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Název bakalářské práce: Moderní technologie a jejich vliv na zrak 

 

Abstrakt: 

             Tématem této práce jsou moderní technologie a jejich vliv na zrak. Rozebrána jsou 

témata anatomie oka, refrakční vady a jejich prevalence v populaci. Dále moderní technologie 

s ohledem na zrak či problematika syndromu počítačového vidění nebo ergonomie pracoviště. 

Experimentální část je složena z dotazníku na pracovní návyky a subjektivní obtíže spojené 

s prací na VDT zařízeních klasifikované též jako příznaky CVS. Dále se také skládá z výzkumu 

frekvence mrkání a rozdílu časů potřebných k přečtení daného textu před a po soustředěném 

pohledu do blízka na displej mobilního telefonu u dvou rozdílných profesních skupin. 

Zaměřena je rovněž na zhodnocení změny objektivní refrakce, akomodační a vergenční facility 

před pracovním výkonem a těsně po něm u pracovníků s digitálním zařízením. 
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Bachelor´s thesis title: Modern technologies and their effect on vision 

 

Abstract: 

      The topic of this thesis is the modern technologies and their effect on the eye sight. There 

are described the themes as anatomy of the eye, refraction defects and their prevalence in 

population. Then there are described modern technologies involved in the eye sight or the issue 

of the computer vision syndrome or the ergonomics of a work place. Experimental part contains 

a questionnaire about the work routine and subject problems connected with work on the vision 

digital terminal known as symptoms of computer vision syndrome. Then it is consisted of blink 

rating and the difference of the time needed to read a text before and after the continual watching 

a mobile phone display for two different kinds of workers. As well it is focused on rating the 

change of objective refraction, acomodation and vergence facility before job start and 

immediately after job end for VDT users.     
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Anatomy of the eye, refraction defects, digital tireness of the eyesight, modern technology, 

computer vision syndrome 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce s názvem „Moderní technologie a jejich vliv na zrak“ 

je otevřít otázku působení moderních technologií na náš zrak a zhodnotit vliv VDT (Vision 

Digital Terminal) zařízení na zrakovou únavu a s tím spojené celkové zdravotní obtíže.   

V poslední době se moderní technologie (PC, TV, tablety atd.) stávají již nedílnou 

součástí každodenního života. Díky této skutečnosti je problematika stále více aktuální 

a zaslouží si určitě pozornost. V mnoha odvětvích se staly pomocníkem při některých rutinních 

činnostech nebo je součinnost s výpočetní technikou přímo náplní práce mnoha profesí. Proto 

je nutné se podobnou měrou podílet na osvětě ohledně působení těchto vymožeností na lidský 

organismus s důrazem na oko, prevenci těchto problémů a jejich řešení. 

V teoretické části je z důvodu komplexnějšího pochopení dané problematiky uvedena 

kapitola popisující anatomii a fyziologii oka. Další část práce je věnována kategorizaci, rozboru 

a charakteristice refrakčních vad. Nechybí zde ani rešerše o prevalenci refrakčních vad 

v populaci, jejich příčiny či vlivy působící na refrakční stav oka jako je genetika. 

V další kapitole teoretické jsou rozebrány moderní technologie s ohledem především na 

modré světlo či typy monitorů. Stejně tak jako není pochyb o nutnosti využívání moderních 

technologií v dnešní době, není ani pochyb o tom, že práce s nimi bývá příčinou okulárních 

či extraokulárních potíží nebo též přechodných refrakčních vad. Tyto jsou v práci představeny 

jako symptomy CVS (Computer Vision Syndrome), uvedeny jsou také příčiny tohoto 

syndromu. V poslední kapitole teoretické části je ergonomie pracoviště pro výkon práce 

s digitálním zařízením. 

Praktická část se potom zaměřuje na výzkum vlivu moderních technologií na náš zrak 

a zhodnocení únavy oka u rozlišných druhů profesních skupin. Provedeno je zde dotazníkové 

šetření zaměřené na pracovní návyky a subjektivní potíže spojené s prací s digitálním zařízením 

klasifikované zároveň jako příznaky CVS. Dále jsou v této experimentální části pozorovány 

jevy jako je frekvence mrkání, rozdíl časů pro přečtení daného textu před i po soustředěném 

pohledu na displej mobilního telefonu. Dále jsou u skupiny pracovníků s VDT zařízením 

provedena měření změny objektivní refrakce, akomodační a vergenční facility před pracovním 

výkonem a těsně po něm.  

Věřím, že tato práce bude užitečným přínosem nejen pro odborníky v oboru optometrie 

a oftalmologie, ale také pro širokou veřejnost, zvláště pak pro uživatele VDT zařízení. 
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2. Anatomie oka  

 Lidské oko je orgán zraku, párový orgán, který umožňuje vnímat nejen světlo a jeho 

jednotlivé kvality, ale i tvar, pohyb a prostorové rozložení předmětu. [1]  

Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem, díky němu získáváme až 90 % informací 

z vnějšího prostředí. Vidění je složitý proces, jehož podstatou je příjem a zpracování signálů 

ve formě fotonů, jako viditelné světlo označujeme to, které má vlnovou délku v rozpětí 400-

740 nm. [2] 

 Základně má lidské oko dvě složky. Tou první je složka senzorická zvaná též zrakově 

smyslová, která se skládá ze tří částí: periferní část, zraková dráha a zrakové centrum mozkové 

kůry. Periferní část tvoří bulbus, zatímco nitrooční prostor je tvořen přední a zadní komorou, 

čočkou a sklivcem. Druhou základní složkou je složka motorická, neboli pohybová. 

Ta se skládá z okohybných svalů, které zajišťují souhru obou očí. [3]   

2.1 Oční koule (bulbus oculi) 

 Oční bulbus má kulovitý tvar o průměru přibližně 24 mm. V oční štěrbině 

mezi otevřenými víčky je viditelný pouze menší, přední úsek oční koule, zatímco vetší, zadní 

část je uložena v dutině orbity. Stěna oční koule je uspořádaná do tří vrstev. Zevní vazivová 

vrstva (tunica fibrosa), střední vrstva obsahuje hodně cév (tunica vasculosa), poslední vnitřní 

vrstva (tunica interna) je vlastním senzorickým orgánem. [4,5] 

2.1.1 Zevní vazivová vrstva oka (Tunica fibrosa) 

 Zevní vazivová vrstva tvoří tuhý a pevný obal oční koule. Zajišťuje stabilitu jejího tvaru 

a je místem úponů šlach okohybných svalů. Její přední částí vstupují do oka světelné paprsky. 

Tvoří ji bělima a rohovka. [4] 

Bělima (sclera) 

 Bělima je pevná, tuhá, bílá vazivová blána, která je tvořena převážně lamelózně 

uspořádanými svazky kolagenních a elastických fibril a zaujímá zadních 5/6 povrchu oční 

koule. Je ochranným obalem pro hlubší oddíly oční koule a představuje pevnou oporu 

pro připojující se šlachy okohybných svalů. [4] 

Rohovka (cornea) 

 Rohovka je nejcitlivějším orgánem lidského těla, je bezcévná a průhledná. Vztah 

rohovky ke skléře se přirovnává k vypuklému hodinovému sklíčku, neboť se překlenuje 
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a uzavírá kruhový otvor o průměru asi 12 mm v předním okraji skléry a 1/6 celkového povrchu 

oční koule.  Má tvar segmentu koule, který se vyklenuje konvexitou dopředu. Její klínovitě 

přihrocený okraj (limbus corneae) se připojuje k bělimě. Přední (konvexní) strana (fascie 

anterior) vybíhá ve vrchol rohovky (vertex corneae). Zadní (konkávní) plocha rohovky (fascies 

posterior) se obrací do přední oční komory. [1,4] 

  Zevní plochu rohovky kryje vrstvička vrstevnatého dlaždicového epitelu (epithelium 

anterius corneae), který je pokračováním epitelu spojivky. V epitelu končí množství nervových 

zakončení, proto je povrch rohovky velmi citlivý na dotyk. [4] 

 Z anatomického hlediska se rohovka skládá z pěti vrstev a tvoří jeden celek. První 

vrstvou, od zevního pohledu, je rohovkový epitel, který je v přímém kontaktu s okolím. Jeho 

důležitou vlastností je regenerační schopnost, kdy v průběhu několik mála dnů se zvládne 

kompletně obměnit. Pro správnou funkci a stabilitu předního epitelu je důležitá jeho bazální 

membrána, nazývaná Bowmanova membrána, která odděluje epitel od stromatu. Stroma 

je specializovaným kolagenním vazivem, které je vytvářeno a udržováno populací keratocytů, 

což jsou buňky morfologicky i funkčně podobné fibrocytům. Další vrstvou je Descemetova 

membrána, která dělí stroma od endotelu. Je to dvojvrstevná struktura a je produkovaná 

samotným endotelem. Endotel je strukturou kryjící zadní povrch rohovky. Lze říci, 

že je to protipól předního epitelu, neboť není schopen regenerace. Uspořádání jednotlivých 

vrstev rohovky je nezbytná pro udržení jak mechanických, tak i optických vlastností rohovky. 

[4,6] 

2.1.2 Prostřední vrstva oka (tunica vasculosa) 

 Prostřední vrstva je tzv. živnatka (uvea) leží pod povrchovou vrstvou a je poměrně 

tenká. Je tvořena převážně řídkým vazivem s hojnými pigmentovými buňkami. Obsahuje 

krevní cévy, ze kterých je zásobována převážně část oční koule. Tunica vasculosa se skládá 

ze tří oddílu: cévnatky, řasnatého tělíska a duhovky. [4] 

Cévnatka (choroidea) 

 Cévnatka představuje nejrozsáhlejší část prostřední vrstvy stěny oční koule, protože 

zaujímá 2/3 zadního segmentu oka. Má podobu tenké černobílé blány, která je bohatá na cévy. 

Povrchovou stranou se přikládá ke skléře. Dutinová strana cévnatky je hladká a naléhá 

na sítnici, tato část je bohatě pigmentovaná a pohlcuje světelné paprsky, zabraňuje jejich 

odrazům a přesvětlení oka.[4] 
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Řasnaté těleso (corpus ciliare) 

 Řasnaté těleso má tvar řasnatého prstence, který je přiložen na vnitřní stranu bělimy 

a v okolí sklerokorneálního rozhraní s ní srůstá. Skládá se ze dvou částí. Tou první je pars plana, 

která přechází v místě ora serrata v cévnatku, a druhou je pars plicata, která se spojuje 

v duhovku. Z vnitřní strany řasnatého tělesa v oblasti pars plicata vystupují radiálně uspořádané 

řasy (processus ciliares), které vylučují do zadní komory nitrooční tekutinu. Mezi processus 

ciliares se upínají k řasnatému tělesu vlákna závěsného aparátu čočky. Větší část řasnatého 

tělesa je vyplněna hladkým svalem, musculus ciliaris, s radiálním, logitudinálním a cirkulárním 

uspořádáním svalových vláken. Při jeho kontrakci dojde k uvolnění závěsného aparátu čočky, 

což má za následek změnu tvaru a optické mohutnosti čočky, známé jako akomodace. [4,6] 

Duhovka (iris) 

 Duhovka je součástí předního segmentu oka a odděluje přední komoru od zadní. 

Kruhovitá otvor v duhovce se nazývá zornice (pupilla). Barva duhovky je závislá na množství 

pigmentu, proto může mít různé barevné kombinace. Hladká svalovina v duhovce je seskupena 

tak, že vytváří dva svaly. Kruhový sval svým smrštěním zužuje zornici a omezuje vstup světla 

do dalších optických dílu oka, takto vzniká mióza. Paprsčitě orientované svalové snopce zornici 

rozšiřují a dochází k mydriáze. [1, 4] 

2.1.3 Vnitřní vrstva oka (tunica interna) 

 Vnitřní vrstvu sítnice tvoří sítnice, Vystýlá celou dutinovou stranu oční koule 

až k pupilární okraji duhovky tzv. zadní segment oka. [4] 

Sítnice (retina) 

 Sítnice tvoří vnitřní list stěny oka. Pouze v retině jsou uloženy receptory schopné 

reagovat na světelné záření. Stavba sítnice je velmi složitá, neboť je tvořená z 11 vrstev. 

Nejdůležitější buněčnou vrstvou tvoří tyčinky a čípky, jsou to receptory pro vnímání světla 

a barvy. Tyčinky, kterých je přibližně 120 miliónů, slouží pro vnímání kontrastů. Čípky, 

kterých je pouze 6 miliónu, jsou receptory barevného viděni. Místem nejostřejšího vidění 

je žlutá skvrna neboli makula. Na ní se zobrazuje ta část zorného pole, které oko fixuje. 

Centrální zónou makuly je fovea centralis. Zde je největší množství čípků, kolem 300 000/mm2. 

V dospělém stavu rozlišujeme na sítnici dvě části, pars coeca retinae, která zůstává v podobě 

dvouvrstevného epitelu v její přední části a pokrývá vnitřní povrch řasnatého tělíska a zadní 

plochu duhovky, a pars optica retinae, pokrývající celý vnitřní povrch cévnatky. Tato druhá 

část pak slouží zrakové funkci. Obě části jsou pak odděleny zubovitou linií ora serrata. [1,4,6] 
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Čočka (lens) 

 Čočka je tvaru dvojvypuklé spojné čočky. Je čirá a transparentní, postupem času 

s přibývajícím věkem poněkud žloutne a její průhlednost se snižuje. Průměr čočky nabývá 

hodnot asi 9-10 mm.  Poloměry zakřivení jejích ploch nejsou stejné. Méně vyklenuta je přední 

plocha, jejíž poloměr zakřivení se pohybuje zpravidla v rozsahu 9-10 mm. Zadní plocha 

je naopak více vyklenutá, její poloměr zakřivení bývá 5-6 mm. Dané míry jsou uváděny 

v klidovém stavu. [4,7] 

 Přední plocha nese podíl na ohraničení zadní oční komory. Zadní plocha je vložena 

do fossa hylaoidea sklivce. Střední část čočky v oblasti předního pólu doléhá zezadu 

na pupilu. [4,7] 

 Optická mohutnost neakomodované čočky dospělého mladého člověka nabývá hodnot 

okolo +20 dioptrií. Díky svému posazení, zavěšení v kapsule, své elasticitě či musculus ciliaris 

je schopna dočasných změn svých parametrů. Při kontrakci cirkulárně orientované části 

m. ciliaris se tah závěsného aparátu zmenší a čočka se svou vlastní pružností více vyklene 

a zvýší tak svou optickou mohutnost. V praxi k takto popsanému stavu čočky dochází v případě 

fixace pohledu na předmět v blízké vzdálenosti. Naopak pokud je v činnosti radiálně 

uspořádaná složka m. ciliaris, je závěsný aparát napjat a čočka je oploštěná. Její optická 

mohutnost klesá a je přizpůsobena vidění do dálky. Tento celý proces je nazýván 

akomodace. [4,7] 

Sklivec (corpus vitreum) 

 Sklivec je čirá rosolovitá hmota, která vyplňuje prostor mezi čočkou a vnitřní plochou 

sítnice tzv. sklivcová komora. Jedná se o pojivou tkáň. Má objem přibližně 4 ml a tvoří 

4/5 nitroočního obsahu, z toho je 99 % tvořeno vodou a 1 % bílkovinami 

a mukopolysacharidem. Mezi pletení kolagenních vláken jsou roztroušeny buňky hyalocyty, 

které jsou produkovány molekulami kyseliny hyaluronové a významně ovlivňují viskozitu 

sklivce. [4, 6, 7] 

Oční komory (camerae bulbi) 

 Oční komory jsou dvě štěrbinové prostory mezi zadní a přední plochou čočky, jejím 

závěsným aparátem a řasnatým tělískem. Obě komory jsou vyplněny komorovým mokem 

neboli komorovou vodou a komunikují spolu prostřednictvím pupily. Komorová voda 

se vytváří v řasnatém tělísku, odtud je vylučována do zadní oční komory a přes zornici proudí 

do přední komory oční, tam se její přebytečné množství vstřebává a dále odtéká 
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Schlemmovým kanálem z oka ven. Komorový mok je čirá tekutina, která má hlavní funkci 

udržet stálost nitroočního tlaku. [4,8] 

2.2 Přídatné orgány oka (organa oculi accessoria) 

 Přídatné orgány oka slouží k doplnění komplexni funkčnosti optické části zrakového 

aparátu. Mají funkci krycí, výživovou, či třeba také zajišťují pohyb očí. Patří sem oční víčka, 

spojivka, slzný aparát oka a okohybné svaly. [6,7] 

2.2.1 Oční víčka (palpebrae) 

 Oční víčka mají funkci ochranou před poraněním, nečistotou a oslněním. Dále roztírají 

slzy, a tím nedochází k osychání oka. Máme dvě oční víčka, horní a dolní (palpebrae superior 

a inferior.). Místo, kde se obě oční víčka dotýkají, se označují jako vnitřní a zevní koutek. [7] 

 Přední plochu víček tvoří jemná kůže s podkožím. Pod kůží je kruhovitý oční sval 

(musculus orbicularis oculi) neboli svěrač víček. Na zadní ploše víček je víčková spojivka. 

Mezi těmito vrstvami je vazivová ploténka, která víčka zpevňuje. Jako margo víčka 

je označováno místo, kde se setkává kůže se spojivkou. [7] 

 Na tarzální ploténku horního víčka se upíná zvedač horního víčka (musculus levator 

palpebrae superior). Svalová vlákna kruhového očního svalu probíhají rovnoběžně s okrajem 

a slouží k zužování a uzavírání očních štěrbiny, což je prostor mezi horním a dolním víčkem. 

V okraji víček jsou zasazeny řasy (cilia), které zachytávají prach a nečistot. U řas jsou umístěny 

žlázky Zeisovy, Mollovy a Meibomovy, jejichž sekret omastí okraj víček a zabrání přetékání 

slz. [5,7] 

2.2.2 Spojivka (conjunctiva) 

 Spojivka je tenká, průhledná, lesklá, cévně-mukózní membrána, která vytváří souvislý 

vak, zvaný spojivkový vak. Pokrývá vnitřní část plochy víček, odtud dvěma volnými hlubokými 

záhyby, tzv. fornix, přechází na přední plochu bulbu, kde kryje bělimu a upíná se na limbu 

rohovky. [6,7] 

2.2.3 Slzný aparát oka 

 Slzné ústrojí se dělí na dvě části, slzotvornou a slzovodnou. Slzy jsou produkovány 

v slzné žláze (granula lacrimalis), která je umístěná v horní části očnice za zevním očním 

koutkem. Slzná žláza má část orbitální a palpebrální. Slzy se dostávají z místa produkce 
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do spojivkového vaku pomocí vývodů. Spolu s hlenem, produkovaným spojivkou, tvoří 

zvlhčující ochranný povlak předního segmentu oka. [5,7] 

2.2.4 Okohybné svaly oka 

 Řízení očních pohybů je složitý systém, který dozrává až po narození. Původně 

nekoordinované pohyby obou očí se postupně zklidňují a synchronizují svůj pohyb tak, 

aby bylo dosaženo jednoduché binokulární vidění. Pohyb bulbu zajišťují okohybné svaly. 

Přehled v tabulce č. 1. Na každou oční kouli se upíná šest okohybných svalů, z toho čtyři přímé 

a dva šikmé: [5,6,7] 

• horní přímý sval – m.rectus superior, 

• vnitřní přímý sval – m.rectus internus, 

• dolní přímý sval – m.rectus externus, 

• zevní přímý sval – m.rectus externus, 

• horní šikmý sval – m.obliquus superior, 

• dolní šikmý sval – m.obliquus inferior. 

Každý ze svalů je zásobený třemi mozkovými okohybnými nervy: [7] 

• nervus trochlearis – kladkový nerv, 

• nervus abducens – odtahovací nerv, 

• nervus oculomotorius – okohybný nerv 

 

Tabulka 1:Inervace a funkce okohybných svalů [7] 

Sval Inervace Hlavní funkce Vedlejší funkce 

m.rectus med. n.III. addukce - 

m.rectus lat. n.VI. abdukce - 

m.rectus sup. n.III. elevace addukce, intorze 

m.rectus inf. n.III. deprese addukce, extorze 

m.obliquus sup. n.IV. intorze deprese, abdukce 

m.obliquus inf. n.III. extorze elevace, abdukce 
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3. Vývoj zrakového orgánu 

 Oko u novorozence je z větší části vyvinuté již při narození. Rohovka je téměř tak velká 

jako v dospělém věku. Pokud se nitrooční tlak v dětství zvýší, bělima se roztahuje a oko 

se zvětšuje. Je to dáno tím, že v tomto věku je bělima tenčí a poddajnější. Barva duhovky 

je obecně závislá na obsahu pigmentových buněk, a jelikož je obsah pigmentu u novorozence 

nízký, duhovka je šedomodrá. Podle množství barvy v duhovce se barva změní, 

a to až v průběhu 1. roku života. [7] 

 V prvních dvou týdnech po narození, neboť není zralá fovea a není zde ani přítomnost 

myelinizace zrakových drah, rozeznává novorozenec pouze světlo, tmu a hrubé pohyby. 

V období 1. - 4. měsíce se postupně zraková ostrost zlepšuje. Objevuje se monokulární fixační 

reflex a dítě začíná sledovat, co se děje kolem. Makula přebírá převahu nad periferií 

od 4. měsíce. Nejprve v prvních měsících převládá tzv. alternující vidění, což znamená, že dítě 

hledí střídavě levým a pravým okem. Postupem času přechází vidění do simultánního vidění. 

Zraková ostrost se dále zvyšuje a kolem jednoho roku života nabývá hodnot 0,1. Upevňuje 

se spojení oko - ruka. Již v 8. měsíci je již konvergence dostatečně vyvinuta, akomodace 

zaostává asi o 3 měsíce. Ve 12. měsíci jsou obě funkce vyvinuty tak, že dochází k tzv. fúzi.  

Schopnost fúze pak znamená definitivní plynulý přechod od monokulárního vidění k vyššímu 

stupni vidění, tedy binokulárnímu. Přehled vývoje vidění v tabulce č. 2. [7,6] 
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Tabulka 2: Vývoj fyziologie vidění [6] 

Věk Výboj vidění - mezní hranice a 

poznání 

Reflexy - rozvoj, upevnění a 

základní pohyby bulbů 

novorozenec 
světlocit pupilo-motorický reflex (fotoreakce) 

skotopické vidění optokinetický reflex 

1. měsíc monokulární periferní fixace fixační a pohledový reflex 

2. měsíc binokulární periferní fixace konjugované pohyby (verze) 

3. měsíc 
centrální fixace (základ 

binokulárního vidění) 
disjungované pohyby (vergence) 

4. měsíc 

akomodace 

akomodační konvergentní reflex převaha skotopického vidění nad 

fotopickým 

6. měsíc dokončen vývoj makuly 
fúzní reflex 

kompenzační reflex 

9. měsíc vizus 5/50 upevnění reflexů fixace a pohledu 

1. rok stálá hodnota předmětu upevnění binokulárních reflexů 

2. rok pojmenování poznaného 
upevnění akomodačně 

konvergenčního reflexu 

3. rok vizus 5/10 upevnění fúzního reflexu 

4. až 6. rok 
vizus 5/5 poznání souvislostí 

prostorového vidění 

rozvoj a upevnění binokulárního 

vidění 
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4. Refrakce oka 

 Jde o lom světla při průchodu určitým prostředím, v případě oftalmologické 

a optometrické praxe je stěžejní lom světelného paprsku při průchodu optickými prostředími 

oka. [9] 

4.1  Refrakční vady 

 Jako oko normálně vidící nebo též emetropické označujeme takové, 

jež v akomodačním klidu spojuje paprsky paralelní s optickou osou, po lomu optickými 

prostředími, v co nejmenším kruhu difúze na sítnici. Velká dokonalost a vyváženost optického 

systému oka je předpokladem emetropie. Není tedy překvapivé, že mnohem častějším jevem 

jsou ametropie. V případě ametropií nejsou paralelní paprsky koncentrovány přesně 

na sítnici. [9, 10] 

 U oka emetropického musí být správný vztah mezi lomivostí optického systému 

a délkou oka. U ametropických očí je tento poměr porušen, takže obraz vzniká místo na sítnici 

před ní nebo za ní. V prvním zmíněném případě mluvíme o krátkozrakosti – myopii 

a v druhém o dalekozrakosti – hypermetropii. Refrakční systém také nemusí být 

koncentrický, takže nevzniká jednoduché ohnisko. Taková ametropie je označována jako 

astigmatismus. V případě ametropií oka mluvíme o refrakčních vadách. Refrakční systém 

nemusí být koncentrický, takže nevzniká jednoduché ohnisko. Tuto ametropii označujeme jako 

astigmatismus. [9,11] 

4.1.1 Myopie (krátkozrakost) 

 Krátkozrakost se jedna ze sférických očních vad, která má optickou mohutnost 

dioptrického systému oka větší, než čemu odpovídá délka bulbu. Rovnoběžné paprsky 

dopadající do oka, při akomodačním klidu, se lámou do ohniska, které je před sítnicí. Proto 

nekorigované myopické oko vidí ostře jen předměty, které jsou v dalekém bodě, který 

je u krátkozrakosti blízko před okem. Vzdálenost dalekého bodu je mírou stupně 

krátkozrakosti, neboť daleký bod, který je vzdálen od oka 1 metr, myopická hodnota bude rovna 

1 dioptrii. Divergentní paprsky ale mohou vytvořit ohnisko na sítnici, proto ke korekci myopie 

používáme rozptylné čočky. [9,12] 
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4.1.2 Hypermetropie (dalekozrakost) 

 Dalekozrakost je druhou ze sférických očních vad. Při této netvoří rovnoběžné paprsky 

dopadající do oka v akomodačním klidu ohnisko na sítnici, ale za sítnicí. Proto je obraz 

zamlžený, nezřetelný, a protože vzniká blíže k uzlovému bodu, je menší. Hypermetropické oko 

nevidí dobře do dálky ani do blízka. Nejčastější příčinou dalekozrakosti je snížená předozadní 

délka oka, pokud je snížená o 1 milimetr vede ke zvýšení dalekozrakosti o 3 dioptrie. 

Korigujeme spojnou čočkou, neboť se paprsky lomí díky čočce do konvergence a vzniká obraz 

na sítnici. [9,12] 

4.1.3 Astigmatismus 

 Astigmatismus je asférická refrakční vada, při které rovnoběžné paprsky vstupující 

k oku nemají v různých meridiánech své ohnisko ve stejné rovině. [9] 

 Příčinou astigmatismu může být vada zakřivení, nesprávné centrace či index lomu. 

Například tlakem horního víčka vysvětlujeme vznik fyziologicky většího zakřivení rohovky 

ve svislé rovině. Získané změny zakřivení rohovky bývají následkem úrazu, operací 

a onemocnění rohovky. Rozdíl zakřivení přední plochy rohovky o 0,1 mm způsobí zevní 

astigmatismus 0,5 dpt. [9,13] 

 Pomocí akomodace jsme schopni vykorigovat sférické refrakční vady, 

ale ne cylindrické. Při korekci astigmatismu musíme respektovat nejenom astigmatickou 

diferenci (rozdíl v lomivosti dvou na sobě kolmých rovinách s maximálně odlišnou lomivostí), 

ale i polohy osy cylindru. Pokud nedodržíme správnou osu cylindru, vzniká nový astigmatismus 

v nové ose. Korigujeme tórickými a cylindrickými čočkami. [9,13] 

4.1.4 Presbyopie (stařecká vetchozrakost) 

 Presbyopie je pomalou, fyziologickou, na věku závislou, nevratnou redukcí akomodační 

šíře. Potíže se většinou projevují neostrým viděním, oddalováním textu dále od očí, čtení 

a práce do blízka je provázena ospalostí nebo astenopickými potížemi. Je možné je překonat 

jen s maximálním akomodačním úsilím a oční nepohodou, což ale může vést ke spazmu 

akomodace a pseudomyopii. Začíná se projevovat obvykle po 40. roce, ale v závislosti 

na různých faktorech se můžou projevovat i dříve. [9] 

 Ke vzniku stařecké vetchozrakosti vede řada biomechanických, biochemických 

a fyziologických faktorů. Mezi tři nejdůležitější patří pokles elasticity pouzdra čočky, čočkové 

substance a stálý růst čočky. [9] 
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 Hlavní rizikovým faktorem urychlující presbyopii jsou již zmíněné refrakční vady 

a okolní teplota. I korigovaný hypermetrop má menší akomodační šíři, a proto se u něj 

presbyopie objevuje dříve než u emetropie a myopie. Právě této skutečnosti si váží myopové, 

neboť změna lomivosti ve stáří může vést k vykorigování nižších stupňů jejich refrakce. [9] 

 Korigujeme přídavkem do blízka tzv. adicí, kdy ji přidáváme ke korekci do dálky. 

Hodnota korekční čočky potřebná pro žádanou vzdálenost musí být taková, aby presbyop mohl 

využít asi 2/3 své akomodační šíře. Presbyop je tedy korigován, v zájmu udržení souhry mezi 

konvergencí a akomodací, nejslabší čočkou, která je snesitelná a dobrá pro pohodlné vidění. [9]  

4.2 Příčiny refrakčních vad 

 Zde jsou zmíněny možné příčiny refrakčních vad: [9] 

Poloha prvků optického systému oka [9] 

A) Při krátkém předozadním průměru oka vzhledem k lomivosti optického systému, vzniká 

osová (axiální) hypermetropie. 

B) Při dlouhém předozadním průměru oka vzhledem k lomivosti optického systému, 

vzniká osová (axiální) myopie. 

C) Je-li posunutá čočka dopředu, vzniká myopie, je-li posunutá dozadu, vzniká 

hypermetropie. 

 

Vada zakřivení refrakčních ploch [9] 

A) Příliš malé zakřivení rohovky nebo čočky vede ke křivkové hypermetropii. 

B) Příliš velké zakřivení rohovky nebo čočky vede ke křivkové myopii. 

C) Nepravidelné zakřivení rohovky nebo čočky vede k astigmatismu. 

 

Šikmá poloha prvků optického systému [9] 

A) Šikmá poloha čočky (subluxace) 

B) Šikmá poloha sítnice (zadní stafylom u progresivní myopie)  

 

Anomálie indexu lomu [9] 

A) Při nízkém indexu lomu komorové vody nebo při vysokém indexu lomu sklivce 

vzniká indexová hypermetropie. Při nízkém indexu lomu sklivce nebo vysokém 

indexu lomu komorové vody vzniká indexová myopie. 
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B) Indexová hypermetropie vzniká rovněž při nízkém indexu lomu čočky. Vysoký 

index lomu čočky vede k indexové myopii. Zvýšený index lomu korových vrstev 

čočky ve starším věku se blíží indexu lomu jádra čočky. Celková lomivost čočky 

se snižuje a oko se stává hypermetropickým 

Pokud se zvyšuje index lomu jádra čočky (fakosklerum), vzniká naopak myopie. 

Při značném zvýšení lomivosti jádra čočky se může její centrum čočky stát 

myopické a periferie hypermetropická. Nestejná lomivost různých míst čočky 

způsobuje indexový astigmatismus. 

 

Chybění prvků optického systému [9] 

- Nepřítomnost čočky, afakie, vyvolává hypermetropii. 

4.3 Genetika refrakčních vad 

Genetika je věda, která se zabývá dědičností organismů. Dědičnost je vlastnost rodičů 

předávat své znaky, zvláštnosti vývoje další, tedy následující generaci a uchovávání 

charakteristických rysů pro jednotlivé druhy. Každý potomek je ve svých genech a znacích 

kombinací svých rodičů. Díky dědičnosti je zajištěna materiální a funkční návaznost mezi 

generacemi organismů. [14] 

Pravděpodobnost dědičnosti zrakového postižení ve vyspělých zemích 

u oftalmologických onemocnění je přibližně kolem 30-40 %. Vyšší pravděpodobnost 

dědičnosti existuje v uzavřených komunitách. [15] 

Dědičné riziko přenosu myopie v populaci v České republice je kolem 15-30 %, 

což představuje pro každé narozené dítě dvou zdravých rodičů bez myopie patnácti až třiceti 

procentní riziko projevu myopie v období puberty. U rodiny, kde je postižený jeden rodič, 

stoupá riziko rozvinutí myopie na 23-40 %. 6-15 % myopických dětí pochází z rodin, 

kde se myopie nevyskytuje ani u jednoho z rodičů. A 33-60 % se uvádí rozvinutí myopie u dětí, 

pokud jsou oba rodiče myopové. [14] 

Příčiny vzniku hypermetropické refrakční vady oka nejsou sice zcela přesně zjištěny 

a popsány, lze ovšem říci, že předpoklad dědičné dispozice existuje u hypermetropie stejně 

tak jako u myopie. U vyšších forem hypermetropie lze dokonce dědičnost považovat za jednu 

z nejčastějších příčin jejího vzniku. Jsou samozřejmě též jedinci, jež trpí touto vadou různého 

stupně závažnosti, aniž by k tomu měli predispozice či genetické předpoklady. Vznik refrakční 

vady je, dle Kvapilíkové, založen na dědičnosti a vysoká hypermetropie prokazuje recesivní 
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typ dědičnosti. Nutno ovšem podotknout, že kombinace mnoha faktorů v otázce dědičnosti 

zamezuje přesné určení přenosu. Vysoká hypermetropie je často spojena s abnormalitami 

zrakového orgánu jako je třeba mikrocornea a je také brána do souvislosti s některými 

syndromy, jakými jsou například albinismus, sorby syndrom či kenny syndrom. Dále je známo, 

že čistý mikroftalmus vykazuje vždy vysokou hypermetropii. Z většiny studií zabývajících 

se vysokou hypermetropií však vyplývá výsledek autozomálně recesivního typu dědičnosti, 

zřídka byl také zaznamenán autozomálně dominantní typ dědičnosti. [14,16] 

Na studiích jednovaječných dvojčat byl prokázán charakter dědičnosti hypermetropie 

a též bylo poukázáno na to, že environmentální faktory v tomto případě nemají velký vliv, 

což je další, odlišný názor. U nižších a nejnižších stupňů dalekozrakosti se většina autorů 

přiklání k autozomálně dominantnímu typu dědičnosti. [16] 

Dle Gregora se jak hypermetropie, tak myopie v některých rodinách vyskytuje častěji. 

Jedná se o multifaktoriální dědičnost u těchto vad. Děděna je určitá predispozice a záleží 

na mnoha dalších faktorech, zda se projeví. Zabránit vzniku vady není možné, ani žádnými 

testy v těhotenství. Takový je další názor současnosti. [17] 

Astigmatismus při hodnotách menší než 0,75 dioptrie nebere jako dědičná vada, 

ale spíše za vývojovou nepravidelnost rohovky nebo jako důsledkem zánětlivého onemocnění 

rohovky. U vyšších hodnot astigmatismu byl popsán familiární výskyt, a tedy i dědičnost. 

Již v roce 1913 bylo zaznamenáno, že lidé s rohovkovým astigmatismem mají tendenci mít 

potomky s touto vadou. Projevy dědičnosti u dvou populací, které byly doposud získány 

u rohovkového astigmatismu, jsou ve většině případů malé. [16, 18] 

4.4 Prevalence refrakčních vad 

Ve světě bylo na toto téma provedeno již mnoho studií. Nelze samozřejmě říci, že tyto 

studie dokonale vypovídají o skutečném rozložení refrakčních vad v populaci, a to třeba také 

proto, že není snadné definovat rozlišovací hodnotu pro identifikaci konkrétního refrakčního 

stavu oka. Vliv na rozložení refrakčních vad v populaci může mít kromě jiného také věk 

zkoumaných, jejich životní styl či třeba dědičnost. [19] 

Hypermetropie je v obecném měřítku zastoupena v populaci méně nežli myopie. Závisí 

to ovšem na více faktorech, jako je třeba samotná hranice refrakčních hodnot oka, které 

již považujeme za hypermetropické. V různých studiích jsou brány jiné hraniční hodnoty 

pro detekci hypermetropie, nejčastěji na hodnotách mezi +1,00 až 3,00 dpt. S přibývajícím 

věkem jedince se snižuje schopnost akomodace, dochází tedy k detekci latentní hypermetropie, 
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a to vede k poměrně rapidnímu nárůstu výskytu hypermetropie u starších osob. Děti 

se povětšinou rodí s vrozenou hypermetropií přibližné hodnoty +2,00 dpt. U 4 až 9 % dětí 

ve věku od šesti do devíti měsíců věku se vyskytuje hypermetropie vyšší hodnotě +3,25 dpt. 

Často bývá v raném věku doprovázena též astigmatismem. S přibývajícím věkem jedince 

se ovšem výskyt takových hodnot snižuje. Pravděpodobnost výskytu hypermetropie vyšší 

než +3,25 dpt se objevuje přibližně u 3,6 % dětí ve věku jednoho roku. Tento poměr 

pak s narůstajícím věkem postupně klesá a ve věku pěti let je již téměř minimální. S postupným 

vývojem lidského organismu se pak vyvíjí a roste i zrakový orgán. V praxi to pak vypadá tak, 

že dochází k tomu, že se oko přibližuje ideálnímu tzv. emetropickému stavu. Mírná 

hypermetropie pak bývá korigována přirozeně schopností oční čočky akomodovat. V opačném 

případě pak dochází postupem vývoje oka k výskytu myopie. Australská studie z roku 2007 

zaměřená na výskyt refrakčních vad v populaci šestiletých dětí, respektive dvanáctiletých dětí 

kavkazské národnosti. Jako hypermetropie je považován takový refrakční stav oka, u kterého 

platí, že naměřené hodnoty jsou vyšší nebo rovny +2,00 dpt. V případě mladší věkové skupiny 

byla prokázána hypermetropie u 13,2 % z nich. V případě starších dětí byla tato vada zjištěna 

u pouze 5 % z nich. Studie z roku 2011 tentokrát provedená u osob ze severovýchodního Íránu 

ve věku 6 až 17 let ukazuje výskyt této hypermetropie u 5,4 % z nich, přičemž výskyt vady 

klesá s přibývajícím věkem. Podle Dunawaye a Bergera se pro věkovou kategorii od 5 do 20 let 

vyskytuje hypermetropie hodnot menších než +1,25 dpt ve 4-7 % případů. Hodnota 

hypermetropické refrakční vady zůstává stejná zhruba ve věku od 25 do 40 let, poté se zhruba 

od 45 let věku jedince zvyšuje. Podle studie oftalmologického oddělení Univerzity Omer 

Almuktar v Libyi provedené na náhodném souboru 1000 dětí z 10 škol v průměrném věku 

téměř 10 let bylo zjištěno, že nejčastější refrakční vadou byla hypermetropie, která 

představovala 53,2 % z celku. U nás byl proveden výzkum na prevalenci refrakčních vad 

studentů a pracovníků FBMI ČVUT ve školním roce 2013/2014 pod vedením Mgr. Markéty 

Žákové, z něhož vyplývá, že hypermetropických očí z celkového souboru 378 očí bylo 46, tedy 

13 % z celkového počtu. Nutno podotknout, že jako hypermetropická vada oka byla 

považována pouze vada sférická.  [19,20,21,22,] 

Myopie je oproti hypermetropii v populaci zastoupena více. V současné moderní době 

můžeme pozorovat nárůst výskytu této refrakční vady, a to především u mladistvých či dětí. 

Není zcela specifikováno, proč se tomu tak děje, existuje ovšem mnoho faktorů, které jsou 

u jedinců trpící touto vadou podobné. Jedním z faktorů je genetika, kdy mají myopičtí rodiče 

s vyšší pravděpodobností též myopické dítě. Společným znakem se jeví být také prostředí, 
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ve kterém daný jedinec vyrůstá. Obyvatelé měst a obecně vyspělejších národů trpí touto vadou 

častěji než obyvatelé venkova a méně vyspělých zemí. Pravděpodobnost výskytu vady 

se snižuje i s častým pobytem a pohybem venku. Jako další faktor lze považovat dlouhodobější 

nebo pravidelné zaostření pohledu na blízkou vzdálenost. U populace eskymáků, kteří ovšem 

na takovou vzdálenost často pracují, se myopie takřka nevyskytuje, kdežto u nejmladší generace 

školou povinné již o něco více ano. [19] 

Roku 1983 byl proveden průzkum na rozšíření výskytu myopické refrakční vady 

v Čínské lidové republice. Bylo zjištěno, že touto vadou trpělo 5,8 % dětí ve věku 7 let, 

36,7 % dětí ve věku 12 let. U patnáctiletých byl výskyt této vady potvrzen u 64,2 % z nich 

a u dospívajících ve věku 18 let byla tato vada detekována u 74 %. Navazujícím šetřením v Číně 

z roku 2000 bylo zjištěno, že myopií trpělo 21 % sedmiletých, 61 % dvanáctiletých, 

81 % patnáctiletých a 84 % dospívajících ve věku 18 let. Je tedy patrné, že se prevalence 

výskytu myopie v průběhu 17 let zvýšila pro všechny tyto věkové kategorie. Podle studií 

Dunawaye a Bergera se myopie vyskytuje přibližně u 1 % dětí ve věku do 5 let, následně 

se tento podíl zvyšuje. Pro děti do věku 10 let odpovídá prevalence myopie zhruba 8 %. 

Pro jedince mezi lety 10 a 15 let věku činí tento podíl až 15 %. Ze studie oftalmologického 

oddělení Univerzity Omer Almuktar v Libyi provedené na náhodném souboru 1000 dětí 

z 10 škol v průměrném věku téměř 10 let vyplývá, že myopická refrakční vada byla zjištěna 

rovněž u takřka 15 % probandů. Nárůst myopie v USA byl během 30 let 66 %. V současnosti 

se uvádí, že v této zemi je minimální poměr myopů v populaci 42 %. Ve srovnání s Evropou 

pak uvádím studii provedenou ve švédském Goteborgu roku 2000, ze které vyplývá, že až téměř 

50 % dětí ve věku od 6 do 15 let rovněž trpí myopií. V Polsku roku 2006 byl proveden obdobný 

výzkum, ten ovšem prokázal pouze 13,3 % myopů ve věku od 6 do 18 let. V severovýchodním 

Íránu byl proveden průzkum výskytu refrakčních vad v populaci roku 2011. Z něj vyplývá, 

že myopů mezi 6 a 17 lety věku bylo 4,3 %. Stejně staří školou povinní jedinci ve státě Vanuatu 

prokazovali myopii dokonce pouze v 1,3 % případů. U nás byl proveden výzkum na prevalenci 

refrakčních vad studentů a pracovníků FBMI ČVUT ve školním roce 2013/2014 pod vedením 

Mgr. Markéty Žákové, z něhož vyplývá, že myopických očí z celkového souboru 378 očí bylo 

70, tedy 20 % z celkového počtu. Nutno podotknout, že jako myopická vada oka byla 

považována pouze vada sférická. [19,20,21,22,] 

Astigmatismus, jak již bylo zmíněno, se objevuje již u novorozenců, často společně 

s hypermetropií. S přibývajícím věkem, během vývoje zrakového orgánu dochází 

k emetropizaci a s tím se snižuje i výskyt a míra astigmatismu. Klesající tendenci výskytu této 
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vady dokazuje taktéž studie provedená na vzorku amerických, hispánských a afrických dětí 

od 6 měsíců po 6 let věku. Astigmatismus vyšších hodnot než -1,50 dpt byl zjištěn pro 12,7 % 

afrických a amerických dětí. U hispánských dětí byl tento výskyt vyšší, a sice 16,8 %. Pro 

astigmatismus hodnot vyšších než je -3,00 dpt je tento výskyt častější u dětí hispánských než 

u afrických a amerických dětí, a to v poměru 2,9 % proti 1,0 %. Výskyt mohl též ovlivněn 

konkrétním etnikem. Čínská studie z roku 2003 zaměřená na výskyt astigmatismu u dětí 

ve věku předškolním, tedy mezi 4 a 5 lety věku. Střední hodnota zjištěného astigmatismu v této 

populaci činil -0,65 dpt, kdy v 53% část tvoří astigmatismus podle pravidla. Po pěti letech roku 

2008 byl pokus zopakován na stejné skupině probandů. Bylo zjištěno, že v průměru došlo 

ke snížení hodnoty astigmatismu na -0,50 dpt u této populace. Prokázáno bylo též to, že děti 

s astigmatismem měly větší sklony k budoucí myopii. Podle studie oftalmologického oddělení 

Univerzity Omer Almuktar v Libyi provedené na náhodném souboru 1000 dětí z 10 škol 

v průměrném věku téměř 10 let byl diagnostikován astigmatismus u 31,7 % z nich. Výzkum 

z roku 2011 provedený v Íránu ukazuje, že astigmatismem trpělo 11,5 % dětí ve školním věku 

mezi 6 a 17 lety. Z průzkum z téhož roku zaměřeného na íránskou populaci ve věku 40-64 let 

vyplývá, že se s astigmatismem potýkalo až 49,1 %. Japonská studie z roku 2005 zaměřená 

na jedince ve věku 40 až 79 let prokázala, že s přibývajícím věkem osob se zvyšuje míra 

výskytu této refrakční vady, zároveň dochází ke změnám osy astigmatismu proti pravidlu. Totéž 

potvrzuje také bangladéšská studie z roku 2002. Výzkum provedený na jedincích starších třiceti 

let ukázal, že astigmatismem trpělo 32,4 % z nich. Z toho se až v 58,7 % případů jednalo 

o astigmatismus proti pravidlu, zatímco podle pravidla je tento podíl 12 %. Necelých 30 % pak 

tvořily ostatní varianty. U nás byl proveden výzkum na prevalenci refrakčních vad studentů 

a pracovníků FBMI ČVUT ve školním roce 2013/2014 pod vedením Mgr. Markéty Žákové, 

z něhož vyplývá, že astigmatických očí z celkového souboru 378 očí bylo 242, tedy 

67 % z celkového počtu. Nutno podotknout, že jako astigmatická vada oka byla považována 

každá vada asférická, tedy taková, u které byl zjištěn cylindr. [19,20,21,22,] 

Výzkumem presbyopie se zabývalo a zabývá několik světových organizací. Asi největší 

studií nabízející přehled o výskytu presbyopie ve světové populaci je práce z roku 2008. 

Z té vyplývá, že roku 2005 bylo na planetě přibližně 1,04 miliardy presbyopů. Asi 517 milionů 

z nich přitom běžně nepoužívala žádnou korekční pomůcku zraku nebo používala korekci 

nevhodnou. Zhruba 94 % nekorigovaných presbyopů se nachází v rozvojových zemích. [19] 
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5. Moderní technologie 

Moderní technologie 21. století jsou již nedílnou součástí dnešní doby. Mezi ně patří třeba 

mobilní telefony, tablety, počítače, televizory, čtečky elektronických knih a dokonce i brýle 

pro virtuální realitu. Žijeme ve století, kdy jsme téměř ze všech stran obklopeni digitálními 

přístroji. Mnoho z nás si nedokáže představit fungování bez nich. Generace dětí a mladistvých 

narozených již v novém miléniu jsou první generací, která se od útlého dětství baví hračkami 

(digitální přístroji), jejichž princip chápou často lépe než jejich rodiče a prarodiče. Mění se tedy 

i způsob jakým se tato generace baví a jak mezi sebou komunikuje. Je to dáno i tím, že se vývoj 

technologii zrychluje, a proto jsou moderní technologie dobrým pomocníkem v práci, a to díky 

rychlému přístupu k informacím. Samozřejmě, že s postupným vývojem společnosti a tím 

i moderních technologií se některé profese přímo zabývají prací s těmito přístroji. I ve školách 

se drží krok s dnešní dobou, neboť i tam probíhá výuka na počítačích, interaktivními tabulemi 

a dalšími zařízeními. [23,24] 

 

Obrázek 1: VDT zařízení [25] 

5.1 Modré světlo  

Modré světlo je jednou z částí viditelného světla, lze ho charakterizovat vlnovou délkou 

v rozpětí 380 nm až 500 nm. Přirozeným zdrojem modrého světla je slunce, které samozřejmě 

emituje světlo v celé škále barev viditelného spektra. V době od rána k poledni má jeho 

množství rostoucí tendenci, ale navečer množství modrého záření klesá a při západu slunce není 

přítomno vůbec. Dalším zdrojem modrého světla jsou mobilní telefony, televizory, počítače, 

tablety, notebooky, brýle pro virtuální realitu, a dokonce i žárovky a LED osvětlení. Obecně 

lze tedy říci, že veškerá digitální zařízení. [24,26,27] 

Modrá spektrální složka je velmi významná v průběhu dne, neboť nám nejen pomáhá 

zlepšovat paměť, pocit čilosti a zlepšovat náladu, ale i zvyšuje rekční čas a poznávací funkce 
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tzv. kognitivní funkce. Je též podstatnou složkou při tvorbě serotoninu a melatoninu. Zmíněné 

hormony pomáhají našemu organismu rozpoznat, zda panuje den, či noc. Hladina melatoninu 

během dne klesá, zatímco v noci se naplňuje. Jedná se o spánkový hormon, známý též jako 

„hormon tmy“ či fotoperiodický hormon. Melatonin se dá případně tělu dodat uměle, avšak 

serotonin nikoli. [26,28] 

Modré světlo má nejen pozitivní, ale i negativní dopady na náš organismus. 

A to především v rámci delšího časového horizontu. Působí na naše oko, ale také na celý 

organismus. Vystavování sítnice dlouhodobějšímu působení modrého světla může v důsledku 

vést i třeba k rychlejšímu projevu věkem podmíněné makulární degenerace nebo poškození 

sítnice. Jak je již zmíněno výše, hormony melatonin a serotonin zajišťují správné nastavení 

biorytmu a emitující modré světlo, které je jako složka barevného spektra obsažena ve světle 

vyzařujících displejů, monitorů a televizí, supluje či doplňuje denní světlo. To může znamenat 

problém v pozdních večerních hodinách, kdy by se za běžných okolností již zvyšovala hladina 

hormonů. V případě užívání moderních technologií v noci zapříčiní opět pokles této hladiny, 

což vede ke zhoršení kvality spánku, jeho délky a v dlouhodobějším časovém výhledu může 

vést k celkové únavě organismu či třeba ke vzniku civilizačních chorob. Jedná se například 

o diabetes melitus, obezitu nebo rakovinu prsou a prostaty. Negativní dopad modrého světla 

na lidský organismus úzce souvisí se syndromem počítačového vidění, též řečeno CVS, o němž 

pojednává kapitola 5.3. [24,26,27,28,29,30] 

Existují možnosti, jak můžeme snížit množství modrého světla, které se dostane 

na sítnici, a tím také předcházet problémům uvedeným výše. Jedná se o povrchové vrstvy 

antireflexní, brýlové filtry či také tzv. „počítačové čočky“. Za účelem ochrany před 

vyzařovaným světlem se používají filtrační folie a kryty na mobily a tablety. Ty mají rovněž 

za úkol snížit množství modrého světla vyzařujícího z displejů. Třetí takovou variantou jsou 

aplikace do mobilů a tabletů, které upravují barevné složení světla emitovaného displejem. [26] 

5.2 Typy monitorů 

V praxi jsou užívány různé typy monitorů pro práci s moderní technikou. V této kapitole 

jsou popsány ty nejčastěji používané. 

5.2.1 Obrazovka CRT (klasická vakuová obrazovka) 

CRT obrazovka, zkratka pro cathode ray tube, je zobrazovací zařízení a jak již název 

napovídá, funguje pomocí technologie elektronové trubice. Tato obrazovka má na přední části 

stínítko, které je pokryté luminoforem, je to látka, která po předchozím dodání energie vyzařuje 
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světlo. Elektronový paprsek vypuštěný z katodové trubice dodává potřebnou energii 

k rozsvícení luminoforů. Obraz, který sledujeme, je stínítko, kde se zobrazují jednotlivé pixely. 

U barevných obrazovek se každý pixel skládá z trojice různě svíticích druhů luminoforů, které 

odpovídají základním barvám: červené, zelené a modré, tzv. RGP spektrum (obr. 2). Z těchto 

barev lze vytvořit prakticky jakoukoliv barvu na stínítku obrazovky. Například, když smícháme 

všechny barvy RGP spektra, vznikne barva bílá, viz. obr. 1. Jedná se o aditivní mísení barev, 

jinak zvané „součtové mísení barev“. [31,32] 

 Tato technologie obrazovek se využívá ve vojenské technice v radarech, 

dále v televizorech, počítačových monitorech a osciloskopech. Zajímavostí je, že první CRT 

monitor byl vyvinut již před více než sto lety. [31,32] 

 

Obrázek 2: Aditivní mísení barev [33] 

5.2.2 LCD (displej z tekutých krystalů) 

LCD (Liqiud crystal display) je tenký a zobrazovací panel, který funguje na principu 

tekutých krystalů. Kapalný krystal je stav hmoty, který nastává po malém zahřátí látky zvané 

cholesterylbenzonát, jehož původní podoba je zakalená tekutina. Se vzrůstající teplotou 

tekutiny se uvolňují její molekuly a látka přechází do kapalného stavu (obr. 3). Kapalný krystal 

je látka, která dokáže bez dodání velké množství energie přecházet mezi pevným a kapalným 

skupenstvím. Touto energií je elektrický náboj, který je krystalu dodáván. Změna skupenství 

krystalu je závislá na elektrickém náboji, který řídí i jejich natočení, a díky tomu dochází 

k řízení průchodu a polarizaci světla. Vrstva krystalu je uložena mezi dvěma polarizačními 

filtry a elektrodami. Zdroj světla se nachází na zadní stěně monitoru, odkud prochází prvním 

polarizačním filtrem do vrstvy s tekutými krystaly. Ty jsou řízeny sílou vstupního signálu, která 

je závislá na intenzitě jasu každého z pixelů. Bílé světlo se dále přenáší na barevné RGB filtry, 

odkud se světlo v určité barvě přenáší na druhý polarizační filtr, který je otočený o 90° oproti 

prvnímu. Monitor je zakončen tenkou ochrannou vrstvou a společně s dalšími třemi vrstvami 

vytvářejí lepší rozptýlení a promítání obrazu. [31,32] 
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Technologie tekutých krystalů je z hlediska vědy známa již od 19. století. První 

představený LCD displej byl v roce 1968. [31] 

 

Obrázek 3: Přechod krystalů z pevného do kapalného skupenství [34] 

5.2.3 Plazmová obrazovka 

Plazmová obrazovka, zkratkou PDP a celým anglickým názvem „plasma display panel“, 

je druh plochého panelového displeje. Často se využívá u velkých televizních obrazovek. 

Plazma není plynem, kapalinou ani pevnou látkou, mnohdy se nazývá jako čtvrté skupenství, 

které je složené z iontů a elementárních částic (obr.4). V klidovém stavu se v plazmových 

displejích, který se skládají ze dvou velkých skleněných desek z malých buněk s elektrody, 

nachází směs plynů neonu a xeonu. Pomocí elektrického proudu jsou vzácné plyny přeměněny 

na plazmu. Po přeměně plazmy získají nabité částice kinetickou energii, které do sebe navzájem 

narážejí, což způsobí, že se ionty dostanou do excitovaného stavu a uvolní foton. Na každé čelní 

straně malé komůrky je umístěná vrstvička luminoforů, které pomocí uvolněným fotonům 

začnou zářit barvu červenou, zelenou a modrou, pomocí těchto barev získáme jakoukoliv barvu 

barevného spektra, dokonce i včetně reálné černé. [32,35]  

 

Obrázek 4: Schéma plazmové obrazovky [34] 
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5.2.4 OLED a další 

OLED, neboli „organic lightning emiting diode“, je technologie využívající, jak je již 

z názvu patrné, organické luminiscenční diody. Obsahují organickou látku a katodovou, 

respektive anodovou část. Při přenosu napětí dochází jednak k tvorbě záporného a kladného 

náboje, následně pak k jejich propojení v emitující vrstvě, a tím je vyprodukováno světelné 

záření. [36,37,38] 

Základně rozlišujeme OLED monitory s aktivní matricí či s matricí pasivní. Takzvaný 

PMOLED a AMOLED. První zmíněný typ monitoru je jednodušší a je využíván především 

pro zobrazení textů. Typ OLED s aktivní matricí je naopak využíván hlavně pro zobrazení 

složitějších grafických aplikací. Mezi další modifikace OLED patří třeba FOLED, tedy 

flexibilní OLED, jenž lze velmi dobře přizpůsobit lokaci. Nebo také TOLED monitor, u nějž 

je transmisivita až 80 %. [36,37,38] 

Mezi další typy monitorů se řadí například QLED či SED atd. Ty ovšem nejsou na světě 

tak hojně rozšířeny. [36,37,38] 

5.3 Computer vision syndrome (CVS)  

Zde zmíněné potíže jsou odborníky uváděny jako symptomy doprovázející takzvaný 

„Computer vision syndrome“ nebo česky „syndrom počítačového vidění“ či „syndrom digitální 

únavy zraku“. Jedná se vlastně o poškození z opakovaného namáhání organismu a nadměrného 

užívání digitálních zařízení s monitory a displeji. Mezi projevy řádíme například pálení očí, 

nadměrné slzení, bolesti hlavy či třeba krční páteře. Lze tedy říci, že pacienti trpící tímto 

syndromem nevyhledávají pouze oftalmology či optometristy, ale problémy spjaté s CVS jsou 

řešeny i dalšími specialisty jako jsou třeba lékaři ortopedie, revmatologie či neurologie. Jedná 

se tedy o syndrom multifaktoriálního původu. [39,40] 

S nástupem moderních technologií, které náš život doprovází dennodenně, jsou spojeny 

určité zdravotní problémy. Mohou to být potíže okulární i extraokulární. To hlavně z důvodu, 

že člověk není přirozeně evolučně adaptován hledět na krátké vzdálenosti po delší dobu 

a s takovou intenzitou, s jakou to v praxi mnohdy bývá vyžadováno. Dá se říci, že se s vývojem 

moderních technologií mění i pracovní návyky a způsoby výkonu práce. Vzhledem k logickým 

okolnostem bylo CVS definováno až nedávno, a i proto možná je i přes poměrně rozšířený 

výskyt poněkud přehlíženo a nemá pozornost, jakou by si toto téma zasloužilo. Ze značné míry 

také proto, že CVS není ještě v povědomí uživatelů digitálních zařízení a též proto, 
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že doprovodné příznaky nejsou vážné či třeba dokonce smrtelné a počítačoví uživatelé jim 

následně nevěnují takovou pozornost. [39,40] 

Dle AOA (American Optometric Association) byl tento syndrom charakterizován roku 

1995 jako soubor očních, zrakových a muskuloskeletálních potíží, které jsou spojeny 

s dlouhodobější prací s digitálními zařízeními. Netýká se ovšem pouze nositelů brýlí 

či kontaktních čoček, ale všech uživatelů digitálních zařízení s monitory. Podle americké studie 

je v současnosti přibližně 60 milionů amerických občanů trpících tímto syndromem. Zároveň 

až 70 % Američanů ve věku do 30 let zaznamenalo alespoň jednou za život nejvyšší stupeň 

CVS a 65 % všech počítačových uživatelů ve Spojených státech stvrdilo nejméně jeden 

z příznaků tohoto syndromu. Je proto zřejmé, že se nejedná pouze o okrajový problém, 

ale naopak o takový, který se i díky rychlému technologickému pokroku stává vlastně stále 

aktuálnějším. Již ti nejmladší z nás užívají mobily, tablety a počítače od počátku svého života, 

a to nejen k edukaci, ale i zábavě a volnočasovým aktivitám. Zároveň je nastolený trend takový, 

že se digitální přístroje stávají přímo nezbytnou součástí našich dnů, lze tedy předpokládat, 

že se v budoucnu bude o této problematice rozhodně ještě mluvit. [39,40,41,42] 

5.3.1   Příčiny CVS 

Syndrom počítačového vidění je ovlivněn více faktory, v praxi to znamená, že za jeho 

vznik může vícero příčin. Soubor příčin, ale i projevů, symptomů a obtíží je poměrně široký 

a každý faktor hraje svou roli. I proto je nutné nahlížet na problematiku s nadhledem, 

komplexně a pozorovat souvislosti. [39,40,42] 

Obecně se věřilo, že hlavním faktorem ovlivňující CVS je kombinace neustálého 

pohledu na krátkou vzdálenost a dlouhého časového pracovního intervalu stráveného 

u digitálního zařízení. Jak je ovšem již zmíněno výše, ovlivňujících faktorů a příčin tohoto 

syndromu je více. Zjednodušeně se dají rozdělit na ergonomické, faktory na straně subjektu 

a parametry obrazu. [39,40,42] 

Nevhodná ergonomie pracoviště 

Jedním z projevů syndromu počítačového vidění jsou nejen vizuální potíže a potíže 

spjaty s okem, ale též obtíže s pohybovým aparátem člověka. Příčinou takových problému bývá 

špatná ergonomie pracovního prostředí. Roli zde hrají jak okolní faktory, kam můžeme řadit 

třeba osvětlení pracovního místa či vlhkost na pracovišti, tak ale i nastavení monitoru, jeho 

vzdálenost od uživatele a výšková poloha. V neposlední řadě záleží na samotné pozici uživatele 
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při pracovním výkonu s digitálním zařízením. S ohledem i na případné muskuloskeletální 

potíže je nutné brát v potaz pozorovací úhel a pracovní vzdálenost. [31,43]  

 

Obrázek 5: Nevhodná ergonomie při práci s VDT zařízením [44] 

 

a) Poloha monitoru/displeje 

Špatná pozice displeje může vést k extraokulárních obtížím či k obtížím astenopickým. 

Špatně polohovaný displej je pak často kompenzován změnou polohy hlavy, nebo dokonce 

celého těla. S vývojem a příchodem moderních digitálních zařízení, kam se řadí třeba tablety, 

notebooky a další se zároveň zvyšují možnosti, kde digitální zařízení užívat. To ovšem nemusí 

znamenat zlepšení ergonomie pracovního prostředí. Je uváděno, že příliš vysoký pozorovací 

úhel namáhá akomodační systém více. To dále vede ke snížení akomodační amplitudy. 

A na rozdíl od papírových materiálů je v takovém případě odhalen větší úsek povrchu oka. 

Široká škála digitálních zařízení v moderní době nám tedy dává více možností při kompozici 

pracovního prostředí, ne vždy je ovšem komfortní poloha zároveň zdravotně nezávadná. Třeba 

v případě tabletů a chytrých telefonů je pracovní vzdálenost často kratší (20-30 cm), oproti 

pracovní vzdálenosti u stolních PC, kde je povětšinou v rozmezí 50-80 cm. [31,43] 

b) Pracovní pozice uživatele 

Extraokulární symptomy CVS, tedy především problémy týkající se pohybového 

aparátu jsou jedním z nejčastějších příznaků zaznamenaných uživateli digitálního zařízení. 
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Více v 6. kapitole. Příčinou těchto potíží bývá především špatná pracovní pozice uživatele 

při výkonu práce na digitálním zařízení. Možností polohování takových moderních technologií 

je více než v minulosti, to ovšem nutně neznamená, že by komfortnější poloha při práci 

na digitálním zařízení byla zároveň zdravotně nezávadná. Zrakové obtíže mohou být například 

kompenzovány nejen změnou polohy hlavy, ale třeba celkové pozice uživatele při práci. 

U mobilů a tabletů, kdy je pracovní vzdálenost relativně krátká (20-30 cm), má zároveň uživatel 

ruce pokrčeny a zařízení drží po celou dobu práce s ním. [31,43] 

c) Okolní prostředí 

Vliv na zdraví uživatele VDT zařízení má také okolní prostředí pracovního místa. 

Řadíme sem faktory jako je mikroklima a osvětlení pracovního prostředí. 

Kombinace poměrně nízké vlhkosti vzduchu, tedy do maxima kolem 40 %, vysoká 

teplota a proud vzduchu v pracovním prostoru narušuje dobré vypařování slzného filmu. 

To může vést k pocitu nekomfortního vidění. Dalšími faktory, které mikroklima ovlivňují jsou 

například pyl, prach či jiné chemikálie. I tyto mohou dané prostředí zhoršit. [27,39,45,46]   

Příčinou obtíží může být i špatná práce s osvětlením. Z důvodu nevhodného postavení 

a rozložení pracovního prostoru v souvislosti se světelnými podmínkami může docházet 

k oslnění a nekomfortním odleskům. Vlivem osvětlení totiž může docházet k oslnění, které 

při práci s displeji není žádoucí. Dle Parihara iniciují nežádoucí velké odlesky akomodaci. Tato 

falešná akomodace nabývá vyšších hodnot než ta vyžadovaná pro danou pracovní vzdálenost. 

Tento jev může být potlačen antireflexní úpravou brýlových čoček nebo též samotného 

displeje. [27,39,45,46]   

Nekorigovaná vada zraku 

Uživatelé přístrojů s displeji a monitory, kteří nemají dokonale vykorigovanou refrakční 

vadu, pociťují také potíže spojené s CVS. Především u nekorigované hypermetropie, 

překorigované či podkorigované myopie, nekorigovaného astigmatismu, presbyopie, 

či nevybalancovaného binokulárního vidění. Uživatelé trpící nízkou mírou myopie třeba 

nemusí pociťovat diskomfort při čtení na displejích. Je ovšem pravděpodobné, 

že si uzpůsobením pracovního místa přivodí muskuloskeletální potíže. Zatímco podkorigovaný 

hypermetrop může z důvodu nedostatečné schopnosti akomodace kompenzovat zaostření textu 

maximálním úsilím a svalovým napětím, což zase může vést k astenopickým potížím. Bolesti 

hlavy, pocity únavy či bolest očí jsou též symptomy sužující uživatele PC s astigmatismem 

především šikmých os, který není dobře vykorigován. Bylo zjištěno, že i nízká hodnota 
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cylindrické vady snížila produktivitu výkonu práce. Abychom minimalizovali nebo úplně 

odstranili potíže nekorigované refrakční vady, je důležité důkladně stanovit správnou korekci 

do blízka i do dálky. [27,47]   

Presbyopie 

U uživatelů počítačů či monitorů a obrazovek se začíná presbyopie objevovat 

již v nižším věku, tedy od 35 let. Pro kvalitní korekci presbyopie je důležité brát v potaz reálnou 

vzdálenost počítače od uživatele. Neméně důležitý je pak tak pozorovací úhel, jelikož displej 

bývá zpravidla situován těsně pod vertikální rovinou primárního pohledu. V kombinaci 

s designem bifokální čočky, s přídavným segmentem dole, poskytující ostrý obraz 

pro pohledovou vzdálenost 40 cm, nemusí být úplně vhodné. [48]   

V roce 2000 byl proveden výzkum AOA týkající se subjektivních obtíží při práci 

s displeji a monitory. Výzkum se zabýval frekvencí, způsobem a závažností obtíží probandů 

v presbyopickém a nepresbyopickém věku. Subjektivní potíže u účastníků výzkumu jsou 

považovány za symptomy syndromu počítačového vidění. [48,41] 

Z výsledků vyplývá, že subjektivní obtíže při práci s displeji a monitory pociťují spíše 

presbyopové, a to přibližně o 20 %. Dále vyplývá, že nejčastěji zmiňovaným problémem 

u presbyopických osob je přílišné namáhání očí, subjektivní pocit bolesti očí a bolesti krční 

páteře a zad. To má jistou spojitost se špatnou ergonomií pracoviště v kombinaci s nevhodnými 

presbyopickými čočkami. Zatímco u osob, které nejsou v presbyopickém věku jsou nejčastěji 

hlášenými problémy suchého oka, oslnění a bolest hlavy. [48,49,50]   

Jak již bylo naznačeno, důležitým bodem je výběr presbyopické čočky. Nejnižší počet 

subjektivních potíží byl hlášen u trifokálních brýlových čoček. Dále u progresivních brýlových 

čoček a nejvíce obtíží bylo nahlášeno při používání s klasickými bifokálními čočkami 

s horizontálním rozdělením segmentů. Vyplývá tedy, že příznaky doprovázející CVS jsou 

závislé též na designu a zpracování presbyopických čoček. [48,49,50]   

Správné vykorigování, volba designu čočky a celkové zhotovení mohou hrát zásadní 

roli v pohodlí a komfortu presbyopů při práci s moderními technologiemi. Hrají roli nejen 

subjektivní potřeby klienta, ale také správná ergonomie pracovního prostředí, daný pozorovací 

úhel a pracovní vzdálenost nebo právě volba vhodných brýlových či kontaktních čoček. Předpis 

optimální korekce pro presbyopického klienta rozhodně není lehký úkol. [48,49,50]   
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Přetížená akomodace a konvergence 

Podstatou práce s displeji a monitory je neustálá soustředěnost na jedno místo. Je tedy 

nutné přizpůsobit se na trvalý pohled do blízka, což je spojeno s namáháním očních svalů. 

Sledovaný displej považujeme za podnět, který nadměrně zatěžuje náš akomodačně vergenční 

systém. Toto se samozřejmě netýká pouze uživatelů přístrojů s displeji a monitory, ale i jiných 

profesí. Souhra miózy, akomodace a konvergence, tzv. oční synkineze byla pak u pracovníků 

s displeji téměř dvakrát větší oproti těm, kteří pracují především s papírovými záznamy 

a materiály. Akomodační šíře se zredukuje až o 0,7 D během první hodiny práce u počítače. 

Dále se vzdaluje blízký bod konvergence nebo je zvýšená exoforie do blízka. Zvýšené 

akomodační úsilí, jež je s prací do blízka spjato, je obecně považováno za faktor indukující 

či rozvíjející myopii. Jde především o myopizaci, která má přechodný únavový charakter, 

je pouze dočasná. U takové myopie se hodnoty pohybují v průměru kolem 0,4 D. Je ovšem také 

patrné, že nadměrné užívání moderních technologií a práce s displeji může i v dlouhodobém 

horizontu vést k širšímu výskytu myopie v populaci. Vždyť i počet krátkozrakých jedinců 

je ve vyspělých zemích planety vyšší než ve zbytku světa. [42,51]   

Správné fungování akomodačně vergenčního sytému vyžaduje neustálou práci 

intraokulárních svalů. Krátkodobými jevy souvisejícími s přetížením akomodačně vergenčního 

systému jsou únavové symptomy, mezi něž spadají třeba rozmazané vidění do dálky, 

nebo i dočasná diplopie. [42,51]  

Snížená frekvence mrkání 

Za běžnou bývá obecně považována frekvence 10-15 mrknutí za jednu minutu. Ovšem 

z důvodu soustředěnosti a zrakové náročnosti se při práci na digitálních zařízeních frekvence 

mrkání evidentně snižuje, a to dokonce až na polovinu, tedy 5-6 mrknutí do jedné minuty. 

Frekvence mrkání je ovlivněna mimo jiné polohou a postavením pozorovaného displeje. 

[39,48,50] 

Podle Argilese je frekvence mrkání vyšší při čtení textu z VDT zařízení nežli při čtení 

téhož textu vytištěném na papíře. [52] 

Správná frekvence mrkání vede též ke správnému rozetření slzného filmu, což vede 

i k jeho pravidelné obnově. Dále je zjištěno, že slabé osvětlení či tma při práci taktéž výrazně 

napomáhají snížení frekvence mrkání. Neúplné mrknutí je na tom podobně jako snížená 

frekvence, slzný film není stabilní. To způsobuje vysychání a následné podráždění spojivky 
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a rohovky. Reflexně může být vyvoláno nadměrné slzení, v takovém případě je ovšem snížen 

obsah mucinové vrstvy, slzy jsou spíše vodnaté. [27,48,50]  

Kontaktní čočky 

I kontaktní čočky jsou považovány za možnou příčinu CVS. Podle výzkumu XY nošení 

kontaktních čoček v pracovní době při práci s monitory ovlivňuje a zvyšuje počet symptomů 

v souvislosti především na tyto faktory: materiál a typ KČ, Obsah vody, frekvence a doba 

nošení, zkušenost s KČ, věk nositele KČ a jiné. V témže výzkumu je zjištěno, že s vyšší 

pravděpodobností budou nositelé KČ více trpět CVS než nenositelé KČ a to s poměrem 

prevalence 65% oproti 50%. A dále bylo též prokázáno, že nošení KČ snižuje frekvenci mrkání. 

To může vést k dalším očním potížím, jako je třeba syndrom suchého oka apod. Z výsledku 

studie Tauste Frances a jeho týmu vyplývá, že pracovníci na displejích, kteří jsou zároveň 

nositeli KČ, jsou 4x více náchylní na rozvoj syndromu suchého oka, než ti uživatelé, kteří 

KČ nenosí. [53] 

Ostatní příčiny (Věk, pohlaví,…) 

Z hlediska pohlaví se nejvíce příznaků CVS projevuje u žen. U žen po menopauze 

je vyšší riziko případu syndromu suchého oka. Vypovídají o tom výsledky mnohých studií 

zaměřených na tuto problematiku. Též se některé z nich se zmiňují, že se přibývajícím věkem 

se snižuje produkce a kvalita slz. [54,55]  

5.3.2 Symptomy CVS 

Příznaků syndromu počítačového vidění je hned celá řada, nejedná se pouze o pár 

konkrétních. Patří sem totiž symptomy související nejen s očním aparátem, ale plná škála 

dalších symptomů souvisejících s celým tělem, jak již bylo ostatně zmíněno v obecném úvodu 

do problematiky CVS. Obtíže vztahující se k syndromu počítačového vidění jsou především 

subjektivního charakteru, uživatelé pociťují při práci s displeji a monitory určitý diskomfort.  

Jako typické příznaky, které se souhrnně uvádí jako symptomy CVS, jsou například bolesti 

hlavy, bolesti očí, pálení, řezání očí, nadměrné slzení. Dále oční únava, zarudlé oči, 

nebo dokonce suché oči. Dle provedených studií může nastat i rozmazané vidění na všechny 

vzdálenosti, či dokonce stav dvojitého vidění – diplopie. Kromě těchto zmíněných se mezi 

příznaky řadí též celková únava organismu, nejčastěji související s bolestí ramen, šíje, bolestí 

zad a kloubů. Jsou to stavy zapříčiněny též špatnou ergonomií pracovního prostředí, 

viz Kapitola 6 Ergonomie. Celkové vyčerpání organismu zapříčiněné nadměrnou mírou práce 

s digitálními přístroji může v dlouhodobém časovém měřítku, zpravidla myšleno u uživatelů 
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digitálních zařízení s nimi pracujících alespoň 30 hodin denně po dobu nejméně 10 let, 

vést až k pocitům úzkosti nebo až depresím. [39,42] 

Obecně lze rozdělit výše uvedené příznaky kategorizovat do 4 skupin. První jsou 

astenopické potíže, dále problémy vztahující se na povrch oka, zrakové potíže a extraokulární 

potíže. V následujících odstavcích jsou rozebrány konkrétně jednotlivé skupiny. [39,42] 

Astenopické potíže 

Z výše zmíněných řadíme mezi astenopické potíže bolesti očí, únavu očí, ale i bolesti 

hlavy, která je s nadměrným užíváním digitálních zařízení spojena. Stejně tak jako pocit bolesti 

očí, či dokonce únava očí. Právě ta bývá uváděna jako nejčastější obtíž související s CVS. 

Způsobeny jsou pak astenopické potíže převážně nadměrných množstvím ozáření z displejů 

a monitorů. Pro některé uživatele může být obtížné přecházet z jednoho zařízení s určitým 

nastavením parametrů monitorů na jiné. Z hlediska ergonomie pracovního prostředí 

se pak může jednat o nepříjemné nežádoucí odlesky, jejichž negativní efekt se uživatel snaží 

kompenzovat tzv. mžouráním či mhouřením a přivíráním očí tak, aby minimalizoval 

nekomfortní pocity s tím spojené. Jak bylo již zmíněno, práce s digitálními zařízeními velice 

zatěžuje také akomodační systém. Především jde o neustálý fokus na blízkou vzdálenost. 

Ciliární svaly jsou nepřetržitě v napětí. To mívá za následek až spasmus akomodace, což vede 

k subjektivním obtížím jako jsou právě bolesti hlavy a jiné. [39,42] 

Problémy vztažené na povrch oka 

Práce s digitálními zařízeními a dlouhotrvající soustředěný pohled do obrazovek 

a monitorů je nepopíratelně považována jako faktor ovlivňující progres syndromu suchého oka. 

Takový uživatel se ale mnohokrát setkává i s řadou dalších subjektivních obtíží. 

Jedná se například o pocity cizího tělíska v oku, řezání očí, pálení očí, pocity suchého oka 

či naopak přílišného slzení, ale i zarudnutí očí a spojivek. V neposlední řadě mohou nastat 

problémy zapříčiněné nošení kontaktních čoček. [39,42] 

Příčin podráždění povrchu oka může být vícero. Jedním z důvodu může být špatné 

mikroklima daného pracoviště, stejně tak nevhodná ergonomie pracovního prostředí. Záleží 

totiž na poloze a nastavení monitoru. V ideálním případě by neměl být oční bulbus přílišně 

odkryt. Podrobnější pojednání o této problematice viz. kapitola 6. Nelze opomenout 

ani zapříčinění z nedostatku slzného filmu způsobeného nedostatečně častým mrkáním 

při soustředěném pohledu do monitoru. Kromě deficitu slzného filmu může uživatele 

digitálních zařízení sužovat také nedostačující kvalita slzného filmu. Významnou roli hraje 
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samozřejmě i momentální stav předního segmentu oka a další faktory, jakými jsou například 

užívání kosmetických přípravku, užívání léků, systémové choroby, věk a pohlaví, nebo nošení 

kontaktních čoček. Problémy se suchým okem jsou doprovodným jevem systémových chorob, 

stejně tak i dysfunkce Meibomských žláz, u kterých může jejich funkci zhoršovat právě 

nanesená kosmetika. Ucpává totiž vývody Meibomských žláz. Špatná funkce Meibomských 

žláz je přítomna téměř u tří čtvrtin uživatelů digitálních zařízení pociťující některé ze symptomů 

vztažených na povrch oka. Roli hraje také věk. Se zvyšujícím se věkem se prokazatelně snižuje 

produkce slz. Zároveň se problémy s předním segmentem oka, jako jsou hlavně suché oči, 

objevují spíše u žen než u mužů. [39,42] 

Z důvodu suchého oka můžou nastat problémy s nadměrným slzením. To se týká 

asi desetiny pracovníků na digitálních zařízeních. Principem této problematiky je kompenzace 

pocitů suchého oka tzv. reflexním slzením tak, aby nedocházelo k poškození oka z důvodu 

nedostatku slzného filmu, a tedy osychání povrchu oka. Je-li povrch oka podrážděn, V. a VII. 

kraniální nerv způsobí nadměrné slzení. Takové slzy ovšem nejsou dostačujícím způsobem 

kvalitní, jelikož vytvořené slzy neobsahují všechny složky slzného filmu ve správném poměru. 

Největší procentuální zastoupení má v takových slzách složka vodná, čili povrch oka není 

následně tak kvalitně promazán při pohybu víček přes bulbus. Vodná složka se navíc rychle 

odpařuje. [39,42] 

Samostatnou skupinou, která prokazuje symptomy vztažené na povrch oka, jsou nositelé 

kontaktních čoček. Jsou mnohonásobně (až čtyřikrát) náchylnější k problémům se suchým 

okem, stejně jako jsou u nich častěji hlášeny subjektivní potíže jako pálení očí, řezání, pocit 

cizího tělíska v oku atd., než u nenositelů kontaktních čoček. Pocit nekomfortu při práci 

s displeji a monitory pro nositele kontaktních čoček je způsoben rovněž osycháním povrchu 

oka z důvodu nedostatečného mrkání po dobu soustředěného pohledu. Dále mohou být 

komplikace způsobeny nestabilitou slzného filmu, ten není buď dost kvalitní, nebo jej není 

množstevní dostatek. [39,42] 

Zrakové potíže 

Tím patrně nejběžněji se vyskytujícím symptomem spojeným s prací na digitálních 

zařízeních je neostré rozmazané vidění do vzdálenosti blízké, střední i daleké. Může nastat též 

stav chvilkové či déle trvající diplopie, tedy dvojitého vidění. Při práci na počítači nedochází 

k dostatečně odpovídající odezvě akomodace. Často jsou příznaky spojeny s neadekvátní 

dobou reakce při sledování různě vzdálených předmětů v blízké či střední vzdálenosti, 

nebo obecně shrnuto s pohledem do blízka. Povětšinou byla zjištěna akomodační 
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nedostatečnost u uživatelů digitálních zařízení mající příznaky zrakových obtíží. Přehnaná 

i nedostatečná akomodace mohu, jak je zmíněno výše, přivodit zase astenopické potíže. [39,42] 

Extraokulární potíže 

Mezi ně se řadí potíže, které se přímo netýkají očního aparátu. Klasifikujeme sem takové 

problémy, které se týkají pohybového aparátu člověka. Jsou to příznaky spjaty s kosterním 

systémem a svalovými potížemi. V tomto kontextu jsou myšleny svaly celého těla vyjma 

okohybných svalů. K těm nejčastějším fyzickým obtížím extraokulárního charakteru se řadí 

bolesti ramen, zad a šíje. Oproti příznakům očních či vizuálním jsou tyto obtíže trvalé 

či dlouhodobé, proto je dobré těmto problémům předcházet. Kromě výše zmíněných se může 

jednat i o bolesti zápěstí, prstů, záněty šlach loketního kloubu atd. Rozšířeným je zvláště 

syndrom karpálního tunelu. Hlavní příčinou vedoucí k již zmíněným problémům bývá špatná 

ergonomie pracovního prostředí, kdy si uživatel digitálního zařízení nepřizpůsobí pracovní 

polohu a polohu monitoru a komponentů tak, aby držel zdravotně nezávadnou pozici při práci. 

Sekundárně může být špatná kompozice pracovního prostředí pouze následkem, kdy uživatel 

nachází takovou polohu, aby ní kompenzoval zrakové nedostatky. Dalším faktorem může být 

fakt, že usilovný soustředěný pohled na pracovní obrazovku spojen se statickou a pohybově 

úspornou polohou těla může vést k bolestem v oblastech ramen, zad a šíje. Je tedy zřejmé, 

že je potřeba dbát na správnou ergonomii pracovního prostředí. Více rozebráno 

v kapitole 6. [39,42] 

5.3.3 Desatero jak snížit digitální únavu zraku  

 Zde jsou představeny body, jejichž dodržování minimalizuje problémy spojené s 

digitální únavou zraku. [26,31,39,41,42,43,44] 

1. Správná korekce či zjištění naší zrakové ostrosti 

2. Přizpůsobení jasu monitoru, měl by mít kontrast s okolím co nejmenší 

3. Zvětšení písma na displeji 

4. Nastavení monitoru tak, aby nás neoslňovaly odlesky z obrazovky 

5. Pravidelné mrkání 

6. Pravidelné přestávky, změna pohledové vzdálenosti  

7. Oční cvičení 

8. Protažení celého těla 

9. Zvlhčování očí 

10. Ochranné filtry nebo počítačové brýle   
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6. Ergonomie pracoviště 

Ergonomie má z hlediska lingvistického původ v řečtině, vzniká spojením slov 

ergo – práce a nomos – zákon. Podle Mezinárodní ergonomické asociace je ergonomie 

definována jako vědecká disciplína, která je založena na porozumění interakcí člověka a dalších 

složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu 

i výkonnost. Přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí a systémů, 

aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostním omezením lidí. Ergonomie 

je systémově orientovaná disciplína. Pokrývá prakticky všechny aspekty lidské činnosti. 

V rámci holistického přístupu zahrnuje faktory fyzické, kognitivní, sociální, organizační, 

prostředí a další relevantní faktory. [31,43] 

Ergonomie pracovního prostředí je pak velice důležitá pro osoby pracující pravidelně 

na digitálních zařízeních. Správnou ergonomií pracoviště (obr.6) totiž lze předcházet mnoha 

obtížím či onemocněním jako je třeba právě CVS. Nejdůležitějšími body, které zohledňujeme 

při optimalizaci ergonomie pracoviště jsou poloha monitoru či displeje digitálního zařízení, 

zaujmutí správné pracovní pozice uživatelem nebo vliv okolí a vnějšího prostředí. [31,43] 

 

Obrázek 6: Správná ergonomie při práci s VDT zařízením [56] 

6.1 Poloha monitoru/displeje 

Nejdůležitějšími body, které je vhodno dodržovat pro správnou ergonomii pracovního 

prostředí s ohledem na polohu displeje či monitoru, jsou vzdálenost displeje od očí uživatele 

a sklon displeje. Nastavením těchto zmíněných bodů se snažíme optimalizovat pozorovací úhel 
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uživatele. Ten by dle studií měl být v rozmezí cca 5-60 stupňů vertikálně. Pracovní vzdálenost 

je pak různá pro konkrétní druhy digitálních zařízení. Větší rozmanitost těchto produktů nám 

umožňuje lépe přizpůsobit polohu displeje pro výkon práce. Třeba v případě tabletů a chytrých 

telefonů je pracovní vzdálenost často kratší (20-30 cm), oproti pracovní vzdálenosti u stolních 

PC, kde je povětšinou přibližně v rozmezí 50-80 cm. Též se udává orientační vzdálenost délky 

paže od pozice uživatele digitálního zařízení. [27,31,43] 

6.2 Pracovní pozice uživatele 

Správná pracovní pozice při práci na digitálních zařízeních je sezení takové, 

aby se chodidla dotýkala celou svou plochou země. To z důvodu prokrvení dolních končetin 

a lepší stabilitě při práci. Ohyb v kolenou by měl tvořit úhel kolem 90°. Uživatel by měl být 

posazen až vzadu na pracovní židli, a to tak, aby stehna společně se zády tvořila rovněž úhel 

90°. Záda by dále měla být opřena o opěradlo co největší možnou styčnou plochou. Zároveň 

by měla být rovná, krk vzpřímen. Monitor by rozhodně neměl být polohován výše, než kudy 

prochází zraková osa uživatele při správném sezení. Naopak by měl být v takové pozici, 

aby horní část displeje byla právě v oné pohledové ose. Ruce by měly mít oporu pro lokty 

a předloktí se zápěstím, přičemž je doporučený úhel ohybu v loktech opět 90°. Ramena jsou 

při práci s klávesnicí a myší digitálního zařízení uvolněná. Zápěstí je pak ideálně v jedné rovině 

s předloktím. [31,43] 

6.3 Okolní prostředí 

Z hlediska vhodné pracovní ergonomie je rovněž důležité okolní prostředí pracovního 

místa. Jedná se především o světelné podmínky nebo také mikroklima pracovního místa, 

kdy by se měla vlhkost prostředí udržovat na hodnotách do 40 % při pokojové teplotě. 

Kromě výše zmíněných bodů patří do ergonomie pracovního prostředí vliv osvětlení 

z okolního prostředí. Dobrá viditelnost při práci je téměř nejdůležitějším faktorem. Podle IES 

je ideální poměr mezi vizuálním podnětem na monitoru a blízkého okolního světla 3:1. Poměr 

mezi vizuálním úkolem na displeji a vzdáleným okolním světlem je 10:1. Kontrast psaného 

textu vůči pozadí dokumentu by měl optimálně být 10:1. Důležité je samozřejmě také dbát 

na celkového uspořádání pracovního místa v kontextu optimálního osvětlení k práci s VDT 

zařízením. Vlivem osvětlení totiž může docházet k oslnění, které při práci s displeji není 

žádoucí. Dle Parihara iniciují nežádoucí velké odlesky akomodaci. Tato falešná akomodace 

nabývá vyšších hodnot než ta vyžadovaná pro danou pracovní vzdálenost. Dle NIOSH 

(National Institute for Occupational Safety and Health) je vhodné osvětlení pro práci 
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s moderními technologiemi definováno na 300 až 540 luxů. Jas blízkého světelného zdroje 

se pohybuje přibližně od 60 cd/m2 do 90 cd/m2. Jas displeje je pak doporučen přibližně 

na 91 cd/m2. [27,45,46] 
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7. Experimentální část 

7.1 Úvod 

V praktické části bakalářské práce se budu zabývat především tím, jak ovlivňují digitální 

zařízení náš zrak s ohledem na zrakovou únavu. Ke zhodnocení únavy posloužily údaje 

o frekvenci mrkání pozorovaných při práci s displejem či zaznamenaná rychlost čtení před 

a po práci s VDT zařízením. Tento experiment byl doplněn dotazníkem zaměřeným 

na pracovní návyky při práci u monitoru a s tím spojené subjektivní potíže. Dále byl pozorován 

refrakční stav pracovníků s digitálním zařízením. U téže skupiny je v rámci této práce 

zjišťována také akomodační a vergenční flexibilita. Součástí experimentální části je taktéž 

zhodnocení získaných dat v kontextu vlivu moderních technologií na zrak. 

7.2 Metodika 

Hlavním cílem studie je zhodnocení zrakové únavy dvou skupin, tedy lidí pracujících 

na počítači (IT, účetní) a sportovců. Tyto dvě skupiny byly vybrány do experimentu na základě 

rozlišnosti svých profesí. Hlavní odlišnost spočívá jednak v pracovní vzdálenosti, ale také 

v množství času stráveném před monitorem nebo displejem. U IT specialistů a účetních 

je předpokladem, že s digitálním zařízením pracují alespoň 6 hodin denně. Oproti tomu 

se u skupiny sportovců něco takového nepředpokládá, s ohledem na charakter profese (trenéři, 

kondiční trenéři, tělovýchovní pedagogové).  

U těchto dvou skupin jsem prováděla test zaměřený na rychlost čtení a frekvenci mrkání. 

Rychlost čtení byla nejprve změřena v klidu, dále pak respondenti zatěžovali oční systém 

při soustředěném pohledu do blízka po dobu 5 minut. Pro udržení pozornosti vyšetřovaného 

byla pro tento experiment použita hra Tetris. Ze stejného důvodu byli respondenti také 

motivováni ziskem nejvyššího skóre skupiny v této hře. Během celého průběhu trvání hry byl 

každý snímán. Ihned byla naměřena znovu rychlost čtení jednotlivců.  Při zpětné analýze video 

záznamů jsem pozorovala frekvenci mrkání. Kromě samotné doby nutnou pro přečtení každým 

jednotlivcem, nás zajímá rozdíl těchto časů pro určitého jednotlivce před hrou a po hře. 

U frekvence mrkání zase pozorujeme počet mrknutí za každou minutu v průběhu pozorování. 

Díky výsledkům z těchto experimentů lze následně stav zrakové únavy spojené s moderními 

technologiemi objektivněji vyhodnotit. 

V další části jsem se zaměřila na skupina pracujících na PC, kde jsem měřila objektivně 

refrakční hodnoty a akomodační snadnost respondentů před pracovní dobou a po uplynutí 
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pracovní doby. Pracovní doba byla stanovena minimálně na 6 hodin. U tohoto měření bylo 

cílem zjistit, jak ovlivňují moderní technologie zrak, respektive zda se naměřené hodnoty před 

pracovním výkonem a po něm liší. I toto poukazuje na problematiku zrakové únavy. U dat 

získaných pomocí objektivní refrakce bylo následně provedeno porovnání mezi hodnotami 

před prací a po práci. Výzkum akomodační a vergenční facility měl poukázat na to, jestli 

se schopnost akomodace a vergence po pracovní době zhoršuje či nikoli. Zde rovněž 

porovnáváme hodnoty získané před výkonem práce a po něm. Pozorujeme, zda se tyto 

porovnávané hodnoty liší.  

Doprovodnou součástí experimentu je dotazník zaměřený na pracovní rutinu s displeji, 

čas strávený u takového zařízení a subjektivní obtíže spojené s moderní technikou, 

klasifikované jinak též jako symptomy CVS. Zohledňován je v dotazníku také věk, pohlaví, 

profese či oční anamnéza. 

7.3 Průběh vyšetření 

Test na porovnání únavy a frekvence mrkání obou skupin lze rozdělit do tří částí. 

Ty jsou doplněny dotazníkem. V první fázi byli probandi požádáni o přečtení řádku 

odpovídajícího visu 0,5 z tzv. Jaegerovy tabulky, přičemž jsem měřila dobu, za jakou jsou 

schopni text přečíst. Tyto tabulky jsou běžně užívány v optometrické praxi při vyšetření zraku 

do blízka. Dále bylo jejich úkolem po dobu 5 minut hrát hru Tetris na mobilním telefonu, 

aby bylo docíleno dlouhotrvajícího soustředěného pohledu na digitální zařízení, a šlo tak určit 

frekvenci mrkání díky zjištěnému počtu mrknutí za daný časový interval. Závěrečnou fází bylo 

opětovné přečtení daného textu. Stejně jako v prvním případě jsem změřila dobu, za kterou byl 

text přečten. Oba zaznamenané časy čtení klientů jsou dále porovnány v analytické části této 

práce a ve výsledcích. Tento experiment byl doprovázen dotazníkem zaměřeným 

na problematiku moderních technologií a práci s nimi. Konkrétně dotazník zjišťoval jednak 

věk, pohlaví a oční anamnézu. Ale také třeba počet hodin strávených na určitých zařízeních 

s ohledem na charakter profese. Dále je dotazník zaměřen na subjektivní potíže s touto prací 

spojené. Vyhodnocení dotazníku v analytické části práce pomáhá lépe celkově zhodnotit vliv 

moderních technologií na zrak. 

Druhým cílem mojí práce bylo objektivní refrakcí prozkoumat refrakční stav klientů 

a pozorovat rozdílnost hodnot před prací s displeji a po ní. Objektivní refrakci jsem prováděla 

na refraktometru značky Essilor AKR 400 vypůjčeném ČVUT. Vyšetřovala jsem dva týmy 

pracující na PC, skupinu účetních a IT pracovníků. Veškeré měření nešlo provádět naráz v jeden 
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den, neboť nebyl dostatek pracovníků na jednom místě a časově to bylo zkrátka 

neuskutečnitelné. Objektivní výsledek korekce jsem naměřila nejprve před výkonem práce 

a následně po uplynutí pracovní doby. 

Dalším krokem bylo vyšetření akomodační flexibility. Nejdříve jsem respondentovi 

vysvětlila, jak vyšetření akomodační flexibility bude probíhat a na co se má přesně zaměřit. 

Vyšetření jsem dělala pomocí předkládání střídavě spojné a rozptylné čočky. Použila jsem tzv. 

flipper s hodnotou ±2 dpt (obr. 6). Respondent reagoval na zaostření textu, který měl 

ve vzdálenosti 40 cm od svého obličeje. Nejprve jsem předložila plusovou hodnotu čočky, 

po zaostření textu mi vyšetřovaný dal rychlé znamení předem domluveným hlasovým 

signálem, načež jsem otočila flipper a následně testovaný zaostřoval na mínusovou hodnotu 

čočky, tento proces je považován za jeden cyklus. Obdobným způsobem probíhalo vyšetření 

vergenční facility. Používanou pomůckou pro tento experiment byl flipper s prizmatickými 

klíny 12 pD báze out a 3 pD báze in (obr. 7), předkládaný vždy před pravé oko vyšetřovaného. 

Testovaný reagoval na zobrazení textu ve vzdálenosti 40 centimetrů. Úkolem bylo spojit obrazy 

levého a pravého oka po předložení prizmatického klínu. Po předložení klínů, respektive první 

a druhé báze, respondent signalizoval spojení těchto obrazů. Výměna obou bází je považovaná 

za jeden cyklus.  Vyšetření akomodační i vergenční facility trvala minutu a po celou tuto dobu 

jsem počítala množství provedených cyklů. Zároveň byla u každého z respondentů znovu 

opakována po pracovní době strávené při práci na PC.  

 

Obrázek 7: Flipper akomodační facility [57] 
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Obrázek 8: Flipper vergenční facility [58] 

7.4 Analýza souboru 

V této kapitole je rozebrán vyšetřovaný vzorek probandů. Kromě základní charakteristiky 

celkového souboru jsou zde rovněž zanalyzovány subjektivní potíže zjištěné na základě 

dotazníkového průzkumu v tomto výběru probandů.  

7.4.1 Vyšetřované osoby 

Celkově se výzkumu zúčastnilo 32 probandů. Ti byli dále vhodně rozděleni do jednotlivých 

skupin, a to podle sledovaných dat a vztahu k moderním technologiím v rámci charakteru 

profese. Pro první polovinu experimentální práce byly vytvořeny dvě skupiny sledovaných 

probandů. První skupina je pak složena výhradně ze sportovců, tedy lidí, kteří jsou svou profesí 

spjati se sportem. Druhým vzorkem k porovnání jsou pak pracovníci s VDT zařízením, tedy ti, 

jejichž profese vyžaduje denní práci s moderními technologiemi, a to 6 hodin. Druhá polovina 

experimentální části se věnuje především vlivu digitální únavy zraku pouze na skupině 

pracovníků s PC, v našem případě IT specialistů a mzdových účetních. Výzkum se konal 

na dvou pracovištích a ve třech různých dnech, kde byly zajištěny stejné vyšetřovací či pracovní 

podmínky probandů. Na Praze 4 v Michli byla vyšetřena skupina IT pracovníků o 10 lidech. 

Dalším pracovištěm byla účetnická kancelář na Praze 9 v Satalicích. Zde mi byly poskytnuty 

prostory, kde jsem druhý vyšetřovací den otestovala dalších 12 respondentů pracujících 

s monitory. Poslední den jsem ve stejných prostorách na Praze 9 vyšetřila zbylých 10 probandů 

s profesním zaměřením na sport (kondiční a tenisoví trenéři, pedagogové tělesné výchovy). 

Následující graf (obr. 9) popisuje rozložení dvou rozdílně profesích skupin a populací ČR 

do věkových kategorií. Tyto kategorie jsou představeny na horizontální ose. Na té svislé je pak 

vyobrazen procentuální počet osob. Červený sloupec značí vždy skupinu sportovců. 
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Modrý potom skupinu pracovníků s PC a monitory. Zelený sloupec celkovou populaci České 

republiky. 

 

Obrázek 9: Graf procentuálního rozložení osob do věkových kategorií jednotlivých profesně rozdílných skupin a v 

ČR 

Z grafu (obr. 9) je patrné, že nejvíce zástupců skupiny pracovníků na PC je pro daný 

soubor ve věkové kategorii 46-55 let, a to 46 % z celé skupiny pracovníků s monitory. Pro tutéž 

kategorii odpovídá jediný sportovec souboru (9 %) a populace ČR je v této věkové kategorii 

zastoupena 17 %. Nejpočetnější skupina 40 % sportovců spadá pod věkovou kategorii 

mezi 18 a 25 lety věku. Takový je mezi pracovníky s monitory jediný (5 %). V české populaci 

je tomu v 9 % případů. Věková kategorie 26-35 let je zastoupena všemi skupinami téměř 

rovnoměrně. Spadá sem 20 % sportovců, 14 % pracovníků s PC a 16 % v rámci populace České 

republiky. Do věkové kategorie mezi 36 a 45 lety věku spadá 30 % sportovců a 32 % pracovníků 

na PC. Procentuální zastoupení populace ČR je v této kategorii nižší, tedy 20 %. Pro kategorii 

56-65 let není v rámci této práce zastoupen žádný respondent. V celkové populaci ČR je tato 

kategorie zastoupena 15 % obyvatel. Poslední věková skupina je zastoupena pouze 5 % IT 

pracovníků, ovšem žádným sportovcem. V České republice má tato kategorie nejvyšší 

zastoupení, a sice 23 %.  

Následující graf (obr. 10) znázorňuje průměrný věk profesně rozdílných skupin 

v porovnání, jak je tomu v České republice.  
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Obrázek 10: Graf průměrného věku jednotlivých profesně rozdílných skupin a v ČR 

U sportovců je patrné (obr. 10), že průměrný věk je nižší než u osob pracujících s počítači, 

kde je rozdíl mezi průměrným věkem obou skupin 10 let. Věkový průměr sportovců je 33,1 let 

(směrodatná odchylka je 9,66). U skupiny pracovníků s moderními technologiemi je tento 

průměr 42,6 roku (směrodatná odchylka je 10,68). Celkový věkový průměr české populace 

je téměř shodný s průměrem pracovníků s monitory. Lze říci, že skupina sportovců je tvořena 

mladšími probandy vzorku.  

V následném grafu (obr. 11) je představeno procentuální rozložení můžu a žen 

v jednotlivých skupinách v porovnání s českou populací.  

  

Obrázek 11: Graf procentuálního rozložení pohlaví jednotlivých profesně rozdílných skupin a v ČR 
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Rozložení pohlaví (obr. 11) v České republice je téměř srovnatelné, ale s převahou 

1,4 % převládají ženy. V porovnání se skupinou pracující s VDT zařízenímje zajímavé, že tento 

soubor probandů má pouze 9% zastoupení mužů, ženy tvoří 91 %. U skupiny sportovců 

je 60 % mužů a 40 % žen. 

7.4.2 Pracovní návyky 

V této kapitole experimentální části jsou shrnuty pracovní návyky zjištěné na základě 

dotazníku. Získané údaje jsou jednak porovnávány v rámci skupin profesně odlišných, tedy 

sportovců a pracovníků s digitálními zařízeními. Dále pak rovněž v rámci dvou skupin, 

tentokrát profesně podobných (IT specialisté a účetní). Zajímá nás především doba konkrétního 

jednotlivce daného souboru strávená u různých typů digitálních zařízení za jeden týden. Brána 

v potaz je tedy pracovní doba i volný čas jednotlivce včetně víkendů. Kromě jiného je též 

přihlíženo k věku probandů vzorku. 

Pracovníci na monitorech 

Dotyční probandi profesně zaměřeni na práci s VDT zařízením byli pro výzkumnou část 

rozděleni do dvou skupin, a to podle konkrétní profesní specializace. První skupinou jsou IT 

specialisté, těch je ve vybraném souboru 10. Zjišťované údaje byly pořizovány v prostorách 

firmy Micro Focus v Praze 4 – Michle. Skupinu druhou pak tvoří 12 mzdových účetních z firmy 

ÚČTO spol. s r. o. se sídlem v Praze 9 – Satalice.  

V následujícím grafu (obr. 12) je vyobrazeno používání jednotlivých zařízeních 

rozdělených podle věkových kategorií pracovníků s digitálním zařízením. Na svislé ose je opět 

průměrný počet hodin za týden a na vodorovné jsou sloupce odpovídající jednotlivým typům 

zařízení s displeji pro dané věkové kategorie, ty jsou rovněž znázorněny na vodorovné ose. 
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Obrázek 12: Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u VDT zařízení rozložený do věkových kategorií 

pracovníku s monitory 

Z grafu (obr. 12) je vidět, že stolní počítač má největší využití v nejmladší kategorii. 

Na notebooku pracuje nejvíce respondentů ve věkové kategorie od 26 let do 35. Mobilní telefon 

využívá nejčastěji opět nejmladší kategorie od 18 do 25 let. Televizor nejčastěji sleduje nejstarší 

kategorie seniorů, tedy starší 65 let. Elektronické čtečky či tablety jsou nejčastěji zaznamenány 

u jedinců ve věkovém rozpětí od 36 do 45 let. 

V dalším grafu (obr. 13) se zaměřujeme opět na skupinu osob pracujících s moderní 

technikou. Je zde vyznačený celkový průměr všech hodin odpracovaných za týden a rozložený 

do věkových kategorií. Levá svislá osa popisuje průměrný počet hodin strávený u VDT 

zařízení. 

 

Obrázek 13: Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u VDT zařízení rozložený do věkových kategorií 

pracovníků s monitory 
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S přibývajícím věkem probandů (obr. 13) se průměrná hodnota strávených hodin 

u počítače postupně snižuje. Pokud se zaměříme na nejmladší a nestarší věkovou kategorií, 

tak se doba práce na počítači snížila skoro o polovinu ve vzájemném porovnání. Pro nejmladší 

věkovou kategorii platí, že průměrný počet hodin strávený u VDT zařízení v týdnu je 81. Sem 

ovšem spadá jediný zástupce pracovníků na PC. Zástupci kategorie mezi 26 a 35 lety věku 

v průměru stráví u digitálního zařízení 74 hodin (směrodatná odchylka je 23,85 hodiny). 

65,8 hodiny zase odpovídá věkové kategorii 36-45 let (směrodatná odchylka je 10,36 hodiny). 

Další věková kategorie je zastoupena jedinci ve věku 46 až 55 let. U nich je průměrná doba 

strávená u digitálních zařízení rovna přibližně 55,9 hodiny (směrodatná odchylka je 14 hodin). 

Nejstarší věková kategorie je stejně jako ta nejmladší zastoupena pouze jedním vyšetřovaným. 

Zde odpovídá týdenní průměr 45 hodinám. 

Následující graf (obr. 14) je zaměřen na pracovníky s počítači, které rozdělujeme na dvě 

skupiny, a to na IT pracovníky a účetní. IT specialistům odpovídají hodnoty modrého sloupce, 

hodnoty účetních jsou značeny červeným sloupcem. Je sledován čas strávený u daného 

elektronického zařízení pro tyto skupiny za týden. Čas je vyznačen na svislé ose. Na ose 

horizontální najdeme různé druhy používaného vybavení. 

 

Obrázek 14: Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u jednotlivých VDT zařízení u svou oborů pracujících s 

monitory 

Z grafu (obr. 14) je vidět, že jedna skupina, a sice účetních pracuje spíše na počítačích 

stolních. V průměru zde stráví 27,2 hodiny týdně (směrodatná odchylka je 7,64 hodiny). 

Na notebooku pak stráví 4,7 hodiny (směrodatná odchylka je 5,07 hodiny). Telefon je pak 

používán 8,5 hodiny (směrodatná odchylka je 8,30 hodiny). Televizi pak sledují 12,9 hodin 
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(směrodatná odchylka je 6,40 hodiny), čtečka je užívána pouze minimálně, a to 1,2 hodiny 

(směrodatná odchylka je 1,52 hodiny). IT pracovníci pracují nejčastěji na notebooku. Tam tráví 

44,1 hodiny týdně (směrodatná odchylka je 15 hodiny). Stolní počítač užívají průměrně 5 hodin 

(směrodatná odchylka je 15,69 hodiny). Mobilnímu telefonu věnují 10,7 hodiny za týden 

(směrodatná odchylka je 5,66 hodiny). Televizi sledují 10,5 hodiny (směrodatná odchylka 

je 9,80 hodiny) a čtečka je rovněž využívána pouze zřídkakdy, a to 1,2 hodiny (směrodatná 

odchylka je 2,56 hodiny).  

Celkový průměrný počet hodin u jednotlivých skupin pracujících s digitální technologií 

je znázorněno v následujícím grafu (obr. 15), kde počet hodin strávený v průměru před 

monitorem IT pracovníky dosahuje až 71,5 hodiny týdně, což vychází zhruba na 10 hodin denně 

(směrodatná odchylka je přitom 17,38 hodiny). Respondentky z účetnické firmy naopak před 

obrazovkou stráví skoro o 15 hodin za týden méně, tedy 54,4 hodiny (směrodatná odchylka 

je 10,64 hodiny). 

 

Obrázek 15: Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u VDT zařízení u dvou skupin pracující s monitory 

Sportovci 

Tato skupina probandů je tvořena především trenéry různých sportovních zaměření, 

kondičními trenéry, sportovními pedagogy a závodními či vrcholovými sportovci. 

V následujícím grafu (obr. 16) sledujeme opět jednotlivé typy VDT zařízení všech 

velikostí rozdělené do skupin, především pak to, jak často jsou používány mezi sportovci 

různých věkových kategorií. 
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Obrázek 16: Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u jednotlivých VDT zařízení rozložený do věkových 

kategorií sportovců 

Z grafu (obr. 16) lze vyvodit, že nejvíce používanou moderní technikou byl notebook, 

a to hlavně uživateli ve věkové kategorii od 18 do 25 let věku. Stolní počítač zase ve věkové 

kategorii 36-45 let. Obrazovka televizoru byla ze všech zařízení nejvyrovnanější, ale přesto 

nejméně byla využívána u nejmladší kategorie. Elektronickou čtečku či tablet byl nejčastěji 

upotřeben ve věkové kategorii od 26. do 35. roku. 

Veškerá zařízení z předchozího grafu byla sečtena a opět porovnána v dalším grafu 

(obr. 17). Je zde vyznačený celkový průměr všech hodin odpracovaných za týden a rozložený 

do věkových kategorií. Hodnoty pro sledované kategorie jsou znázorněny sloupcem. Svislá osa 

popisuje průměrný počet hodin strávený u digitálních zařízení.  
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Obrázek 17: Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u VDT zařízení rozložených do věkových kategorií 

sportovců 

Z grafu (obr. 17) je patrné, že tři kategorie mají obdobné výsledky, ale při detailnějším 

pohledu průměrná hodnota hodin strávených na monitorech s přibývajícím věkem klesá. 

Nejstarší věková kategorie jsou u sportovců jedinci od 46. do 55. roku, kde se počet hodin snížil 

zhruba o dvě pětiny. Nejvíce času stráví u VDT zařízení sportovci ve věku 18 až 25 let, a sice 

41,3 hodiny (směrodatná odchylka je 6,53 hodiny). Pro věkovou kategorii 26-35 let odpovídá 

průměrná doba 41 hodin strávených u monitorů či displejů elektronických zařízení (směrodatná 

odchylka je 9 hodin). Pro kategorii sportovců mezi 36 a 45 let věku je počet strávených hodin 

u VDT zařízení 38,6 hodin týdně (směrodatná odchylka je 5,79 hodin). Nejstarší zastoupenou 

věkovou kategorií sportovců, tedy mezi 46 a 55 lety věku, je zastoupena pouze jediným 

probandem. Průměrný počet hodin strávených u VDT zařízení za týden je 25. 

Pracovníci na monitorech v porovnání se sportovci 

Tato část je zaměřena na porovnání zjištěných údajů u dvou již dříve definovaných 

profesně rozdílných skupin. 

V následujícím grafu (obr. 18) jsou porovnány návyky spojené s používáním 

jednotlivých digitálních zařízeních dvou profesně odlišných skupin. Jednotlivé přístroje jsou 

v grafu rozděleny na horizontální ose na, tedy různé typy digitálních zařízení. Na vertikální ose 

je zaznamenán průměrný počet hodin všech respondentů obou skupin. 
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Obrázek 18: Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u jednotlivých VDT zařízení u dvou profesně 

rozdílných skupin 

Z grafu (obr. 18) lze vyčíst, že nejčastěji používanou moderní technikou je notebook, 

zatímco nejméně se používá elektronická čtečka či tablet. Je patrné a zároveň poměrně logické, 

že sportovci používají tuto techniku podstatně méně než skupina osob, které potřebují využívat 

monitory ke své profesi nezbytně. Mobilní telefon používají zástupci obou skupin téměř 

rovným dílem. Rozdíl byl patrný též v počtu hodin strávených u televizoru mezi zkoumanými 

skupinami. Pracovníci na PC stráví průměru 17 hodin týdně (směrodatná odchylka je 16 hodin). 

Na notebooku pak stráví 23 hodin (směrodatná odchylka je 22,62 hodiny). Telefon je pak 

používán 9 hodin (směrodatná odchylka je 7,31 hodiny). Televizi pak sledují 12 hodin 

(směrodatná odchylka je 8,21 hodiny), čtečka je užívána pouze minimálně, a to 1 hodin 

(směrodatná odchylka je 2,06 hodiny). Zato sportovci tráví nejčastěji čas na notebooku, 

a to 13,7 hodiny (směrodatná odchylka je 7 hodiny). Na stolním PC pak tráví dle průzkumu 

6 hodin týdně (směrodatná odchylka je 11,37 hodiny). Mobilní telefon užívají průměrně 9 hodin 

(směrodatná odchylka je 4,32 hodiny). Televizor sledují 7,6 hodiny (směrodatná odchylka 

je 3,32 hodiny) a čtečka je rovněž využívána pouze zřídkakdy, a to 0,6 hodiny (směrodatná 

odchylka je 1,50 hodiny).  

V dalším grafu (obr. 19) je představena průměrná hodnota celkového součtu času 

stráveném před displeji všech digitálních zařízení za týden.  
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Obrázek 19:  Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u VDT zařízení u dvou rozdílných profesí 

V grafu (obr. 19) si lze všimnout, že u skupiny sportovců je počet strávený 

před obrazovkami mnohem nižší než u lidí běžně pracující s nimi. Průměrný počet hodin 

strávený u VDT zařízení je pro skupinu sportovců 38,8 hodin (směrodatná odchylka je pak 

8,11 hodiny). U pracovníků s PC průměrný počet hodin činí 62,2 hodiny (směrodatná odchylka 

je 16,49 hodiny). 

7.4.3 Výskyt subjektivních potíží 

Subjektivní potíže jsou zjišťovány u všech probandů zapojených do výzkumu, 

a to formou dotazníku. V následující kapitole jsou shrnuty získané výsledky části dotazníku. 

Nejprve je testovaný tázán na tyto obtíže přítomné před započetím pracovní doby, dále pak také 

po uplynutí dané pracovní doby. Díky takto zjištěným informacím můžeme danou problematiku 

posuzovat i na základě subjektivity zvolených probandů. 

Pracovníci na monitorech v porovnání se sportovci 

V grafu (obr. 20) je znázorněný průměrný počet příznaků před a po práci u jednotlivých 

profesí. Na svislé ose je vyznačena škála různých pociťovaných problémů. Na té horizontální 

pak najdeme dvě kategorie, tedy subjektivní obtíže před prací a po ní. Skupina sportovců 

je v grafu vyznačena modrým sloupcem, skupině pracovníků s displeji odpovídá červený 

sloupec. 
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Obrázek 20: Graf průměrného počtu symptomů u jednotlivých profesí před a po práci 

Z grafu (obr. 20) lze vidět, že u obou skupin příznaky stoupají a jsou vyšší po pracovní 

době. V souboru pracovníků na PC byl zjištěn průměrný počet symptomů 0,5 (směrodatná 

odchylka je 0,66), po pracovní době potom 2,4 (směrodatná odchylka je 1,19). Pro skupinu 

sportovců pak platí, že před prací činil průměrný počet 0,4 (směrodatná odchylka je 0,49). 

Po práci byl u téže skupiny průměrný počet příznaků 1,1 (směrodatná odchylka je 0,94). 

U pracovníku s VDT zařízením je tento růst příznaků po práci až dvounásobný oproti 

sportovcům.  

V následujícím grafu (obr. 21) je znázorněna četnost výskytu jednotlivých příznaků 

po pracovní době. Na horizontální ose jsou představeny jednotlivé příznaky. Na té svislé potom 

procentuální zastoupení počtu osob odpovídající konkrétní položce v grafu. Modrý sloupec 

značí procentuální zastoupení pracovníků s digitálním zařízením pro určitý příznak. Červený 

sloupec značí naopak totéž u sportovců. 
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Obrázek 21: Graf procentuálního rozložení jednotlivých příznaků u dvou profesně rozdílných skupin 

Nejčastějšími obtížemi (obr. 21) po pracovní době bývá únava, a to u obou profesních 

skupin. S podobnou četností výskytu se v grafech objevuje rozmazané vidění a bolest krční 

páteře nebo zad, rovněž u obou skupin. Další zaznamenané subjektivní potíže jsou zarudlé oči 

a pálení očí. Opět se objevují u obou skupin pracovníků, a to s obdobnou četností výskytu. 

Žádný pociťovaný problém související se subjektivními potížemi charakteristické především 

pro CVS byl zjištěn u 30 % sportovců, mezi pracovníky s digitálním zařízením byl takový 

proband jediný. Další obtíže jako je řezání očí, bolest hlavy, pocit cizího tělíska v oku či bolest 

očí, se vyskytují podle průzkumu pouze u profesní skupiny pracovníků s počítačem, 

a to v poměrně malé míře, tedy s maximem dvou respondentů (5 %) na daný problém. 

Pracovníci na monitorech 

V dalším grafu (obr. 22) se zaměřujeme opět na skupinu osob pracujících s moderní 

technikou. V tomto grafu je brán zřetel na subjektivní potíže probandů s ohledem na celkový 

průměr všech hodin odpracovaných za týden rozložený podle věkových kategorií. Levá svislá 

osa popisuje průměrný počet hodin strávený u monitorů a na pravé zase počet příznaků 

po vykonání pracovní doby. 
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Obrázek 22: Graf průměrného počtu hodin za týden strávený u VDT zařízení rozložený do věkových kategorií s 

ohledem na subjektivní potíže u skupiny lidí pracujících s monitory 

S přibývajícím počtem let (obr. 22) se průměrná hodnota strávených hodin u počítače 

snižuje, ale zároveň se zvyšuje počet příznaků. Nelze zcela říct, že pouze počet hodin strávený 

u počítače má vliv na zvýšení počtu subjektivních potíží. Příkladem je nejstarší kategorie, kde 

je průměrný počet hodin 45 a počet příznaků je roven 4. Pokud se zaměříme na nejmladší 

a nestarší věkovou kategorií, tak se doba práce na počítači snížila skoro o polovinu. 

7.5 Výsledky 

V této části práce jsou uvedeny výsledky výzkumu vlivu únavy na jedince v rámci daných 

oddílů. V první části jsou porovnány zjištěné údaje u dvou profesně rozdílných skupin. 

Hodnocena je zde doba nutná k přečtení daného textu před hrou a po hře Tetris a frekvence 

mrkání zaznamenaná během ní. V druhé části je pak pozorován vliv únavy u skupiny 

pracovníku s monitory. U nich je hodnocena objektivní refrakce, akomodační a vergenční 

facilita. Tyto údaje byly zjištěny před pracovním výkonem a pak těsně po něm.  

7.5.1 Porovnání únavy u dvou profesně rozdílných skupin (Tetris) 

Porovnávány jsou zde údaje zaznamenané pro pracovníky s digitálním zařízením 

a pro sportovce. 

V grafu (obr. 23) je znázorněná průměrná doba čtení před a po testu v podobě mobilní 

hry Tetris. Testovaní jsou požádáni se soustředit na blízkou vzdálenost. Hodnotíme průměrnou 

dobu čtení nutnou pro přečtení daného textu u skupiny pracovníků s displeji a také u skupiny 

sportovců. U obou těchto skupin s odlišným pracovním charakterem ve smyslu zrakových 

nároků je též v grafu uvedeno porovnání. Na ose svislé je znázorněn čas, podle kterého lze určit, 
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za jak dlouho probandi daný text přečetli. Na ose horizontální je vidět rozdělení do profesně 

odlišných skupin. Modrý sloupec vždy značí průměrnou dobu nutnou k přečtení textu před hrou 

Tetris. Sloupec červený pak udává tuto dobu nutnou k přečtení po hře Tetris. 

 

Obrázek 23: Graf průměrné doby čtení PŘED a PO hře Tetris 

Z grafu (obr. 23) je patrné, že u sportovců ovlivnila rychlost čtení blízká pracovní 

vzdálenost více než u respondentů pracujících s monitory. Rozdíl průměrné doby, kterou text 

respondenti přečetli byl u sportovců 1,29 sekundy a u lidí pracujících s digitální technikou 

pouze 0,19 sekundy. U profesní skupiny sportovců byl průměrný dosažený čas 12,4 sekundy 

(směrodatná odchylka je 0,81 s). Po hře Tetris byl tento čas zvýšen 13,7 sekundy (směrodatná 

odchylka je 1,60 s). U skupiny pracovníků na PC byl čas čtení před započetím hry 13,1 sekundy 

(směrodatná odchylka je 1,35 s), zatímco po testu formou hry Tetris byl tento čas navýšen pouze 

na 13,3 sekundy (směrodatná odchylka 1,63 s).  

Frekvence mrkání jsme pozorovali pomocí video záznamu, kdy se respondenti 

soustředili na hru Tetris po dobu 5 minut. V každé minutě byl spočítán počet mrknutí. 

V následujícím grafu (obr. 24) je pak vidět, že frekvence mrkání se přibývajícím časem 

snižovala, krom sportovců mezi 4. a 5. minutou, kdy naopak frekvence mrkání vzrostla. Vyšší 

frekvence mrkání je pozorovaná u pracovníků s monitory. Znázorněné spojnice trendů jsou 

v grafu uvedeny pro lepší celkovou představu o průběhu frekvence mrkání probandů během 

testu.  
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Obrázek 24: Graf frekvence mrkání u dvou profesně rozdílných skupin 

7.5.2 Zhodnocení únavy u lidí pracující s monitory 

Jedná se o sledování skupiny pracovníků s digitálním zařízením. 

Objektivní refrakce 

Na grafu (obr. 25) lze vidět, jak se změnil sférický ekvivalent očí respondentů 

pracujících s monitory, tedy rozdíl naměřených hodnot objektivní refrakce po pracovní době 

a před ní. Na svislé číselné ose je množství očí a na vodorovné je vada daného oka.  

 

Obrázek 25: Graf změn refrakčních vad dle sférického ekvivalentu PŘED a PO práci na PC 

Nejčastější refrakční vadou (obr. 25) u vybraného souboru probandů je myopie. Podle 

naměřených hodnot přepočtených do sférického ekvivalentu bylo v daném souboru 30 očí 

myopických před započetím práce s VDT zařízením. Po pracovním výkonu se tento počet 
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zredukoval na 28. Další zastoupenou refrakční vadou oka je hypermetropie. Ta byla zjištěna 

u 10 očí před prací. Po pracovní době s VDT zařízením se tento počet zvýšil na 11. Dle výpočtu 

sférického ekvivalentu očí probandů před pracovní dobou jsou v tomto výběru testovaných 

4 oči emetropické, po výkonu práce se počet navýšil na 5 takových očí.    

Na grafu (obr. 26) je počet očí, u nichž je rozdíl hodnot vypočítaného sférického 

ekvivalentu změněn do kladných či záporných hodnot, anebo se daná hodnota před a po výkonu 

práce na VDT zařízení neliší. Hypermetropizace je změna refrakce do kladné hodnoty, naopak 

myopizace je změna refrakční hodnoty oka do hodnoty záporné.  

 

Obrázek 26: Graf rozložení dle změn velikosti sférického ekvivalentu objektivní refrakce probandů PŘED a PO práci 

na PC 

Z grafu (obr. 26) je očividné, že největší počet očí zůstal beze změn, dále jich více 

myopizovalo než hypermetropizovalo, a to v poměru 13 ku 11. Detailnější rozbor hodnot tohoto 

výzkumu je představen v grafu (obr. 28).  

V dalším grafu (obr. 27) je změna refrakce rozdělená dle věkových kategorií, kde na ose 

x je vyznačený počet očí a na ose y zase věkové rozložení.  
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Obrázek 27: Graf procentuální změny objektivní refrakce rozložená do věkových kategorií 

Z grafu (obr. 27) lze tedy říct, že myopizace se nejvíce procentuálně projevovala u osob 

ve věkovém rozmezí od 36. roku do 45. Naopak hypermetropizace byla identifikována 

nejčastěji u pracovníků věkové kategorie mezi 26 a 35 lety. V nejmladší a nejstarší věkové 

kategorii nebyly zaznamenány žádné změny. Ovšem obě tyto kategorie jsou tvořeny vždy 

pouze jedním respondentem.  

Na dalším grafu (obr. 28) jsou podrobně vidět jednotliví respondenti a to, jak se jim 

změnila objektivní refrakční hodnota po přepočtu na sférický ekvivalent. Rozložení je v grafu 

uvedeno podle pravého a levého oka. Vertikální osa ukazuje, o jakou hodnotu se změnila 

hodnota daného oka. A na horizontální ose pozorujeme pravé i levé oka jednotlivých 

respondentů. 
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Obrázek 28: Graf rozdílu objektivní refrakční hodnoty sférického ekvivalentu PŘED a PO práci na PC 

V grafu (obr. 28) jsou uvedeny rozdíly hodnot příslušného sférického ekvivalentu 

probandů. Nad vodorovnou osou jsou vyznačeny kladné hodnoty změn sférického ekvivalentu, 

tedy aktuální pro probandy, u kterých došlo k hypermetropizaci. Těch je v souboru 8. 

Pod vodorovnou osou jsou pak tyto hodnoty rozdílů záporné. Vyskytují se tedy u osob, 

u kterých dochází k myopizaci v důsledku práce s VDT zařízením. Takových je v souboru 10. 

U poloviny respondentů byl rozdíl hodnoty sférického ekvivalentu +/- 0,25 dpt. Pouze 

u jednoho respondenta byla tato hodnota vyšší. U pravého oka činil rozdíl hodnotu -0,75 dpt. 

U oka levého dosáhl rozdíl hodnoty -0,50 dpt. 

Akomodační a vergenční facilita 

V této analýze je porovnávána akomodační a vergenční flexibilita probandů pracujících 

s monitory a displeji. Vyšetření probíhalo před i po pracovní době každého z probandů. 

Na svislé ose grafu (obr. 29) je počet osob splňující či nesplňující požadavky. 

Vodorovná osa ukazuje, zda je daný počet cyklů měřený před nebo po práci, a do jaké skupiny 

daný jednotlivec patří, zda splňuje normu či alespoň danou hranici. 
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Obrázek 29: Graf respondentů rozložených do kategorií dle počtu cyklů akomodační facility PŘED a PO práci na PC 

Norma akomodační snadnosti je 8 cyklů. V následujícím grafu lze pozorovat, že tuto 

normu splnilo před prací na monitorech 10 lidí a po práci se tento počet zvýšil 

až na 12 respondentů. Méně cyklů, než je daná norma, ale vyšší, než je minimální hranice, 

a sice 3 cykly, splnilo před pracovní dobou dohromady 6 lidí. Po pracovní době se tento počet 

snížil na 3 osoby. Danou hranici pro splnění akomodační flexibility nesplnilo před pracovní 

dobou 6 respondentů, po pracovní době se počet navýšil o jednu osobu. Lze říct, že celkový 

počet lidí, kteří splnili hranici před pracovní dobou, byl 16. Po uplynutí pracovní doby jich bylo 

o jednoho méně, tedy 15. 

V dalším grafu (obr. 30) byla akomodační flexibilita rozdělena do věkových skupin. 

Osa y opět poukazuje na počet cyklů za minutu a osa x značí věkové kategorie.  
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Obrázek 30: Graf průměrné hodnoty akomodační facility měřené PŘED a PO výkonu práce na PC rozložené do 

věkových kategorií 

Z grafu (obr. 30) lze vyčíst, že se počet cyklů u obou měření před i po práci snižoval 

s narůstajícím věkem vyšetřovaných osob. Výjimkou byla věková kategorie respondentů od 36. 

do 45. roku, kdy se po pracovní době akomodační flexibilita, resp. počet cyklů snížil. 

Zmiňovaná věková kategorie byla dále výjimkou v počtu cyklů zaznamenaných po pracovní 

době, kdy se tento počet opět snižoval. Stejně tak nejstarší kategorie, kde byl ovšem respondent 

pouze jeden a test na akomodační snadnost nezvládl splnit dle norem, ba dokonce nepřekročil 

ani hranici minima. Naopak u všech ostatních věkových kategorií se počet provedených cyklů 

po pracovní době zvýšil. U nejmladší věkové kategorie byl před prací zaznamenán průměr 

11 cyklů, zatímco po práci se navýšil na 16. Tato věková kategorie je ovšem rovněž tvořena 

pouze jediným probandem. Druhá nejmladší kategorie nabývala před prací průměrných hodnot 

8,3 cyklu (směrodatná odchylka je 6,24 cyklu). Po práci potom 10,67 cyklu (směrodatná 

odchylka je 8,58 cyklu). Pro věkovou kategorii 36-45 let odpovídá průměrná hodnota před prací 

6,86 cyklu (směrodatná odchylka je 5,03 cyklu) a po práci je pak snížena na 5,3 cyklu 

(směrodatná odchylka je 5,07 cyklu). Kategorie jedinců mezi 46 a 55 lety věku nabývá hodnot 

5,5 cyklu před započetím práce (směrodatná odchylka je 4,15 cyklu), po práci potom 6 cyklů 

(směrodatná odchylka je 4,60 cyklu). 

V grafu (obr. 31), který bude následovat jsou respondenti rozdělení do kategorií dle 

počtu cyklů vergenční facility před a po pracovní dobou. Na svislé ose vidíme počet osob 

a na vodorovné, zda je měření před nebo práci s monitory či do jaké kategorie spadají. 
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Obrázek 31: Graf respondentů rozložených do kategorií dle počtu cyklů vergenční facility PŘED a PO práci na PC 

Norma vergenční facility je 12 cyklů v následujícím grafu lze pozorovat, že tuto normu 

splnilo před prací na monitorech 9 lidí, po práci se tento počet zvýšil o 1 osobu. Méně cyklů, 

než je daná norma, ale vyšší než je hranice 9 cyklů splnilo před pracovní dobou dohromady 

7 lidí a po pracovní době se snížil počet na 4 osoby. Danou hranici pro splnění vergenční facility 

nesplnilo před pracovní dobou 6 respondentů po pracovní době se počet navýšil 

na 8 respondentů. Lze říct, že celkový počet lidí, kteří splnili hranici před pracovní dobou bylo 

16, po uplynutí pracovní doby se počet snížil na 14 vyšetřovaných osob. 

Vergenční flexibilita byla v dalším grafu (obr. 32) rozdělena do věkových skupin. 

Osa y poukazuje na počet cyklů za minutu a osa x rozložení věkových skupin.  
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Obrázek 32: Graf Průměrné hodnoty vergenční facility měřené PŘED a PO výkonu práce na PC rozložené do 

věkových kategorií 

Z grafu (obr. 32) lze vyčíst, že se počet cyklů u obou měření před i po práci snižoval 

s přibývajícím věkem účastníků experimentu. Výjimkou byla kategorie od 46. do 55. roku věku, 

kdy se před i po pracovní době počet cyklů, resp. vergenční facilita zvýšila oproti předchozí 

věkové kategorii. Počet cyklů byl ve všech věkových kategoriích vyšší před pracovní dobou, 

než po ní. S výjimkou nejstarší kategorie. U nejmladší věkové kategorie byl před prací 

zaznamenán průměr 16 cyklů, následně po práci 15 cyklů. Pod tuto kategorii spadá ale pouze 

jediný zástupce. Druhá nejmladší kategorie nabývala před prací průměrných hodnot 14,3 cyklu 

(směrodatná odchylka je 3,09 cyklu). Po práci potom 13,3 (směrodatná odchylka je 4,71 cyklu). 

Věkové kategorii mezi 36 a 45 lety věku odpovídá průměrná hodnota před prací 8,6 cyklu 

(směrodatná odchylka je 5,63 cyklu), po práci je pak snížena na 8,3 (směrodatná odchylka 

je 5,31 cyklu). Kategorie jedinců mezi 46 a 55 lety věku nabývá hodnot 11,1 cyklu 

před započetím práce (směrodatná odchylka je 4,44 cyklu), po práci potom 10,4 cyklu 

(směrodatná odchylka je 4,86 cyklu). Nejstarší věková kategorie je zastoupena jediným 

účastníkem průzkumu. Ten nedosáhl ani jednoho regulérního cyklu před ani po práci s VDT 

zařízením. 

V dalším grafu (obr. 33) je porovnávaná průměrná hodnota všech respondentů 

akomodační a vergenční facility před a po výkonu pracovní doby. Vertikální osa ukazuje 

průměrný počet cyklů a horizontální, zda se jedná o akomodační nebo vergenční facilitu. Modrý 

sloupec značí hodnoty získané před pracovní dobou, zatímco červený sloupec hodnoty 

zaznamenané bezprostředně po ní. 
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Obrázek 33: Graf průměrného počtu cyklů akomodační a vergenční facility PŘED a PO výkonu práce na PC 

Pokud se zaměříme zvlášť na vergenční a zvlášť na akomodační flexibilitu (obr. 33), 

tak zjistíme, že získané hodnoty obou těchto měření jsou před i po pracovní době podobné. Liší 

se přibližně o jeden cyklus. Vergenční facilita je po pracovní době o necelý cyklus nižší 

(0,6 cyklu), naopak u akomodační snadnosti se počet cyklů po pracovní době v průměru zvýšil, 

a sice o jeden. Vergenční facilita zkoumaného souboru čítala před prací 10,5 cyklu (směrodatná 

odchylka je 5,48 cyklu). Po vykonané práci pak 9,9 cyklu (směrodatná odchylka je 5,56 cyklu). 

Akomodační facilita pak nabývala před prací hodnot 6,3 cyklu (směrodatná odchylka 

je 4,99 cyklu), po práci pak 7,3 cyklu (směrodatná odchylka je 6 cyklů). 
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8. Diskuze 

Základní myšlenkou této práce je prohloubení problematiky práce s moderními 

technologiemi a jejich případný vliv na zrak. V experimentální části je hodnocena především 

digitální únava zraku způsobená VDT zařízeními. Pro experimenty této práce mi posloužil 

soubor 32 probandů. Porovnány jsou v tomto díle hodnoty a údaje zjištěné u zástupců 

profesních skupin pracovníků s VDT zařízením a sportovců. U těchto skupin nás zajímalo 

především následující: pracovní návyky, subjektivní potíže, frekvence mrkání a rychlost čtení. 

U pracovníků s digitálním zařízením byla dále zjišťována objektivní refrakce, akomodační 

a vergenční facilita. Veškeré dílčí úkoly v této práci vedou k naplnění zadání práce, tedy 

zhodnocení únavy zraku zvolených skupin a vlivu moderních technologií na zrak testovaných 

v souboru. 

Z dotazníkového šetření zaměřeného na pracovní návyky vyplývá, že počet hodin 

strávených u VDT zařízení se s vzrůstajícím věkem snižuje. Za čas strávený u displejů 

a monitorů je brán počet hodin v jednom týdnu, a to v pracovní době i ve volném čase. Toto 

platí jak u skupiny sportovců, tak u obou skupin pracovníků s digitálním zařízením 

(IT a účetní). U pracovníků na digitálních přístrojích se počet strávených hodin snížil o 44 %, 

porovnáváme-li nejmladší věkovou kategorii s tou nejstarší. Tento trend potvrzují i dvě 

porovnávané skupiny pracovníků s monitory. Průměrný věk IT pracovníků činí 39,8 roku 

a doba strávených prací s VDT je 71,5 hodiny týdně. U zástupců účetního sektoru je průměrný 

věk 45 let a čas strávený před obrazovkou je 54,4 týdně, a tedy nižší. U sportovců se jedná 

o snížení o 39 % mezi stejnými věkovými kategoriemi.  Pracovníci s VDT zařízením stráví 

v průměru 62,2 hodiny za týden, zatímco zástupci sportovců stráví s digitálním zařízením 

38,8 hodiny v týdnu. Procentuální rozdíl u těchto dvou profesně odlišných skupin 

je téměř 38 %. 

Dále z dotazníku plyne, že subjektivní potíže spojené s prací na monitorech či displejích 

klasifikované jako obtíže doprovázející CVS se vyskytují častěji u věkově starších a zároveň 

roste incidence těchto potíží s vyšším počtem strávených hodin u VDT. Počet subjektivních 

potíží zástupců nejstarší věkové kategorie je dvojnásobný oproti zástupcům té nejmladší. Počet 

symptomů se u sportovců po pracovní době zvýšil téměř třikrát, u pracovníků s digitálním 

zařízením až skoro pětkrát. 

U obou profesně odlišných skupin bylo provedeno měření frekvence mrkání a rychlosti 

čtení. Z experimentu vyplývá, že frekvence mrkání se se vzrůstající dobou soustředěného 
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pohledu do blízka snižuje. U pracovníků s displeji a monitory se pohybuje hodnota rozdílu mezi 

1. a 5. minutou na 61,8 %. U sportovců se frekvence mrkání snížila mezi 1. a 5. minutou 

o 24,3 %. Průměrná doba čtení daného textu byla přibližně 13 sekund u obou skupin. Soubor 

pracovníků s VDT zařízením se rychlost čtení po pracovní době snížila o 1,4 %. U sportovců 

už byl tento rozdíl patrnější, a to o 9,4 %.    

Změna hodnot objektivní refrakce pracovníků s VDT zařízením pořízených před 

a po pracovní době byla u 17 respondentů, respektive u 24 očí. Zjištěné hodnoty objektivní 

refrakce testovaných byly přepočítány na odpovídající sférický ekvivalent. Z toho 11 očí 

hypermetropizovalo a 13 očí myopizovalo. Tedy z celkového počtu očí myopizovalo 29,5 % 

a hypermetropizovalo 25 %.  

Z výsledků práce plyne, že s vyšším věkem respondentů se snižuje schopnost akomodace 

a vergence. Normě akomodační snadnost vyhovělo před prací téměř 73 % respondentů, 

nevyhovělo pak 27 %. Po pracovním výkonu se tento podíl zredukoval přibližně na 68 %, tedy 

nevyhovělo 32 % testovaných. Normám vergenční facility pak vyhovělo před prací rovněž 

73 %, zbylých 27 % normu nesplnilo. Po pracovní době se do této normy vejde téměř 64 % 

měřených, 36 % naopak tuto normu nesplnilo. Akomodační a vergenční facilita 

je před a po pracovní době takřka shodná, liší se přibližně o jeden cyklus. 

Na základě získaných výsledků této práce zaměřených na zjištění únavy vlivem moderních 

technologií lze vyvodit, že uživatelé VDT zařízení pociťují více subjektivních potíží 

po pracovní době, tedy až 95 % těchto uživatelů ve zvoleném souboru. U sportovců byly 

zkoumané subjektivní potíže zaznamenány u 70 % z nich. Stejně tak jako druh profese je velice 

důležitým faktorem věk probandů. Se zvyšujícím se věkem přibývá více subjektivních potíží, 

a to i se snižujícím se časem stráveným prací s VDT zařízením. Rovněž se snižuje schopnost 

akomodace a vergence, přičemž nedochází k takové rozlišnosti hodnot před prací a po práci 

na digitálním zařízení, přibližně o jeden cyklus. Podle studií Golebiowskiho, Longa, Harrisona 

a kolektiv se při vyšetření akomodační facility snížil počet cyklů z 11,5 na 8,75. Vyšetřovaní 

pozorovali chytrý telefon po dobu 60 minut. Studie Nymana a kolektivu zaměřené na vergenční 

facilitu taktéž nenachází žádnou významnou změnu před a po pětihodinové pracovní době 

strávené na digitálním zařízení. Naopak Watten a kolektiv ve své studii pozoroval významné 

poklesy vergenční facility po konci osmihodinového pracovního výkonu, a to až o 60 % oproti 

stavu před prací. Dále lze říci, že soustředěný pohled do blízka a práce s VDT zařízením 

po dobu alespoň 6 hodin denně ovlivňuje naši únavu, ale i refrakci, kdy více očí souboru 

po výkonu práce přechodně myopizovalo, než hypermetropizovalo, a to v poměru 
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13 ku 11 očím. Dočasná krátkozrakost byla tedy pozorována u 29,5 % očí. Podle studií Luberta 

a jeho týmu byla přechodná krátkozrakost pozorována u 20 % pracovníků s VDT zařízením 

na konci pracovní směny. Podle Claytona se frekvence mrkání z důvodu soustředěnosti 

a zrakové náročnosti při práci na digitálních zařízeních snižuje dokonce až o polovinu do jedné 

minuty. V případě mého výzkumu se snížila frekvence mrkání od 1. minuty po 5. u sportovců 

o 24,3 %, zatímco u pracovníků s VDT zařízením se frekvence mrkání snížila o 61,8 %. 

[39,51,59,60,61] 

Za přínos této práce lze považovat především rozšíření povědomí o stále aktuálnější 

problematice CVS, tedy syndromu způsobeného častým používáním VDT zařízení. Dále též 

zhodnocení vlivu moderních technologií na náš zrak a celkové zdraví. Jedná se také o jednu 

z prvních prací tohoto druhu v českém jazyce. 

Jako nedostatky práce lze uvést to, že složení souboru probandů je dosti rozlišné, respektive 

se porovnávané skupiny příliš neshodují početně ani věkově. Stejně tak by se pro případnou 

diplomovou práci zkoumané problematiky mohla uvádět intenzita subjektivních potíží při práci 

s moderními technologiemi. Upravit v dotazníkovém šetření by též pro budoucí výzkum šlo 

tázání se na dobu strávenou u monitoru či displeje, a to tak, zda se jedná o volnočasovou aktivitu 

či užívání VDT zařízení v pracovní době. Při vyšetření doby nutnou pro přečtení daného textu 

z čtecí tabulky by bylo vhodné použít dva různé texty, aby se zamezilo možnosti ovlivnění 

výsledku výzkumu. Prvotním mým záměrem bylo zajistit alespoň 50 probandů pro každou 

profesní skupinu, to ovšem z důvodu nynější situace a vládních nařízení a opatření v rámci 

onemocnění COVID-19 bohužel nebylo možné. 
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9. Závěr 

Hlavním záměrem této práce bylo rozvinout problematiku vlivu moderních technologií 

na náš zrak. 

Teoretická část této bakalářské práce se věnuje nejprve anatomii a fyziologii oka. Dále 

následuje popis a kategorizace refrakčních vad, jejich příčiny, ale též rešerše na tématiku 

prevalence refrakčních vad ve společnosti. Další kapitola je věnována moderním technologiím, 

kde je rozebráno téma modrého světla a typy monitorů. Zde je rozvedena též problematika 

CVS, příčiny tohoto syndromu, jeho příznaky a varianty kompenzace. Poslední kapitolou 

teoretické části je ergonomie pracoviště při výkonu práce s digitálním zařízením. 

Praktická část je potom zaměřena na výzkum vlivu moderních technologií na náš zrak 

a zhodnocení únavy u různých druhů profesních skupin. Součástí experimentální části je rovněž 

vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřené na pracovní návyky a subjektivní potíže spojené 

s prací na digitálním zařízení klasifikované zároveň jako symptomy CVS. Pozorovány jsou jevy 

jako frekvence mrkání, rozdíl časů pro přečteného textu před i po soustředěném pohledu 

na VDT zařízení. Dále také změny objektivní refrakce, akomodační a vergenční facility 

před pracovním výkonem a těsně po něm. 

Cíle práce se podařilo naplnit. Z výzkumu vyplývá, že moderní technologie ovlivňují zrak 

a celkovou únavu. Z dotazníkového šetření vychází, že až 95 % pracovníků s monitory 

a displeji pociťuje subjektivní potíže, a to jak oční, tak též extraokulární. V průměru vychází na 

každého takového pracovníka 0,5 příznaku CVS před pracovní dobou a 2,4 po pracovní době. 

Procentuální nárůst tedy činí 380 %. U sportovců se subjektivní potíže objevují u 70 % této 

skupiny. Průměrně odpovídá 0,4 příznaku CVS na jednoho sportovce před započetím práce. 

Po skončení práce se tato hodnota zvýšila na 1,1 příznaku na osobu, což znamená navýšení 

o 175 %. Lze tedy z výsledků říci, že subjektivní potíže klasifikované jako příznaky CVS 

se více objevují po práci, než před ní. Zároveň platí pravidlo, že vyšší počet strávených hodin 

u VDT zařízení vede k častějším problémům okulárním i extraokulárním. Důležitým faktorem 

je také věk, kdy se tyto zmíněné obtíže objevují častěji se zvyšujícím se věkem probanda. 

Rozdíl dob nutných k přečtení textu před a po soustředěném pohledu do digitálního zařízení 

je patrnější u profesní skupiny sportovců, tedy 9,4 % vůči 1,4 % zaznamenaných u skupiny 

pracovníků na VDT zařízení. Praktická část je též zaměřena konkrétně na pracovníky 

s digitálním zařízením. U nich byla zjišťována změna objektivní refrakce, akomodační 

a vergenční facility před a po pracovní době. Vyšetření objektivní refrakce pracovníků ukazuje, 

že rozdíl naměřených hodnot je patrný u 54,5 % případů. Z celkového počtu měřených očí jich 
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myopizovalo 29,5 %. Oproti tomu jich hypermetropizovalo 25 %, tedy méně. Z pohledu 

schopnosti akomodace a vergence je důležitým faktorem věk, kdy se s vyšším věkem tyto 

schopnosti snižují. Naopak práce s monitory a displeji je příliš neovlivňuje. V průměru 

se naměřené počty provedených cyklů před a po práci liší pouze o jeden cyklus. 

Problematika moderních technologií a CVS se v současnosti dostává do popředí. 

Odpovídat by tomu měla i diskuze vedená na toto téma. Je důležité dbát na prevenci, vhodně 

řešit ergonomické podmínky práce a nepodceňovat subjektivní obtíže pociťované po práci 

s VDT zařízením či během ní. 
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AOA  American Optometric Association 

AS  Akomodační snadnost 

CRT  Cathode crystal display 

CVS  Computer vision syndrome 

ČR  Česká republika 

D, dpt  Dioptrie 

H  Hypotéza 

IES  International Ergonomic System 

IT  Information technology 

KČ  Kontaktní čočka 

LCD  Liquid crystal display 

LED  Light emitting diode 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

OLED  Organic lighting emiting diode 

OL  Oko levé 

OP  Oko pravé 

PC  Personal computer 

PDP  Plasma display panel 

pD  Prizmatická dioptrie 

RGB  Red-green-blue 

SED  Surface conduction electron emitter display 

s  sekunda 

TV  Television 

VDT  Vision digital terminal 

VF  Vergenční facilita 
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Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Karolína Frančová a jsem studentkou ČVUT v Praze, Fakulty 

biomedicínského inženýrství, oboru Optika a optometrie. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění 

dotazníku k mé bakalářské práci s názvem Moderní technologie a jejich vliv na zrak. 

Výsledky dotazníků budou sloužit výhradně pro účely mé práce a jsou zcela anonymní.   

Prosím odpovědi kroužkujte nebo zvýrazněte barevně. Děkuji   

 

Pohlaví:   

1) Muž 

2) Žena 

Věk:  

1) 18 - 25 let 

2) 26 – 35 let 

3) 36 – 45 let 

4) 46 – 55 let 

5) 56 – 65 let 

6) Starší než 65 let 

Napište Vaši profesi: ______________________ 

Jak dlouho a s jakým zařízením pracujete?  

Stolní počítač (počet hodin za týden): ________ 

Notebook (počet hodin za týden): ________ 

Telefon (počet hodin za týden): ________ 

Televize (počet hodin za týden): ________ 

Elektronická čtečka (počet hodin za týden): ________ 

Používáte nějakou korekci zraku? 

1) Brýle 

2) Kontaktní čočky 

3) Ani jednu z uvedených  

Nosíte korekční pomůcku i v pracovní době?  

1) Brýle    Ano   Ne 

2) Kontaktní čočky  Ano   Ne 
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Vaše momentální korekce (není nutné vědět):  

 Sph cyl osa adice 

Pravé oko     

Levé oko     

 

Sph: sfériská hodnota 

Cyl: hodnota cylindru 

Osa: osa cylindru  

Adice: přídavek do blízka 

 

Proděla jste někdy v minulosti refrakční operaci?  

1) Ano 

2) Ne 

Cítíte PŘED prací tyto problémy? (můžete vybrat více odpovědí): 

1) Pálení očí 

2) Únavu 

3) Řezání očí 

4) Bolesti hlavy 

5) Pocit cizího tělíska v oku 

6) Dvojité vidění 

7) Rozmazané vidění 

8) Máte zarudlé oči 

9) Bolest krční páteře nebo zad 

10) Časté křeče/mravenčení v končetinách 

11) Nepociťuji žádný problém 

Cítíte PO práci tyto problémy? (můžete vybrat více odpovědí): 

1) Pálení očí 

2) Únavu 

3) Řezání očí 

4) Bolesti hlavy 

5) Pocit cizího tělíska v oku 

6) Dvojité vidění  

7) Rozmazané vidění 

8) Máte zarudlé oči 

9) Bolest krční páteře nebo zad 

10) Časté křeče/mravenčení v končetinách 

11) Nepociťuji žádný problém  

 



Seznam příloh  79 

 

Příloha 2: Protokol A  

Číslo respondenta: 

 

Věk respondenta: 

 

Rychlost čtení: 

PŘED:  

PO: 

 

Frekvence mrkání: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet mrknutí za 

danou minutu 

1. minuta 
 

2. minuta 
 

3. minuta 

 

 

4. minuta 
 

5. minuta 
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Příloha 3: Protokol B  

Číslo respondenta: 

 

Akomodační snadnost: (± 2 D) NORMA 8 cyklů, hraniční 3 cykly 

PŘED: 

PO: 

 

Vergenční facilita: (12pD BO a 3pD BI) NORMA 12 cyklů, hraniční 9 cyklů   

PŘED: 

PO: 

 

Objektivní refrakce:  

Před:    

 

 

 

 

Po:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sph cyl osa 

Pravé oko    

Levé oko    

 Sph cyl osa 

Pravé oko    

Levé oko    
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Příloha 4: Tabulka naměřených dat A 

Číslo 

respondenta Povolání PŘED  PO 1. 2. 3. 4. 5. 

1. PC 12,86 13,10 6 4 4 3 0 

2. PC 11,83 13,81 8 7 7 6 6 

3. PC 13,92 14,46 6 5 7 7 3 

4. PC 11,93 10,87 3 3 6 5 6 

5. PC 15,41 13,88 4 3 3 1 2 

6. PC 14,54 13,79 6 7 5 5 4 

7. PC 11,79 12,18 5 3 4 2 2 

8. PC 13,16 13,83 8 5 6 6 5 

9. PC 12,76 13,23 4 6 7 5 5 

10. PC 12,05 14,56 6 6 3 4 3 

11. PC 10,71 12,64 4 5 3 3 1 

12. PC 14,82 16,35 7 4 5 6 7 

13. PC 11,31 10,69 4 3 2 2 3 

14. PC 14,28 15,71 7 8 5 4 4 

15. PC 13,19 11,56 4 3 2 1 2 

16. PC 13,24 12,03 3 2 5 4 4 

17. PC 11,12 11,78 5 7 7 6 7 

18. PC 14,51 11,65 4 3 2 2 2 

19. PC 12,27 10,99 4 4 6 4 3 

20. PC 12,77 15,91 5 6 6 4 5 

21. PC 13,87 14,74 7 8 8 6 7 

22. PC 15,43 14,22 5 6 3 4 3 

23. Sport 11,53 15,42 3 2 2 1 2 

24. Sport 12,65 13,49 3 4 3 3 2 

25. Sport 11,83 14,76 2 1 3 2 3 

26. Sport 13,62 15,28 2 3 1 1 2 

27. Sport 12,78 14,45 4 5 4 4 3 

28. Sport 12,23 10,87 5 3 4 2 1 

29. Sport 11,03 13,64 6 5 5 2 4 

30. Sport 12,26 15,31 4 3 4 5 5 

31. Sport 13,75 11,62 5 6 3 2 4 

32. Sport 12,10 11,83 3 4 4 3 2 
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Příloha 5: Tabulka naměřených dat B – AS + VF 

 

Číslo 

respondenta 

AS 

Před 

AS       

Po  

VF    

Před  

 VF       

Po 

1. 10 11 17 10 

2. 14 12 15 13 

3. 15 21 16 20 

4. 5 3 8 7 

5. 6 8 9 6 

6. 10 12 11 10 

7. 5 10 10 12 

8. 8 9 13 15 

9. 11 12 11 11 

10. 15 15 18 17 

11. 4 2 4 2 

12. 8 8 13 12 

13. 0 0 13 12 

14. 0 0 19 17 

15. 8 7 0 0 

16. 3 10 8 7 

17. 6 5 9 8 

18. 0 0 0 0 

19. 11 16 16 15 

20. 0 0 10 13 

21. 0 0 0 0 

22. 0 0 10 10 
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Příloha 6: Tabulka naměřených dat B – Objektivní 

refrakce 

Číslo 

resp. OP Před OL Před OP Po OL Po 

1. sf. +0,5 cyl -0.5 ax 14 0,5 

sf. +0,25 cyl -0,5 ax 

11 0,75 

2. 

sf. +0,25 cyl -1,25 ax 

180 

sf. Plan cyl -1,0 ax 

177 sf. Plan cyl -0,75 ax 3 

sf. -0,25 cyl -1,0 ax 

178 

3. sf -0,5 cyl -0,5 ax 163 sf. -0,5 cyl -0,75 ax 21 

sf. -0,75 cyl -0,5 ax 

165 sf. -0,5 cyl -0,75 ax 25 

4. 

sf. Plan cyl -0,25 ax 

10 sf. +0.25 cyl -0,5 ax 4 0,25 

sf. +0,25 cyl -0,25 ax 

3 

5. 

sf. +0,75 cyl -0,25 ax 

50 

sf. +1,0 cyl -0,75 ax 

116 

sf. +0,75 cyl -0,25 ax 

22 

sf. +0,75 cyl -0,25 ax 

174 

6. sf. -0,5 cyl -0,5 ax 1 

sf. +0.25 cyl -0,75 ax 

178 sf. -0,5 cyl -0,5 ax 3 

sf. Plan cyl -0,75 ax 

177 

7. 

sf. -0,75 cyl -0,25 ax 

65 

sf. -0,25 cyl -0,75 ax 

102 

sf. -0,25 cyl -0,75 ax 

72 sf. Plan cyl -1,0 ax 97 

8. sf. +2,5 cyl -0,5 ax 29 sf. +3,0 cyl -1,25 ax 1 

sf. +2,25 cyl -0,5 ax 

36 sf. +3,0 cyl -1,5 ax 12 

9. sf. -2,0 cyl -0,5 ax 1 -2,0 

sf. -2,0 cyl -0,25 ax 

177 -1,75 

10. 

sf. +0,25 cyl -0,75 ax 

86 sf. plan cyl -0,5 ax 94 

sf +0,25 cyl -0,75 ax 

87 

sf. Plan cyl -0,25 ax 

98 

11. 1,25 

sf. +1,25 cyl -0,25 ax 

77 1,25 1,25 

12. sf. -4,5 cyl -0,25 ax 23 sf. -4,0 cyl -0,5 ax 17 -4,25 sf. -4,0 cyl -0,75 ax 8 

13. sf. -0,75 cyl -0.5 ax 7 

sf. -1,25 cyl -0.5 ax 

169 sf. -1,5 cyl -0,5 ax 15 

sf. -1,75 cyl -0,5 ax 

168 

14. -1,75 sf. -1,75 cyl -0,5 ax 5 -2,0 

sf. -1,75 cyl -0,5 ax 

175 

15. 

sf. plan cyl -1,0 ax 

180 

sf. +0,25 cyl -1,0 ax 

10 

sf. -0,25 cyl -1,0 ax 

178 sf. plan cyl -1,25 10 

16. 

sf. -3,25 cyl -0,75 ax 

12 

sf. -3,75 cyl -0,25 ax 

172 sf. -3,25 cyl -0,5 ax 13 

sf. -3,25 cyl -0,5 ax 

155 

17. 

sf. -2,75 cyl -0,75 ax 

126 

sf. -3,5 cyl -0,75 ax 

167 

sf. -2,75 cyl -0,75 ax 

132 

sf. -3,5 cyl -0,75 ax 

167 

18. sf. -0,5 cyl -1,5 ax 177 

sf. plan cyl -1,0 ax 

171 sf. -1,0 cyl -1,5 ax 179 sf. plan cyl -1,0 ax 2 

19. sf. -1,0 cyl -0,75 ax 6 

sf. -0,5 cyl -0,75 ax 

179 sf. -1,0 cyl -0,5 ax 11 

sf. -0,5 cyl -0,75 ax 

168 

20. 

sf. -1,25 cyl -0,75 ax 

116 

sf. -0,75 cyl -1,25 ax 

38 sf. -1,5 cyl -0,5 ax 114 

sf. -0,75 cyl -1,25 ax 

40 

21. 

sf. +2,0 cyl -0,25 ax 

97 sf. +2,5 cyl -1,0 ax 89 sf. 1,75 cyl -0,5 ax 86 sf. +2,25 cyl-0,5 ax 62 

22. 

sf. Plan cyl -0,75 ax 

168 sf. Plan cyl -0,75 ax 8 

sf. +0,25 cyl -0,75 ax 

174 

af. +0,25 cyl -0,75 ax 

1 

 


