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Abstrakt 

 

Název práce: Vliv teploty na diving reflex 

Souvislosti: Je pravděpodobné, že souhrn obranných systémů organismu na změny teplot 

označovaný jako diving reflex probíhá u každého jedince rozdílně v závislosti na fyzické 

připravenosti. 

Cíle práce:   Ověřit vliv teploty na diving reflexu u dvou výkonnostně rozdílných 

skupin – zkušených a začínajících potápěčů. Na základě experimentálního testování 

v teplé a chladné vodě, zjistit reakce organismu na rozdílné podmínky okolí. Na základě 

fyziologických změn organismu, posoudit zda byla prokázána fyziologická schopnost 

organismu, označovaná jako diving reflex.  

 

Metoda: Experimentální testování začínajících potápěčů (n = 5) a zkušených 

potápěčů (n = 5) v teplé vodě o teplotě 20 – 25 °C a chladné vodě o teplotě 4 – 6 °C ve 

stavu statické apnoe (bezdeší). Na základě naměřených hodnot změn organismu, srdeční 

frekvence, saturace kyslíku, převažujícího vlivu sympatiku a parasympatiku, 

koncentračního a relaxačního indexu posoudit rozsah reakce organismu a následné 

zapojení obranných systémů organismu zvaných jako diving reflex. K posouzení rozdílu 

mezi skupinami byly použity statistické metody – Cohenovo d a Kolmogorův-Smirnův 

test. 

 

Výsledky: Výsledky experimentu neprokázaly ani u jednoho sledovaného subjektu 

v obou skupinách natolik významné rozdíly naměřených hodnot, aby bylo možné označit 

reakci organismu za diving reflex. 

 

Klíčová slova: Freediving, diving reflex, potápění, fyziologická reakce, vliv teploty. 

  



 

 

Abstract 

 

Title:  Influence of temperature on the diving reflex 

 

 

Background: It is likely that the sum of the defense systems of the organism to changes 

in temperature known as the diving reflex occurs in each individual differently depending 

on the physical preparedness. 

 

Objectives: Check the effect of temperature on performance-diving reflex two 

different groups - experienced and novice divers. On the basis of experimental testing in 

hot and cold water, check the reaction of the body to different environmental conditions. 

Based on the physiological changes in an organism to assess whether it was demonstrated 

physiological ability of the body, known as the diving reflex. 

 

Methods: Experimental testing beginner diver (n = 5) experienced divers (n = 5) in 

hot water of temperature 20 - 25 ° C and cold water at a temperature of 4-6 ° C in the 

static apnea. Based on the measured values, changes in the body, heart rate, oxygen 

saturation, the overriding influence of sympathetic and parasympathetic, concentration 

and relaxation index to assess the extent of reaction of the organism and the subsequent 

involvement of the defense systems of the organism, as called diving reflex. To assess the 

difference between groups were used statistical methods - Cohen da Kolmogorov-

Smirnův test. 

 

Results:  The results of experiments have either at one of the reference body in both 

groups significant enough differences of measured values in order to indicate reaction of 

the organism for diving reflex. 

 

Keywords: Freediving, diving reflex, diving, physiological reactions, effects of 

temperature.  
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1. Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá působením vlivu teploty na  diving reflex u lidského 

organismu. Práce je zaměřena na reakci organismu na okolní prostředí, která se nejvíce 

projevuje při potápění na nádech (freediving). Tyto reakce se nazývají diving reflex, 

označují souhrn obranných systémů organismu. Při změnách prostředí je nejvíce ovlivněn 

kardiovaskulární systém. Diving reflex nastává při snížení teploty lidského těla, a to 

především obličejové části, následkem nízké teploty vodního prostředí. Při potápění 

působí na lidský organismus mnoho podnětů jako je například teplota vody, tlak, ale i 

podněty, které mohou být ovlivněny námi. Mezi nejdůležitější podněty, které mohou být 

ovlivněny člověkem, patří zvládání stresu, trénovanost organismu a koncentrace. Lidský 

organismus na všechny tyto podněty reaguje a mění se v závislosti na jejich síle a 

intenzitě. Projevy diving reflexu mohou být v podobě změn srdečního rytmu, saturaci 

kyslíku a míry zapojení autonomního nervového systému. To vše lidský organismus 

pociťuje při změnách okolního prostředí. Bakalářská práce se zaměřuje právě na tyto 

reakce organismu u dvou rozdílných skupin, které byly testovány v statické apnoe 

(bezdeší)  ve vodě o teplotách 20 °C až 25 °C a 4 °C až 6 °C. 
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1. 1. Historie nádechového potápění 

Hluboký nádech a zadržení dechu je historicky nejstarší způsob naplnění lidských snah o 

proniknutí pod vodní hladinu. První zmínky se datují už od roku 4 500 př. Kr. 

Z archeologických nálezů bylo zjištěno, že lidé se dříve potápěli pro perly a mušle, které 

nebylo možné jinak vylovit než potopením se pod hladinu a vylovením z mořského dna 

pomocí vlastního úsilí. Již staří Řekové byli velmi známí potápěním se pro mořské 

houby, které od antických dob až do nedávna měly velkou cenu. Sběr mořských hub byl 

vykonáván od nepaměti. Nejvíce se sběrem proslavila skupina řeckých ostrovů, poblíž 

malé Asie, kde se potápěči potápěli až do hloubek 30 m. Také v Asii má nádechové 

potápění dlouhou historii trvající přes 2000 let. Zde bylo tradicí, že se potápěly výhradně 

ženy. Podle pověsti to bylo díky většímu množství podkožního tuku, které je chránilo 

před chladem. Tato skupina žen byla známa pod jménem „Ama“ a využívaly se na sběr 

perlorodek již od útlého mládí. (M. Šuhájek, 2000) 

Další významnou zmínkou v historii jsou potápěči známí pod jménem „Taravana“ žijící v 

jihopacifickém souostroví Tuamotu. Tito potápěči dosahovali velkých hloubek pomocí 

čtyř až šestikilového závaží připevněného na nohách, ke sběru perel z mořského dna. 

Rychlost sestupu se pohybovala okolo 80 až 100 metrů za minutu. U mořského dna 

setrvali až jednu minutu a celý ponor trval okolo dvou minut. Taravana přišli na zvláštní 

způsob potápění na nádech, který postupně zvyšoval hypoventilaci a oni se tak mohli 

potápět šestkrát až patnáctkrát za hodinu, a to po celých dlouhých šest hodin denně. Díky 

těmto extrémním ponorům se u mnoha potápěčů projevila dekompresní nemoc a u 

několika případů skončila smrtí, dnes známým syndromem Taravana. (M. Šuhájek, 2000)  

Nádechové potápění se využívalo pro sběr potravy, ale i pro vojenské účely. Potápěči 

sabotovali nepřátelské lodě a vyzvedávali předměty z potopených lodí, to si poznamenal 

Marco Polo (1254 – 1324) v zápiscích ze svých cest, kde se setkal se skupinou potápěčů, 

kteří se byli schopni ponořit do hloubky 20 – 30 metrů.  V Evropě a v západní civilizaci 

se nádechové potápění rozšířilo až ve dvacátém století, a to převážně v jeho druhé 

polovině. Po druhé světové válce začal tzv. „hon na rekordy“, kdo se dokáže potopit 

hlouběji a déle. 
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 Ve Francii se objevily první zmínky o lovu ryb pod hladinou v druhé polovině dvacátého 

století. Potápěči byli vybaveni potápěčskou maskou a ploutvemi. V rukách drželi 

mohutnou harpunu, pomocí které lovili ryby. Vše prováděli jen pomocí vlastního 

nádechu na hladině. Tato činnost se velmi rychle rozšířila a dnes je známá jako 

Spearfishing a je označována za sportovní disciplínu. Nádechové potápění, kvůli malým 

ekonomických nákladům, se rychle rozšířilo mezi širokou veřejnost a stalo se oblíbenou 

volno časovou aktivitou. V padesátých letech se objevily první experimenty 

s nádechovým potápěním do větších hloubek. Mezi první známé osoby patří např. 

Raimondo Bucher, který se v letech 1940 potopil do 30 m. O několik let později ho 

překonal Enzo Maiorca, který se dokázal potopit v roce 1962 do hloubky 50 m. Postupem 

času potápěči na nádech dosahovali větších hloubek jako třeba Jacques Mayolo, který 

jako první dosáhl v letech 1976 hranice 100 m. V současné době je potápění na nádech 

akceptovanou sportovní disciplínou, která má svou mezinárodní organizaci známou pod 

názvem Association Internationale pour le Développment de l Apnée (AIDA). Dnešní 

vrcholoví freediveři dosahují tak extrémních hloubek, že z hlediska poznatků soudobé 

medicíny, se pohybují na hranici svých interpretačních možností. (F. Novomeský, 2013) 

 

1. 2. Člověk ve vodě 

Při zkoumání evoluci člověka bylo zjištěno, že život vyšel z oceánu. Prvními počátky 

života byly jednobuněčné organismy, které se postupně vyvinuly do rozvinutějších 

životních forem. Tyto složitější organismy se vyvinuly v ryby a další živočichy, kteří 

hledali vhodné podmínky pro život i na souši. Tento vývoj vedl k vyvinutí plic u 

suchozemských tvorů.  O několik miliónu let později se někteří savci rozhodli opět vrátit 

pod mořskou hladinu, aby si vychutnali životní prostředí, které bylo kdysi jejich 

domovem. Jelikož teplokrevným živočichům zůstaly plíce, museli pojmout freediving 

jako svou životní cestu. Mezi tyto nejznámější živočichy patří velryby, delfíni a tuleni, 

jež jsou stejně savci jako člověk. Když se nad tímto problémem člověk zamyslí, dojde 

k závěru, že lidský evoluční vývoj je stejný a nese část podobného genetického kódu, 

který člověku umožňuje řadu fyziologických reakcí, kterým říkáme diving reflex. 
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Právě tento reflex se nejvíce projevuje u nádechové potápění neboli freedivingu, což je 

sport, který spočívá v zadržení dechu a proniknutí pod vodní hladinu. Člověk se už od 

nepaměti snaží pod vodou vydržet dlouhé minuty a potopit se do velkých hloubek, a to 

jen s přičiněným svého vlastního úsilí. Je až pozoruhodné, jak má lidský druh podobné 

možnosti pro pohyb pod vodní hladinou jako ryby díky evolučnímu vývoji. Je všeobecně 

známo, že novorozené dítě se neutopí. Reflexně zadrží dech a začne plavat stejně jako 

mládě delfína nebo velryby. Postupně s přibývajícím věkem tuto schopnost člověk ztrácí. 

Je velmi zajímavé, že při zadržení dechu klesá u člověka jeho tepová frekvence a to až o 

5 – 7 % u netrénovaného jedince. Trénovaný člověk na nádechové potápění dokáže snížit 

svojí tepovou frekvenci až o 15 %. Když ponoříme obličejovou část do vody, tak nám 

díky termoreceptorům klesne srdeční frekvence až o 20 %. (Y. Kawakami, 1967) 

Velmi neobvyklou schopností, kterou člověk disponuje, je řízení svého dechového rytmu 

pomocí vědomí (zpomalení dechu, zadržení nebo zrychlené dýchání), které je velmi 

neobvyklé u suchozemských živočichů. Všechny tyto schopnosti vedou k úspoře kyslíku 

a energie.  U stavby lidského organismu si můžeme všimnout mnoha zajímavých aspektů, 

které člověku umožňují pohyb a krátký pobyt pod vodní hladinou. Například stavby 

našeho nosu, který není plochý jako u většiny zvířat, ale otvory směřují dolů. Člověk sice 

nemůže uzavřít nosní dutinu jako kytovci nebo ploutvonožci, ale i tak se voda dostane do 

nosní dutiny velmi obtížně. Dalším zajímavým aspektem jsou naše rty, jež téměř 

dokonale uzavírají dutinu ústní, a vytvoří tak vodotěsné prostředí. Těmito schopnostmi se 

může pochlubit pouze člověk, a tak může překonávat stametrové hloubky a zadržet dech 

na několik minut pod vodní hladinou. Ve freedivingu se nejvíce uplatňuje diving reflex 

z důvodů úspory energetických zásob, které jsou pro freedivera nezbytně důležité a někdy 

jsou otázkou života a smrti. (Z. Schuster, 2009) 
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2. Teoretická východiska 

2. 1.Diving reflex  

V průběhu evoluce se u všech mořských savců, kteří se musejí ponořovat pro potravu do 

velkých hloubek, vyvinuly složité obranné systémy na ochranu centrální nervové 

soustavy (CNS), která řídí asfyxii, hypoxii a především přizpůsobení kardiovaskulárního 

systému. Tento soubor obranných mechanismů se nazývá potápěčský reflex (diving 

reflex), který je nejenom u mořských savců, ale také u člověka. Potápění a spousta 

dalších vodních sportů se stávají postupem času velmi populární, proto je velmi důležité 

se ujistit o způsobilosti zdravotního stavu každého zájemce o tyto sporty. Potápění je pro 

lidský organismus velmi náročné a každý by měl podstoupit lékařskou prohlídku, která 

by měla obsahovat ergometrické vyšetření a diving reflex. Diving reflex je přirozená 

reakce organismu na ponoření těla, zejména obličeje do studené vody. (F. Lemaitre, 

2015) 

 

Aferentní část začíná podrážděním termoreceptorů kůže a to především obličejové části, 

podílí se i aferentace při ztíženém venózním návratu při apnoe, zvýšený arteriální tlak 

(podráždění karotického sinu) a intrathorakální receptory při zvýšení nitrohrudního tlaku. 

Eferentní část obstarává nervus vagus, který tlumí tvorbu vzruchů v sinusovém uzlu. 

Objevují se poruchy srdečního rytmu v podobě atrioventrikulární disociace, 

supraventrikulárních či komorových extrasystol, nodálního rytmu a přechodné asystolie. 

Důsledek tohoto reflexu je mnohem účinnější ve studené vodě.  Při tomto reflexu může 

dojít k plicnímu edému, který je způsoben vazokonstrikci cév. (G. Smith, 2012) V 

extrémních případech se může objevit i náhlá reflexní zástava srdeční činnosti, tzv. 

vagová smrt. Popisuje se jako důsledek prudkého ochlazení povrchu těla, zejména 

obličeje, a to ve středních partiích čela a v okolí kořene nosu, ve spojení s apnoe. Je 

popisována jako extrémní případ reakce organismu na působení studené vody, známé pod 

označením diving reflex. (V. Zeman, 2006, s. 37) 
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Jak uvádí V. Berková ve své práci, největší bradykardie nastává při ochlazení čela 

jedince, tedy při podráždění I. větve trojklanného nervu. Při diving reflexu dochází 

k regulaci spotřeby kyslíku v organismu. V plicích, krvi a tkáních dochází k omezení 

spotřeby kyslíku a proto je spuštěn mechanismus určující dodávky kyslíku srdci a mozku, 

zatím co méně citlivé orgány vystačí se zásobou kyslíku, anaerobním metabolismem 

nebo snížením metabolismu. Už v průběhu intrauterinního vývoje člověka dochází 

k vývoji tohoto reflexu. Diving reflex se řadí k funkčním zátěžovým testům. (V. Berková, 

2005) 

  



16 

 

 3. Důležité fyziologické aspekty při diving reflexu 

 3. 1. Fyziologie srdce 

Nejdůležitějším ústředním orgánem krevního oběhu je srdce, které udržuje pohyb krve 

v cévním systému. Srdce pracuje jako čerpadlo, které převádí krev ze žilní části do oběhu 

tepen. Činnost srdce je neustálá, nepřetržitá a to již před narozením člověka. Zástava této 

neustále činnosti (srdeční zástava), znamená rychlou smrt organismu během několika 

málo minut. Aby srdce dostálo náročným požadavkům neustálé činnosti, je srdeční sval 

neobvyklým druhem svalu, který má velkou podobnost jako svaly kosterního typu (např. 

rychlost stahu), ale i typu svalu hladkého (např. vytrvalost v činnosti). Nazýváme jej 

srdečním svalem, neboli myokardem. (V. Selinger, R. Vinařický, 1980) 

 

Myokard je složen z jednojaderných až dvou jaderných úseků, které jsou navzájem 

spojeny můstky, a tak vytváří svalová tkáň jakou si síťovinu. V protoplasmě 

(metabolicky aktivní živá část obsahu buňky) jsou uprostřed uložena jádra a myofibrily 

(svalové vlákénko, které je základní kontraktilní jednotka svalové buňky). Fibrily se 

rozpadají na tmavší a světlejší oddíly (jednolomné isotropní a dvojlomné anisotropní). 

Tyto oddíly leží přibližně na stejné úrovni ve všech myofibrilách, a tak vytváří příčně 

pruhovaná svalová vlákna. Funkčnost spojení těchto jednotlivých úseků srdečních 

svalových vláken je velmi důležité, z důvodů že těmito spojkami přecházejí vzruchy na 

sousední úseky svalstva, a tak celé velké oddíly myokardu se vždy stahují jako jeden 

celek. (V. Selinger, R. Vinařický, 1980) 

 

Vazivová tkáň lemující pravý a levý otvor síňokomorových (tzv. srdeční skelet), s níž 

souvisí i cípaté srdeční chlopně jsou oporou srdečního svalu. Činnost chlopní zajišťuje 

správný směr krevního proudu. Stěna síní a srdečních komor pak vytvářejí složité 

uspořádání skupin svalových vláken, které probíhají podélně, kruhovitě a také šikmo 

v několika vrstvách. Srdeční síně jsou spíše jen shromaždištěm krve k naplnění komor a 

mají svalovou stěnu poměrně tenkou. Svalstvo srdeční stěny komor, udržuje krev 

v krevním oběhu a je ve shodě s funkcí mohutnější než svalstvo síní. Levá komora více 

nežli pravá. (V. Selinger, R. Vinařický, 1980) 

Srdce člověka i srdce savců má čtyři dutiny: dvě síně (atrium) a dvě komory neboli 

latinsky ventriculus. Pravou část srdce pak vytváří pravá síň s pravou komorou oddělené 

od sebe přepážkou obdobně vytvořené levé části srdce. Mezi síní a komorou s velkými 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/metabolicky
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aktivni
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tepnami jsou otvory s chlopněmi, které zabezpečují správný směr pohybu krve ze síně do 

komory. Chlopeň cípatá neboli latinsky atrioventrikulární, která se nachází mezi srdeční 

síní a srdeční komorou v pravé části srdce, se nazývá chlopeň trojcípá (valva 

tricuspidalis). V levé části srdce se pak nachází chlopeň dvojcípá (valva bicuspidalis). 

Aby se chlopně při stahu komor nevyvrátily díky velkému přetlaku krve do srdečních 

síní, jsou drženy na okrajích tzv. šlašinkami, které vycházejí z papilárních svalů, jež jsou 

výběžky srdeční svaloviny, která je lokalizována v srdečních komorách. Mezi velké tepny 

a srdeční komory jsou také uloženy chlopně poloměsíčité (valva semilu nares), které 

v době vypuzování krve ze srdce na sebe kapsovitě přiléhají a zabraňují tak zpětnému 

odtoku krve do komory. Z aorty neboli srdečnice nad poloměsíčitými chlopněmi tepny 

věnčité neboli koronární, které zásobují krví srdeční sval. Příslušné žíly jsou pak 

vyústěny do pravé síně. Vnitřek srdečních dutin je chráněn tenkou srdeční nitroblanou 

(endokardem), která je podobná vnitřní výstelce cév. Samo srdce se nachází ve 

vazivovém osrdečníku neboli perikardu, který zajišťuje polohu srdce a chrání ho před 

rozšířením velkou náplní krve. (V. Selinger, R. Vinařický, 1980) 

 

3. 2. Vlastnosti srdečního svalu 

Srdeční sval (myokard) má dvě základní vlastnosti: dráždivost a stažlivost. 

 Dráždivostí (excitabilitou) rozumíme schopnost srdečního svalu se na vhodný podnět 

zkrátit, smrštit se. Za normálních okolností je podnětem ke smrštění elektrický impulz, 

vycházející ze zvláštních oblastí myokardu. 

 

 Smrštění (kontrakce) srdečního svalu vede ke zmenšení objemu dutiny síně nebo komory 

a k vypuzení krve. Stahu myokardu říkáme systola. Opakem systoly srdečního svalu 

je diastola, vyvolaná ochabnutím svaloviny a zvětšením objemu síní a komor. 

Srdeční sval reaguje na dostatečný podnět maximální kontrakcí. Je tedy jedno, je-li 

podnět svou intenzitou právě postačující nebo je zbytečně velký. Smrštění svalu je vždy 

maximální. Pro smrštění je pouze důležité, aby podnět byl dostatečný, tj. prahový. 

Systoly a diastoly síní a komor na sebe přesně navazují. Srdeční sval pracuje trvale a 

rytmicky a zajišťuje tak nepřetržité přečerpávání krve. Rytmické smršťování srdečního 

svalu je vyvoláváno elektrickými vzruchy, které se primárně vytvářejí ve tkáni uzlíku, 

který je uložen při ústí horní duté žíly ve stěně pravé síně. 
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 Tento sinuatriální uzlík je prvním úsekem specializované srdeční svaloviny, schopné 

tvořit a rozvádět elektrické vzruchy. Této svalovině říkáme převodní srdeční systém. 

Sinoatriální uzlík je nadřazeným centrem ( primárním ) srdeční automacie a produkuje 

největší frekvenci vzruchů (kolem 70/min.). V hierarchii důležitosti představuje 

atrioventrikulární uzlík centrum (sekundární ), které vstupuje v činnosti tehdy, když selže 

primární automacie. Je to tak do jisté míry reservním (nouzovým) zařízením k udržení 

života s malou frekvencí vzruchů kolem 35/min. (I. Dylevský, P. Ježek) 

 

3. 3. Potřeba kyslíku a zdrojů energie 

Nutnou podmínku pro správnou činnost srce a jiných orgánů je pravidelný přívod kyslíku 

a živých látek. Srdeční sval má jen velmi malou schopnost pracovat na kyslíkový dluh (tj. 

bez dostatečného a pravidelného množství kyslíku). Srdce je velmi citlivé na nedostatek 

pravidelného přísunu kyslíku. Ukazuje na to i velký počet mitochondrií (membránově 

obalené organely neboli mikroskopické útvary uvnitř svalových buněk, které slouží 

k reakci fyziologických procesů v celé buňce.). Myokard při klidovém stavu spotřebuje 

přibližně 8 – 10 ml/min na 100g, takže hmotnost srdce o 400g, spotřebuje 32- 40 ml/min 

kyslíku, což je 10 až 15 % celkové spotřeby kyslíku organismem. Při fyzické činnost 

stoupá spotřeba kyslíku myokardem na 4 až 5 násobek klidové hodnoty. Celková 

účinnost srdeční práce se pohybuje mezi 15 – 35 %. (C. Marabotti, 2013). 

  

Zásobení srdeční svaloviny (myokardu) je regulováno množstvím kyslíku v srdeční 

svalovině. Klesá-li množství kyslíku v srdečním svalu, zvyšuje se tak průtok krve ve 

výběžkách věnčitých cév, které se rozšiřují. (E. Hohtola, S. Saarela, R. Hissa, 1980) 

Vazodilatace neboli rozšíření cév je vyvolána látkami, které se uvolňují v srdeční tkáni 

během nedostatku kyslíku. Regulace průtoku krve věnčitými tepnami se účastní také 

autonomní nervy jako sympatikus a parasympatikus. (I. Dylevský, P. Ježek) 

Důležitým zdrojem pro srdeční činnost je glukosa (v klidu 31 % a při práci 16 %), velmi 

podobně jako v kosterním svalstvu. Srdce nevyužívá pro svou činnost jen glukosu, ale 

také kyselinu mléčnou, volné mastné kyseliny a jiné štěpné produkty metabolismu jakou 

jsou například sacharidy, tuky a také bílkoviny. Pro udržení automacie (vlastnost srdce) 

je velmi nezbytný správný poměr iontů draslíku a vápníku. Nedostatek těchto látek 

snižuje hlavně stažlivost srdečního svalu. (V. Selinger, R. Vinařický, 1980) 
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3. 4. Srdeční činnosti 

Srdeční funkce se projevuje opakovaným vypuzováním krve do krevného oběhu. Pravá i 

levá část srdce pracuje stejně. Počet systol za časovou jednotku nazýváme tepovou 

frekvencí, objem krve vypuzené jednou systolou tepovým objemem a množství krve 

vypuzené srdcem za minutu minutovým objemem srdeční. (V. Selinger, R. Vinařický, 

1980) 

 

3. 5. Srdeční frekvence 

Srdeční frekvence velmi rychle reaguje na změny organismu, přičemž nejcitlivěji reaguje 

na zvýšení intenzity a zvýšený odpor a emoční stavy. (M. Šenkýř, 2010) 

Rytmus srdečních revolucí neboli cyklů je vyjádřen srdeční (tepovou) frekvencí (TF). U 

novorozence se tepová frekvence pohybuje okolo 130 až 140 tepů za minutu, u dětí pak 

100 až 75 tepů/min. U dospělého člověka kolísá klidová tepová frekvence kolem 70 tepů 

za minutu. Zrychlení této srdeční frekvence se nazývá tachykardie a naopak zpomalení 

bradykardie. Srdeční frekvence je velmi citlivá na řadu nejrůznější podnětů, které 

přicházejí jak ze zevního tak i vnitřního prostředí. (TI. Baranova a kol., 2015)  

 

Ke zvyšování klidové srdeční frekvence přispívají emoce s převahou centrálního 

podráždění, ale také hluk, pozorování nějaká činnosti a motorický neklid. Naopak ke 

snižování srdeční frekvence přispívá centrální útlum např. spánek. Nejnižší hodnoty 

tepové frekvence pak můžeme naměřit ve spánku, kde se hodnoty pohybují okolo 10 až 

20 tepů/nim. Mluvíme pak o basální tepové frekvenci. (V. Selinger, R. Vinařický, 1980) 
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3. 6. Tepový objem 

Systolický (tepový) objem srdeční je množství krve, které je vypuzeno srdcem jednou 

systolou (fáze srdeční revoluce) jedné srdeční komory. Velikost tohoto objemu kolísá 

v klidu mezi 60 až 80 ml, výjimečně i více. Tyto změny v kolísání tepového objemu jsou 

způsobeny z důvodu, že se srdce nedokáže dokonale vyprázdnit, takže po systole zbývá 

pravidelně ještě určité množství krve v komorách. (V. Selinger, R. Vinařický, 1980) 

 

3. 7. Minutový objem srdeční  

Minutový objem srdeční je množství krve, které je srdcem vypuzeno za jednu minutu. Je 

tedy minutový objem určen systolickým objemem a počtem srdečních tepů, tepovou 

frekvencí. (V. Selinger, R. Vinařický, 1980) 

 

3. 8. Autonomní nervový  systém 

„Somatický motorický systém inervuje příčně pruhované svaly, autonomní (vegetativní) 

nervový systém ovlivňuje aktivitu hladkých svalů, srdce a žláz. Z hlediska morfologického 

i funkčního se autonomní eferentní dráhy dělí na sympatikus (část thorakolumbální) a 

parasympatikus (část kraniosakrální). Sympatikus zabezpečuje ergotropní funkce 

(zvýšenou aktivitu, mobilizuje organismus v nebezpečí a stresových situacích) a je 

systémem převážně adrenergním (mediátorem je noradrenalin). Parasympatikus zajišťuje 

trofotropní funkce, umožňuje restituci sil a je systémem cholinergním (mediátorem je 

acetylcholin) – k tomuto mediátorovému systému však patří i pregangliové a některé 

postgangliové neurony sympatiku.“ (Z. Ambler, 2011) 

 

Autonomní systém neboli zkráceně ANS se výrazně podílí na regulaci a řízení srdeční 

činnosti. Sympatické a parasympatické řízení je uspořádáno recipročně, což znamená, že  

nárůst sympatické aktivity je sledován poklesem aktivity parasympatiku. Aktivace 

parasympatiku nemusí být vždy aktivována pomocí změny sympatiku, ale může být tato 

aktivace nezávislá. Oba systémy se mohou současně inhibovat (snížení aktivity) nebo 

aktivovat. (C. Johnstenj a GG. Giesbrecht, 1996) 

 

Parasympatikus má na srdce negativní účinky inotropní (síla srdeční kontrakce), 

dromotropní (rychlost převodů elektrických impulsů srdcem), chronotropní (účinky na 
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srdeční frekvenci) a bathmotropní (ovlivňuje dráždivost svalů), a to z důvodů zvýšené 

vodivosti draslíku a snížení aktivity kontraktilních elementů. (Z. Ambler, 2011) 

 

ANS také zajišťuje stabilitu komorového myokardu. Bradykardie navozená 

parasympatikem prodlužuje diastolický (nejnižší) perfuzní čas a sníží tak požadavky 

srdečního svalu. Oslabení parasympatiku má pak za následek srdeční selhání nebo náhlou 

srdeční smrt. Na srdce pak působí pozitivně sympatikus, a to inotropně, chronotropně, 

dromotropně a bathmotropně. Hyperaktivita sympatiku má za následek hypertenzi, což je 

vysoký krevní tlak v tepnách. (MUDr. L. Kantor, 2003). 
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4. Cíl a metody práce  

4. 1. Cíl práce  

Ověřit vliv teploty na diving reflexu dvou výkonnostně rozdílných skupin – zkušených a 

začínajících potápěčů. Na základě experimentálního testování v teplé a chladné vodě 

zjistit reakce organismu na rozdílné podmínky okolí. Na základě fyziologických změn 

organismu posoudit, zda byla prokázána fyziologická schopnost organismu označovaná 

jako diving reflex.  

. 

4. 2. Metody práce  

Experimentální testování začínajících potápěčů (n = 5) a zkušených potápěčů (n = 5) 

v teplé vodě o teplotě 20 – 25 °C a chladné vodě o teplotě 4 – 6 °C ve stavu statické 

apnoe (bezdeší). Na základě naměřených hodnot změn organismu, srdeční frekvence, 

saturace kyslíku, převažujícího vlivu sympatiku a parasympatiku, koncentračního a 

relaxačního indexu posoudit, rozsah reakce organismu a následné zapojení obranných 

systémů organismu zvaných jako diving reflex. K posouzení rozdílu mezi skupinami byly 

použity statistické metody – Cohenovo d a Kolmogorův-Smirnův test. 

 

4. 3. Subjekty 

První testovací skupinu tvoří probandi, kteří se s přístrojovým ani nádechovým potápění 

dosud nesetkali.  

 

V druhé testovací skupině byli jedinci, kteří mají zkušenosti buď z přístrojového potápění 

(získali minimálně základní licenci z přístrojového potápění), či s nádechovým 

potápěním, u kterých jsou adaptační změny na vodní prostředí větší než u 1. skupiny 

subjektů. Dle normy ČSN (ČSN EN 14153-2 2, 2004). 

 

V každé skupině je 5 sledovaných subjektů. Skupiny se skládaly z pěti mužů v každé 

skupině. Věkový rozptyl vybraných subjektů je od 20 do 26 let. Zdravotní a fyzická 

zdatnost sledovaných subjektů byla nadprůměrná. Všichni členové testovacích skupin 

byli vybráni z řad studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, u kterých byla 
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testována srdeční frekvence, krevní tlak, saturace kyslíku a zapojení sympatiku a 

parasympatiku dále pak koncentrační index a relaxační index ve stavu statické apnoe. 

 

4. 4. Metodika  

Všechny zkoušky byly prováděny ve stejné pozici: subjekt zaujal polohu vsedě, náklon 

trupu nad laboratorní stůl, na kterém byla umístěna plastová káď s vodou. Lokty opřeny o 

stůl, a obličejová část je ponořena do vody o teplotě 20 °C – 25 °C a 4 °C - 6°C.   

 

Na začátku testu, který vyžaduje zadržení dechu, se sledovaný subjekt rozdýchal podle 

své potřeby. Každý test trval minimálně 60 sekund. Pokud sledovaný subjekt vydržel ve 

stavu bezdeší delší dobu, byl i nadále sledován, dokud nevynořil obličejovou část z vody.  

 

První série testů se provedla o teplotě vody 20 °C až 25 °C. Každý člen testovací skupiny 

podstoupil před testem a ihned po ukončení testu měření krevního tlaku. V průběhu testu, 

byl každý subjekt snímán pomocí přístroje oxymetr. Po absolvování první statické apnoe, 

měl každý subjekt 15 minutovou pauzu. 

 

 Po uplynutí této doby sledovaný subjekt absolvoval druhou sérii testů, která byla 

prováděna stejně jako první s rozdílem teploty vody. Teplota vody byla 4 °C až 6 °C. 

Regulace teploty vody byla prováděna pomocí ledu v plastové kádi. K zjištění správné 

teploty vody se použil rtuťový teploměr. Každý test byl zaznamenáván po několika 

časových úsecích. První měření se provedlo před zahájením testu, kdy byly subjektu 

snímány požadované hodnoty (viz. kapitola 5). Po zahájení testu tj. kdy subjekt ponořil 

obličejovou část do vody, byl zaznamenáván po každých 15 sekundách až do doby 

vynoření. Poslední měření se provedlo ihned po vynoření obličejové čísti subjektu 

z vody. 

 

V závislosti prvního a druhého testu se předpokládalo, že u subjektů může dojít k jistému 

přizpůsobení tepové frekvence. Bylo předpokládáno, že výsledky druhého testu budou 

vykazovat celkové uklidnění subjektů a naměřené hodnoty z hlediska adaptace a diving 

reflexu, který je více znatelný v chladnější vodě, budou výrazně nižší než u prvního testu, 

který se provedl v teplejší vodě. 
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První pomoc při experimentu byla zprostředkována vedoucím experimentu – Ondřejem 

Soustružníkem (vodní záchranář), který dohlížel na aktuální zdravotní stav subjektů při 

experimentu. V případě první pomoci bylo vyměněno mokré oblečení za suché a byly 

podávány teplé a sladké nápoje. Při přetrvávajících obtížích jako bolesti hlavy, zimnice či 

znecitlivění obličejové části, by bylo doporučeno subjektům, aby vyhledaly odbornou 

lékařskou pomoc. Každý testovací subjekt před začátkem testu byl informován o průběhu 

a možných rizicích spojených při testování. Svým podpisem na informovaný souhlas 

stvrdil svojí dobrovolnou účast na experimentu a přijmul veškeré podmínky s tímto 

spojené. Informovaný souhlas – viz příloha 2.  

 

Po provedení experimentu bylo získáno mnoho dat, které byly zaznamenávány v průběhu 

testování jak písemnou formou, tak i digitální na měřících přístrojích. K tomuto 

experimentu byl použit pulsní oxymetr, který umožňuje neinvazivní metodou sledování 

saturace tkáně, sledování srdeční frekvence a zapojení autonomního nervového systému, 

který je dopočítáván z rozdílu frekvence jednotlivých tepů – jako vliv sympatiku a 

parasympatiku. Jako další přístroj byl použit digitální tonometr, který slouží ke zjištění 

systolického a diastolického krevního tlaku. Díky těmto přístrojům, bylo možno naměřit 

potřebná data pro tento experiment. Pro zaznamenávání času byly použity digitální 

stopky. 
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5.  Sledované parametry 

 puls (tep)  – Je tlaková vlna, při které je vypuzena krev z levé srdeční komory do 

srdečnice (aorty), ze které je krev rozváděna dalšími tepnami do celého těla. Při měření se 

udává počet tepů za minutu. Způsob měření pomocí pulsního oxymetru. 

 

 saturace krve kyslíkem (Sp02) – Je nasycení krve kyslíkem udávané v procentech. Při 

sledování pomocí pulsního oxymetru je normální hodna okolo 95 – 98 %. Saturace je 

závislá především na tlaku kyslíku v krvi, jehož normální hodnota je 90 až 100 mmHg. 

 

 sympatikus – Je součástí nervového systému. Sympatikus mobilizuje energetické 

rezervy. Srdeční frekvence a síla kontrakce se zvyšuje společně s průtokem krve do 

kosterního a srdečního svalu. Zvýšení sympatiku může nastat při: duševním stresu, 

nadváze, nemoci a fyzickém přetížení. V experimentu byl sledován pouze převažující 

vliv pomocí pulsního oxymetru, který tento vliv dopočítal z rozdílu frekvence 

jednotlivých tepů. Převažující vliv sympatiku je udáván v procentech. 

 

 parasympatikus – Je součástí autonomního nervového systému. Parasympatikus 

převládá, když je člověk v klidu a je třeba akumulovat energii. Snižuje srdeční frekvenci. 

Zvýšení parasympatiku můžeme docílit při: relaxaci, dechovém cvičení, správné stravě. 

Stejně jako u sympatiku byl sledován pouze převažující vliv a tato hodnota je udávána 

v procentech. 

 

 koncentrační index – Tento index je odvozen od aktivity sympatické nervové soustavy. 

Čím je tento index vyšší, tím je více sympatický nervový systém ve frekvenčním souladu 

a tím je větší kontrola nad svým tělem a mozkem. Koncentrační index je udáván 

v procentech pomocí pulsního oxymetru. 
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 relaxační index - Tento index je odvozen od činnosti parasympatického nervového 

systému. Čím vyšší je tento index, tím je vyšší frekvenční soulad a tím větší pocit 

uvolnění a pohody, které tělo cítí. Relaxační index je udáván v procentuálním vyjádření, 

díky pulsnímu oxymetru, který byl použit k jeho zjištění. 
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6. Naměřené hodnoty 

Jak je vidět v tabulce 1 až 10, data jsou rozdělena podle jednotlivých subjektů, které jsou 

označeni čísly podle pořadí, ve kterém absolvovaly testování a dle příslušné skupiny 

např. označení 1 – 1 ( 20° - 25°C), označuje první skupinu a první sledovací subjekt, 

který absolvoval test ve vodě o teplotě uvedené v závorce.   

 

První skupina, kterou tvořily subjekty, které se s potápěním nikdy nesetkaly, absolvovala 

testování v prostředí o pokojové teplotě 18 °C až 20 °C, prováděné v prostorách Fakulty 

tělesné výchovy a sportu. Druhá skupina byla složena ze subjektů, které měly zkušenosti 

a znalosti z přístrojového potápění nebo potápěním na nádech. Tato skupina byla 

testována v prostorách Tyršova domu na Praze 1, kde se nachází bazén Tělovýchovné 

jednoty Sokol. Prostředí bazénu mělo zvýšenou teplotu 27° C a vyšší procento vlhkosti 

vzduchu (62 %). Z tohoto důvodu mohou být u druhé skupiny naměřené výsledky vyšší, 

než u první testovací skupiny.  
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6. 1. Naměřené hodnoty první testovací skupiny 

Tabulka 1 – naměřené hodnoty první testovací skupiny (první sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C – 

6 °C 

1 - 1 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 138/65 62 97 78 22 47 16 

Test – 15 s - 89 99 84 16 57 24 

Test – 30 s - 84 98 83 17 56 26 

Test – 45 s - 81 97 77 23 51 26 

Test – 60 s - 78 95 77 23 47 31 

Po testu 143/63 55 97 79 21 43 31 

        

1 - 1 ( 4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 136/70 61 94 89 11 46 10 

Test – 15 s - 68 94 93 7 58 10 

Test – 30 s - 67 98 92 8 58 11 

Test – 45 s - 65 97 89 11 58 12 

Test - 60 s - 62 98 97 3 55 11 

Po testu 126/83 64 96 89 11 45 12 

 

První sledovaný subjekt nejevil známky nervozity před testováním. Podle výpovědi subjektu, byl zdravotní stav v době testování zcela bez obtíží. 

První test se provedl ve vodě o teplotě 20 °C až 25 °C. Druhý test se provedl ve vodě o teplotě 4 °C až 6 °C. Po dokončení testování subjekt 

nejevil žádné známky zdravotních obtíží a dle výpovědi se cítil zcela v pořádku. 
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Tabulka 2 - naměřené hodnoty první testovací skupiny (druhý sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C – 

6 °C 

1 - 2 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 132/95 78 96 84 16 41 10 

Test – 15 s - 84 99 95 5 58 10 

Test – 30 s - 83 98 96 4 57 11 

Test – 45 s - 82 97 90 10 56 10 

Test – 60 s - 80 96 92 8 55 10 

Po testu 136/100 73 95 91 9 43 10 

        

1 - 2 (4 C° - 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 133/89 88 95 83 17 41 10 

Test – 15 s - 89 95 83 17 51 20 

Test – 30 s - 87 97 82 18 51 16 

Test – 45 s - 85 96 81 19 52 16 

Test – 60 s - 83 95 79 21 52 20 

Po testu 138/102 81 93 84 16 41 10 

 

Druhý sledovaný subjekt nejevil před prvním testováním ve vodě o teplotě 20 °C až 25 °C žádné známky nervozity. Při druhém testu ve vodě o 

teplotě 4° až 6°C, byly zpozorovány mírné známky nervozity, jež se prokázaly menším zvýšením pulsu. Po dokončení testování subjekt 

nevykazoval žádné známky zdravotních obtíží. 
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Tabulka 3 - naměřené hodnoty první testovací skupiny (třetí sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C – 6 

°C 

1 - 3 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 129/89 106 98 82 18 44 20 

Test – 15 s - 120 98 62 38 41 24 

Test – 30 s - 123 99 73 27 41 24 

Test – 45 s - 122 99 80 20 40 24 

Test – 60 s - 121 98 82 18 40 24 

Po testu 124/95 98 98 93 7 48 20 

        

1 - 3 (4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 108/94 106 97 91 9 50 10 

Test – 15 s - 113 99 88 12 59 16 

Test – 30 s - 107 99 85 15 56 26 

Test – 45 s - 101 98 83 17 56 20 

Test – 60 s - 97 98 85 15 55 20 

Po testu 147/100 80 99 87 13 54 20 

 

U třetího sledovaného subjektu byl celkově zvýšený puls před testováním, ale i po celou dobu prováděného experimentu. Subjekt byl nervózní 

před testováním jak ve vodě o teplotě 20 °C až 25 °C, tak i před druhým testem ve vodě o teplotě 4 °C až 6 °C dle své výpovědi po dokončení 

testování. Po ukončení testu v chladnější vodě subjekt vypověděl, že pociťuje menší bolest v oblasti čela. Obtíže o několik minut později 

zmizely.  
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Tabulka 4 - naměřené hodnoty první testovací skupiny (čtvrtý sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C – 

6 °C 

1 - 4 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 124/114 87 99 84 16 45 10 

Test – 15 s - 88 99 90 90 41 16 

Test – 30 s - 86 98 94 6 51 16 

Test – 45 s - 84 92 92 8 52 16 

Test – 60 s - 83 95 92 8 52 17 

Po testu 117/90 82 97 84 16 40 10 

        

1 - 4 (4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 112/85 87 95 97 3 49 10 

Test – 15 s - 80 95 85 15 41 16 

Test – 30 s - 77 95 89 11 48 10 

Test – 45 s - 74 98 92 8 49 16 

Test – 60 s - 72 98 94 6 49 16 

Po testu 108/86 87 98 93 7 40 10 

 

U čtvrtého sledovaného subjektu proběhlo testování ve vodě o teplotě 20 °C až 25 °C, tak i ve vodě o teplotě 4 °C až 6 °C bez jakýchkoliv obtíží. 

Subjekt nejevil žádné známky nervozity a po dokončení testu se dle své výpovědi cítil zcela v pořádku. 

  



32 

 

Tabulka 5 - naměřené hodnoty první testovací skupiny (pátý sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C – 

6 °C 

1 - 5 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 108/75 64 91 84 16 44 10 

Test – 15 s - 79 99 88 12 53 26 

Test – 30 s - 77 99 87 13 51 29 

Test – 45 s - 74 99 87 13 57 29 

Test – 60 s - 73 99 88 12 58 29 

Po testu 121/79 66 95 85 15 47 26 

        

1 - 5 (4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 107/77 64 96 84 16 47 10 

Test – 15 s - 88 97 96 4 55 16 

Test – 30 s - 81 99 94 6 55 11 

Test – 45 s - 80 99 94 6 55 12 

Test – 60 s - 79 98 95 5 52 12 

Po testu 110/74 68 98 84 16 37 10 

 

Pátý sledovaný subjekt nejevil žádné známky nervozity před experimentálním testováním. U testu ve vodě o teplotě 4 °C až 6 °C se u subjektu 

objevily problémy se zadržením dechu z důvodu palčivé bolesti v oblasti čela. Sledovaný subjekt opakovaně ponořoval obličejovou část do 

chladnější vody z důvodů adaptace, aby test mohl být proveden. Po dokončení testu subjekt vypověděl, že pociťuje menší tlak v oblasti čela. O 

několik minut později se zvýšila teplota pokožky v oblasti obličeje a obtíže ustaly.  
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6. 2. Naměřené hodnoty druhé testovací skupiny 

Tabulka 6 – naměřené hodnoty druhé testovací skupiny (první sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C 

– 6 °C 

2- 1 (20 C° - 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 129/83 71 99 85 15 51 16 

Test – 15 s - 118 98 90 10 39 20 

Test – 30 s - 103 99 90 10 37 16 

Test – 45 s - 91 99 81 19 44 16 

Test – 60 s - 85 99 80 20 54 24 

Po testu 134/80 62 97 92 8 43 10 

        

2 - 1 ( 4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 135/85 73 97 88 22 40 16 

Test – 15 s - 96 96 86 14 58 32 

Test – 30 s - 94 98 85 15 64 32 

Test – 45 s - 94 98 85 15 66 31 

Test – 60 s - 88 97 84 16 65 30 

Po testu 137/83 60 98 93 7 51 5 

 

První sledovaný subjekt druhé skupiny nevykazoval žádné známky nervozity ani zdravotních obtíží při testovaní jak ve vodě o teplotě 20 °C až 

25 °C tak i ve vodě o teplotě 4 °C až 6 °C. Po ukončení testování nebyly u subjektu zpozorovány žádné zdravotní obtíže.  
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Tabulka 7 - naměřené hodnoty druhé testovací skupiny (druhý sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C 

– 6 °C 

2- 2 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 113/82 58 98 91 9 43 10 

Test – 15 s - 59 98 89 11 49 16 

Test – 30 s - 56 98 89 11 53 16 

Test – 45 s - 54 99 89 11 55 16 

Test – 60 s - 53 98 89 11 59 16 

Po testu 115/70 57 99 87 13 59 32 

        

2 - 2 ( 4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 129/75 75 98 90 10 45 10 

Test – 15 s - 87 99 87 13 42 24 

Test – 30 s - 71 99 79 21 44 29 

Test – 45 s - 67 97 82 18 49 32 

Test – 60 s - 64 99 80 20 49 31 

Po testu 128/79 68 99 84 16 40 10 

 

Druhý sledovaný subjekt této skupiny měl nejvyšší znalosti a zkušenosti s přístrojovým potápěním. Subjekt po celou dobu testování u obou 

rozdílných teplot vod byl velice klidný a nevykazoval žádné známky obtíží spojené s testováním. Ani přes velké znalosti a zkušenosti nebylo 

docíleno takového snížení pulsu, abychom mohli definovat projevy jako diving reflex u subjektu. 

  



35 

 

Tabulka 8 - naměřené hodnoty druhé testovací skupiny (třetí sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C – 

6 °C 

2- 3 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 131/80 71 94 86 14 41 10 

Test – 15 s - 75 99 85 15 49 20 

Test – 30 s  - 73 99 85 15 49 20 

Test – 45 s - 73 99 85 15 48 20 

Test – 60 s - 72 98 85 15 47 20 

Po testu 123/75 64 98 84 16 41 10 

        

2 - 3 ( 4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 135/82 66 95 91 9 44 10 

Test – 15 s - 70 99 91 9 47 10 

Test – 30 s - 69 98 86 14 44 10 

Test – 45 s - 66 95 89 11 43 10 

Test – 60 s - 65 99 90 10 43 16 

Po testu 134/70 57 95 99 1 48 15 

 

U tohoto subjektu nebyly zaznamenány žádné obtíže během testování. Subjekt nevykazoval po ukončení testu žádné zdravotní obtíže. 
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Tabulka 9 - naměřené hodnoty druhé testovací skupiny (čtvrtý sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C 

– 6 °C 

2- 4 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 154/80 96 99 95 5 43 10 

Test – 15 s - 80 98 92 8 53 10 

Test – 30 s - 86 98 87 13 50 10 

Test – 45 s - 83 98 86 14 47 16 

Test – 60 s - 77 98 86 14 47 20 

Po testu 140/74 78 99 94 6 52 12 

        

2 - 4 ( 4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 122/64 78 97 84 16 41 10 

Test – 15 s - 89 98 87 13 58 16 

Test – 30 s - 87 96 82 18 55 24 

Test – 45 s - 85 97 82 18 56 24 

Test – 60 s - 84 97 88 12 55 24 

Po testu 141/74 68 98 83 17 47 20 

 

Čtvrtý subjekt této skupiny se před první testem ve vodě o teplotě 20 °C až 25 °C velmi dlouho rozdýchával, což se projevilo zvýšením pulsu 

před testem. Před druhým testem, který se provedl o teplotě vody 4 °C až 6 °C, byl upozorněn na tento problém z důvodů hyperventilace. Po 

dokončení testu nebyl u subjektu zjištěn žádný zdravotní problém. 
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Tabulka 10 - naměřené hodnoty druhé testovací skupiny (pátý sledovaný subjekt) při teplotě vody 20 °C – 25 °C a při teplotě vody 4 °C – 

6 °C 

2- 5 (20 °C – 25 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 111/65 45 98 84 16 40 10 

Test – 15 s - 64 98 92 8 51 10 

Test – 30 s - 60 99 95 5 58 10 

Test – 45 s - 59 99 93 7 61 18 

Test – 60 s - 57 98 95 5 56 12 

Po testu 123/81 50 95 92 8 54 10 

        

2 - 5 ( 4 °C – 6 °C) Tlak / torr Puls / min
-1

 SpO2 / % 

Sympatikus / 

% 

Parasympatikus / 

% 

Koncentrační 

index 

Relaxační 

index 

Před testem 112/64 42 98 87 13 40 10 

Test – 15 s - 73 97 82 18 47 26 

Test – 30 s - 75 96 80 20 47 24 

Test – 45 s - 74 97 84 16 47 24 

Test – 60 s - 73 96 85 17 46 23 

Po testu 134/79 45 96 85 15 42 10 

 

U pátého sledovaného subjektu této skupiny byl naměřen jak před testy ve vodě o teplotě 20 °C až 25 °C tak i o teplotě vody 4 °C až 6 °C velmi 

nízký puls, jež se projevil na chování, které bylo velmi klidné. Takto nízký puls je u subjektu normální dle jeho výpověď. 
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7. Vyhodnocení experimentu  

 První hodnocení experimentu proběhlo pomocí statistických metod, podle kterých bylo 

zjišťováno procentuální zvýšení či snížení pulsu v průběhu testu v závislosti na 

rozdílnosti teploty vody. V každé sérii testu jak už ve vodě o teplotě 20 °C až 25 °C tak i 

ve vodě o teplotě 4 °C až 6 °C byly testy zaznamenávány v několika časových úsecích.  

Hodnoty v tabulce 11 a grafu 1, vyjadřují rozdílnou reakci organismu u subjektů, které se 

s potápění nikdy nesetkali. Pro porovnání hodnot byly vybrány tři časové úseky měření 

v průběhu testu a to před testem, po prvních 15 sekundách testu a po 60 sekundách 

statické apnoe ve vodě. Výsledky měření, které mají záporné hodnoty, ukazují 

procentuální snížení pulsu ve vodě o teplotě 4 °C – 6 °C oproti vodě o teplotě  20 °C – 

25 °C. Naopak hodnoty s kladnými hodnotami ukazují procentuální zvýšení pulsu. Aby 

bylo možné označit projev organismu za diving reflex, měly by být naměřené hodnoty 

tepové frekvence okolo 30 tepů za minutu a méně. Podle Františka Novomeského (2013) 

se u trénovaných nádechových potápěčů pohybuje tep okolo 15 až 25 tepů za minutu.  

 

Tabulka 11 – procentuální změny pulsu u skupiny č. 1. ve vodě o teplotě 4 °C – 6 °C 

oproti vodě o teplotě 20 °C – 25 °C. 

Puls - skupina 1 Subjekt 1 Subjekt 2 Subjekt 3 Subjekt 4 Subjekt 5 

před testem -1,61 % 29,31 % 0 % 0 % 0 % 

15 s- test -23,60 % 47,45 % -5,83 % -9,09 % 11,39 % 

60 s - test -20,51 % 20,75 % -19,83 % -13,25 % 8,21 % 
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Graf 1 - grafické znázornění pulsu u skupiny č. 1. ve vodě o teplotě 4 °C – 6 °C 

oproti vodě o teplotě 20 °C – 25°C. 

 

Jak je vidět z tabulky 12 tak ani u jednoho sledovaného subjektu nebylo docíleno 

takového snížení, abychom mohli projev organismu označit za diving reflex. Při hlubším 

rozboru naměřených hodnot vyplynulo, že se u této skupiny subjektů zvýšil všem počet 

tepů ve vodě o nižší teplotě tj. 4 °C až 6 °C a to při prvním kontaktu obličejové části ve 

vodě a posléze se tep postupně snižoval. Můžeme předpokládat, že nárůst srdeční 

frekvence v první chvíli byl způsoben šokem organismu na chladnou vodu. I přes 

následné snižování srdeční frekvence nebylo docíleno takových hodnot, aby bylo možné 

označit projev organismu za diving reflex. Všechny naměřené hodnoty v tabulce 12 jsou 

uvedeny v jednotách tep/min
-1 

. 
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Tabulka 12 – porovnání pulsu v teplotě vody 20 °C až 25 °C oproti teplotám vody 4 

°C až 6 °C u skupiny číslo 1. 

Puls - skupina 1  

Subjekt 1 

(20°C/4°C) 

Subjekt 2 

(20°C/4°C) 

Subjekt 3 

(20°C/4°C) 

Subjekt 4 

(20°C/4°C) 

Subjekt 5 

(20°C/4°C) 

Před testem 62/61 78/88 106/106 87/87 64/64 

Test – 15 s 89/68 84/89 120/113 88/80 79/88 

Test – 30 s 84/67 83/87 123/107 86/77 77/81 

Test – 45 s 81/65 82/85 122/101 84/74 74/80 

Test – 60 s 78/62 80/83 121/97 83/72 73/79 

Po testu 55/64 73/81 98/80 82/87 66/68 

 

Skupinu 2 tvořily subjekty, které se s nádechovým potápěním už setkaly nebo získaly 

minimálně základní licenci na přístrojové potápění. Hodnocení této skupiny proběhlo 

stejně jako u skupiny první. Opět se použila statistická metoda na vypočítání 

procentuálního snížení či zvýšení pulsu organismu v závislosti na reakci odlišné teploty 

vody. Jak je vidět z tabulky 13 a grafu 2, opět hodnoty vyjadřují procentuální snížení či 

zvýšení pulsu podle kladné nebo záporné hodnoty čísla. Stejně jako u první skupiny, tak i 

zde byly série testů rozděleny do časových úseků. 
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Tabulka 13 - procentuální změny pulsu u skupiny č. 2. ve vodě o teplotě 4 °C – 6 °C 

oproti vodě o teplotě 20 °C – 25 °C. 

Puls - skupina 2 Subjekt 1 Subjekt 2 Subjekt 3 Subjekt4 Subjekt 5 

před testem 2,81 % 29,31 % -7,04 % -18,75 % -6,66 % 

15 s - test -18,64 % 47,45 % -6,66 % 11,25 % 14,06 % 

60 s - test 3,52 % 20,75 % -9,72 % 9,09 % 28,07 % 

 

Graf 2 - grafické znázornění pulsu u skupiny č. 2. ve vodě o teplotě 4 °C – 6 °C 

oproti vodě o teplotě 20 °C – 25°C. 
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Jak je patrné z tabulky 14, opět nebylo docíleno ani u jednoho subjektu této skupiny 

 takovému snížení srdeční frekvence, aby bylo možné označit projev organismu za diving 

reflex. Jak je patrné už na první pohled, opět se navýšila srdeční frekvence v prvním 

okamžiku kontaktu s chladnější vodou, jako tomu bylo u předešlé skupiny. První číslo 

v tabulce 14 vyjadřuje opět počet tepů ve vodě o teplotě 20 °C až 25 °C. Číslo za 

lomítkem vyjadřuje počet tepů, kterých bylo dosaženo ve vodě o teplotě 4 °C až 6 °C. 

Všechny naměřené hodnoty v tabulce 14, jsou uvedeny v jednotách tep/min
-1 

. 

 

Tabulka 14 – porovnání pulsu v teplotě vody 20 °C až 25 °C oproti teploty vody 4 °C 

až 6 °C  u skupiny číslo 2. 

Puls - skupina 2  

Subjekt 1 

(20°C/4°C) 

Subjekt 2 

(20°C/4°C) 

Subjekt 3 

(20°C/4°C) 

Subjekt 4 

(20°C/4°C) 

Subjekt 5 

(20°C/4°C) 

Před testem 71/73 58/75 71/66 96/78 45/42 

Test – 15 s 118/96 59/87 75/70 80/89 64/73 

Test – 30 s 103/94 56/71 73/69 86/87 60/75 

Test – 45 s 91/94 54/67 73/66 83/85 59/74 

Test – 60 s 85/88 53/64 72/65 77/84 57/73 

Po testu 62/60 57/68 64/57 78/68 50/45 
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K druhému vyhodnocení bylo použito všech naměřených hodnot, které u každé skupiny 

vyjadřují rozdílnost jednotlivých naměřených parametrů v závislosti na odlišnosti teploty 

vod. U těchto odlišností byl zjištěn aritmetický průměr tj. statická veličina vyjadřující 

typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Dále byla zjištěna standartní 

odchylka, jež popisuje kvadratický průměr odchylek a popisuje, jak moc se od sebe 

navzájem liší konkrétní případy v souboru čísel, je-li tato hodnota malá, jsou si většinou 

prvky souboru navzájem podobné a naopak. Další vyhodnocení bylo prováděno pomocí 

Kolmogorovova-Smirnovova testu, který popisuje matematické metody statistického 

testování, zda dvě jednorozměrné náhodné proměnné pocházejí ze stejného rozdělení 

pravděpodobnosti, v případě že jedna jednorozměrná proměnná má předpokládané 

(teoretické) rozdělení.  U některých výsledků bylo zjištěno, že lze zamítnou normalitu,  

neboli normální rozdělení (použití parametrických metod). V případě zamítnutí normality 

u některých výsledků musí být použito neparametrických metod, proto tyto výsledky 

nemusí být smysluplné. 

 

Tyto tři hodnoty byly použity pro získání Cohenova d, které se zabývá věcnou 

významností.  Ten to výsledek vyjadřuje, že naměřený rozdíl či souvislost, jenž byla 

zjištěna je důležitá pro vědecké poznání nebo pro praktické účely a zda má smysl o 

výsledku vůbec hovořit (P. Soukup, 2013). Výsledek Cohenova d se převedl na velikost 

účinku (anglicky Effect size) v matematické statistice to je míra síly jevu, která je 

nezávislá na jednotkách měření. Předností velikosti účinku je to, že umožňuje lehce 

posoudit praktickou významnost statistické závislosti. Velikost tohoto efektu lze 

interpretovat z hlediska procent, o kolik se tyto hodnoty liší. 

 

Tabulka 15,16 a graf 3 znázorňují odlišnosti naměřených jednotlivých parametrů u 

sledovaných subjektů v závislosti o kolik se liší výsledky naměřené ve vodě o teplotě    

20 °C až 25 °C  od výsledků naměřených ve vodě o teplotě 4 °C až 6 °C. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%A1_statistika
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Tabulka 15 – odlišnost naměřených hodnot u první skupiny v závislosti na teplotě vody 

 
průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   
1. skupina - puls (20 °C – 25 °C) 79,4 tep/min

-1
 18,07761 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

1. skupina - puls (4 °C – 6 °C) 81,2 tep/min
-1

 18,70027 Nelze zámítnout normálitu -0,0976 -0,04887 0% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   
1. skupina - SpO2 (20 °C – 25 °C) 96,2 % 3,114482 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

1. skupina - SpO2 (4 °C – 6 °C) 95,4 % 1,140175 Nelze zámítnout normálitu 0,34156 0,16834 7,7% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   
1. skupina - Symapatikus (20 °C – 25 °C) 82,4 % 2,607681 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

1. skupina - Symapatikus (4 °C – 6 °C) 88,8 % 5,674504 Nelze zámítnout normálitu -1,45003 -0,58697 33,0% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   
1. skupina - Parasympatikus (20 °C – 25 °C) 17,6 % 2,607681 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

1. skupina - Parasympatikus (4 °C – 6 °C) 11,2 % 5,674504 Nelze zámítnout normálitu 1,45003 0,58697 33,0% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   
1. skupina - Koncentrační index (20 °C – 25 °C) 44,2 % 2,167948 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

1. skupina - Koncentrační index (4 °C – 6 °C) 46,6 % 3,507136 Nelze zámítnout normálitu -0,82419 -0,38101 21.3% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   
1. skupina - Relaxační index (20 °C – 25 °C) 13,2 % 4,604346 Lze zamítnout normalitu Cohenovo d effect size odlišnost % 

    

0,9838 0,44138 27.4% 

1. skupina - Relaxační index (4 °C - 6°C) 10 % 0 Lze zamítnout normalitu 
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Tabulka 16 – odlišnost naměřených hodnot u druhé skupiny v závislosti na teplotě vody 

 
průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   2. skupina - puls (20 °C – 25 °C) 68,2 tep/min
-1

 18,91296 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

2. skupina - puls (4 °C – 6 °C) 66,8 tep/min
-1

 14,54991 Nelze zámítnout normálitu 0,08298 0,04145 0% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   2. skupina - SpO2 (20 °C – 25 °C) 97,6 % 2,073644 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

2. skupina - SpO2 (4 °C – 6 °C) 97 % 1,224745 Nelze zámítnout normálitu 0,35314 0,17388 7.7% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   2. skupina - Symapatikus (20 °C – 25 °C) 88,2 % 4,658326 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

2. skupina - Symapatikus (4 °C – 6 °C) 88 % 2,738613 Nelze zámítnout normálitu 0,05232 0,02616 0% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   2. skupina - Parasympatikus (20 °C – 25 °C) 11,8 % 4,658326 Nelze zámítnout normálitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

2. skupina - Parasympatikus (4 °C - 6 °C) 14 % 5,244044 Nelze zámítnout normálitu -0,44368 -0,21657 14.7% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   2. skupina - Koncentrační index (20 °C - 25°C) 43,6 % 4,335896 Lze zamítnout normalitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

2. skupina - Koncentrační index (4 °C – 6 °C) 42 % 2,345208 Nelze zámítnout normálitu 0,45847 0,22344 14.7% 

 

průměr standartní odchylka Kolmogorovův-Smirnovův test 

   2. skupina - Relaxační index (20 °C – 25 °C) 11,2 % 2,683282 Lze zamítnout normalitu 

   

    
Cohenovo d effect size odlišnost % 

2. skupina - Relaxační index (4 °C – 6 °C) 11,2 % 2,683282 Lze zamítnout normalitu 0 0 0% 
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Hodnoty psané tučně a kurzívou v tabulce 15 a 16, jsou právě ty hodnoty, u kterých lze 

zamítnout normalitu, a proto nemusejí být smysluplné.  

Hodnoty „Cohenovo d a effect size“ byly zaokrouhleny na pět desetinných míst. 

Pro lepší představu odlišnosti naměřených hodnot v závislosti na rozdílné teplotě vody u 

skupin, byly hodnoty vloženy do grafu 3. 

 

Graf 3 – odlišnost hodnot u skupin v závislosti na rozdílné teplotě vody 

 

 

Z grafu číslo 3 je patrné, že naměřené výsledky u první skupiny mají daleko větší 

rozdílnost hodnot v prostředí vody o teplotě 20 °C až 25 ° C a  ve vodě o teplotě 4 °C až 

6 ° C než u druhé skupiny. Z tohoto závěru můžeme usoudit, že u subjektů první skupiny 

jejich organismus daleko více reagoval na změny vodního prostředí než u skupiny č. 2., 

která díky svým předešlým zkušenostem a znalostem je více adaptabilní na změny teploty 

vody, a tím pádem by měl být diving reflex výrazně více znatelný u druhé skupiny než u 

skupiny první. 
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8. Diskuze 

Jak bylo zjištěno a vypočítáno z naměřených hodnot, výsledky první skupiny 

sledovaných subjektů se výrazně liší od výsledků skupiny číslo 2. Tento výsledek může 

být způsoben větším šokem organismu u subjektů skupiny číslo 1, což se projevilo z 

naměřených hodnot, které se vyhodnotily podle statistických metod, že první skupina, 

kterou tvořily subjekty, jež se s žádnou formou potápění nikdy nesetkaly, více reagovaly 

na změny teplotního rozdílu vod než skupina druhá, kterou tvořily subjekty se základními 

a pokročilejšími zkušenostmi s přístrojovým a nádechovým potápěním. Můžeme 

předpokládat, že to způsobila úroveň schopností, znalostí a míra adaptace na chladnější 

vodní prostředí, která byla u skupiny číslo 1 menší, nežli u skupiny číslo 2. Ani u jednoho 

sledovaného subjektu obou skupin nebylo zjištěno snížení fyziologických funkcí 

organismu natolik, aby bylo možné označit projev organismu za diving reflex. 

 

Rozdílné výsledky naměřených hodnot u skupin by mohla také způsobovat rozdílná 

prostředí, ve kterých skupiny byly testovány. Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, 

první skupina byla testována v prostředí Fakulty tělesné výchovy a sportu oproti skupině 

číslo dvě, která byla testována v prostorách plaveckého bazénu, kde byla vyšší teplota 

vzduchu a vyšší vlhkost. Tyto rozdílné podmínky byly z důvodu lepšího přístupu 

sledovaných subjektů za účelem testování. Je velmi pravděpodobné, že u skupiny číslo 

jedna došlo ke snížení tepové frekvence u více subjektů než ve skupině číslo 2, právě 

z důvodu nižší teploty okolí.  

 

Všechny procesy a postupy při testování byly dvakrát zkontrolovány, ale i přesto je tu 

možnost chyb lidského faktoru, který prováděl a zaznamenával tyto naměřené hodnoty. 
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9. Závěr 

Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, diving reflex je přirozená reakce organismu 

na prostředí o nižší teplotě a slouží k úspoře a regulaci kyslíku v organismu. V tomto 

testování byla vystavena nižším teplotám pouze obličejová část, kde je umístěno nejvíce 

termoreceptorů, které nejvíce ovlivňují fyziologické funkce na úsporu a regulaci kyslíku, 

ale i přes to nedošlo k požadovanému snížení tepové frekvence (okolo 30 tepů/minutu a 

méně). Je možné se domnívat, že při ponoření celého těla testovaného subjektu a ne 

pouze obličejové části, by mohlo dojít k požadovanému snížení tepové frekvence 

z důvodů zapojení i ostatních receptorů v organismu. Srdeční frekvence by potom mohla 

odpovídat počtu tepům za minutu, jako mají nádechoví potápěči při potápění, jako 

například světový rekordman v nádechovém potápění Martin Štěpánek. Tomu byla 

naměřena tepová frekvenci při nádechovém potápění pouze na 10 tepů za minutu. 

 

Výsledky experimentu neprokázaly ani u jednoho sledovaného subjektu v obou 

skupinách takové rozdíly naměřených hodnot, aby bylo možné označit reakci organismu 

za diving reflex. Po porovnání výsledků bylo zjištěno, že u skupiny číslo jedna bylo 

dosaženo u 3 subjektů z 5 snížení pulsu ve vodě o nižší teplotě. U skupiny číslo dvě se 

pouze u jednoho subjektu z pěti ukázalo postupné snížení pulsu po celou dobu testování. 

Je patrné, že se projevila jistá míra adaptace, kterou druhá skupina subjektů získala 

vlivem svých zkušeností s potápěním.  

 

Výsledkem experimentálního testování nebyla prokázána fyziologická schopnost 

organizmu označovaná jako diving reflex.  
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Příloha 2. 

Informovaný souhlas 

Název a popis studie: Vliv teploty na diving reflex 

Jméno subjektu: 

Datum narození: 

Subjekt byl do studie zařazen pod číslem: 

Odpovědná osoba za studii: Ondřej Soustružník 

1. Já, níže podepsaný(á) souhlasím s mou účastí ve studii. Je mi více než 18 let. 

2. Byl(a) jsem podrobně informován(a) o cíli studie, o jejích postupech, a o tom, co se ode 

mne očekává. Odpovědná osoba pověřená prováděním studie mi vysvětlila očekávané 

přínosy a případná zdravotní rizika, která by se mohla vyskytnout během mé účasti ve 

studii a vysvětlila mi, jak bude postupovat při výskytu jejího nežádoucího průběhu. Beru 

na vědomí, že prováděná studie je výzkumnou činností.  

3. Informoval(a) jsem odpovědnou osobu pověřenou studií o svém zdravotním stavu. Budu 

při studii spolupracovat s odpovědnou osobou a v případě výskytu jakéhokoliv 

neobvyklého nebo nečekaného příznaku ho budu ihned informovat. 

4. Porozuměl(a) jsem tomu, že svou účast ve studii mohu kdykoliv přerušit či odstoupit. 

Moje účast ve studii je dobrovolná. 

5. Při zařazení do studie budou moje osobní data uchována s plnou ochranou důvěrností dle 

platných zákonů ČR. Při vlastním provádění studie mohou být osobní údaje poskytnuty 

subjektům pouze bez identifikačních údajů, to je anonymní data pod číselným kódem. 

Rovněž pro výzkumné a vědecké účely mohou být moje osobní údaje poskytnuty pouze 

bez identifikačních údajů (anonymní data) nebo s mým výslovným souhlasem. 

6. S moji účastí ve studii není spojeno poskytnutí žádné odměny. 

7. Porozuměl jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy vyskytovat v referátech o této studii. 

Já pak naopak nebudu proti použití výsledků z této studie. 

10.Převzal/a jsem podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu. 

Podpis subjektu:    Podpis osoby pověřené touto studií: 

Datum:     Datum: 


