test ČJ, druhý M, třetí C 

 

 Z obrázku č. 9 lze vyčíst stranový rozdíl ve změnách průměrných hodnot 

amplitudy. Zatímco na pravém m. TPD se objevuje velmi mírný nárůst amplitudy, na 

levé straně je patrný pokles.  

  Podrobnější pohled na jednotlivé testy na obrázku č. 10 umožňuje vyčíst, že 

během prvního testu (ČJ) došlo k poklesu průměrných hodnot amplitud, během druhého 

testu (M) k mírnému vzestupu hodnot a při třetím testu (color word test) došlo opět ke 

snížení průměrných hodnot amplitud při porovnání začátku a konce testu. V českém 

jazyce bylo napočítáno 7 chyb z 18 otázek, a tedy 38,9% špatných výsledků, 

v matematice rovněž 7 chyb, ovšem z 21 příkladů (33,3% chybovost) a ve třetím testu 4 

chyby ze 68 příkladů (5,9% špatně). Nejvyšší míra chybovosti se tedy objevila 

v českém jazyce, hodnota amplitudy však bilaterálně poklesla na konci testu oproti 

začátku. Opět se zde tedy neukazuje, že by vyšší počet chyb způsobil nárůst amplitudy 

signálu EMG.  

  Z interpretace dat získaných pomocí Eysenckova dotazníku vyplývá, že se jedná 

o probanda psychicky stabilního a extrovertního. Na škále psychoticismu se vyskytuje 

v rozmezí normy.   
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Proband 6 

Hodnota MVC pravý m. TPD = 668µV,  pro levý m. TPD = 567µV. 

 

Tab. č. 11: Proband 6. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 

 Začátek celého testu Konec celého testu 

Pravý m. TPD 15,12% 12,43% 

Levý m. TPD 16,33% 8,27% 

 

Obr.č. 11: Proband 6. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce testu 

vzhledem k MVC 

část 1- pravý m.TPD, část 2- levý m.TPD
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legenda: červená – začátek testu, modrá- konec testu 

 

Tab. č. 12: Proband 6. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

 Začátek ČJ Konec ČJ Začátek M Konec M Začátek C Konec C 

Pravý 15,12% 14,25% 14,04% 9,84% 11,29% 12,43% 

Levý 16,33% 17,35% 16,58% 14,27% 13,95% 8,27% 
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Obr. č. 12: Proband 6. Procentuální vyjádření průměrných hodnot začátku a konce 

jednotlivých testů vzhledem k MVC 

část 1-pravý m.TPD, část 2- levý m. TPD

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

1 2

konec a začátek jednotlivých testů

pr
oc

en
tu

ál
ní

 v
yj

ád
ře

ní
 

vz
hl

ed
em

 k
 M

V
C

 
legenda: červená-začátek, modrá-konec testů, první test ČJ, druhý M, třetí C 

 

 Jak znázorňuje graf na obrázku č. 11, došlo od spuštění testu do jeho ukončení 

k poklesu průměrných hodnot amplitud, a to poměrně výrazně především na levé straně. 

V rámci jednotlivých testů, jak je možné vidět v grafu na obrázku č. 12, se zde 

neobjevuje téměř žádná stranová shoda, s výjimkou druhého testu (M), při které došlo 

k oboustrannému poklesu průměrných hodnot amplitud. Řešitel udělal pouze 6 chyb 

z 21 příkladů, což odpovídá 28,6% nesprávných výsledků. První test (ČJ) naznačuje 

stranový rozdíl, a sice mírný pokles průměrných hodnot amplitud vpravo, mírný vzestup 

vlevo. Počet provedených chyb je 8 z 18 otázek, a znamená to tedy 44,4 % chybovost.  

Třetí test (color word test) je rovněž stranově rozdílný. Vpravo je patrný mírný vzestup 

hodnot, vlevo naopak pokles, a to poměrně výrazný. Dotyčný v tomto testu udělal 11 

chyb ze 70 příkladů, znamená to tedy 15,7% chybovost. V tomto případě se neobjevuje 

žádná souvislost mezi počtem chyb a zvýšenou amplitudou EMG signálu. Nejvyšší míra 

chybovosti (44,4%) byla dosažena v českém jazyce, vzestup amplitudy se však objevil 

pouze na levém svalu, a to pouze mírný.  

 Charakteristika probanda, vyplývající z Eysenckova dotazníku je následující: 

jedná se o člověka výrazně psychicky stabilního, extrovertního, nacházejícího se na 

škále psychoticismu v normě.  
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5.1.2  Interindividuální hodnocení výsledků EMG a dat z EPQ-R 

 

5.1.2.1  Interindividuální hodnocení celé stresové situace 

 

Tab. č. 13: Normované hodnoty EMG (v µV) a procentuální hodnota (%MVC) získané 

na začátku a konci celé stresové situace  

 Začátek testu P Konec testu P Začátek testu L Konec testu L 

Proband 1 23/ 2,52% 58,3/ 6,38% 47,3/ 4,30% 37,7/ 3,42% 

Proband 2 11,6/ 1,18% 5,06/ 0,51% 21/ 2,88% 9,3/ 1,28% 

Proband 3 6,88/ 1,21% 14,4/ 2,54% 7,76/ 1,26% 9,03/ 1,47% 

Proband 4 37/ 3,54% 55,5/ 5,31% 52,8/ 5,08% 76,8/ 7,38% 

Proband 5 9,58/ 0,99% 10,5/ 1,08% 10,1/ 2,27% 8,48/ 1,91% 

Proband 6 101/ 15,12% 83/ 12,43% 92,6/ 16,33% 46,9/ 8,27% 

legenda: P= pravý m.TPD, L= levý m.TPD 

 

Obr. č. 13: Zobrazení procentuálních hodnot (%MVC) začátků a konců celé stresové 

situace všech probandů 
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legenda: pořadí sloupců je pořadí probandů sepsaných v tabulce 13, pravý m. TPD 
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Obr. č. 14: Zobrazení procentuálních hodnot (%MVC) začátků a konců celé stresové 

situace všech probandů 
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legenda: pořadí sloupců je pořadí probandů sepsaných v tabulce 13, levý m. TPD 

 

 Grafy na obrázcích č. 13 a 14 zobrazují změny průměrných hodnot amplitud 

převedených na % vzhledem k MVC každého jedince. Graf na obr. 13 zobrazuje změny 

elektrické aktivity pravého m. trapezius pars descendens, graf na obr. 14 levého. 

Neobjevuje se zde charakteristická změna hodnot. Rozdíly jsou patrné také stranově.  

4 probadi (proband 1, 3, 4, 5) vykazují zvýšení elektrické aktivity m. trapezius pars 

descendens vpravo, pouze 2 probandi vlevo (proband 3, 4).  

 Proband 3 i proband 4, u kterých se objevuje zvýšení amplitudy bilaterálně jsou 

hodnoceni na škále emocionality (neuroticismu) jako psychicky stabilní. Neobjevuje se 

tedy korelace, ve smyslu zvýšení průměrných hodnot amplitud a zvýšené psychické 

lability.  

  

5.1.2.2 Interindividuální hodnocení dle jednotlivých testů 

 

Test z českého jazyka (ČJ) 

 Vyhodnocení jednotlivých testů můžeme vyčíst z grafů na obrázcích č. 2, 4, 6, 8, 

10 a 12. Na pravém m. trapezius pars descendens došlo ke zvýšení amplitudy během ČJ 

pouze u 2 probandů (proband 1 a 3), na levém svalu rovněž u 2 probandů (praband 1  
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a 6). Proband 1 se dle Eysenckova dotazníku nachází na škále emocionality velmi 

nízko, je možné ho tedy označit za psychicky velmi stabilního. Neobjevuje se tedy 

souvislost se zvýšením amplitudy signálu EMG během ČJ a emocionalitou.  

 

Test z matematiky (M) 

 Opět odkazuji na grafy na obr. č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12. Na pravém m. trapezius pars 

descendens se zvýšila průměrná hodnota amplitudy signálu během M u 4 osob (proband 

2, 3, 4 a 5), z toho u třech výrazně. Na levém svalu se zvýšení hodnot objevuje u třech 

osob (proband 3, 4 a 5). Bilaterální zvýšení hodnot je u probanda 3, 4 a 5. Všechny tři 

osoby se nacházejí ve škále emocionality v rozmezí normálu. Jsou tedy psychicky 

stabilní.  

 

Color word test (C) 

 Na grafu na obr. č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 odečteme také výsledky ze color word testu 

(C). Jak je znázorněno na obrázcích, na pravém m. trapezius pars descendes se zvýšila 

průměrná hodnota amplitud u 2 probandů (proband 3 a 6). Na levém m. trapezius pars 

descendes se změnily hodnoty, ve smyslu zvýšení, pouze u 1 člověka (proband 4). 

Bilaterální zvýšení tedy není patrné u jediného probanda.    

 

5.1.2.3 Interindividuální vyhodnocení Eysenckova dotazníku 

 

Škála neuroticismu (emocionality) 

 Norma pro hodnocení na škále emocionality je dle pohlaví (ženy) a věku (21-30 

let) stanovena pro tuto skupinu následovně: 3,04-8,82, pro mužské pohlaví a věk 21-30 

let je norma: 1,82–8,52. Nachází-li se jedince v tomto rozmezí, je psychicky stabilní, 

dosahuje-li nižšího počtu bodů, je výrazně psychicky stabilní, až rigidní. Převyšuje-li 

počtem bodů normu, má tendence k psychické labilitě. V této výzkumné skupině se 

vyskytuje pouze jedna osoba (proband 2) se zvýšenou psychickou labilitou, dosahuje 

více bodů na škále neuroticismu (emocionality). Naopak dvě osoby (proband 1 a 6) jsou 

hodnoceny jako výrazně stabilní, až rigidní.  

 

Škála extroverze 

 Norma pro hodnocení na této škále je 4,58–10,62 pro ženské pohlaví a věk 21-30 

let. Pro mužské pohlaví a věk 21-30 let je to 3,98–10,86. Dosáhne-li jedince počtu bodů 
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odpovídající normě, jedná se o extroverta, převyšuje-li skóre, je to člověk výrazně 

extrovertní, nachází-li se počtem bodů pod stanovenou normou jedná se o introverta. 

Tato skupina je téměř extrovertní, pouze jedna osoba (proband 2) je introvertní.  

 

Škála psychoticismu 

 Pro věkovou kategorii 21-30 let a ženské pohlaví je stanovena norma 0,61–4,51, 

pro mužské pohlaví 1,28–5,86. Téměř celý výzkumný soubor osob se v této normě 

nachází, s výjimkou jedné osoby (proband 4), u kterého je lehce zvýšená míra 

psychoticismu.  

 

Škála lži 

 V této dimenzi jsou normy stanoveny následovně: muži ve věku 21-30 let= 0,92-

4,92, ženy ve věku 21-30 let= 0,94–5,74. Tři osoby (proband 1, 3 a 6) vykazují vyšší 

skór lži. Jejich výsledky z dotazníku tedy mohou být mírně zkresleny.  

   

 

5.2  Výsledky elektroencefalografického měření, hodnocení změny distribuce alfa 

aktivity - zobrazení frekvenčního brain mappingu 

 

5.2.1  Proband 1 

 Na obrázku č. 15 vidíme frekvenční brain mapping pro frekvenční pásmo alfa. 

Mapa vlevo zobrazuje frekvenční BM před zahájením provádění testů a mapa vpravo po 

jejich ukončení. Výskyt alfa aktivity je možné popsat následovně: před zahájením testů 

(levá mapa) i po jejich ukončení (pravá mapa) se vyskytuje alfa aktivita parieto-

okcipitálně. Tato stresová situace tedy neměla vliv na změnu distribuce alfa aktivity  

u probanda 1.  

 

 

 

 

 

 

 



 

60  

Obr. č. 15: Proband 1 - Frekvenční BM pro pásmo alfa, před (levá mapa) a po (pravá 

mapa) ukončení testování 

 
 

 

5.2.2 Proband 2 

 Obrázek č. 16 znázorňuje frekvenční BM pro frekvenční pásmo alfa u probanda 2 

před zahájením a po ukončení provádění testové baterie. Levá mapa znázorňuje situaci 

před zahájením, alfa aktivita se vyskytuje temporo-parieto-okcipitálně. Pravá mapa 

zobrazuje stav po ukončení testování, alfa aktivita je patrná opět  

temporo-parieto-okcipitálně. Ke změně distribuce alfa aktivity tedy nedošlo.  

  

Obr. č. 16: Proband 2 - Frekvenční BM pro pásmo alfa, před (levá mapa) a po (pravá 

mapa) ukončení testování 
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5.2.3 Proband 3 

 Obrázek č. 17 znázorňuje frekvenční BM pro pásmo alfa u probanda číslo 3. Levá 

mapa opět znázorňuje stav před zahájením testování, pravá mapa po jeho ukončení. 

Před zahájením je patrný výskyt alfa aktivity parieto-okcipitálně, po ukončení  

parieto-okcipitálně více vlevo. K výraznějším změnám distribuce alfa aktivity tedy opět 

nedošlo.  

 

Obr. č. 17: Proband 3 - Frekvenční BM pro pásmo alfa, před (levá mapa) a po (pravá 

mapa) ukončení testování 

 

 
 

 

5.2.4 Proband 4 

 Obrázek č. 18 představuje frekvenční BM pro pásmo alfa u probanda číslo 4. Na 

levé mapě je zachycen výskyt alfa aktivity před zahájením řešení mentálních testů, na 

pravé mapě je výskyt alfa aktivity po ukončení těchto testů. Lokalizace je na levé  

i pravé mapě shodná, alfa aktivita se nachází temporo-parieto-okcipitálně. Ke změně 

distribuce alfa aktivity u probanda 4 také nedošlo.   
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Obr. č. 18: Proband 4 - Frekvenční BM pro pásmo alfa, před (levá mapa) a po (pravá 

mapa) ukončení testování 

 

 

 
  

 

5.2.5 Proband 5 

 Na obrázku č. 19 je zobrazen frekvenční BM pro pásmo alfa u probanda číslo 5. 

Levá mapa zachycuje výskyt alfa aktivity před zahájením testové baterie. Jak můžeme 

vidět, alfa aktivita se v tomto případě vyskytuje temporo-parieto-okcipitálně pouze 

vpravo. Pravá mapa (stav po ukončení provádění testové baterie) ukazuje shodný výskyt 

alfa aktivity jako levá mapa. Opět se alfa aktivita nachází pouze vpravo v oblasti 

temporo-parieto-okcipitální. Ke změně distribuce alfa aktivity nedošlo. 

 

Obr. č. 19: Proband 5 - Frekvenční BM pro pásmo alfa, před (levá mapa) a po (pravá 

mapa) ukončení testování 
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5.2.6 Proband 6 

 Frekvenční BM pro pásmo alfa u probanda 6 je zachyceno na obrázku č. 20. Alfa 

aktivita se jak na levé mapě (před zahájením testové baterie), tak na pravé mapě  

(po ukončení testů) nachází v oblasti temporo-parieto-okcipitální. Změna její distribuce 

tedy nebyla zaznamenána ani v tomto případě.  

 

Obr. č. 20: Proband 6 - Frekvenční BM pro pásmo alfa, před (levá mapa) a po (pravá 

mapa) ukončení testování 

 

 
 

 

5.2.7 Shrnutí výsledků získaných z frekvenčního mapování EEG 

 U většiny probandů byla při počátečním měření EEG registrována alfa aktivita 

v oblasti temporo-parieto-okcipitální bilaterálně. U probanda 5 je tato aktivita 

registrována pouze vpravo. Měření EEG na konci stresové situace ukazuje shodný 

výskyt alfa aktivity jako na počátku měření, a to u všech probandů. V této studii se tedy  

neprokázalo, že by stresová situace, navozená mentálním stresem, měla vliv na změnu 

distribuce alfa aktivity.  
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6  DISKUSE 
 Vlivem mentálního stresu na elektrickou aktivitu svalů se zabývá ve svých 

studiích a výzkumech mnoho autorů, například Flodgren et al. (26), Forsman et al. (27), 

Lundberg et al. (52), Schleifer et al. (77) či Wijsman et al. (96). Některé zkoumají nejen 

zvýšené svalové napětí, ale také vnímání toho napětí a rozvoj  únavy (2), či rozvoj 

bolesti v konkrétních měřených svalech (94). Mnozí kromě měření elektrické aktivity 

svalu pomocí EMG, měří také jiné fyziologické proměnné závislé na stresové situaci,  

a to například krevní tlak, srdeční frekvenci, hladinu kortizolu ze slin, prokrvení kůže či 

dechovou frekvenci (46 61). Další odlišnosti jednotlivých výzkumů se týkají také 

například výzkumného vzorku osob. Například práce Banseviciuse et al. (3) či 

Westgaarda et al. (95) jsou zaměřeny na svalovou aktivitu pod vlivem mentálního stresu 

u pacientů s fibromyalgií, jiná studie například na osoby pracující v konkrétním 

zaměstnání. Lundberg et al. (53) zkoumal změnu aktivity trapézového svalu pod vlivem 

stresu u žen, které se živí jako pokladní.  

 Také oblast týkající se aktivity mozku během zátěžových situací je velmi 

prozkoumána. Z mnohých autorů, kteří se této problematice věnovali, uvádím například 

tyto: Vecchiato et al. (88), Trejo et al. (84), Shen et al. (76). Z českých autorů zkoumal 

vliv různých podnětů na mozkovou aktivitu například Faber (25) či Pánek et al. (65). 

Často pozorovanou proměnnou je alfa aktivita, její přítomnost či změna distribuce 

během modelových situací (70). Sammler (75) uvádí, že při zvýšení mozkové aktivity 

klesá výkon alfa. Spojuje alfa aktivitu s percepčními zpracováním, paměťovými úkoly  

a se zpracováváním emocí.  

   

Diskuze k hypotéze č.1 

H1: Očekávám, že se na konci stresové situace objeví zvýšení elektrické aktivity svalů 

ve srovnání s počátkem měření. 

 Hypotéza č. 1 hodnotí stresovou situaci jako celek, nebere v potaz rozdělení na 

jednotlivé testy (ČJ, M, color word test). Počáteční naměřená hodnota v intervalu 30 

sekund je tedy na začátku testu z českého jazyka, konečná 30sekundová hodnota je na 

konci color word testu. Mezi 6 probandy se neobjevuje jasná charakteristická změna 

zvýšení průměrné hodnoty amplitudy. Hypotéza č.1 se tedy nepotvrdila. Tento 

předpoklad splňuje pouze proband 3 a 4, kde došlo k nárůstu hodnot na obou svalech,  
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u probanda 1 a 5 pouze na jednom svalu. U probanda 2 a 6 došlo k oboustrannému 

poklesu hodnot. Zvýšení hodnot je různé, variuje od 0,09% po 3,86%. Krantz et al. (43) 

svou studií potvrzují fakt také jiných autorů, že color word test a matematický test jsou 

schopny významného navýšení v indikátorech psychického vzrušení (EMG, srdeční 

frekvence, krevní tlak aj.). Pro názornost a pro srovnání uvádím design jejich studie, 

která se v jistých bodech liší od našeho výzkumu, a je možné, že se jednalo o zásadní 

body. Testy, které probandi řešili, trvaly 5 minut (v našem experimentu trval první test 3 

minuty, druhý 10 minut a třetí 5 minut), mezi každým byla pauza 1 minuta, v našem 

případě po ukončení jednoho testu, spustili klikem na příslušné místo okamžitě druhý 

test. Na závěr podstoupili také chladový test, který spočívá v ponoření ruky do studené 

vody (4 C na 1 minutu). Své odpovědi řešitelé nezapisovali, ale na položenou otázku 

měli pokud možno ihned odpověď. Barvový test byl navíc zatížen třemi stupni 

rychlosti. První matematický test spočíval v přičítání či odčítání jednomístných čísel  

a vyřknutí okamžité odpovědi. Druhý pak v odčítání dvojmístného čísla od 

stanoveného. Ve všech případech jejich experimentu (color word test, dva matematické 

a chladový test) zaznamenali zvýšení hodnot signálu EMG.  

 Tuto skutečnost nepotvrzuje studie Flodgrena et al. (26) či studie Sjøgaard et al. 

(81). V těchto výzkumech nebyla prokázána jednoznačná souvislost mezi zvýšením 

elektrické aktivity svalů a zvýšením mentálních nároků.   

 Jak uvádí Mayerová (55), i pouhé vědomí časového tlaku může působit negativně 

na pracovní výkon, zvýšené pracovní tempo je stresující zvláště tehdy, je-li vynuceno. 

Časový nátlak snižuje schopnost vnímání a koncentrace, negativně ovlivňuje naše 

emoce, způsobuje neklid a napětí, snižuje schopnost řešení úkolů. Z tohoto důvodu jsme 

v našem výzkumu vystavili probandy časové tísni, a to pomocí ubíhající lišty, která byla 

znázorněna nad každým příkladem v horní části obrazovky. Chybovost byla v některých 

případech skutečně poměrně vysoká, přestože se nejednalo o náročné příklady, a podle 

mého názoru by vysokoškolští studenti při dostatku času příklady hravě zvládli. Časový 

nátlak je způsobem navýšení míry stresu, o kterém jsem se dočetla ve všech studiích. 

V některých studiích, kromě znázorněného časového limitu, byly dokonce osoby slovně 

vybízeny k rychlejším výkonům (např. 93). 

 Dále je také vhodné poukázat na to, že dle analýzy dat, získané z Eysenckova 

dotazníku, se jedná o skupinu psychicky stabilních osob (s výjimkou jedné, 5:1). Je tedy 

možné, že se v našem náhodném výběru sešli psychicky stabilní osoby, které se s touto 

stresovou situací dokázaly srovnat. Na druhou stranu není možné opomenout fakt, že se 
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u třech osob z šesti objevuje v tomtéž dotazníku vyšší skór lži, a je tedy potřeba počítat 

s možným zkreslením jejich odpovědí.     

 

Diskuze k hypotéze č. 2 

H2: Předpokládám, že se objeví zvýšení elektrické aktivity svalů na konci každého testu 

(ČJ, M, color word test) ve srovnání se začátkem testu. 

 Zcela se nepotvrdila ani tato hypotéza. U některých probandů došlo ke zvýšení 

hodnot signálu EMG v některých testech, ne však ve všech, nebo nebylo zvýšení 

oboustranné. Jelikož jsou všechny tři testy (ČJ, M, color word test) naprosto odlišné  

a cítí-li někdo své silnější stránky v českém jazyce více než v matematice (nebo 

naopak), mohlo i toto sehrát svoji roli. Komu například nejde matematika, mohl být 

během toho testu více nervózní, než osoba, které počítání nevadí. Zde bych také ráda 

poukázala na počet chyb v jednotlivých testech, což může mít na konečné hodnocení 

změny signálu EMG také vliv.  Hodnocení chybovosti jsme zvolili nejen z toho důvodu, 

že vědomí, že na konečném výsledku a jeho správnosti a vyhodnocení mezi 

jednotlivými účastníky záleží a může také zvýšit míru stresu (nikdo většinou nechce 

dopadnout nejhůř při jakémkoli testu), tak také pro posouzení, zda více zobrazených 

velkých červených křížků (ukazujících se při chybě) způsobí nárůst úrovně stresu,  

a tedy nárůst amplitudy signálu EMG. Na výkon osob při řešení úkolů za časové tísně 

se ve své práci zaměřil také Birch et al. (8). Kombinoval stresové situace, přičemž jedna 

byla zaměřená na rychlost provedení úkolu, další na přesnost provedení. Jako zajímavý 

fakt se jeví výsledky probanda 2, který se dopustil nejvyšší míry chybovosti 

v matematice (52,4%) a jako v jediném testu se zde u něj objevuje zvýšení amplitudy na 

pravém svalu, a to o 1,13%, na levém svalu je pouze velmi mírný pokles, a to o 0,02%. 

Stejného počtu chyb v matematice dosáhl také proband 3, a rovněž i u něj se objevuje 

výrazný nárůst amplitudy signálu EMG v tomto testu, dokonce bilaterálně. Pravý  

m. trapezius pars descendes vykazuje zvýšení o 1,82%, levý o 0,47%. Ještě vyšší míry 

chybovosti tento proband dosáhl v testu z českého jazyka (55,6%) a i zde se objevuje 

zvýšení na pravém svalu, a sice o 0,07%. V těchto dvou případech by se tedy mohlo 

hovořit o korelaci mezi zvýšením amplitudy signálu a vyšším počtem chyb, který mohl 

způsobit nervozitu, a tedy navodit stres u dotyčné osoby. Je ale potřeba poukázat také 

na opačný jev, který je možný vidět například u probanda 4, který dosáhl velmi 

vysokého počtu chyb v českém jazyce (72,2%), jeho hodnoty elektrické aktivity 

změřené na trapézových svalech však oboustranně poklesy (vpravo o 0,36%, vlevo  



 

67  

o 1,68%).  

 

Diskuze k hypotéze č.3 

H3: Předpokládám, že se objeví souvislost mezi zvýšenou elektrickou aktivitou svalů na 

konci testů a zvýšenou emocionalitou jedince. 

 Emocionalita neboli neuroticismus je povahový rys člověka, který charakterizuje 

tendenci k emocionální a duševní labilitě, ke zvýšenému psychickému napětí, úzkosti  

a obavám. Osoba vykazující v testu vysokou úroveň neuroticismu je osobou náladovou, 

ustaranou a utrápenou. Jedná se o člověka velmi emotivního a úzkostlivého, jelikož si 

stále představuje, co všechno by se mohlo pokazit. Jeho opakem je osoba psychicky 

stabilní, klidná, vyrovnaná a bez neopodstatněných starostí (19). Na škále neuroticismu 

je na jejím jednom pólu psychická stabilita, na druhém psychická labilita. Tato hypotéza 

vychází z výzkumné otázky, zda případné změny v EMG signálu korelují se zvýšenou 

emocionalitou jedince. Čili zda se u osob, jejichž svaly budou vykazovat vyšší a častější 

změny amplitudy EMG signálu, objevuje také vyšší skóre na škále neuroticismu. Ke 

zjištění povahových rysů probandů jsme použili zkrácenou verzi Eysenckova dotazníku. 

Jak již zmiňuji výše, u třech osob (proband 1, 3 a 6) se objevuje vyšší skóre na škále lži, 

proto je potřeba počítat s tím, že odpovědi těchto jedinců mohou být zkresleny.  

 Výzkumná skupina byla tvořena především psychicky stabilními osobami, 

s výjimkou jedné (proband 2), která dosahuje více bodů na škále neuroticismu 

(emocionality), a bylo by tedy možné říci, že se u ní objevuje zvýšená míra psychické 

lability. Ovšem při analýze změn signálu EMG se objevuje u dotyčné osoby pouze 

jednou (a na jednom svalu) zvýšení amplitudy, a sice o 1,13%, během ostatních testů 

došlo ke snížení hodnot signálu, a to v rozmezí od 0,02%-1,23%.   

 Hypotéza se tedy nepotvrdila, jelikož se zde neobjevuje korelace mezi výraznější 

změnou amplitudy a zvýšenou mírou psychické lability.  

 Podíváme-li se na tuto otázku z druhé strany, a tedy zda se u psychicky stabilních 

jedinců prudké a časté nárůsty hodnot vůbec nevyskytují, můžeme si vzít za vzor 

například probanda 1, který  byl charakterizován jako osoba psychicky velmi stabilní. 

Zvýšení hodnot signálu EMG se zde objevuje na obou svalech při prvním testu (ČJ),  

a to poměrně výrazně - nárůst o 3,77% a o 2,78%. V ostatních případech došlo ke 

snížení hodnot, a sice v rozmezí 0,36%-1,97%. Hodnoty zvýšení jsou zde významnější 

než u probanda „psychicky labilního“ a hodnoty ve smyslu zvýšení zde variují ve 

větším rozsahu. Předpokládali bychom tedy, že psychicky stabilní osoba nebude 
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vykazovat změny hodnot amplitudy tak výrazně, neměli bychom pravdu, a opět se zde 

ukazuje, že se hypotéza nepotvrdila. U ostatních probandů (všech již psychicky 

stabilních) jsou patrny také změny hodnot ve smyslu zvýšení, a to v těchto rozmezích: 

proband 3: 0,07%-1,82%, proband 4: 1,79%-3,67%, proband 5: 0,04%-0,48% a proband 

6: 1,02%-1,14%.  

 

Diskuze k hypotéze č.4 

H4: Předpokládám změny výskytu klidové alfa aktivity před a po provedení testové 

baterie, jako možný ukazatel mentální únavy. 

 Alfa aktivita se objevila u všech probandů nad zadními kvadranty jak při 

počátečním, tak při konečném měření EEG. U pěti ze šesti testovaných osob lze oblast 

výskytu popsat jako temporo-parieto-okcipitální bilaterálně. U jedné osoby se alfa 

aktivita objevila v temporo-parieto-okcipitální oblasti pouze vpravo, ovšem na začátku  

i na konci měření. Tato hypotéza se tedy nepotvrdila, nebyl zjištěn vliv mentálního 

stresu na změnu výskytu alfa aktivity měřenou pomocí EEG na začátku a na konci 

testování.  

 Svou roli bude hrát nepochybně i to, jakým způsobem byla vytvořena modelová 

situace, která měla způsobit nárůst stresu, jak náročné byly testy, které probandi museli 

řešit. Barwick et al. (5) ve své studii zjišťoval kromě dominantní frekvence vln a jejich 

lokalizace také únavu a výkon dosažený v testech. Testy, které účastníci řešili, měly 

různou úroveň obtížnosti. Při náročnějším testu (Stroop interference test) se skutečně 

objevil přesun výskytu alfa aktivity, a to z oblasti okcipitální do  oblasti parietální levé  

a pre-centrální.  

 Dalším podstatným faktorem pro konečný výsledek bude také délka prováděné 

studie. Tři testy, které v našem experimentu museli účastníci řešit, trvaly dohromady 18 

minut. Studie provedené například Trejem et al. (84) či Boksemem et al. (9) ale trvaly 

až tři hodiny. V těchto případech již ale dochází ke stavům mentální únavy a změny 

hodnot jednotlivých frekvencí a  jejich lokalizací, jsou patrné.  

 V této studii nebyla posuzována změna hodnoty alfa aktivity, pouze změna jejího 

výskytu. Je tedy možné, že by se - při zaměření se na jiný parametr charakterizující 

mozkovou činnost - došlo k závěrům, které uvádí Faber (25), a to, že alfa aktivita klesá 

při stoupající pozornosti nebo že lehký test (například sčítání jednociferných čísel) 

způsobí zrychlení alfa aktivity.  
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 Na závěr diskuze bych ráda poukázala na skutečnost, že přestože hypotézy 

potvrzeny nebyly, u některých probandů se v konkrétních případech určitá korelace – co 

se týče vlivu mentálního stresu na elektrickou aktivitu svalu - objevila, je tedy možné, 

že větší počet osob ve výzkumu by mohl pozměnit či posunout tendenci změn v signálu 

EMG jiným směrem. Z hlediska náročnosti získání dat a jejich následné analýzy, byl 

ovšem počet probandů stanoven na 6. Jak se ale ukazuje v zahraničních studiích, je 

vhodné pro výzkum použít velký vzorek osob. Lundberg et al. (53) svůj výzkum 

prováděl na 62 probandech, Johnston et al. (31) dokonce na 107 probandech. Jako další 

faktor, který může konečné hodnocení výzkumu ovlivnit, a při porovnání dvou různých 

studií tak mohou vzniknout rozdílné výsledky, je dle mého názoru odlišnost mentálních 

testů, využitých pro zvýšení psychického stresu. Jak uvádím výše v teoretické části 

(viz kapitola 2.3 Simulace stresu v experimentálních studiích) lze stresovou situaci 

navodit různými úkoly. Často se objevuje v různých provedeních Stroop color word 

test, či matematické testy. Tyto dva typy jsme také použili, navíc jsme přidali test 

z českého jazyka. I při použití stejných testů však mohou vznikat  rozdíly v délce 

působení stresoru či v možnosti zadat pauzu (klidovou fázi) mezi jednotlivými testy.  

 Za velmi vhodné bych označila využití zkrácené verze Eysenckova dotazníku pro 

ozřejmění povahových rysů jedince. Jelikož byla skupina tvořena převážně psychicky 

stabilními osobami, jež byly vybrány náhodným výběrem, je možné se tedy domnívat, 

že se jednalo o psychicky silné jedince, kteří se s danou situací dokázali velmi rychle 

srovnat, a tento typ mentálního stresoru u nich nevyvolal výraznější známky stresu.  
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7  ZÁVĚR 
 Práce představuje pilotní studii zabývající se problematikou registrace  

a vyhodnocení EMG a EEG aktivity během stresující situace. Konkrétně se jedná  

o vyhodnocení změn elektrické aktivity musculus trapezius pars descendens, 

oboustranně, a vyhodnocení změn distribuce alfa aktivity na začátku a na konci 

modelové situace. Získaná EMG data byla dále doplněna o charakteristiku osob 

z hlediska psychické stability/lability pro posouzení možné korelace mezi změnami 

elektrické aktivity svalů a zvýšenou emocionalitou jedince. Tyto výsledky byly získány 

pomocí zkrácené verze Eysenckova dotazníku. 

 Přes mnoho studií tento fakt potvrzujících, naše výsledky nepoukazují na jasné 

zvýšení elektrické aktivity trapézových svalů během řešení mentálních testů. Stresová 

situace byla hodnocena jako celek, a pak také dle jednotlivých testů. V některých 

případech skutečně došlo ke zvýšení elektrické aktivity svalů, a to poměrně výrazně, 

v jiných se ale naopak objevil pokles aktivity. Nejenže se objevily rozdíly mezi 

jednotlivci, jisté rozdíly se objevují také stranově (pravý m. trapezius pars descendes 

měl u některých probandů jinou tendenci změny než levý m. trapezius pars descendens). 

Ze získaných výsledků tedy nelze jednoznačně říci, že by mentální stres navozený 

řešením tří testů (český jazyk, matematika, color word test) zvyšoval elektrickou 

aktivitu svalů. Jelikož se ale u některých osob nárůst objevil, není možné tento druh 

stresoru považovat za méně významný.  

 Obecně nelze říci, že byla nalezena souvislost mezi zvýšenou elektrickou 

aktivitou svalů a zvýšenou emocionalitou jedince. Tato tendence byla potvrzena jen  

u některých probandů.  

 Nebyla nalezena změna distribuce alfa aktivity na začátku a na konci měření 

EEG. Mentální stres, vytvořený v této studii, tedy nemá vliv na změnu výskytu alfa 

aktivity. Oblast jejího výskytu byla jak na počátku, tak na konci měření  

temporo-parieto-okcipitální.  

 Tato výzkumná práce poskytuje informace o vlivech mentálního stresu na 

elektrickou aktivitu svalů a mozkovou činnost. Byly zodpovězeny předem stanovené 

hypotézy, a i přes jejich nepotvrzení, může tato práce posloužit lidem, jež se podobnou 

tématikou zabývají, nebo lidem, kteří se v situacích zvýšeného mentálního stresu často 

vyskytují, a toto téma je zajímá.  
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Příloha č. 1: Schválení etické komise 

 

 
 

 



 

 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas – vzor 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 v souladu se Zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (§ 

28 ods. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně (č. 96 

Sb. m. s.) bych Vás chtěla požádat o souhlas s účastí na studii k diplomové práci 

prováděné studentkou pátého ročníku magisterského studia oboru Fyzioterapie na FTVS 

UK v Praze Bc. Markétou Maškovou. 

 Studie se zabývá souvislostí mezi mentálním stresem, elektrickou aktivitou 

trapézových svalů a elektrickou aktivitou mozku. 

 V rámci výzkumu budete řešit 3 testy na počítači. Doba řešení jednotlivých úkolů 

v každém testu bude časově omezena. Časový limit bude znázorněn na monitoru 

počítače. Během těchto testů budete mít na vybraných svalech umístěny elektrody 

povrchové elektromyografie, pomocí kterých bude snímána elektrická aktivita daného 

svalu. Dále budete mít na hlavě uloženy elektrody pro snímání elektrické aktivity 

mozku. Délka této studie bude přibližně 45 minut. Podstatou výzkumu je zjistit, jak se 

projeví tato zvýšená mentální zátěž na organismus – zda bude mít vliv na elektrickou 

aktivitu svalu a mozku. Použití elektroencefalografie a povrchové elektromyografie je 

neinvazivní. Testů, které budete řešit, se nemusíte obávat a rozhodně se na ně nemusíte 

nijak připravovat. Před vlastním experimentem budete požádáni o vyplnění dotazníku. 

  Také Vás chci ujistit, že Vaše osobní data nebudou nikde zveřejněna a nebudou 

zneužita.  

 Prohlašuji, že dnešního dne jsem byl(a) řádně poučen(a) odborníkem v daném 

oboru o průběhu celé studie. Odborný pracovník mě také dostatečně seznámil s 

obsahem tohoto informovaného souhlasu. Všem informacím jsem dobře porozuměl(a), 

popřípadě jsem měla možnost zeptat se odborníka na dodatečné otázky. 

 Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji svoji dobrovolnou účast v této studii a 

souhlasím s použitím výsledků studie v diplomové práci. 

Datum 

Jméno, příjmení a datum narození sledované osoby   Podpis 

Jméno a příjmení osoby provádějící poučení  Podpis 



 

 

Příloha č. 3: Nasazení standardní EEG čepice s 21 registračními elektrodami 

rozloženými v systému 10-20  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Umístění registrační elektrody EMG na m. trapezius pars descendens a 

referenční elektrody na dorzum ruky 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Příprava místnosti k vlastnímu měření 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6: Mentální testy 

Test z českého jazyka 

1. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena ze slov: 
     Petr _pozoroval Pavla, knihy byly _daněny, _lít kafe, vítr jí _cuchal vlasy 
  a) s, s, z, s 
 b) z, z, z, s 
 c) z, z, s, z 
 d) z, z, s, s 
 
2. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena ze slov: 
    _těží jsem viděl na cestu, _hlížet z kopce do údolí, _lezl všechny hory u nás, je 
_běhlý v matematice 
 a) s, z, s, z 
 b) s, s, z, z 
 c) z, z, z, s 
 d) z, s, z, z  
 
3. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena ze slov: 
   _cvrklé  jablko, _bil dřevěný domek, _tropit scénu, _hlédl výstavu soch 
 a) s, s, z, z 
 b) s, z, s, z 
 c) z, s, s, s 
 d) z, z, s, s 
 
4. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena ze slov: 
    f_ze dvou společností, nesch_dná cesta, s_ra, vysoká t_je 
 a) ů, ů, u, ů 
 b) ú, ů, ů, ú 
 c) u, ú, ů, ů 
 d) ú, ů, ú, ú 
 
5. označte odpověď, kde jsou správně doplněna y/i, ý/í: 
    roste tady p_chavka, v_skat ve vlasech, špl_chanice, v_kev má sudozpeřené listy 
 a) ý, í, í, y 
 b) ý, í, í, í 
 c) ý, í, í, i 
 d) i, i, y, y 
 
6. označte odpověď, kde jsou správně doplněna y/i, ý/í: 
    Př_b_slav, V_toň, P_šely, B_lovice, obec Osová B_t_ška 
 a) i, y, ý, y, í, í, ý 
 b) i, i, í, y, í, í, ý 
 c)  y, i, ý, ý, i, ý, ý 
 d) i, y, ý, y, í, i, í 
 
7. Mezi díla Jana Nerudy nepatří: 
 a) Hřbitovní kvítí 
 b) Balady a romance 
 c) Prosté motivy 



 

 

 d) Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 
 
8. Mezi díla Karla Havlíčka Borovského nepatří: 
 a) Tyrolské elegie 
 b) Epigramy 
 c) Cikáni 
 d) Král Lávra 
 
9. Karel Jaromír Erben napsal: (vyber jednu správnou) 
 a) Kytice z pověstí národních 
 b) Staré pověsti české 
 c) Temno 
 d) U nás 
 
10. Autorem díla Psohlavci je:  
 a) Svatopluk Čech 
 b) Jan Ámos Komenský 
 c) Alois Jirásek 
 d) Bohumil Hrabal 
 
11. Autorem díla Slezské písně je: 
 a) Alois Jirásek 
 b) Petr Bezruč 
 c) Karel Jaromír Erben 
 d) Karel Čapek 
 
12. Věc Makropulos napsal: 
 a) Karel Hynek Mácha 
 b) Karel Čapek 
 c) Alois Jirásek 
 d) Karel Jaromír Erben 
 
13. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena: 
       zal_kat se, sl_nout, v_no, seděl na b_dle, b_kovec 

a) i, i, i, y, ý 
b) i, y, y, ý, í 
c) y, y, í, i, ý 
d) ý, ý, i, í, y 

 
14. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena: 
 l_žina, pl_tvat, Bos_ně, s_rý chlapec 

a) i, ý, y, i 
b) i, ý, y, y 
c) i, ý, y, ý 
d) i, y, i, y 

 
15. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena: 
 Petr s_pal už od rána, s_vý holub, v_žle, v_r na vodě 

a) i, i, y, y 
b) i, i, ý, i 



 

 

c) i, i, y, ý 
d) i, i, y, í 
 

16. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena: 
      v_sutá hrazda, ťuh_k, pozb_t majetek, bab_ka 

a) i, i, ý, y 
b) i, ý, ý, ý   
c) i, ý, ý, y 
d) y, y, y, i 

 
17. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena: 
     tam_jší, zapom_l, zm_nit se,  uzem_ní 

a) ě, ně, ě, ně 
b) ně, ně, ě, ě 
c) ě, ě, ně, ně 
d) ě, ně, ě, ě 

 
18. označte odpověď, kde jsou správně doplněna chybějící písmena: 
       beze _ se neobejdou, běží ke _ kočka, najdeš _ nahoře 

a) mě, mně, mě 
b) mně, mně, mě 
c) mně, mě, mě 
d) mě, mě, mě 

 
 

Test z matematiky 
1. Jestliže od součinu čísel 30 a 20 odečteme čtyřnásobek čísla 12 bude výsledkem 
číslo? 
 a) 552       
 b) 442 
 c) 312 
 d) 302 
 
2. Vyřešte rovnici a označte správný výsledek. 2(4x + 1) – 4 = 7x + 224 

a) 262 
b) 226     
c) 180 
d) 280 

 
3. 4 zahradníci posekají všechny dané zahrady za 12 hodin. Kolik zahradníků je potřeba 
ještě přijmout, aby to stihli za 8 hodin? 

a) 1 
b) 2            
c) 3 
d) 4 

 
4. Jaký je výsledek podílu čísel  0,008 a 0,04? 

a) 0,002 
b) 0,02     
c) 0,2 



 

 

d) 2  
 
5. Od součinu čísel 12 a 24 odečtěte osminásobek čísla 11. Výsledkem je číslo? 

a) 220 
b) 210     
c) 200 
d) 202 

 
6. Jestliže k podílu čísel  0,006 a 0,2 přičtete součin čísel 10 a 0,4 dostanete číslo?  

a) 4,30 
b) 4,03 
c) 4,003   
d) 43,0  

 
7. V pekárně je běžně 6 pekařů a housky jim trvá upéct 8 hodin. V pondělí ale dva 
pekaři do práce nepřišli. Jak dlouho museli být zbývající pekaři v pondělí v práci, aby 
upekli stejný počet housek jako každý jiný den? 

a) 7 hodin 
b) 9 hodin 
c) 11 hodin    
d) 12 hodin 

 
8. Urči číslo x, pro které platí: 2462-x = 420: (94 – 24) 

a) 2546 
b) 2456 
c) 2004                
d) 1420 

 
9. Číslo 8544 zaokrouhlete na desítky a vynásobte číslem 165 zaokrouhleného na 
stovky. Výsledek je? 
 a) 1 002 000 
 b) 1 620 010 
 c) 1 708 000            
 d) 1 780 200 
 
10. Uveďte výsledek příkladu v gramech. 10kg + 34g – 5kg + 2g = 

a) 532 gramů 
b) 5036 gramů 
c) 5320 gramů      
d) 0,52 gramů 

 
11. V kině je 320 míst k sezení, film se promítá pouze, jsou-li zaplněné alespoň ¾  kina. 
Kolik sedaček může být neobsazených, aby se film pustil? 

a) 70 
b) 75 
c) 80                
d) 120 

 



 

 

12. Kino začalo promítat v 20 hodin 5 minut. Nejprve 6 minut „běžely reklamy, poté 
z technických důvodu vypadl zvuk a trvalo celých 13 minut, než tento problém technici 
vyřešili. Film skončil ve 21 hodin 58 minut. Jak dlouho trval samotný film? 

a) 62 minut 
b) 110 minut 
c) 78 minut                          
d) 94 minut 

 
13. Uveďte výsledek příkladu v gramech. 12kg + 20dkg + 1,2t – 14dkg =  

a) 1200060 gramů 
b) 204220 gramů                   
c) 1201220 gramů 
d) 1212060 gramů 

  
14. Které číslo leží na číselné ose uprostřed mezi čísly -260 a 146? 
 a) 110 
 b) 15 
 c) -57                 
 d) -114 
 
15. Dva brigádníci se dělí o peníze, a to o 4000 Kč, přičemž jeden dostane o 800 Kč 
více než ten druhý. V jakém poměru si peníze rozdělí? 
 a) 3:2 
 b) 4:1 
 c) 4:3         
 d) 3:5 
 
16. Kolikrát je součin čísel 15 a 24 větší než dvojnásobek podílu čísel 720 a 12?  
 a) šestkrát 
 b) pětkrát 
 c) čtyřikrát   
 d) třikrát  
 
17. Marek měl v bance na začátku roku 9000 Kč. Na konci roku, díky úroku, tam měl 
9450 Kč. Jaká je výše úroku v procentech?  
 a) 2,5 % 
 b) 5% 
 c) 7%                
 d) 7,5 % 
 
18. Uveďte 45 sekund v minutách 
 a) 1,5 * 101 min 
 b) 2,5 * 102 min 
 c) 7,5 * 10-1 min               
 d) 7,5 * 101 min 
 
19. Z nabízených letopočtů vyberte ten, který označuje číslo 1763 
 a) MDCCLXIII 
 b) MDCXLIX 
 c) MDCCLXXII             



 

 

 d) MDCLXI 
 
20.  9/5 dkg uveďte v gramech  
 a) 180 g 
 b) 0,18 g 
 c) 18 g         
 d) 9,5 g 
 
21. Vynásobte druhou mocninu čísla 4 druhou odmocinou čísla 16 a tento součin 
vydělte třetí mocninou čísla 2. Dostanete: 
 a) 8 
 b) 12 
 c) 14          
 d) 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Mentální testy, ukázka počítačové verze 

Test z českého jazyka 

 
 

Test z matematiky 

 
 

 

 



 

 

Color word test 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8: Zkrácená verze Eysenckova dotazníku 

EPQ-R 

zkrácená verze 

Jméno Věk Pohlaví Povolání Datum vyšetření 

Instrukce: Odpověď vyznačte křížkem do okénka ve sloupci ANO nebo do okénka ve 

sloupci NE u každé otázky. Test neobsahuje žádné správné či nesprávné odpovědi ani 

žádné „chytáky“. Pracujte rychle, nad odpovědí se příliš dlouho nerozmýšlejte.  

               ANO   NE       

1. Střídají se u Vás často dobrá a špatná nálada?   

2. Přikládáte velký význam tomu, co si lidé myslí?   

3. Jste upovídaný?   

4. Dodržíte vždy své sliby i navzdory různým překážkám?   

5. Cítíte se někdy „mizerně“ a nevíte proč?   

6. Dělalo by Vám starosti, kdybyste měl dluhy?   

7. Myslíte si o sobě, že máte velmi živou povahu?   

8. Zachtělo se Vám někdy něčeho dalšího, než co Vám skutečně patřilo?   

9. Jste často podrážděný?   

10. Užíval byste léky, které mohou mít škodlivé či neobvyklé účinky?   

11. Poznáváte rád nové lidi?   

12. Svedl jste někdy vinu na někoho jiného, ačkoliv jste věděl, že jste 

chybu udělal vy sám? 

  

13. Jsou Vaše city lehce zranitelné?   

14. Jednáte raději podle vlastního uvážení než podle předpisů?   

15. Dokážete se obyčejně úplně uvolnit a bavit ve veselé společnosti?    

16. Jsou všechny Vaše zvyky dobré a žádoucí?    

17. Zdá se Vám často, že máte všeho „plné zuby“?   

18. Mají pro Vás dobré chování a bezúhonnost velký význam?   

19. Jste obyčejně první při navazování nových přátelství?   

20. Přivlastnil jste si někdy něco (třeba jen špendlík nebo knoflík), i když 

Vám to nepatřilo? 

  

 

 

 



 

 

21. Řekl byste o sobě, že jste nervózní?   

22. Myslíte si, že je manželství staromódní a že by mělo zaniknout?   

23. Dokážete lehce oživit nudnou společnost?   

24. Už jste někdy pokazil nebo ztratil něco, co patřilo někomu jinému?   

25. Jste člověk, který se často trápí?   

26. Spolupracujete rád s druhými lidmi?   

27. Máte při společenských příležitostech sklon držet se stranou?   

28. Trápí Vás, když víte o nedostatcích ve své práci?   

29. Řekl jste někdy o někom něco zlého nebo velmi nepěkného?   

30. Řekl byste o sobě, že jste nervózní nebo že žijete v napětí?   

31. Myslíte si, že lidé věnují příliš mnoho pozornosti zabezpečování 

budoucnosti spořením a uzavíráním pojistek? 

  

32. Setkáváte se rád s lidmi?   

33. Byl jste někdy jako dítě drzý ke svým rodičům?   

34. Trápíte se po nějaké nepříjemné zkušenosti dlouho?   

35. Snažíte se nebýt k lidem hrubý?   

36. Máte kolem sebe rád hodně pohybu a vzrušení?   

37. Podváděl jste už někdy při nějaké hře?   

38. Máte problémy „s nervy“?   

39. Chtěl byste, aby se Vás lidé báli?   

40. Využil jste někdy výhod, které Vám z někoho plynou?    

41. Když jste mezi lidmi, jste ve většinou zticha?   

42. Cítíte se často osamělý?   

43. Je lepší řídit se pravidly společnosti než jít vlastní cestou?   

44. Myslí si o Vás lidé, že jste velmi živý?   

45. Jednáte vždy v souladu s tím, co říkáte?   

46. Trápí Vás často pocit viny?   

47. Odkládáte někdy na zítřek to, co byste měl udělat dnes?   

48. Dokážete rozproudit zábavu ve společnosti?   

 

 

 


