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Abstrakt: 

Student zpracuje problematiku Vlivu modrého záření na oku. Popíše Cirkadiální rytmus 

a narušení spánkového a bdělého stavu člověka digitálními zařízeními. Popíše tvorbu a význam 

hormónů spánku a bdění. V úvodních kapitolách popíše ionizující a neionizující záření. Dále 

zpracuje filtry, které jsou komerčně dostupné v očních optikách a princip filtrace modrého 

světla. V praktické části bude student porovnávat propustnost modrého světla brýlových čoček 

s filtry pro sledování digitálních zařízení. 
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Abstract: 

The student will work out the issue about the influence of blue radiation on the eye. Describes 

the circadian rhythm and disturbance of the sleep and wakefulness of man by digital devices. 

Describes the production and importance of sleep and waking hormones. The introductory 

chapters will describe ionizing and non-ionizing radiation. It also mentions filters that are 

commercially available in optics and the principle of the blue light filtration. In practical part 

the student compares transmission of the blue light radieation among blue light filters for digital 

device usage. 
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1. Úvod 

Člověk se již po tisíce let vyvíjel pod širou oblohou bez jakéhokoliv jiného osvětlení 

než slunce. I poté co objevil oheň tak si jím svítil. Ten ale vyzařoval jen část světelného spektra. 

V průběhu evoluce se lidské tělo, a nejen lidské, ale i různých živočichů přizpůsobilo střídání 

dne a noci. Pro některé druhy bylo výhodnější být aktivní v noci a pro jiné ve dne. Pro lidstvo 

nastala ta druhá, možnost, a tudíž se v noci cítíme ospalí a utlumení. Vše toto dochází proto, že 

součástí bílého světla vycházejícího ze slunce je modré vysokoenergetické světlo, které je 

lidský biorytmus schopen registrovat a řídit se jím.  

 V dnešní době obrovského rozkvětu moderních technologií, různých životních 

povinností a velice malého množství času na obyčejný zdravý odpočinek, je člověk vystavován 

obrovskému a neustávajícímu náporu škodlivých vlivů nebo zlozvyků. Tento určitý problém 

bohužel zasahuje náš nejdůležitější a nejvyvinutější smysl, bez kterého by se lidstvo jen tak 

nemohlo obejít, zrak. Modré světlo je schopno ovlivňovat naše zdraví a ve vysoké míře, a to 

jak v pozitivním vlivu, tak i v negativním. Právě ty moderní technologie, náš organismus 

modrým světlem přehlcují. Jak se říká: „Všeho moc škodí.“ Náš biorytmus je tím zmaten, a to 

neblaze prospívá našemu zdraví.  

Tuto práci jsem se rozhodl zpracovat z toho důvodu, že na mě tento fakt jakožto člověka 

denně pracujícího s počítačem ovlivňuje také, a tudíž tyto informace byly pro mě lákavé. Dále 

mojí motivací bylo to, že modré světlo není úplně známá hrozba a myslím si, že by se měly 

informace o tomto problému mnohem více rozšířit mezi obyčejné lidi. Přeci jen to přímo 

ovlivňuje náš životní styl, akorát o tom mnoho z nás netuší. 

V této práci jsem zpracoval problematiku vlivu modrého záření na oko. Následně jsem 

popsal Cirkadiální rytmus a narušení spánkového a bdělého stavu digitálními zařízeními. Dále 

jsem objasnil tvorbu a význam hormonů spánku, odpočinku, aktivity a dobré nálady a zmínil 

jejich nezbytnost. V úvodních kapitolách se tato práce věnuje charakterizaci ionizujícího a 

neionizujícího záření. Dále zmiňuje vybraná fakta z anatomie oka a hormonální soustavy. Poté 

zde zpracována prevence proti modrému záření a porovnány nabídky komerčně dostupných 

filtrů u prodejců.  



 

10 

 

V praktické části této práce jsem si zapůjčil komerčně dostupné filtry v podobě 

brýlových čoček od firmy Hoya a Omega Optix . U těchto čoček jsem následně proměřil jejich 

transmisibilitu (propustnost) v oblasti kratších vlnových délek, tedy oblasti modrého záření. 

Naměřené hodnoty jsem následně přehledně zanesl do grafů, porovnal je s propustností čiré 

čočky a určil, zda tyto hodnoty jsou dostatečné k filtraci či nikoliv. 
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2. Elektromagnetické záření 

Modré světlo, je stejně jako zbytek světelného spektra, druh elektromagnetického 

záření. Elektromagnetické záření je vlastně jev, kdy se elektromagnetické pole tvořené určitým 

nabitým tělesem šíří určitou rychlostí prostorem určitým směrem. Toto pole má určitou 

intenzitu E, což je fyzikální veličina či vektor označující směr a velikost elektrického pole. 

Magnetické pole je zase označováno vektorem magnetické indukce B. Tyto veličiny či vektory 

jsou navzájem k sobě kolmé a jsou také kolmé ke směru šíření v prostoru. Rychlost 

elektromagnetického záření, světla, ve vakuu se udává 3.108 m.s-1. Toto viditelné světlo se šíří 

prostorem v podobě vln, které mají délku od 390nm do 790nm. Frekvence těchto vln se dá určit 

podle vztahu [5] : 

 =
𝑐

𝑓
 (𝑚) 

Kde je: 

λ – vlnová délka 

c – rychlost světla ve vakuu (m.s-1) 

f – frekvence (Hz) 

 

Obr. 2-1 Barevné spektrum 

Rozhraní vlnových délek, co můžeme vidět pouhým okem čili barevné spektrum 

viditelného oka, často nazývané také Maxwellova duha se pohybuje v intervalu vlnových délek 

390nm až 790nm. Různé vlnové délky nám vzbuzují rozdílný vjem, který zapříčiní vidění 

rozdílných barev. Nejkratší vlnovou délku má záření fialové, které je následované zářením 

modrým, pak zeleným, žlutým, a nakonec tím nejdelším, červeným. Modré světlo, které nás 
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teď nejvíce zajímá má vlnovou délku 430nm až 500nm. Elektromagnetické záření o jedné 

vlnové délce se nazývá monochromatické světlo. [5] 

Elektromagnetické záření je nejen druh vlnění, ale zároveň i proud částic – paprsek a 

má i jejich vlastnosti jako například lom či odraz. Částice v tomto záření jsou vlastně kvanta 

určitého množství energie. Tyto kvanta se nazývají fotony. Energie jednoho takového fotonu je 

poté přímo úměrná frekvenci tohoto záření a dá e vyjádřit vztahem [3] [6] [7] :  

E = h ⋅ f (eV) 

Kde je: 

E – energie záření 

f – frekvence (Hz)  

h – Planckova konstanta (h = 4,14.10-15 eV.s) 

Proto má největší energii ve viditelném barevném spektru fialové, a právě modré světlo. 

Avšak viditelné barevné spektrum není všechno. Je to jen malá část mnohem většího, 

kompletního elektromagnetického spektra. V něm se nachází více druhů záření, vyzařovaných 

z různých druhů zdrojů. Bohužel vše ostatní kromě viditelného záření není možné okem 

registrovat. [3] [6] [7] 

Záření s kratší vlnovou délkou a větší frekvencí, než viditelné světlo obsahuje 

(sestupně): ultrafialové záření (UV), Rentgenové záření (RTG) a záření Gama. Mezi záření 

s delšími vlnami a menší frekvencí poté patří Infračervené záření (IR), Mikrovlny a Radiové 

vlny. Tyto záření jsou zároveň rozděleny i podle původu, a proto často dochází k překryvu 

jejich vlnových délek. [3] [6] [7] 

Obr. 2-2 Elektromagnetické spektrum – [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum 
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2.1 Ionizující záření 

Ionizující záření je speciální druh záření schopný ovlivňovat okolní prostředí. Měnit 

jeho strukturu a chemické vlastnosti. Má také různé, většinou neblahé účinky na živé 

organismy. [4] [5] [6] 

Toto záření je schopné měnit neutrální atomy na nabité částice, ionty. Vzniká, když se 

jádra těžkých látek (Radionuklidů) rozpadají. Tyto radionuklidy se dělí na přírodní (v přírodě 

jich je přibližně okolo 50) a uměle vytvořené. Tyto záření se dělí na Alfa, Beta, Gama, 

Rentgenové a Neutronové, a to podle vzniku a intenzity tohoto záření. [4] [5] [6] 

2.1.1 Alfa 

Záření vznikající při rozpadu jádra radionuklidu helia 4He2 , kdy vzniká kladná částice 

a. Toto záření má nízkou schopnost prostupnosti materiály. [4] [5] [6] 

2.1.2 Beta 

Beta záření jsou rychle letící záporně nabité elektrony a kladně nabité pozitrony. Toto 

záření už má větší prostupnost a je tudíž silnější než Alfa. [4] [5] [6] 

2.1.3Gama 

Elektromagnetické záření gama často vzniká při jaderných procesech společně s alfa a 

beta zářením. Vyznačuje se vysokou energií a krátkou vlnovou délkou. Má vysokou schopnost 

prostupnosti prostředím a je možné zastavit pouze vysoce hustými materiály. [4] [5] [6] 

2.1.4 Rentgenové záření  

Rentgenové záření je přirozeně vyzařováno vesmírnými tělesy, konkrétně hvězdami a 

uměle se s ním dá setkat při rentgenování. Je to proud fotonu vznikající při srážce elektronů 

s hmotou. [4] [5] [6] 
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2.1.5 Neutronové záření 

Zvláštní typ Ionizujícího záření, jelikož přímo není schopné ionizovat. Může však 

narušit stavbu jiných atomů, a tak způsobit sekundární radioaktivitu. [4] [5] [6] 

2.2. Neionizující záření 

Neionizující záření je skupina elektromagnetických záření šířících se prostorem o 

vlnové délce delší než 1nm. Toto záření na rozdíl od záření Ionogenního, jak už vyplývá z jeho 

názvu, nemá dostatečnou energii k vytvoření iontu, protože není dostatečně silné, aby dokázalo 

odtrhnout elektrony z elektronového obalu atomu určitého prvku. Hůře proniká hmotou. Do 

neionizujících záření patří infračervené záření, mikrovlnné záření, radiové vlny, ultrafialové 

vlny a viditelné záření neboli světlo. [5] [6] 

Naše různé smysly mohou tyto určité druhy záření zaregistrovat. Viditelné záření je 

jednoznačné. Celý náš zrakový aparát je na něm založen. Ultrafialové záření je pak na nás 

patrné při delším působení v podobě opálení, díky tvorbě ochranného pigmentu. Infračervené 

záření jsou schopny zaregistrovat termoreceptory po celém našem těle. [5] [6] 

  

Obr. 2-3 Elektromagnetické záření – Encyklopedie BOZP. [online]. Dostupné z: 

http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD  
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2.3. Optické záření 

Optické záření je skupina neionizujícího záření bez záření radiového a mikrovlnného. 

Součástí optického záření je samozřejmě viditelné světlo. Dále pak infračervené světlo a 

ultrafialové záření. Všechny podskupiny optického záření často disponují stejnými či 

podobnými vlastnostmi. [5] [6] [7] 

Největším zdrojem optického záření jsou hvězdy a konkrétně známé pro nás Slunce. 

Slunce je největší nám blízký zdroj optického záření. Je vzdáleno asi 150 milionu kilometrů od 

povrchu Země a má průměr okolo 140 000 kilometrů, což ho činí bezmála 109krát větší jak 

planeta Země. Slunce se aktuálně skládá ze 75 % vodíku a 25% Hélia, přičemž zde stále fungují 

termické procesy, které přeměňují vodík na hélium a tak se uvolňuje velké množství energie. 

Za vteřinu je vyloučeno do okolí 3,8.1026 J. [5] [6] [7] 

Záření a sluneční cyklus je důležitý ke správné funkci těla, například syntéze vitamínu 

D nebo kvalitě spánkového cyklu. Bohužel nadměrné vystavování slunečnímu záření je vysoce 

nebezpečné a je zde riziko poškození optického aparátu či kůže a zvyšuje riziko vzniku 

rakoviny. Přirozenou ochranu proti optickému záření nám pak poskytuje kožní pigment, jehož 

zvýšené hladiny jsme schopni si všimnout při dlouhodobém působení slunce na kůži. Ochranu 

zraku, a hlavně sítnice pak zajišťuje především čočka a následně sklivec. Čočka je zejména 

schopná zachycovat ultrafialové záření. Sklivec je pak specializovaný na pohlcování záření 

infračerveného a následné tím vzniklé teplo odvádí krví z oka pryč. [5] [6] [7] 

Celkový efekt působení světla na tkáň má dva dopady. Buď tepelný nebo fotochemický. 

Tepelný efekt způsobuje působením vysoké intenzity paprsků v krátkém čase, zatímco 

fotochemický efekt je způsoben při dlouhodobém vystavování a má delší dobu nástupu. Většina 

záření se však nárazu do tkáně odrazí nebo pohltí a jen část projde dále. Většinou záleží na 

druhu daného záření vlastnostech dané zasažené tkáně, vlnové délce tohoto záření a jeho 

intenzitě. [5] [6] [7] 
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2.2.1. Infračervené záření 

Infračervené záření je typ optického záření o vlnové délce větší než viditelné záření a 

menší než mikrovlnné záření, přičemž frekvenci má vyšší než mikrovlnné záření a nožší než 

viditelné záření. U viditelného záření hraničí s červenou barvou, proto taky vznikl jeho název. 

Jeho vlnová délka se pohybuje od 760nm do 1 mm. Je to tepelné záření, tudíž je schopné 

přenášet teplo vzduchem, aniž by nějak interagovalo a ohřívalo okolní vzduchové částice. [8] 

Infračervené záření je pro život nezbytnou součástí slunečního záření. Bez 

infračerveného záření by nebyla Země dostatečně teplá, aby se zde udržela voda v tekutém 

stavu a mohl díky ní vzniknout život. Vyzařují ho ale naprosto všechna tělesa, a proto jsme 

schopni používat termokamery. Dělí se na 3 respektive 4 podskupiny podle různých veličin 

(pronikavosti různými materiály, vlnové délky či frekvence). [8] 

2.2.2. Ultrafialové záření 

Ultrafialové zářeni (nebo také UV-ultraviolet) je další typ optického záření 

vyzařovaným Sluncem a různými jinými umělými zdroji, jako například žárovky nebo výbojky. 

Pro lidské oko je bohužel neregistrovatelné.  [9] 

Jeho vlnová délka se pohybuje od 400nm do 10nm, a tudíž je jeho vlnová délka kratší 

než viditelné záření a delší než Rentgenové záření. Frekvenci má naopak rychlejší než 

Rentgenové a kratší Viditelné nežli Ultrafialové. UV se dělí do tří podskupin na základě vlnové 

délky. Na UV-A (380nm až 315nm), UV-B (315nm 280nm) a UV-C (280nm až 100nm), 

přičemž UV-C je odfiltrováno ozonovou vrstvou, která díky vlivům nedbalosti člověka 

k životnímu prostředí ubývá. Vše od vlnové délky 280nm výše, dopadá na zemský povrch. [9] 

Velice také záleží na nadmořské výšce, ve které se dopad UV záření pozoruje. Za každý 

1 kilometr nad mořem vzroste intenzita UV, asi o 15 %. Důležitá je však také roční doba a 

samozřejmě geografická poloha, která zásadně ovlivní sílu dopadajícího záření. Čím větší úhel 

svírá dopadající ultrafialové záření se Zemskou atmosféru, tím více ho dopadá. [9] 

Při kontaktu pokožky s ultrafialovým zářením se podporuje vznik kožního pigmentu, 

který způsobí změnu barvy pokožky do tmavšího odstínu a dodává jí větší ochranu. Ultrafialové 

záření taky podporuje tvorbu vitamínu D, ale jen vlnové délky kratší, něž 300nm. Klasické 
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draselné sklo je schopné pohltit většinu ultrafialového záření, a tudíž se nejsme schopni přes 

sklo opálit. [9] 

Přílišné vystavování pokožky ultrafialovému záření však může nést za následek různé 

poškození kůže či dokonce může dojít ke vzniku rakoviny kůže. Má schopnost likvidovat 

zárodky nemocí, a tak má schopnost sterilizace. Často se tedy využívá na operačních sálech. 

[9] 

2.2.3. Světlo 

Světlo neboli viditelné záření je nám nejbližší druh elektromagnetického záření. Díky 

němu máme možnost zjistit pozici, tvar či různé parametry předmětů nebo objektů z dálky. To 

vše kvůli našemu speciálně uzpůsobenému zrakovému aparátu schopnému registrovat různé 

vlnové délky světla odražených od prostředí, a tak odlišit barvy různých těles. Vlnové délky 

viditelného záření se pohybují od 380 do 760nm. Optika je jedním z vědných oborů 

zabývajících se právě vlastnostmi, šířením a využitím viditelného záření. 

Obr. 2-4 Barevné spektrum podle vlnových délek ELUC. ELUC [online]. Dostupné z: https://eluc.kr-

olomoucky.cz/verejne/lekce/1692 

Světlo pocházející od slunce nebo z nějakého umělého zdroje jako například z lampy, 

reflektoru od auta, svíčky či svítilny se odráží od zasažených předmětů a vniká do našeho oka. 

Prochází pak skrz zrakový aparát, dopadá na sítnici, kde podráždí buď čípky schopné rozpoznat 

barvy nebo tyčinky schopné lepšího, avšak černobílého vidění ve tmě. Ty pak vzniklý vjem 

odešlou zrakovým nervem do zrakového centra, kde se zpracuje viděný obraz. Složky o 

krátkých vlnových délkách, zejména modré a fialové světlo, má určitý fotochemický vliv na 

naši pokožku a jistá skupina citlivých či nemocných jedinců se může setkat s různými 
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problémy. Naopak oblast viditelného záření pohybující se okolo 670nm má podobný účinek 

jako infračervené záření a to, že má tepelný efekt na to, co dopadá a může tak způsobit přehřátí. 

 

Optické prostředí je prostředí, kde je umožněno šíření světla. To se dělí na několik 

skupin podle jeho vlastností na průhledné (kde nedochází k rozptylu světla), průsvitné (kde už 

k rozptylu dochází, a tak není ostrý průhled) nebo neprůhledné (kdy se světlo od rozhraní 

s tímto prostředím odráží nebo je zde pohlceno). [9] [10] [11] 

Dále je můžeme dělit podle optických vlastností na homogenní (kdy má v každém bodě 

stejné vlastnosti), izotropní (nedochází k změně vlastností světla při v různých úhlech dopadu-

sklo) či anizotropní (dochází k změně vlastností světla při v různých úhlech dopadu na 

prostředí-krystal). U průhledného prostředí záleží, zda je čiré a světlo jím prochází nezměněno, 

nebo barevné, a tudíž propustí jen některé barvy světla. [9] [10] [11] 

2.2.4. Modré světlo 

Modré světlo je rozmezí vlnových délek viditelného elektromagnetického záření, na 

které se zaměřuje tato práce. Tato část spektra se pohybuje v rozmezí vlnových délek o 430nm 

až do 500nm. Má tedy kromě fialové barvy druhou nejmenší vlnovou délku z viditelného 

záření, a to vysvětluje i jeho vyšší hodnoty přenášené energie. Nachází se všude okolo nás, 

protože je součástí každého bílého světla. [12] 

Největší zdroj modrého záření je samozřejmě Slunce. Díky němu máme modrou oblohu. 

Dopadající modré záření se sráží s molekulami v atmosféře, přičemž dochází k disperzi paprsků 

do okolí a dojde tak zabarvení oblohy do modra. S vývojem moderních technologií a jejich 

rozšířením mezi běžné obyvatelstvo a stálému růstu popularity přenosných zařízení je dnes 

člověk vystavován vysoké úrovni modrého světla. Tyto zdroje světla mohou být LCD televize, 

počítače, mobily či tablety, ale i obyčejné LED osvětlení či jiná elektronická zařízení. 

Dlouhodobé vystavování modrému světlu však může mít neblahé účinky na náš organismus. 

[12] 
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3. LED technologie a osvětlení 

Vynalezení elektrického osvětlení změnilo nevratně průběh dějin člověka. Již před 200 

lety bylo vynalezena první lampa. Dnes však běžné osvětlení začíná pomalu ustupovat stále 

rozšířenějším LED technologiím, které jsou mnohem úspornější a trvanlivější. [14] [15] 

Název LED pochází z anglického light emitting diode (dioda vyzařující světlo) a jedná 

se o typ elektronické součástky. Tento zdroj světla je asi o 90 % více efektivní než klasické 

halogenové žárovky. Funguje na principu polovodiče, v němž se mění elektrický proud na 

světlo (a nežádoucí teplo). Krom viditelného světla je však LED schopna vyzařovat i záření 

infračervené nebo ultrafialové. Česky se často LED diodě také přezdívá ledka. Barva LED 

diody se při výrobě dá změnit, když se použije jiný materiál na polovodič. Nejjednodušší výroba 

LED diody je právě pro červenou barvu. Zato ale LED diody s modrým světlem jsou schopny 

odebírat jen velmi malý proud. [14] [15] 

Na rozdíl od halogenových žárovek, které fungují na principu rozžhaveného vlákna, a 

tak vyzařují obrovské množství nepotřebného tepla, LED osvětlení v porovnání téměř žádné 

teplo nevyzařuje. Maximální teplota dosahuje okolo 60 °C, a tudíž je většina energie vyzářena 

v podobě světla. Mají také větší svítivost, skoro dvakrát větší nežli žárovky a jsou mnohem 

odolnější vůči mechanickému poškození. [14] [15] 
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3.1. Princip LCD 

S technologií LCD se můžeme setkat u každého přístroje co vyžaduje nějaký displej. 

Ať už je to mobilní telefon, monitor od počítače, či televize. LCD technologie funguje na 

principu soustavy spousty malých částí nazvaných pixely, které mohou být ovládány tak, aby 

mohly zobrazit nějakou informaci. Takový displej se skládá z několika vrstev. Nejdůležitější 

částí jsou však dva skleněné panely, mezi kterými se nachází tenoučká vrstva tekutých krystalů. 

[13] [14] [15] 

Obr. 3-1 Složení LCD subpixel (en) - Wikimedia Commons. [online]. Dostupné z: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCD_subpixel_(en).pgn 

Panely obsahují drobné kanálky, které jsou schopny krystaly navádět a různě orientovat. 

Pak už je proces jednoduchý. Z poza těchto vrstev je vyzařováno světlo, většinou právě z LED 

diod, které je při průchodu krystalickou vrstvou odfiltrováno do požadovaných barevných 

spekter. Jako celek je pak LCD schopen vytvořit mozaiku která je schopna nám poskytovat 

informace a rychle měnit barvy tudíž, je schopno promítat i pohyb. [13] [14] [15]  
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4. Oko 

Zrak je náš nejvyvinutější smysl. Díky němu má nejen člověk ale většina živočichů 

vysokou schopnost orientace v prostoru a možnost zjišťovat informace na dálku. V našem 

případě je to náš nejpoužívanější smysl. [16] [17] [18] 

Oko samotné je jen část zrakového aparátu, avšak to nejdůležitější. Je to párový orgán 

ve tvaru koule o průměru asi 12 mm, co nám zajišťuje zrak. Do oka vnikající záření odražené 

od různých objektů či předmětů, dráždí určité buňky sítnice. Tento vjem je pak v podobě 

vzruchu poslán druhým hlavovým nervem z oka do zrakového centra, kde se následně spojí 

informace z obou očí a složí se požadovaný obraz. [16] [17] [18] 

Obě oči jsou uloženy v očnici (neboli orbita), což je párová dutina, ve tvaru pyramidy 

nacházející se na přední straně lebky. Jedna očnice je pro každé oko. Očnice se skládá ze sedmi 

lebečních kostí: čichová, slzní, jařmový oblouk, klínová, patrová, čelní, horní čelist. V očnici 

se kromě oční bulvy nachází také zrakový nerv, okohybné svalstvo, zdvihač horního víčka, 

slzná žláza, cévní zásobení, inervace a orbitální tuk, důležitý k mechanickému odpružení oka 

od očnice při případném úrazu hlavy. Do očnice také vstupují různé kanálky. Zvenčí je oko 

kryté víčkem. [16] [17] [18] 

Bělima je tuhá vláknitá vrstva, která pokrývá většinu povrchu oka (asi 80 %). Udržuje 

jeho kulovitý tvar a je důležitá pro úchyt okohybného svalstva. Je při normálním stavu 

neprůhledná a má bílou barvu. Proto také tuto barvu dodává bělmu. Je hustě protkaná cévami. 

[16] [17] [18] 

Sklivec je tuhá rosolovitá výplň dutiny oka. Stejně jako bělima i sklivec udržuje jeho 

tvar, mechanicky chrání sítnici. Sklivec je průhledný a zajišťuje lom a vedení světla směrem na 

sítnici. [16] [17] [18] 

Komorová voda je tekutina vyplňující přední oční komoru a chránící čočku. Vyživuje 

také pření část oka díky svému vysokému obsahu živin. Bohužel rychle vysychá a musí se 

neustále obměňovat. [16] [17] [18] 

Duhovka je neprůhledný kroužek tkáně s otvorem uprostřed, který se nazývá zornice, 

obsahující pigment určité barvy, záležící na dědičnosti. Tento kroužek reguluje množství 
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vstupujícího světla do oka. Obsahuje svalová vlákna uspořádaná buď v kruzích nebo paprsčitě. 

Je také protkána cévami. Stahem kruhovitého svalstva se zornice na světle stahuje a snižuje tak 

proudění světa, a naopak paprsčité svalstvo v šeru otvor zvětšuje a umožní tak větší tok světla. 

[16] [17] [18] 

Rohovka se nachází na předním segmentu oka. Je to průhledná zakřivená vrstva volně 

pokračující z bělimy. Její účel je ohýbat světlo na čočku. Její optická mohutnost je asi 43 D. 

[16] [17] [18] 

Spojivka je tenká sliznice, co překrývá rohovku a vystýlá oční víčka. Čočka je jedna 

z nejdůležitějších součástí oka. Její účel je lámat a zaostřovat procházející paprsky přesně na 

sítnici. Je to průhledný čočkovitý útvar uchycený v oku vlákny vybíhajícího z řasnatého tělíska. 

To následně tedy dokáže měnit tvar čočky, aby se světlo lomilo vždy na sítnici. Tomuto úkonu 

se říká akomodace. . [16] [17] [18] 

Obr.4-1 Anatomie oka Jak vidíme | Anatomie oka - obrázkový průvodce | Anatomie oka | Copyright © 

2018 Dostupné z: https://www.zeleny-zakal.cz/jak-vidime 
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4.1. Sítnice 

Sítnice je vnitřní vrstva očního bulbu. Je to nejdůležitější část očního aparátu, jelikož 

nám umožňuje registrovat paprsky na ní dopadající. Její tloušťka se pohybuje od 0,5 mm při 

papile až do 0,1 při ora serrata (neboli zubatá linie). Sítnice se dělí na dvě části. První část se 

nazývá pars coeca retinae a pokrývá vnitřní stranu oka na zadní straně duhovky a zadní straně 

řasnatého tělíska. Druhá část pokrývá cévnatku a slouží právě k registraci dopadajícího světla, 

a tudíž ke zrakové funkci. Ta se nazývá pars optica retinae. Tyto dvě části jsou odděleny 

zubatou linií (ora serrata). Sítnice má dvě vrstvy: vnitřní vrstvu (neuroretina) a vnější vrstvu 

jednovrstevného retinálního pigmentového epitelu. . [16] [17] [18] 

Sítnice obsahuje celkem 3 vertikální neurony, které vedou mezi receptory tzn. tyčinkami 

a čípky a gangliovými buňkami, které jsou uloženy v nejvnitřnějších vrstvách sítnice. První 

neuron – vertikální neuron tvoří vrstva receptorů (vnějších a vnitřních segmenty) a jádra 

fotoreceptorů. Druhý neuron se nachází ve vnitřní nukleární vrstvě, kde se nacházejí i bipolární 

buňky. Třetí neuron je tvořen gangliovými buňkami. K jejich synapsím dochází v zevní a 

vnitřní plexiformní vrstvě. Vrstva obsahující fotoreceptory je přiložena k pigmentovému 

epitelu. Proud světla prochází skrz gangliové buňky a vnitřní vrstvy až k receptorům. Tam 

dochází k přeměně světelného stimulu na elektrochemický signál. Elongované axonální 

výběžky receptorů se pojí v zevní plexiformní vrstvě s výběžky horizontálních a bipolárních 

buněk. Jejich těla a jádra se nachází ve vnitřní jádrové vrstvě. Horizontální buňky tvoří 

komunikační spojení mezi fotoreceptory a vysílají mezi ně výběžky. Bipolární buňky jsou 

spojeny s buď s amakrinními buňkami nebo buňkami gangliovými nebo s oběma zároveň. 

Axony gangliových buněk se scházejí, utvářejí vrstvu nervových vláken a poté opouštějí oko 

v podobě zrakového nervu. . [16] [17] [18]  
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Pars optica se histologicky dělí na devět různých vrstev: 

1. Vrstva fotoreceptorů (tyčinek a čípků) 

2. Membrana limitans externa 

3. Zevní jádrová vrstva 

4. Zevní plexiformní vrstva 

5. Vnitřní jádrová vrstva 

6. Vnitřní plexiformní vrstva 

7. Vrstva gangliových buněk 

8. Vrstva nervových vláken 

9. Membrana limitans interna [16]  

Obr. 4-2 Řez sítnicí KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5079-8. 
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Membrana limitans externa odděluje zevní a vnitřní oddíly fotoreceptorů od zevní 

jádrové vrstvy. Ta je tvořena komplexy, odvozenými z výběžků Müllerových buněk. Zevní 

jádrová vrstva (receptorová vrstva) obsahuje jádra tyčinek a čípků. Nachází se vně od zevní 

plexiformní vrstvy. Jádra čípků se nachází blíže k vnější limitující membráně nežli jádra 

tyčinek. Tento rozdíl ve vzdálenosti je překročen spojujícími vlákny. Vnější dvě třetiny 

plexiformní vrstvy se skládají výběžků fotoreceptorů, naopak pouze ta zbylá třetina je 

plexiformní vrstva. Hranici mezi tím vytváří střední hraniční membrána, na níž dochází 

k synapsím čípků (pediklů) a tyčinek (sferul) s horizontálními a bipolárními buňkami. Tato 

membrána je důležitou fyzickou bariérou pro exsudáty a ohraničuje nejhlubší penetranci 

retinálních kapilár. Vnitřní jádrová vrstva je bohatě prokrvená retinálními kapilárami. Obsahuje 

jádra amakrinních, bipolárních, horizontálních a Müllerových buněk. Vnitřní pexiformní vrstva 

obsahuje axony amakrinních a bipolárních buněk. Obsahuje také jejich synapse a dendrity. Je 

zde větší variabilita buněčných interakcí a více synaptických kontaktů než ve vnější plexiformní 

vrstvě. Vrstva gangliových buněk se skládá většinou z periferní sítnice z jedné řady buněk, ale 

je mnohovrstevná v makulární krajině. Vrstvu nervových vláken utváří svazky 

nemyelinizovaných axonů gangliových buněk. [16] [17] [18] 

4.2. Fotoreceptory 

Sítnice u člověka obsahuje celkem asi 145 milionů receptorů dělících se do dvou druhů, 

které jsou jeho primární smyslové buňky. Z toho většina, přibližně 140 milionů zaujímají 

tyčinky neboli sferuly. Jejich délka je přibližně 50 μm. V průběhu lidského života se však 

hustota tyčinek snižuje až na pouhých 30 % z celkového počtu. Vyšší počet se jich nachází 

nazálně nežli temporálně. V jednom místě na sítnici se však tyčinky nenacházejí a tím je fovea 

centralis – bod nejostřejšího vidění na sítnici. Všechny receptory mají zevní segment, v kterém 

se nachází zrakový pigment, a vnitřní segment, kde se uskutečňují metabolické procesy. [16] 

[17] [19] [20] 

Tyčinky je druh fotoreceptorů zaměřený na vnímání světelných rozdílů a funkci při 

nízkých hladinách osvětlení. Jejich největší citlivost je právě v modrozelené oblasti vlnových 

délek viditelného záření. Tento jev se vyskytuje právě za šera (např v podvečer nebo 
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v zatemněné místnosti) a nazývá se skotopické vidění. Je způsoben za přítomnosti pigmentu 

rodopsinu. Rodopsin, také nazýván zrakový purpur, je druh chromoproteinu složený 

z bílkoviny opsin a retinalu - aldehydu vitamínu A. Při osvětlení rodopsinu vznikají tyto dvě 

látky. Tento proces je vratný. Pokud však člověk trpí nedostatkem vitamínu A, začne se to 

projevovat jako šeroslepost neboli porucha vidění za šera. [16] [17] [19] [20] 

Čípky neboli tzv. pedikuly jsou následujícím druhem fotoreceptorů, ne tak početným 

jako tyčinky, vyskytující se v sítnici oka. Jejich hodnota se pohybuje okolo 5 milionů a na rozdíl 

od tyčinek, jejich počet, v případě vyloučení patologií, v průběhu života neklesá. Největší 

hustota čípků je ve fovee, kde se nachází přibližně 10 % z jejich celkového počtu. V makule 

jejich hustota prudce klesá a za jejími hranicemi je přibližně konstantní. Čípky jsou protáhlé a 

mnohem tlustější buňky nežli tyčinky a jejich tvar se liší v závislosti na lokalizaci. Na rozdíl od 

tyčinek, specializovaných na skotopické vidění, jsou čípky specializované na vidění fotopické 

neboli vidění za dobrých světelných podmínek. Umožňují nám barevné vidění a kvalitnější 

zrakovou ostrost. Barevné vidění se je založeno na trichromatické teorii. Existují 3 typy čípků 

pro tři základní barvy: modrou, zelenou a červenou. Každý druh čípku obsahuje jiný typ 

proteinu opsinu, který je schopen absorbovat rozdílnou vlnovou délku světelného záření. 

Absorpční vlnová délka pro modrou barvu je přibližně 445 nm, 555 pro barvu zelenou a 570 

pro barvu červenou. [16] [17] [19] [20]  
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5. Cirkadiální rytmus 

Cirkadiální rytmus je opakující se biologický proces či cyklus probíhající neustále v těle 

člověka, ale i jiných živočichů. Ovlivňuje jejich aktivitu, bdělost či denní a noční režim. U 

člověka, který je naprogramován podle střídání dne a noci se doba jednoho cyklo pohybuje 

mezi 20 až 28 hodinami, ale většinou trvá jeden cyklus mezi 23,9 a 24,5 hodinami. Tento cyklus 

je ovlivněn produkcí důležitých hormonů melatoninu a serotoninu. Ty jsou do organismu 

vylučovány spolu s dalšími hormony z endokrinní žlázy epifýzy. Ty jsou řízeny párovými 

suprachiasmatickými jádry, které se nachází nad křížením zrakových nervů (chiasma opticum) 

v předním hypotalamu. Protože se tato jádra nachází blízko oka tak mají přímé spojení se 

sítnicí, v důsledku čehož je náš biologický rytmus řízen vnějším prostředím, konkrétně právě 

modrým světlem obsaženém ve viditelném barevném spektru, jehož zdrojem může být slunce 

či různé druhy osvětlení a přístrojů. [22] [23] [24] 

Pochody těla každý se opakující cirkadiální cyklus u zdravého člověka:  

• 2:00 nejhlubší spánek 

• 6:00 nejnižší tělesná teplota 

• 8:00 končí sekrece melatoninu 

• 13:00 největší bdělost 

• 17:00 největší svalová síla a nejvyšší kardiovaskulární činnost 

• 22:00 nejvyšší tělesná teplota 

• 22:30 potlačení pohybu střev 

Nejvýznamnější tělesné pochody během jednoho cirkadiánního cyklu (DVOŘÁK, Petr a Jaroslav 

ŠTĚPÁNEK. Vliv modrého světla na lidský organismus. 2016. 

https://www.vutbr.cz/www_base/soubor_verejne.php?file_id=125750) 

5.1. Serotonin 

Serotonin je hormon, co nám nejvíce ovlivňuje náladu. Když je ho v lidském těle 

nedostatek, tak se nálada zhorší, avšak při jeho správném množství se nám nálada zlepšuje. 

Také má nepřímý vliv na naši aktivitu, pozornost či může ovlivnit i bolest hlavy, hojení ran či 

udržování kvality kostí. Pokud se pohybujeme na místech, kde jsme vystavování modrému 

světlu, produkce tohoto hormonu stoupne. Tímto způsobem dochází k aktivní činnosti 
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organismu, a navíc ke zlepšení nálady. Serotoninové procesy se aktivují s východem slunce a 

při jeho západu se utlumují. [22] [23] [24] 

Obecně se normální hladina serotoninu v krvi pohybuje okolo 101 až 283 nanogramů 

na mililitr. Tato hodnota se však může mírně lišit v závislosti na jedinci. Léky, které ovlivňují 

hladinu serotoninu v krvi jsou běžně užívány v léčení depresí, nevolností či migrén a mohou 

mít také vliv na Parkinsonovu chorobu. Dlouhodobě vysoké hodnoty serotoninu mohou však 

být případným příznakem rakoviny. [22] [23] [24] 

5.2. Melatonin 

Hormon melatonin je pro změnu znám jakožto hormon spánku. Díky snížení množství 

modrého světla ve večerních hodinách se produkce a hladina melatoninu zvyšuje a naše tělo 

začne být utlumené, přechází do klidového režimu a ukládá se ke spánku. Tento jev však může 

nastat i během denních hodin, pokud se osoba nachází v místnosti se slabým či žádným světlem. 

Hladina melatoninu je bez vnějšího zásahu v krvi přítomna přibližně 12 hodin přibližně od 9 

večer, celou noc, až do 9 ráno. Záleží však na konkrétním jedinci a ročním období. Jelikož 

množství denního světla se může lišit. Přes den je melatonin v krvi jen těžko detekovatelný. 

[22] [23] [24] 

Melatonin se tvoří nejen v epifýze společně se serotoninem a dalšími hormony, ale též 

v dalších tkáních jako například v kostní dřeni, střevech či v retině. V dnešní době se melatonin 

běžně předepisuje a prodává v lékárnách jako lék. Běžně se melatonin předepisuje v případě 

spánkových poruch, různých syndromů nespavosti či únavy. Také do jisté míry pomáhá 

v případě depresí a stresem před či po operaci. Dalším kritickým faktem je vrozená schopnost 

melatoninu bojovat proti rakovinotvorným bujením. V obráceném případě to však může mít 

neblahé důsledky na zdraví. [22] [23] [24] 
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5.3. Vliv modrého záření na organismus 

Modré světlo má, jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, zásadní vliv na funkci a 

rytmus biologických hodin nejen člověka, ale i různých živočichů. V přirozených dávkách ho 

zachytáváme ze slunečního záření, bohužel s rozvojem moderních technologií vzrostla nová 

zdravotní hrozba. Hrozbou jsou právě zmíněné digitální zařízení. Díky těmto moderním 

technologiím je procento výskytu modrého světla mnohonásobně zvýšeno. Řada zařízení, 

chytré telefony, tablety, počítače, televize, zářivky používají jako zdroje světla LED 

technologie, které modré světlo nepřetržitě vyzařují. Modré světlo nás tedy neustále obklopuje. 

Přes den ho přirozeně vyzařuje slunce, avšak večer, kdy se mu tělo vystavovat nemá, je 

vytvářeno všemi možnými druhy LED displejů. Tento fakt nás ovlivňuje v mnoha ohledech. 

Zaprvé se objevuje dopad na určité struktury oka a zadruhé ovlivňuje náš organismus samotný. 

[12] [25] [26] 

 

Obr. 5-1 Denní přehled používání dig. zařízení HOYA. BlueControl [online]. 2015 [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z: http://www.bluecontrol.eu  

5.3.1. Negativní dopad na oko 

Jak už bylo zmíněno, modré světlo se na planetu Zemi dostává v přirozené a 

nepozměněné formě a má nejvyšší energii ze spektra světelného záření. V roce 2015 byl 

proveden pokus na myších. Konkrétně na jejich fotoreceptorech. Jedna skupina fotoreceptorů 

byla po 24 vystavována konstantní expozici modrého světla s vlnovou délkou 465 nm, zatímco 

druhá skupina nikoliv. Když byly buňky z inkubátoru vyjmuty, byla na nich zjištěna 1,96krát 

vyšší hodnota volných radikálů kyslíku než u druhé skupiny. Volné radikály ve zkratce 
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způsobují oxidativní stres na určité tkáně, a to často vede k jejich zániku. Z toho vyplývá, že se 

tento stres zvýšil na skoro dvojnásobek a způsobuje proto mnohem rychlejší umírání buněk. 

Bohužel tento proces víceméně identicky probíhá i v lidském těle. Neustálým vystavováním 

modrému světlu dochází ke zvýšení oxidativního stresu což drasticky zvyšuje nástup katarakty. 

A jelikož má modré záření vysokou energii, je schopné se dostat přes čočku dále do oka, kde je 

schopné dlouhodobým působením způsobit degeneraci sítnice (věkem podmíněnou makulární 

degeneraci – VPMD). Vysokému vystavování svých očí modrému záření a displejům může 

docházet k únavě očí, suchému oku, rozostřenému vidění, bolestem hlavy či krátkozrakosti. 

V poslední době jsme vystavování záření tolik, že je pravděpodobné, že se bude počet těchto 

problémů zvyšovat. [12] [25] [26] 

5.3.2. Negativní dopad na organismus 

V předchozích kapitolách bylo zmíněno, jak má modré světlo schopnost ovlivňovat jak 

už pozitivně, tak i negativně lidský cirkadiální rytmus, tvorbu hormonů a ovlivňovat tak 

psychickou i fyzickou zdatnost. Mezi další klasické rizikové faktory patří syndrom odkládané 

spánkové fáze. Syndrom odkládané spánkové fáze by se dal řadit do příčin vzniku populačních 

onemocnění a je to druh poruchy cirkadiálního spánkového rytmu. Jedinci, co touto poruchou 

trpí, obvykle chodí spát dlouho po půlnoci a druhý den ráno mají značné potíže, aby vstali. Díky 

tomu mají posunutý spánkový režim, a tak následujícího večera se cítí čilí a vyspalí. V důsledku 

toho zůstanou dlouho vzhůru, používají osvětlení či různá zařízení a kruh se uzavírá.  [12] [25] 

[26] 

Dalším rizikovým faktorem je, že v důsledku působení modrého světla a nedostatečné 

tvorbě a působení melatoninu, je v organismu zvýšené riziko risku rakoviny, kterou tělo není 

dostatečně schopné včas zneškodnit. Tento jev se často vyskytuje u pracovníků nočních směn 

či studentů, co nedodržují spánkovou hygienu. To vede k vyššímu procentu výskytu 

nádorových onemocnění. [12] [25] [26] 
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6. Prevence a filtrace 

Je obecně známo, že opalovací krém a sluneční brýle chrání před nebezpečným UV 

zářením ze slunce. Jenomže ty samé paprsky modrého světla, které vyzařuje slunce, vycházejí 

i z různých elektronických zařízení, osvětlení a displejů. V dnešní době plného moderních 

technologií se jedinec jen těžko vyhne nadměrnému kontaktu s modrým světlem. Přesto však 

existují opatření, jak tomuto předejít či snížit následný dopad na zdraví organismu.  [12] [25] 

[27] 

• Prvním asi nejjednodušším, ale často těžko uskutečnitelným opatřením je obyčejný 

pravidelný denní rytmus. Člověk by si měl nastavit kvalitní spánkový režim, vyhranit 

si, kdy by měl pracovat, a kdy spát a omezit práci dlouho do noci. Důležitý je 

samozřejmě pravidelný pitný režim a strava.  

• Další prevence může být právě v podobě pestré stravy. Potraviny s vysokým obsahem 

antioxidantů, což je druh látek omezující aktivitu kyslíkových radikálů, dokáží snížit 

oxidační stres či snižují riziko jeho vzniku. To zamezí případnému vzniku očních 

degenerativních vad jako např. katarakta nebo věkem podmíněná makulární degenerace. 

Tuto stravu je do jisté míry možno nahradit různými doplňky stravy, které mají podobný 

účinek 

• Zásadní prevence samozřejmě je nepoužívat nadměrně elektronická zařízení. To platí 

zejména večer. Vyvarování se používání zařízení na bázi LED osvětlení může značně 

ovlivnit kvalitu spánku a vyvážení cirkadiálního rytmu.  

• Myslet na mrkání při používání elektronických zařízení není tak snadná věc, ale 

významně to pomůže k redukci vzniku suchého oka a snížení emise modrého světla na 

sítnici. V tomto případě pomůže malý lísteček připevněný např. na okraji obrazovky.  

• Pokud však nic z předchozího není možné, nejjednodušší řešení je instalace či nastavení 

filtru modrého světla. Dnes se tento filtr nachází prakticky v každém notebooku, 

modernějších počítačových displejích a telefonech. Pokud však tyto přístroje touto 

funkcí nedisponují, existuje řada programů, které jsou schopny vyzařování modrého 

záření omezit a místo toho nastavit teplejší a šetrnější vzhled obrazovky. Tyto aplikace 

jsou dostupné jak na Google Play, Appstore, tak i Microsoft store a dalších.  
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• Posledním, avšak ne úplně levným řešením je samozřejmě pořízení různých filtrů. Buď 

je možno pořídit speciální lepící fólii na displej různých velikostí a nebo začít používat 

optické pomůcky s antireflexní úpravou s PC filtrem. [12] [25] [27] 

6.1. Filtry modrého záření 

Jeden z nejefektivnějších možných kroků, jak se chránit proti škodlivému modrému 

záření je používání ochranných filtrů. Tyto filtry jsou v podobě různých povrchových úprav 

naneseny na brýlové čočky. Majorita firem na trhu s brýlovými čočkami už v dnešní době 

nabízí jistou formu antireflexních povrchových úprav. Tyto úpravy jsou podle prodejce 

schopny odfiltrovat 20-50 % modrého záření, a tak značně snižují vstup tohoto záření do oka 

z různých elektronických zařízení. Většinou ale prodejci tuto míru filtrace uvádějí vyšší než 

jaká je její pravá míra. Výsledný obraz poté nabere žluté a teplejší odstíny oproti normálnímu 

pohledu bez modrého filtru. Proto taky tato úprava nemusí být pro každého. [12] [28] [29] [30] 

 

Obr.6-1 Složení filtrů BLUE PROTECT [online]. Dostupné z: https://www.optika-

stribro.cz/xipblog/post/81_povrchova-uprava-skel-cocek-antireflex-a-tvrzeni-uv-400-filtr-blue-

protect.html?page_type=post 

Blue Protect od firmy ZEISS  

• Tuto povrchovou úpravu přináší firma ZEISS. Povrchová úprava Blue Protect 

se řadí mezi antireflexní vrstvy. Zepředu je čočka opatřena zrcadlením, které 

https://www.optika-stribro.cz/xipblog/post/81_povrchova-uprava-skel-cocek-antireflex-a-tvrzeni-uv-400-filtr-blue-protect.html?page_type=post
https://www.optika-stribro.cz/xipblog/post/81_povrchova-uprava-skel-cocek-antireflex-a-tvrzeni-uv-400-filtr-blue-protect.html?page_type=post
https://www.optika-stribro.cz/xipblog/post/81_povrchova-uprava-skel-cocek-antireflex-a-tvrzeni-uv-400-filtr-blue-protect.html?page_type=post
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minimalizuje prostup modrého světla ve vlnových délkách 380 až 500 nm. Míra 

redukce podle prodejce dosahuje 18 až 20 %.  

• Čočky DuraVision
 
Blue Protect přicházejí i s vysokým tvrzením tzn. odolností 

vůči poškrábání a jsou zaměřeny především na vnitřní užívání.  

• Série Sylet je zaměřena především na vnější užívání při sportovních aktivitách. 

Je též plně tvrzená a díky povrchovým úpravám LotuTec slibuje vysokou 

ochranu jak před modrým světlem, tak i plnou ochranu před UV zářením. 

• Pro ty, co preferují univerzální brýlové čočky je připravena verze Blue control 

PhotoFusion. Výrobce garantuje vysokou absorpční hodnotu ve venkovních 

prostorách, ale i dostatečně uzpůsobenou na vnitřní používání. [12] [28] [29] 

[30] 

Obr. 6-2 Přehled míry filtrace ZEISS DuraVision BlueProtect.[online]. Dostupné z: 

https://www.zeiss.com/vision-care/int/eye-care-professionals/products/coatings/duravision-blueprotect.html 

HOYA Sensity BlueControl od firmy HOYA 

• HOYA Sensity Blue control přináší firma HOYA. O vrstvě samotné zmiňuje to, 

že je speciálně zaměřená na používání elektronických digitálních zařízení. Měla 

by také zajišťovat ostřejší vidění a lepší kontrast při sledování displejů. Tato 

série obsahuje hydrofobní úpravu zajišťující lehké odstranění vody či špíny 

z čoček a také antistatickou úpravu zajišťující nepřitahování prachových částic. 

[12] [28] [29] [30] 
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Nikon See Coat Blue od firmy Nikon 

• Firma Nikon zajišťuje u brýlových čoček Nikon See Coat Blue pětkrát větší 

ochranu před modrým světlem v porovnání s používáním standartních brýlí. 

Zároveň zaručují značně tvrzené materiály s dlouhodobou životností. Stejně 

jako firma HOYA se zaměřuje především na uživatele digitálních zařízení, jako 

např. studentů či úředníků. Čočky jsou vybaveny i antistatickou a hydrofobní 

úpravou a zajišťují vysoký kontrast barev. [12] [28] [29] [30] 

Crizal Prevencia od firmy ESSILOR 

• Crizal Prevencia od firmy ESSILOR se zaměřuje na každodenní nošení a 

ochranu nositele před UV zářením a modrým světlem po celý den. Slibuje až  

25 % ochranu před modrým světlem při užívání digitálních technologií. [12] 

[28] [29] [30] 
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7. Praktická část 

V této kapitole jsou zpracována data naměřených na dvou různých spektrometrech. Pro 

toto měření byly použity 3 zapůjčené komerčně dostupné filtry v podobě brýlových čoček od 

firmy Hoya a Omega Optix. Konkrétně Hoya BlueControl, Omega Optix BlueCut a Omega 

Optix XBlue. U těchto čoček byla následně proměřena jejich transmisibilita v oblasti kratších 

vlnových délek, tedy oblasti modrého záření. Výrobci udávají rozdílné hodnoty filtrace pro 

různé filtry modrého záření, většina udávaných hodnot se však pohybuje mezi 20-30%.  

7.1. Metodika získávání dat 

Výzkum se konal od března 2020 do května 2020 na půdě FBMI ČVUT. Celkově 

probíhalo měření 3 druhů vzorků. Mezi tyto vzorky patří Hoya BlueControl, Omega Optix 

BlueCut a Omega Optix XBlue. Všechny tyto vzorky jsou brýlové čočky uzpůsobené na filtraci 

modrého záření dopadající na oko. Vzorky byly celkem měřeny na dvou různých 

spektrometrech. Měření probíhalo zá stálého laboratorního osvětlení, kdy hladina osvětlení 

v místnosti byla pro přístroj nastavena jakožto nulová hladina neboli tma. Měření nebylo tudíž 

výrazně ovlivněno parazitním osvětlením. Důležitý aspekt při měření je také náklon čočky, 

který ovlivní průchod testovacího paprsku. Tento náklon byl u všech čoček stejný, jelikož byly 

všechny upevněny ve speciálně uzpůsobených držácích.   

Levnějším a méně přesný vláknový spektrometr UV-VIS USB2000+ vydává číselná 

data (hodnoty Transmisibility) s odstupem přibližně každých 0,38 nm. Hodnota tohoto přístroje 

se pohybuje okolo půl milionu korun. Tento přístroj je značně flexibilnější v měření různých 

vzorků či zdrojů osvětlení. 

Druhý spektrometr UV-VIS-NIR UV-3600 byl daleko přesnější variantou předchozího 

přístroje. Pořizovací cena tohoto přístroje je asi 2,5 milionu korun, a to se značně odráží na 

výsledcích. Tento přístroj je uzavíratelný a vzorky se tudíž vyskytují po celou dobu měření 

uvnitř přístroje. Dochází tedy k naprosté eliminaci okolního parazitického záření. Tento přístroj 

měří hodnoty od 200 do 1000nm a udává hodnoty každé 2nm. 
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7.2. Vláknový spektrometr UV-VIS USB2000+ 

Pro toto měření byl použit UV-VIS vláknový spektrometr USB2000+ od firmy Ocean 

Optics s rozsahem 200-900 nm, který je připojený k počítači. Pro měření spektra bylo nejprve 

nutné si uložit neutrální hladinu osvětlení v místnosti – tzv. tmu (store dark). Následně byl 

zapnut světelný zdroj složený z halogenové lampy a deuteriové žárovky, s jehož pomocí 

prosvětloval výše zmíněné filtry. Měření probíhalo v T-módu (transmisní). Poté byly změřené 

hodnoty uloženy do textového dokumentu a zpracovány.  

7.2.1. Výsledky vláknového spektrometru 

V této podkapitole byla uložená data zaznamenána do přehledných grafů. Osa x ukazuje 

hodnotu vlnové délky a osa y procentuální podíl transmisibility pro danou čočku. Je zde vidět 

jistý šum v oblastech pod 350nm a také přesah transmisibility nad 100%. 

Graf 7.1 .- Transmisibilita vzorku čočky Hoya BlueControl 
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U grafu 7.1. je patrné, že tato čočka nijak zásadně neovlivňuje míru transmisibility. 

V rozpětí vlnových délek 430 – 500 nm, tedy přibližných vlnových délkách modrého záření 

došlo pouze k nepatrné redukci. 

Graf 7.2 .- Transmisibilita vzorku čočky Omega Optix BlueCut 

U grafu 7.2., je vidět, že zde k redukci došlo. Přibližně 10% modré oblasti vlnové délky 

je zde odfiltrováno.  

Graf 7.3 .- Transmisibilita vzorku čočky Omega Optix XBlue 

U třetí měřené čočky na grafu 7.3. je také patrné jisté procento odfiltrování modrého 

záření. Přibližně okolo 15%. 
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7.3. Spektrometr UV-VIS-NIR UV-3600 

Pro následující měření byl použit značně přesnější UV-VIS-NIR automatický 

spektrometr UV-3600 od firmy Shimadzu. Tento výkonný spektrometr je mnohem přesnější 

variantou v měření transmisibility. Jeho příprava je z větší míry automatická. Nejprve se daný 

přístroj zapne, a tak se zahájí asi 10minutová startovací sekvence, kdy se přístroj zahřívá a 

následně kalibruje a testuje svoji přesnost. Poté je možno do něj umístit testovací vzorky. Na 

drobnější čočky je zde připravený držák, do kterého se dají upevnit. Tento držák však nebyl 

originální, musel být vyroben speciálně pro tento přístroj na 3D tiskárně. Následně se jen 

přístroji vydá pokyn k měření a on si sám proměří dané čočky s pomocí několika světelných 

zdrojů. Následná data pak přehledně vynese na obrazovku připojeného počítače. 

7.3.1. Výsledky automatického spektrometru 

Zde byla zaznamenána naměřená data grafů. Z nich je na první pohled patrný menší 

šum po celé délce křivek, zejména v oblasti modrého, UV záření a kratších vlnových délkách. 

U tohoto spektrometru byly naměřeny i hodnoty transmisibility pro čirou brýlovou čočku pro 

přehledné porovnání. 

Graf 7.4 .- Transmisibilita vzorku čočky Hoya BlueControl 
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U vzorku na grafu 7.4. je zřejmé, že k nijak zásadní filtraci nedošlo stejně jako u 

předchozího měření. Křivka se však liší především v kratších vlnových délkách. Dochází zde 

k filtraci přibližně 10%. 

Graf 7.5 .- Transmisibilita vzorku čočky Omega Optix BlueCut 

U grafu 7.5. dochází k téměř přesnému řezu mezi vysokou a nízkou mírou 

transmisibility. K poklesu dochází od 410 do 450nm. Filtrace tohoto vzorku je asi 10%. 

Graf 7.6 .- Transmisibilita vzorku čočky Omega Optix XBlue  

U grafu 7.6. došlo k nejvýraznější změně oproti předchozímu měření. Zde je vidět 

pokles transmisibility v celé šíři spektra asi o 10 %. Celkově by tato čočka mohla filtrovat okolo 

20 % modrého záření.  
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7.4. Porovnání výsledků 

V této kapitole jsou zhodnoceny a porovnány výsledky obou měření a rozdílné míry 

transmisibility mezi danými vzorky. 

Graf 7.7.- Porovnání transmisibilit vzorků čoček vláknového spektrometru 

U grafu 7.7. je viditelný jasný rozdíl mezi vzorky, kde nejstrmější přechod má čočka 

Omega Optix BlueCut avšak dřívější pokles nastal u Optix XBlue. Hoya BlueControl naopak 

prokázala největší propustnost pro modrou složku světla. Zde byla čirá čočka dodána z druhého 

spektrometru. 

Graf 7.8.- Porovnání transmisibilit vzorků čoček spektrometru UV-3600 
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U grafu 7.8. je pro porovnání dodána i čirá čočka a její transmisní hodnoty pro 

porovnání oproti ostatním čočkám. Samotná čirá čočka odfiltrovala jen část UV záření, avšak 

do modré oblasti nezasahovala. Ostatní filtry už méně nebo více modré záření filtrovaly. Tyto 

hodnoty však nikde nepřesáhly žádné vysoké hodnoty filtrace. Největší filtrace proběhla 

v tomto měření u Omega Optix XBlue. 

7.5. Zhodnocení 

V minulých kapitolách bylo přehledně patrné, že ani jedna čočka více nebo méně 

nesplnila daná očekávání. Míra filtrace ve vlnových délkách mezi 430-500 nm nebyla tak 

značná, jak bylo předpokládáno. Co se týče čoček Hoya BlueControl, tak se zde křivka ani nijak 

zásadně nelišila od čiré čočky.  

Co se rozdílů mezi vláknovým spektrometrem UV-VIS USB2000+ a spektrometrem 

UV-VIS-NIR UV-3600, tak vláknový spektrometr je levnější, a tudíž méně přesný. Dochází u 

něj k velkému šumu ve vlnových délkách na hranici viditelnosti a občasné nepřesnosti. Je však 

mnohem jednodušší na ovládání a flexibilnější.  Spektrometr UV-VIS-NIR UV-3600 se zase 

vyznačuje vysoce přesnými měřeními a přehlednými výsledky. 
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8. Závěr 

V této práci se čtenáři seznámili s problematikou modrého světla a jeho vlivem na náš 

každodenní život. Na naši produktivitu a schopnost práce s digitálními zařízeními. Jaká existuje 

prevence proti tomuto problému a jaká je její dostupnost.  

V úvodních kapitolách jsou zpracovány informace o elektromagnetickém záření a jeho 

specifikacích. Dále jsou informace o ionizujícím a neionizujícím elektromagnetickém záření a 

jejich rozdíly. Poté práce obsahuje bližší informace o optických zářeních, zejména viditelnému 

záření a samozřejmě konkrétně modré části jeho spektra. Následující kapitoly obsahují vybrané 

kapitoly z anatomie oka a popis funkci Cirkadiálního rytmu, jeho funkci a závislosti na 

hormonální soustavě. Poté je zde pojednáno o problematice modrého záření a jeho vlivu na náš 

organismus a zrakový aparát. Dále je zde zmínka o možné dostupné prevenci proti nadměrnému 

modrému záření a  komerčně dostupné filtry do brýlových pomůcek a na digitální zařízení. 

Během tvoření této práce jsem byl překvapen, do jaké míry je modrá složka světelného 

záření schopna ovlivňovat náš organismus. Zároveň mě ale i potěšila skutečnost, že správně 

využití modrého záření umožňuje řešit všemožné problémy jako např. zimní deprese. 

V posledních kapitolách je zpracována míra filtrace na vybraných filtrech dostupných 

na trhu. U těchto hodnot jsou dosti překvapivé rozdíly mezi měrami filtrace. Část vzorků 

fungovala do jisté míry tak jak měla. Jiné čočky však měly i přes udávané vlastnosti vysokou 

míru transmisibility.  
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