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ABSTRAKT 

Práce řídících letového provozu se obecně řadí mezi ty nejstresovější, proto je 

důležité se jimi, převážně kvůli bezpečnosti, zabývat, aby se předešlo selhání 

z hlediska lidského faktoru. Mezi nejčastěji používané metody měření 

pracovního zatížení se řadí i měření prostřednictvím elektroencefalografie. 

Předmětem této bakalářské práce je zjistit, zda se v mozku nacházejí specifické 

lokace mozkové aktivity u řídících letového provozu při vykonávání specifických 

úkonů a zda se objevuje specifický vzor chování mozkové aktivity. V první části 

práce jsou popsány studie, které se podobnou problematikou v oblasti letectví 

zaobíraly. Ve druhé části je popsána metodika vlastního experimentu. 

Experimentu se zúčastnilo 15 subjektů, jejichž úkol byl vykonávat cvičení na 

simulátoru. Během měření byly snímána jejich elektrická mozková aktivita 

pomocí EEG. Pro analýzu dat získaných v experimentu byl použit program 

Matlab, ve kterém byla data filtrována, zpracována spektrální analýzou a 

nakonec zobrazena metodou topografického mapování. U každého subjektu 

byly vyhodnoceny mozkové mapy celkem ze 4 situací. Provedenou analýzou 

byly objeveny lokace se zvýšenou aktivitou a následným porovnáním zjištěn i 

vzor chování u dvou stresových situací.       

         

Klíčová slova 

Elektroencefalografie, topografické mapování/brain mapping, řídící letového 

provozu, spektrální analýza, elektrická aktivita mozku 

   



 
 

ABSTRACT 

The work of Air Traffic Controllers is generally one of the most stressful, so it is 

important to examine them, mainly for safety reasons, in order to avoid an error 

in human factor. Among the most commonly used methods of workload 

measurement is the measuring by electroencephalography. The subject of this 

bachelor thesis is to find out whether there are specific locations of brain activity 

in the brain of Air Traffic Controllers when performing specific tasks and if there 

appears some specific behaviour pattern on brain activity. The first part of the 

thesis describes studies that dealt with similar problematics in the field of 

aviation. The second part describes the methodology of the own experiment. 15 

subjects participated in the experiment. Their task was to perform the exercise 

on a simulator. During the measurement their electrical brain activity was 

measured with EEG. For the analysis of the data, that were obtained in the 

experiment, was used the Matlab program, where the data were filtered, 

processed by spectral analysis and finally processed by topographic mapping. 

For each subject, there were created 4 brain maps, one from each situation. The 

performed analysis revealed locations with increased activity and subsequent 

comparison also found a behaviour pattern in two stressful situations. 

 

Key words 

Electroencephalography, topographic mapping/brain mapping, air traffic 

controller, spectral analysis, electrical brain activity 
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Úvod 

Již od dob starověku, kdy se na lékařství začalo pohlížet z vědeckého hlediska, 

se lidstvo snažilo pochopit veškeré taje, které lidské tělo skrývá. Do dnešního 

dne byl vyřčen nespočet teorií a učiněna celá řada studií a výzkumů, 

které pomohly popsat a vysvětlit majoritu otázek týkajících se právě našeho 

organismu, ať už ohledně psychologických, či fyziologických aspektů. 

Přesto v našem těle nalezneme místa, jež se dají označit jako málo probádaná 

a jež jsou stále zahalená tajemstvím. Jedním z příkladů je právě lidská psychika. 

Víme, že mysl a vědomí mají úzkou spojitost s fungováním nervové soustavy, 

především s mozkem, jejím centrem. Oblasti, jako principy, algoritmy a funkce, 

pro nás ale stále zůstávají nezodpovězenou otázkou. 

Co se letecké dopravy týče, je lidskou psychiku potřeba řešit z jednoho prostého 

důvodu, a tím je vliv lidského faktoru na bezpečnost v letectví. Lidský faktor, 

přestože dlouhodobý trend počtu leteckých nehod kontinuálně klesá, 

je statisticky stále nejčastější příčinou nehod v letectví – připisuje si 70 – 85 % 

z celkového počtu. Pod pojmem lidský faktor si můžeme představit soubor 

vlastností a schopností člověka, které z hlediska fyziologie a psychologie 

ovlivňují jeho momentální výkon, spolehlivost a efektivitu. Vzhledem k potřebě 

zvyšování bezpečnosti je nutné se lidským faktorem zabývat. Většina studií se 

zaobírá hlavně piloty, kteří mají v době letu přímou zodpovědnost za značnou 

skupinu lidí. Jejich selhání může mít fatální následky – důkazem nám mohou 

být tragické nehody, které se staly v posledních letech a byly zapříčiněny lidskou 

chybou ze strany pilota. Další klíčovou složkou z hlediska bezpečnosti jsou řídící 

letového provozu. Jejich prací je monitorovat vzdušný prostor, zabezpečovat 

rozestupy, navigovat letouny po letových trasách a řídit přílety a odlety na 

letištích. Stanoviště řízení letového provozu je spojeno s potřebou neustálé 

bdělosti, preciznosti a ostražitosti. Přestože jsou tyto vysoké nároky 

kompenzovány přestávkami vždy po dvou odpracovaných hodinách a různými 

pracovními benefity, ani zde se selhání lidského faktoru nevyhneme. I když 

nehod způsobených chybou řídících letového provozu je mnohem méně než 

těch způsobených piloty, stále je potřeba počet pochybení snížit nebo možnost 
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chyby úplně odstranit. Toho je možno docílit podrobnými studiemi a 

komplexními výzkumy, které ale lidstvu zaberou řadu let. 

Důsledný výzkum lidského vědomí a pokrok v jeho pochopení umožní lidstvu 

vytvářet vhodnější prostředí pro zaměstnance všech sektorů. Lepší pracovní 

podmínky mohou obecně pomoci ke zvýšení bezpečnosti a snížení rizik 

spojených s náročnou prací. V letectví by to například znamenalo více vyhovující 

tréninkové programy či lépe přizpůsobené pracoviště pro pracovníky. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda existují specifické lokace mozkové aktivity 

během specifických stresových úloh vykonávaných řídícími letového provozu. 

K měření nám poslouží metoda elektroencefalografie (EEG) – metoda, která 

pomocí elektroencefalografu snímá elektrické mozkové impulzy, které 

zaznamenává do počítače ve formě dat a elektroencefalogramu. Samotné EEG 

nám ale nepomůže přehledně znázornit vyskytující se mozkovou aktivitu; 

k přehlednému zobrazení stačí použít jednu z grafických metod, které se 

v dnešní době dosti využívají. 

Jednou z těchto využívaných metod zobrazení elektrické aktivity je tzv. 

topografické mapování, nebo-li brain mapping. Brain mapping se už desítky let 

používá v medicíně, především v neurologii, kde pomáhá diagnostikovat různé 

patologické stavy.   

Bakalářská práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením brain mappingu 

z experimentálního měření elektrické mozkové aktivity za použití 

elektroencefalografie. Výzkumu se zúčastnilo 15 dobrovolníků z řad studentů a 

řídících letového provozu, kteří podstoupili dvouhodinové cvičení na simulátoru, 

jehož obtížnost vzestupně rostla. Cvičení zahrnovalo situace z reálné praxe, se 

kterými se řídící mohou setkat během vykonávání práce. Záměrem experimentu 

bylo zjistit, zda se při řešení krizových situací zapojovaly jen určité části mozku 

a zhodnotit, zda se u většiny subjektů nevyskytl pozorovatelný vzor chování.   
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1. Analýza současného stavu 

Historie elektroencefalografie sahá až do 70. let 19. století. V té době anglický 

vědec Richard Caton (1842-1926) prováděl experimenty na zvířatech, u nichž 

zkoumal mozkovou elektrickou aktivitu za pomoci galvanometru, kterým 

sledoval výkyvy během spánku a bdění, a absenci aktivity po smrti zvířete [1]. 

Na jeho práci později navázal německý psycholog Hans Berger (1873-1941), 

jenž se stal nejdůležitější postavou v samotné historii elektroencefalografie. 

 Hans Berger se zasloužil o rozvoj elektroencefalografie jakožto klinické metody 

v oblasti medicíny. Z velké části tomu přispívá vynález přístroje snímajícího 

mozkovou aktivitu, tzv. elektroencefalograf. Roku 1925 pomocí 

elektroencefalografu zjistil, že mozek vysílá určitou formu signálu, přesněji 

řečeno mozkové vlny. S objevem mozkových vln přímo souvisí i jeho další objev, 

a to popsání prvního známého druhu vlnění, tzv. alfa vln [2]. Berger výsledky 

publikoval až 4 roky po experimentu, převážně proto, že výsledkům ani on sám 

nevěřil. Vědecká obec byla, co se týče výsledků výzkumu, také velice 

skeptická [3]. Jeho zjištění byla poprvé potvrzena až roku 1934 dvojicí E. D. 

Adrian a B. H. C. Matthews, kteří poznatky potvrdili a dále pokračovali v jejich 

rozvoji; studie se zabývají především vlivem zrakových vjemů na změnu aktivity 

v okcipitálním laloku [4], [5]. V souvislosti s použitím elektroencefalografie 

v medicíně došlo v následujících letech k mnoha dalším objevům – byly 

popsány další druhy mozkových vln (beta, gamma) a zjištěn vzor signálu pro 

epilepsii. Rozvoj elektroencefalografie vzrostl ještě 50. letech 20. století a je 

spojen se jménem William Grey Walter. Tomu je přisuzován objev delta a theta 

vln a zjištění jejich výskytu u nádorových onemocnění mozku [6]. Walterův hlavní 

příspěvek v oblasti encefalografie ale souvisí s vynálezem EEG topografu – 

přístroje založeném na EEG, používajícím katodové trubice připojené 

k jednosměrnému zesilovači. Topograf slouží k mapování mozkové aktivity 

v reálném čase [7]. V dnešní době je elektroencefalograf hlavně používán pro 

hlubší zkoumání procesů v mozku. Některé skupiny odborníků se snaží 

i o propojení znalostí z EEG a topografie s umělou inteligencí [8]. 

Elektroencefalografie se stala zároveň jedním z hlavních prostředků pro výzkum 

chování a reakcí lidí na pracovištích v různých oblastech provozu.  
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1.1. Využití EEG v letectví 

Využití EEG v oboru letecké dopravy vždy mělo zásadní význam z hlediska 

zvýšení bezpečnosti. V tomto oboru byly výzkumy aplikovány především na 

piloty, poté na řídící letového provozu.  

Studií, zabývajícími se lidským faktorem v pilotní branži, bylo publikováno 

mnoho. Zpravidla se zaobírají faktory, které obsadily, co se týče procentuálního 

zastoupení v běžnosti, nejvyšší příčky.  Jedním tímto faktorem je hypoxie, jež je 

v taktickém letectví všudypřítomnou hrozbou. Hypoxie si v poslední době 

získala pozornost kvůli své domnělé roli ve fyziologických epizodách. V jedné ze 

studií [9] navázali na předchozí práce, které prokázaly negativní vliv na 

senzorické a motorické systémy. Studie [9] se zaměřila na vliv na vizuální systém, 

jenž bývá zasažen mezi prvními. Subjekty (N 28) byly podrobeny kontinuálnímu 

vizuálně-motorickému měření během něhož byl zaznamenáván EEG. Během 

sledování jim byla v periferním poli ukazována šachovnice ze standardních 

barev, příležitostně byla prezentována šachovnicová řada složená z deviantních 

barev. Složka negativního nesouladu (visual mismatch negativity, MMN) byla 

hodnocena jako odpověď na deviant. Subjekty absolvovaly 2 sezení, která se 

lišila pouze koncentrací kyslíku (10,6 % vs 20,4 %). Výsledky prokázaly výrazné 

snížení amplitudy vizuální MMN za hypoxických podmínek o 50 %, tzn. že během 

expozice nízkému kyslíku byla narušena schopnost detekovat změny prostředí 

a zpracovávat senzorické informace. 

Dalším faktorem, který často ovlivňuje lidskou výkonnost, je únava. Na téma 

únavy vzniklo více studií, zkoumající jak vliv únavy na člověka, tak studie [10] 

navrhující technologie, jež mohou množství únavy zredukovat. Například studie 

„The fatiguing effect of broadband noise: An EEG-based study“ [11] řešila vliv 

kabinového hluku na piloty a řidiče motorových vozidel. U tohoto experimentu 

byl aplikován monotónní scénář řízení, u kterého bylo již dříve prokázáno 

vyvolávání únavy. Analyzovaly se změny v aktivitě mozkových vln. 

45 řidičů/pilotů bylo náhodně zařazeno do tří experimentálních skupin podle 

intenzity okolního hluku (40 dB, 55 dB a 75 dB) a byli požádáni o dokončení 

90minutového monotónního provozu. Výskyt alfa aktivity a zhoršující se jízdní 

výkon naznačují, že monotónní jízda je unavující. Účinky hluku byly patrné u 
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skupin vystavených hluku o síle 55 dB a 75 dB, kde se u řidičů vyskytla i aktivita 

theta [11].  

Další skupiny studií se zaměřila na posouzení psychické zátěže pilotů během 

provozu. Studie [12] pozvala 12 pilotů (z toho 8 mužů a 4 ženy ) ve věkovém 

rozmezí 20-25 let, jejichž lékařské posudky na nervovou soustavu vyšly 

bezchybně. Experiment probíhal na platformě letounu Cessna-172, na které 

probíhala simulace. Všem měřeným byla nasazena EEG čepice se vzorkovací 

frekvencí 500 Hz. Výzkum s zaobíral především rozdílem v kognitivním zatížení 

mezi jednotlivými fázemi letu. 

Výzkumů, které se zajímaly o vliv lidského faktoru na ŘLP je značně méně než 

těch aplikovaných na piloty; přesto existuje několik studií, které se stanovištěm 

ŘLP zabývaly. Použití encefalografie v oblasti řízení letového provozu bylo 

předmětem hned několika studií.  Majoritní část řešila vliv zvýšené náročnosti 

úloh na výkonnost člověka.  

Ve studii [13] bylo použito EEG, ECG a GSR k měření hladiny stresu při zátěžových 

situacích. Měření se zúčastnilo 25 mužů v přibližně stejném věku (23.8 ± 1.3) a 

při stejné úrovni dovedností (všichni účastníci byli na konci výcvikového 

programu ŘLP). Experiment sestával ze čtyř 15-minutových slotů, jenž se 

skládaly vždy ze tří úrovní rozdělených podle intenzity pracovního zatížení – z 

nízké, střední a vysoké. Ve střední a vysoké úrovni se objevovaly specifické 

zátěžové situace, i. e. vysoká komplexnost oblasti, selhání Mód C odpovídače, 

sociální nátlak, radiový šum či ztráta obrazu radaru. Výsledky studie ukázaly, že 

důsledkem stresu vykazuje mozek zvýšenou aktivitu v oblasti frontální a 

parieto-okcipitální. Co se týče výkonnosti řídících letového provozu, největší 

stresové zátěži byli vystaveni ve 3/4 měření, kdy také došlo k nejrazantnějšímu 

poklesu jejich výkonu viz obr.1. 
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Obrázek 1: Průběh obtížnosti práce a stresu během experimentu [13] 

Studie z listopadu 2019 [14] se zaměřila na reakci ŘLP na řešení leteckých 

konfliktů. Na experiment bylo pozváno 15 studentů bakalářského studia (mužů) 

v rozmezí 20-23 let. Podmínkou účasti bylo splnění ATC tréninku minimálně na 

70 procent, tzn. bezchybné zvládnutí 5 z 6 připravených scénářů. Subjektům 

bylo připevněn elektroencefalogram a byla pozorována mozková aktivita při 

řešení problémů laterální a vertikální povahy. Mezi konflikty laterální povahy 

patří křížení (dráhy 2 letadel se protínají v určitém bodě jejich dráhy), sblížení 

(letouny se přiblíží ke společnému bodu jejich drah) a předletění (letadla letí 

stejným na stejné letové dráze, přičemž pronásledující letadlo letí vyšší rychlostí 

než letadlo před ním). Do konfliktů vertikální povahy patří konflikty 

stejnoúrovňové (stejná výška) a mimoúrovňové (rozdílná výška ale rozdíl 

hladiny letu nižší než 1000 ft).  

V experimentu se měřila závislost tří parametrů: situačního povědomí, úrovně 

stresu a mozkové aktivity. Situační povědomí bylo sledováno po celou dobu 

měření pomocí metody SPAM (Situation Present Assesment Method). Stres byl 

zaznamenáván po celou dobu měření softwarem Xavier, na následné hodnocení 

byla ale použita pouze data zaznamenaná při řešení konfliktních situací. Aktivita 

mozku byla vykreslována prostřednictvím programu Brain Activity Map, který 

mapoval jednotlivá frekvenční pásma. Zjistilo se, že subjekty vykazovaly vyšší 

míru situačního povědomí během sbližování a křížení než u předlétání.  

Souhlasně také sblížení vyvolávalo vyšší hladinu stresu než předlétání. Tento 

výsledek ukazuje, že konflikt sblížení je pro řídící letového provozu nejsložitější 

na řešení, zpravidla kvůli vysokým prostorovým nárokům a relativně krátkým 

časovým úsekům. Výše zmíněné nálezy byly také empiricky podpořeny 

fyziologickými aspekty. Aktivita alfa frekvence v čelním laloku se během 

konfliktů snížila, což naznačuje zvýšenou vizuální pozornost. Výskyt theta 
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frekvence v pravém temporálním laloku naznačuje že obě konfliktní geometrie 

používaly více epizodickou paměť než předletění. Obecně studie potvrdila, že 

konflikt křížení a sblížení vyžadují vyšší povědomí a paměťové zdroje, zatímco 

vertikální konflikty vyžadují více vizuální pozornosti [14]. 

Na mezinárodní konferenci Cyberworlds (2019) byla představena studie na téma 

optimálního výcviku ATC v době technického pokroku. Studie [15] navrhuje 

novou aplikaci EEG ve výzkumu pracovní zátěže a rozpoznávání stresu. Cílem je 

stanovení optimální délky tréninku pro ATC, během něhož se naučí pracovat s 3D 

displejem, který se má stát doplňkem k stávajícímu 2D displeji. K experimentu 

bylo přizváno 12 zaměstnanců ATC. Každý řídící měl po dobu 2 hodin na starost 

koncovou řízenou oblast letiště, v níž poskytoval navigační služby letadlům při 

odletu a přiblížení pomocí 2D a 3D displejů. Z experimentálních výsledků bylo 

prokázáno, že emoce nehrály v konečném důsledku žádnou roli, zatímco míra 

stresu se během průběhu významně lišila. Optimální doba tréninku byla 

stanovena na 50 minut s kritériem nízké zátěže a základního výcviku. Další 

korelační analýza naznačuje, že pokud budou mít ATC zaměstnanci důvěru 

v nový systém, stres a pracovní zátěž by mohly být nižší a tím pádem čas 

tréninku delší [15]. 

 

1.2. Nervová soustava 

Nervová soustava je nejsložitější soustavou lidského těla. Její hlavní funkcí je 

zajišťování integrity mezi jednotlivými částmi organismu a zároveň 

monitorování správného fungování vnitřního prostředí organismu, stavu a 

funkcí tkání, orgánů a orgánových soustav. Nervová soustava reguluje a 

koordinuje funkce těchto orgánových soustav, tkání a buněk a zároveň 

zabezpečuje specifické intelektuální vlastnosti a mentální funkce jako jsou 

emoce, myšlení, paměť a další [16]. Nervovou soustavu dělíme na centrální 

(mozek a mícha), periferní (hlavové a míšní nervy) a autonomní [17]. 
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1.2.1. Neuron a akční potenciál 

Neuron, neboli nervová buňka je, jak z hlediska morfologie, tak funkce, základní 

stavební jednotkou nervové soustavy. Neuron zastává 2 funkce – signální a 

integrační. Signální funkce zahrnuje tvorbu a přenos nervových vzruchů a 

integrační funkce následně propojuje signály ve výsledné informace a odpovědi 

na ně. Neuron je svou asymetrickou stavbou výrazně odlišný od většiny 

ostatních buněk v lidském těle [17].  Nervová buňka se skládá ze tří základních 

částí: těla, axonu a dendritů, viz obr.2. 

 

Obrázek 2: Stavba neuronu [18] 

 

Tělo neuronu dosahuje rozměrů v jednotkách až desítkách mikrometrů. Jako 

každá buňka obsahuje jádro a spolu s ostatními organelami je kryto buněčnou 

membránou [17]. 

Dendrity jsou dostředivá vlákna vedoucí vzruchy z periferií do buňky. K tělu 

neuronu bývá připojeno okolo 104 dendritů [17]. 

Z těla vede jedno dostředivé vlákno, které se nazývá axon. Axony, především ty 

s větším průřezem, bývají pokryty vrstvou plazmatických buněk, kterou 

nazýváme myelinová pochva. Tato vrstva je rozdělena tzv. Ranvierovými zářezy 

přibližně po 1–1,5 μm. Ranvierovy zářezy mají velký význam pro urychlení 

přenosu vzruchu podél axonu, protože vzruch se nešíří po celé délce axonu 

stejně, ale šíří se skokově mezi jednotlivými zářezy. Tento jev nazýváme 

saltatorní vedení. Existence myelinové pochvy může zapříčinit až 

padesátinásobně vyšší rychlost přenosu oproti nemyelinizovaným buňkám [17].  
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Axony se na jednom svém konci dělí na množství výběžků, které již myelinovou 

vrstvou kryté nejsou. Vyšší množství výběžků umožňuje komunikaci s větším 

množstvím nervových buněk. Místo kontaktu axonu a jiné nervové buňky se 

nazývá synapse. Neurony spolu ale nejsou propojeny napevno – jednotlivé 

nervové buňky jsou odděleny tzv. synaptickou štěrbinou. Elektrický signál, který 

doputoval na konec axonu, aktivuje pomocí buněčných mitochondrií 

neurotransmitery (acetylcholin, glycin, dopamin, …), které se vyloučí do štěrbiny 

a přeskočí na receptory membrány dendritů následujícího neuronu, kde je 

aktivován nový elektrický signál. Prakticky se jedná o převod elektrického 

signálu na signál chemický a zpět na elektrický [17]. 

Podstatou obou hlavních funkcí neuronu je tzv. klidový membránový potenciál. 

Neurony mají určitou hladinu potenciálu, která nám říká, že jsou nervové buňky 

v klidu – obvykle to bývá -70 mV, neboť uvnitř neuronu převládají anionty 

(nejčastěji Cl-). Vnější okolí buňky je naopak nasyceno kationty (Na+ a K+). Při 

podráždění buňky se její plazmatická membrána stává dočasně propustnou pro 

Na+, které proniknou dovnitř a dochází k tzv. depolarizaci. Depolarizace je jev, 

kdy dochází k narušení klidové fáze a vnitřek membrány neuronu se stane 

pozitivnějším než okolí neuronu. Když se depolarizace z impulzu šíří podél 

membrány, velikost postsynaptického potenciálu se s narůstajícím časem a 

vzdáleností zmenšuje. Při následném zpětném srovnání na nulovou hladinu se 

obvykle stane, že se impulz dostane do oblasti pod klidovou hladinu potenciálu 

a vzniká tzv. hyperpolarizace. Pro hyperpolarizaci a šíření impulzu během 

hyperpolarizace platí totéž, co pro depolarizaci [17]. Tento proces je vyobrazen 

na obrázku 3. 

Ke vzniku akčního potenciálu je potřeba mnohonásobných impulzů, které musí 

vyvolat depolarizaci – jejich součet musí být dostatečně velký, aby při dosažení 

spouštěcí zóny axonu posunul membránový potenciál až k prahové hodnotě. 

Když sumace všech potenciálů v jakýkoliv moment způsobí překročení prahové 

hodnoty (kolem -50 mV), pak je obvykle vyvolán akční potenciál, který se šíří 

podél celého axonu [16,19].   
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Obrázek 3: Křivka akčního potenciálu – vyvolání depolarizace a následný návrat do klidové fáze [20] 

 

1.2.2. Mozek  

Mozek je orgán, který slouží jako centrum nervového systému všech obratlovců 

– vznikl během vývoje obratlovců zesilováním hlavové části nervové trubice. Je 

umístěn uvnitř lebky, obvykle v blízkosti smyslových orgánů. Je to nejsložitější 

orgán v těle obratlovců. U člověka obsahuje mozek kolem 100 miliard neuronů. 

Mozek je statický – každou část mozku reprezentují dané neměnné kvality a 

zároveň každá část vykonává exaktní funkce [21]. Anatomicky se mozek dělí na 

4 laloky: frontální (čelní) lalok, parietální (temenní lalok), temporální (spánkové) 

laloky a okcipitální (týlní) lalok [13], viz obr. 4. 

Frontální lalok je největším lalokem v lidském mozku a je umístěn přímo za čelní 

kostí. Zároveň bývá nejčastěji poraněn při traumatickém poranění mozku. Čelní 

lalok je důležitý pro dobrovolný pohyb, jazykové vyjadřování a pro kontrolu 

vykonávání funkcí na vyšší úrovni. Vyšší funkce označují soubor kognitivních 

funkcí, včetně schopnosti plánovat, organizovat, řešit, iniciovat, sledovat sebe 

sama a kontrolovat své reakce a chování za účelem dosažení cíle. Dále je 

považován za centrum chování a emoční kontroly a „domov“ naší osobnosti. 

Žádná z jiných částí mozku nevykonává a nekontroluje tolik funkcí jako právě 

čelní lalok [13,22]. 
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Parietální lalok je umístěn v horní části hlavy. Tento lalok zpracovává 

somatosenzorické vstupy, které následně interpretuje. Informuje nás o vnějším 

prostředí především pomocí hmatu, a o poloze a pohybu našich částí těla, tzv. 

propriocepce. Temenní lalok je také zodpovědný za integraci smyslových 

vstupů a konstrukci prostorového souřadnicového systému, který představuje 

svět kolem nás [13,23]. 

Temporální laloky můžeme najít v oblasti za ušima a jsou druhým největším 

mozkovým lalokem. Nejčastěji jsou spojeny se zpracováním sluchových 

informací a s kódováním paměti. Některé výzkumy ukazují, že spánkové laloky 

hrají důležitou roli při zpracovávání emocí, řeči a určitých aspektů vizuálního 

vnímání. Dominantní spánkový lalok, jež je u většiny lidí ten levostranný, se 

účastní porozumění jazyku, učení se a zapamatování si slovních informací. 

Nedominantní lalok, který je u většiny ten pravostranný, se účastní vnímání a 

učení se neverbálních informací, např. vizuoprostorové paměti či hudby [13,24]. 

Okcipitální lalok je zasazen do zadní části hlavy a je zodpovědný za vizuální 

pozorování a vnímání, což zahrnuje rozeznávání barev, určování forem a detekci 

pohybu [13,25]. 

 

 

Obrázek 4 : Mozkové laloky [26] 

Na povrchu mozku a míchy nalezneme ochranné obaly. Obalují mozek v dutině 

lební a následně vybíhají skrz týlní otvor na míchu v páteřním kanálu. Obaly se 

kolem CNS nacházejí celkem tři, a to: tvrdá plena, pavučnice a měkká plena 

(omozečnice) [16]. 
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Tvrdá plena míšní tvoří vnější obal CNS, je tvořena hustým kolagenním vazivem 

a je upravena do podoby vaku. Přiléhá k lebce a sahá k druhému křížovému 

obratli. Prostor mezi tvrdou plenou a lebkou (popřípadě periostem páteřního 

kanálu) se nazývá epidurální prostor. Epidurální prostor je vyplněn tukem a 

řídkým vazivem, navíc se zde vyskytují cévní pleteně [19,27].  

Pavučnice je bezcévná průsvitná vrstva, která je tvořena z kolagenních a 

retikulárních vláken, pomocí již vytváří vazivové trámce mezi tvrdou plenou a 

omozečnicí. Trámy plní zpevňovací funkci. Prostor, ve kterém se trámce 

nacházejí se nazývá subarachnoidní prostor, který je vyplněn mozkomíšním 

mokem [19, 27].  

Měkká plena je vnitřní vrstva tvořená jemným vazivem, jež je přiložena 

k povrchu mozku a míchy. Tato vrstva má velký význam ve výživě mozku a míchy, 

neboť právě z omozečnice vybíhá řada cév, které je vyživují [17,19,28]. 

 

1.3. Vyšetření elektrické mozkové aktivity 

Lidský mozek je jedním z největších a nejkomplexnějších orgánů v těle, je to 

centrum nervové soustavy tvořené asi 100 miliardami jednotlivých neuronů a 

bilionem synapsí, které tvoří spojnice mezi jednotlivými neurony. Všechny 

neurony zvládají přenášet informace, přičemž vykazují určitý druh elektrické 

aktivity. Existují 2 nejpoužívanější metody pro detekci této aktivity: 

elektrokortikografie a elektroencefalografie [29]. 

Elektrokortikografii, nebo zkráceně ECoG, lze popsat jako záznam elektrické 

aktivity mozku snímaný přímo z povrchu mozkové kůry, tudíž průchodu signálu 

nepřekáží mozkové pleny, mozkomíšní mok, lebka, kůže ani vlasy. Tato metoda 

je nazývána invazivní a používá se pouze na neurochirurgických pracovištích. 

ECoG je mnohem přesnější než elektroencefalografie a s její pomocí je možné 

dostat se do hlubších částí mozku. Nejčastěji se používá pro přesnější lokalizace 

fokálních epileptických ložisek před provedením operace [29]. 

Elektroencefalografie (zkráceně EEG) je oproti elektrokortikografii metoda 

neinvazivní a pacientovi nemusí být ani tak nepříjemná – EEG snímá elektrické 

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=ECoG&action=edit&redlink=1


21 
 

potenciály pomocí elektrod připevněných na povrchu hlavy. EEG má v dnešní 

době význam hlavně jako základní pomocné vyšetření, pomáhá třeba 

diagnostikovat a sledovat různé formy epilepsie, intoxikaci a poruchy spánku. 

Ve výzkumu má velký vliv na přisouzení funkčních vlastností jednotlivých částí 

mozku [29]. 

 

1.4. EEG signál 

EEG signál patří do kategorie biologických signálů (signály vytvářené živými 

organismy). Biologické signály jsou dále členěny na bioelektrické, 

biomagnetické, bioimpendanční, bioakustické, biomechanické a biochemické. 

EEG signál patří do skupiny bioelektrických signálů. Bioelektrické signály jsou 

vyvolávány časovou změnou elektrického potenciálu v živých organismech [30]. 

Signály zaznamenané elektroencefalogramem se dají popsat jako trvalý šum 

mozku obsahující široké frekvenční spektrum. Frekvenční spektrum má fuzzy jak 

horní, tak spodní hranici. Pojem fuzzy vychází z podoboru matematické logiky, 

jež se nazývá fuzzy logika. Na rozdíl od klasické výrokové logiky, která pro práci 

používá pouze 2 logické hodnoty – pravdu (1) a nepravdu (0), fuzzy logika 

využívá jakoukoliv hodnotu z intervalu <0;1>, kterých je nekonečně mnoho [31]. 

Jelikož jsou jednotlivé hranice nejasné, neexistuje přesné rozhraní mezi 

normálním a abnormálním EEG. Normálnost signálu byla proto určena zvlášť pro 

jednotlivé věkové skupiny a jednotlivé aktivity, jako spánek, bdělost apod. 

Elektrická mozková aktivita má náhodný charakter, který nelze předvídat, proto 

je na zachycení potřebný velký počet kanálů [32]. 

Frekvence mozkové aktivity jsou rozděleny do několika pásem. Tyto frekvence 

se pohybují vždy v určitém pásmu v rozmezí od 0,5 Hz do 200 Hz. Jevy mozkové 

aktivity mohou být jak rytmické, tak nerytmické. V obou zmíněných skupinách 

se objevují jevy opakující i občasné [32]. 

U všech typů aktivity se zjišťuje amplituda (výška vlny měřená od dolního 

k hornímu vrcholu mezi vrcholy sousední negativity a pozitivity). Naměřená 

hodnota amplitudy se obvykle pohybuje v rozmezí od 5 do 150 – 200 Hz, 
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nicméně hodnota bývá ovlivněna průchodem přes jednotlivé mozkové obaly, 

které signál mění. V klinické praxi ale není potřeba znát přesné hodnoty 

amplitud – stačí klasifikace na vysoké, střední a nízké. Výška vln se udává v µV 

[32,33]. 

V záznamu signálu rozeznáváme na grafu pozitivní a negativní fázi. Jako 

negativní fázi označujeme výchylku křivky směrem vzhůru a pozitivní směrem 

dolů. Přelom fází je známkou ohniska elektrické aktivity. Která se objevuje při 

různých ložiskových procesech [32,34]. 

Přítomnost vln a jejich množství ovlivňují různé faktory – věk, bdělost, spánek, 

místo vnímání a další. Při metodě EEG je sledováno množství frekvenčních vln 

opakujících se během 1 s. Rozlišujeme následující typy aktivit [13]: 

1. Delta aktivita  

2. Theta aktivita 

3. Alfa aktivita 

4. Beta aktivita 

5. Gamma aktivita 

 

Delta aktivita 

Vlny typu delta (obr. 5) jsou pomalé vlny kmitající v rozmezí 0,5 – 4 Hz, jejich 

amplituda dosahuje hodnoty 20 – 200 μV. Tento typ se běžně vyskytuje u dětí, 

avšak pro dospělé může být patologický– vzniká při úrazech v hlavy nebo 

v bezvědomí. Výjimku tvoří hluboký bezesný spánek, kdy delta frekvence vzniká 

přirozeně [13,29]. 

 

Obrázek 5: Průběh delta aktivity [35] 
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Theta aktivita 

Theta vlny (obr. 6) kmitají na frekvenci 4 – 8 Hz, hodnota amplitudy činí nejvýše 

50 μV. U zdravých osob se v malém množství může vyskytovat v centrální, 

temporální a parietální oblasti. Pokud je amplituda theta aktivity dvakrát vyšší 

než u alfa vln, jedná se o patologický stav (deprese, úzkost). Nepatologická 

forma se u lidí vyskytuje ve stavu hluboké relaxace na pokraji spánku. Kromě 

toho bývá také spojena s kreativními nápady a živým mentálním sněním 

s přístupem k podvědomí [13]. 

 

Obrázek 6: Průběh theta aktivity [35] 

Alfa aktivita 

Alfa aktivita (obr. 7) je definována jako rytmus o frekvenci 8 – 13 Hz, amplituda 

se různí, u dospělých pacientů dosahuje hodnoty maximálně 50 μV. 

Nejintenzivněji se vyskytuje v zadní části lební, tedy v oblasti parietookcipitální, 

přičemž nad nedominantní hemisférou by měla mít vyšší amplitudu [33]. Je 

tvořena sinusoidálními vlnami, které jsou v dětství ostré a stářím tuto vlastnost 

ztrácejí. Nejvýraznější zobrazení by se mělo dostavit při fyzické relaxaci, 

duševním klidu a zavřených očích. Potlačení alfa aktivity nastává při zvýšení 

pozornosti, otevření očí a dalších duševních aktivitách, nicméně může mít i 

fyzické podněty, například hluk. Společně s vlněním beta patří mezi hlavní rytmy 

zdravého mozku [13]. 

 

Obrázek 7: Průběh alfa aktivity [35] 
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Beta aktivita 

Beta aktivita (obr. 8) je rytmická aktivita s frekvencemi nad 13 Hz (nejčastěji 

v rozmezí 18 – 30 Hz) s amplitudou nepřesahující 20 μV. Toto vlnění má největší 

zastoupení nad předními a středními částmi lebky. Beta rytmus není synchronní 

nad oběma hemisférami. Vznikají především během bdění a soustředění a 

během emočního vnímání. Distribuce může být dále zvýšena při ospalosti, REM 

spánku, NREM I-II fázích a farmakologickým ovlivněním [13]. 

Pásmo beta se dále dělí na následující podpásma: 

• SMR – pásmo o frekvenci 12 – 15 Hz, objevuje se při klidné bdělosti, souvisí 

s emocemi 

• Střední beta – pásmo o frekvenci 15 – 18 Hz, vzniká při pozornosti, 

soustředění, při jednání a běžné práci 

• Vysoká beta – pásmo s frekvencí 18 – 30 Hz, vzniká např. při stresu, 

vyrušení, podráždění, úzkosti, souvisí s trémou, … [13,32] 

 

 

Obrázek 8: Průběh beta aktivity [35] 

Gamma aktivita 

Jedná se o aktivitu s frekvencí vyšší než 30 Hz. Gamma aktivita (obr. 9) se projevit 

při usilovném přemýšlení a soustředění. V některých literaturách bývá řazena 

jako nejvyšší frekvenční pásmo aktivity beta [13]. 

 

Obrázek 9: Průběh gamma aktivity [35] 
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1.5. Elektroencefalogram 

Elektroencefalogram je zařízení sloužící k zachycení elektrické aktivity 

mozku za použití malých metalických disků připevněných ke skalpu. 

Mozkové buňky komunikují skrz elektrické impulzy, které se následně ukáží 

na EEG záznamech [29].  

1.5.1. Typy používaných elektrod 

Podle učebního textu Elektroencefalografie [29] rozeznáváme následující typy 

elektrod: 

a) Povrchové elektrody  

Povrchové elektrody jsou elektrody plochého, kruhovitého tvaru s průměrem 

v rozmezí 7 – 10 mm. Zatímco organismus je elektrolytický vodič (= iontová 

vodivost), od přístroje k elektrodě vede kovový vodič, jenž má elektronovou 

vodivost. Ke změně typu vodivosti dochází na spojení tkáně a elektrody. 

Nejčastěji se používá elektroda Ag-AgCl. Tyto elektrody musí být pokryté vrstvou 

těžko rozpustné soli nebo hydroxidu kovu. Aby pracovala efektivně, musí být 

ponořena v elektrolytu, který je napuštěn ionty Cl [29].  

b) Podkožní elektrody 

Podkožní neboli subdermální elektrody se využívají velmi vzácně z důvodu 

možného zavlečení infekce do těla pacienta. Používají se při speciálních 

případech – na jednotkách intenzivní péče, při operacích, při kaniocerebrálních 

traumatech apod. Tyto elektrody o průměru 0,5 mm jsou zhotovené z platiny 

nebo nerezové oceli. Vpichují se jednosměrně a paralelně s pokožkou v celé své 

délce (tj. 12 mm) [29]. 

c) Elektrody s fyziologickým roztokem 

Povrch elektrody je pokryt bavlněnou tkaninou. Před upevněním se elektrody 

namáčejí do fyziologického roztoku, přičemž nesmí být nasáknuty málo, aby 

nedošlo k vysušení, ale ani moc, aby roztok nezkapával z hlavy a aby nedošlo ke 

zkratu v elektrodách [29]. 
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d) Nasofaryngeální elektrody 

Elektroda v podobě drátu, jež se zavádí do nosní dírky tak, aby se distální konec 

dotýkal zadní stěny hltanu – tam se přichytí hrotem, který se na distálním konci 

drátu nachází. Druhý konec drátu je přizpůsoben k připojení na měřící přístroj 

Při použití tohoto typu elektrody je vyžadováno lokální umrtvení. Tyto elektrody 

snímají potenciály spodiny lební [29]. 

e) Tříbodové elektrody 

Elektroda se skládá ze šroubu a nosiče z umělé hmoty ve tvaru písmene T. Celé 

těleso se dotýká pokožky ve 3 bodech. Pro zvýšení stability je k hlavě přichycen 

elastickým páskem [29]. 

f) Židličkové elektrody 

Elektrody tvořené plíškem vytvarovaným do tvaru S, spodní část má kruhovitý 

tvar. Židličkové elektrody jsou fixovány za pomoci elastické masky a připravují 

se obdobně jako u ostatních povrchových elektrod. Tento typ kvůli své nízké 

stabilitě není vhodný pro neklidné pacienty [29]. 

g) Beckmanovy elektrody 

Kruhovité elektrody vytvořené z umělé hmoty, uvnitř je dutina, která je vyplněna 

směsí práškového stříbra a chloridu stříbrného. Na straně přiléhající k pokožce 

se nachází spousta otvůrků, které za použití adhezivních kroužků a řídké vodící 

pasty umožňují spojení a komunikaci mezi elektrodami a mozkem. Používají se 

při registraci spánku a ke snímání pohybů očí [29]. 

h) Tympanální elektrody 

Elektroda, kde se jejich část, přesněji silný stříbrný drát, zasouvá do zvukovodu. 

Na konci drátu je bavlněná tkanina navlhčená fyziologickým roztokem. 

Tympanální elektrody snímají signály ze spodiny lební [29]. 
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i) Sphenoidální elektrody 

Stejně jako elektrody tympanální se sphenoidální elektrody užívají ke snímání 

elektrické aktivity ze spodiny lební. Elektroda je tvořena tenkým lankem 

z nerezové oceli, který se zasouvá mezi jařmový oblouk a čelist. Pro zavádění je 

potřebná jehla pro lumbární pukce, do jehly se poté zasouvá elektroda a jehla 

se následně táhne [29]. 

j) EEG čepice 

Elektrodová čepice je asi nejefektivnější přístroj pro snímání elektrické aktivity 

neinvazivním způsobem. EEG čepice je zhotovena z elastické tkaniny, z níž 

vycházejí trubičky z umělé hmoty o průměru cca 7 mm. V trubičkách se 

nacházejí ploché elektrody s otvorem, do kterého se aplikuje kontaktní gel. Ze 

všech elektrod vedou vodiče do společného výstupního konektoru. Práce s EEG 

čepicí nevyžaduje žádnou speciální přípravu – čepice se nasadí a urovná, a 

následně se aplikuje dostatek EEG gelu pomocí speciálně upravené injekční 

stříkačky. Po 2– 3 minutách je gel dostatečně vsáknutý přes vlasy a je podstatně 

snížena měřená elektrická impendance [29]. 

 

 

1.5.2. Systém rozmístění elektrod  

Nejčastěji užívaným způsobem rozmístění elektrod na povrchu hlavy je systém 

10/20 (obr. 11). Systém rozmístění byl roku 1957 dohodnut komisí odborníků na 

mezinárodním kongresu EEG. Dohoda zajišťuje jednotnost při provádění měření 

a možnost vzájemného porovnávání rozličných měření a získaných hodnot. Na 

hlavě jsou určené referenční body. Referenční body jsou umístěny v sagitální 

rovině od bodu mezi čelem a nosem až k výběžku týlní kosti, a také v koronární 

rovině, která prochází od jednoho ušního lalůčku, přes temenní lalok, k druhému 

ušnímu lalůčku. Elektrody jsou na hlavu vždy rozloženy tak, že na pomyslné 

spojnici mezi referenčními body lebky jsou vzdáleny vždy o stejnou vzdálenost 

od referenčních bodů. Pojmenování systému 10/20 se vztahuje na jednotlivé 

vzdálenosti jednotlivých elektrod od těchto bodů, které odpovídají 10 %, 

respektive 20 % celkové velikosti lebky. První elektroda je vzdálená od 

měřeného bodu 10 % celkové vzdálenosti a další elektrody mezi sebou mají 
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mezeru 20 % vzdálenosti [31]. Celkový procentuální součet vzdáleností výsledně 

dává 100 %. Obvykle se v základním rozmístění používá 19 nebo 21 měřících 

elektrod. Pokud je použit EEG přístroj s větším počtem elektrod, pak se přidané 

elektrody doplňují vždy doprostřed vzdálenosti dvou elektrod patřících do 

základního rozvržení. Platí zde pravidlo, že čím více elektrod je na hlavě 

připojených, tím přesnější měření vykonáme  [13]. 

Co se týče značení elektrod, pojmenování je alfanumerické. Písmena v názvu 

říkají, v jakém laloku/oblasti hlavy je elektroda umístěna. Seznam použitých 

písmen je následující: 

• Fp - frontopolární oblast (čelní lalok) 

• C - centrální oblast 

• P - parietální oblast 

• T - temporální oblast 

• O - okcipitální oblast 

• A - aurikulární oblast (oblast uší) 

• Z – nepárové elektrody na středové čáře 

V číselném označení se ujalo pravidlo, že levé hemisféře jsou přiřazena čísla 

lichá a pravé hemisféře sudá. Čísla se píší do dolního indexu. Pokud se elektroda 

nachází na středové čáře, má v dolním indexu místo čísla napsané malé 

písmeno Z [13,29,36]. Veškeré pojmenování elektrod a náčrt sagitální a koronární 

roviny je vizuálně zobrazen na přiloženém obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Rozložení a pojmenování19 elektrod, zobrazení sagitální a koronární roviny [37] 
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Obrázek 11 : Standardní systém 10/20 pro rozmístění elektrod při záznamu EEG signálu [38] 

 

1.6. Zpracování signálu 

EEG signál, tak jako ostatní signály biologického původu, má primárně spojitý 

charakter. Před zpracováním výpočetní technikou je signál spojitého charakteru 

nutné převést na diskrétní formu. K převodu se používá tzv. analogově digitální 

převodník. Analogovému signálu je podle nastavené vzorkovací frekvence (FVZ) 

přidělen rovnoměrně rozvržený počet vzorků do vteřiny (např. 250 Hz = 250 

vzorků/s). Může se stát, že FVZ bude příliš vysoká a dojde k tzv. aliasingu. 

Aliasing označuje situaci, kde je z důvodu vysoké frekvence signál nesprávně 

interpretován. V tomto případě již není možné původní signál zpětně 

rekonstruovat. Aby se aliasingu předešlo, používají se ještě před vzorkováním 

analogové antiliasingové filtry. Filtry představují určitou dolní hranici 

propustnosti, která nepropustí vyšší frekvence než FVZ/2. Po navzorkování 

signálu dochází k dělení amplitud vždy po určitém množství podle počtu bitů 

převodníku a následně k jejich kódování. Signál zároveň může obsahovat 

takzvané artefakty, které jsou popisovány jako nežádoucí rušení, které má 

vzhledem k měřenému orgánu jiný než fyziologický původ [39].  
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1.6.1. Artefakty v záznamu EEG   

Artefaktem nazýváme signál, který byl zachycený EEG, ale nebyl vygenerován 

mozkovou aktivitou. Tento signál bývá velmi zpravidla nevyžádaný a je proto 

nutné jeho zdroje co nejvíce eliminovat. Tato zkreslení záznamu mají více zdrojů; 

mohou být biologického původu, kde zkreslení pochází z jiných než cerebrálních 

příčin, např. EKG, potenciály očních bulev, svalů atp. nebo elektrotechnického 

původu jako jsou potenciály z vadných elektrod či síťový brum. Podle publikace 

„Jak číst elektroencefalogram“ [40] dělíme artefakty následujícím způsobem: 

 

1) Artefakty z pacienta 

Technické artefakty 

a) Artefakty z nedokonalého upevnění elektrody 

Nesprávně připevněná elektroda se pohybuje, čímž se mění její odpor. Změnou 

odporu vznikají v záznamu nápadně velké nepravidelné vlny.  Je-li uvolněna 

pouze jedna elektroda, vlny se objeví v kanále, kde je tato elektroda zapojena. 

Pro odstranění tohoto artefaktu je potřeba připevňovat elektrody pomocí 

vodivého gelu, ideálně na pečlivě očištěnou kůži [40]. 

b) Artefakty z pohybů pacienta 

Tyto artefakty mají stejnou podobu jako artefakty pohybujících se elektrod. 

Občas bývá složité rozlišit pohybové artefakty od patologických elektrických 

potenciálů v mozku, jelikož se oba zmíněné problémy objevují ve většině kanálů 

s téměř totožným výstupem.  V případě rozrušení pacienta je nutné jej uklidnit, 

ať už verbálně, či za použití medikamentů [40]. 

 

c) Artefakty ze stomatologických kovů 

Výskyt tohoto typu artefaktu bývá velmi vzácný. Objevují se v případě, kdy má 

pacient v ústech proti sobě dvě zubní plomby, kde je každá z nich vyrobena 

z jiného druhu kovu. Za této situace vzniká v ústech elektrický článek, který 

jakožto zdroj elektrické energie působí rušivě. Eliminace je uskutečněna 

izolováním obou kovů [40]. 
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d) Artefakty z blízkosti kovových předmětů 

Nejčastěji vznikají z výskytu kovových předmětů na hlavě převážně pacientek – 

jedná se o různé sponky, pinety i náušnice. Vytvořené vlny napodobují ložiska 

patologických delta vln (jsou velmi pomalé), jež se vyskytují vždy v blízkosti 

zdroje zkreslení [40]. 

 

Biologické artefakty 

a) Artefakty vyvolané svalovou aktivitou 

Svalové artefakty jsou nejčastěji se vyskytujícím se artefaktem v EEG záznamech. 

Příčinou jejich vzniku je elektrické pole, které je generováno při kontrakci svalu. 

Obraz svalových artefaktů má nejběžněji původ v obličejových svalech a 

vyskytují se hlavně ve frontálních a temporálních svodech. Amplituda svalových 

artefaktů často kolísá. Tato asymetrie je ale poměrně častá, může představovat 

jak normální, tak patologickou svalovou aktivitu [40]. 

 

b) Artefakty z pohybu jazyka 

Artefakty tvoří pomalé široké vlny, mnohdy se středočárovým maximem. Bývají 

často provázené svalovými artefakty [40]. 

 

c)  Artefakty z pohybů očních bulev  

Oční artefakty se řadí mezi ty nejčastější. Oční bulva, kvůli své rozdílné vnitřní 

iontové koncentraci mezi komorovou tekutinou a sklivcem, vytváří elektrický 

dipól, který do elektrod generuje signál o velmi vysoké amplitudě (kolem 100 

mV). Pohyb oční buly má tedy za následek změnu potenciálového pole, které se 

projeví v nejbližších elektrodách, tedy ve frontálních, mohou se ale šířit i do 

elektrod centrálních a temporálních. Oční artefakt je nejpodobnější delta vlně, 

obvykle má vysokou amplitudu a má velmi charakteristický tvar – začíná 

pozitivní rychlou složkou a poté přechází na negativní pomalou složku. 
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Kmitání očních víček vyvolává rytmickou aktivitu s frekvencí 5 – 8 Hz. Přechod 

z očních artefaktů na svalové tvoří artefakty složené z kombinace svalového a 

očního artefaktu a samotné artefakty z okohybných svalů [34,43]. 

 

d)  Dýchací artefakty 

Tvořeny velmi pomalými vlnami s frekvencí výskytu 5 – 7x za minutu, u dětí je 

frekvence vyšší. Dýchací artefakt je způsoben pohybem elektrod v důsledku 

dýchání [40].  

 

e) Artefakty vyvolané srdeční činností 

Na záznam se transponuje signál s kmitočtem shodným s kmitočtem srdečních 

pulsů, často se zobrazuje jen nejnápadnější část elektrokardiogramu, což je QRS 

komplex, Amplituda signálu bývá nízká, forma signálu může připomínat tvar 

hrotu, který signalizuje zpravidla patologické nálezy, např. epilepsii. Z toho 

důvodu se současně se záznamem EEG pořizuje záznam srdeční aktivity pomocí 

EKG, aby se určila jasná příčina tvaru signálu [40].  

 

f)  Artefakty ze změn kožního odporu 

Jedná se v zásadě o tzv. psychogalvanický reflex – při emočním stresu se kožní 

odpor snižuje a zároveň dochází ke zvýšení činnosti sympatického nervového 

systému (sympatický systém zajišťuje odpověď organismu na nebezpečné či 

stresové situace). Zvýšení činnosti sympatiku vede k pocení a zblednutí. Je 

charakterizován neobyčejně pomalými, plochými vlnami, jejichž amplituda 

dosahuje 100 – 150 µV [40]. 

 

g)   Složené artefakty 

Složené artefakty se vyznačují tím, že jsou tvořeny mnoha druhy artefaktů – 

zpravidla je to směsice artefaktů z pacienta s artefakty interferenčními. Mohou 

se vyskytovat při mnoha činnostech, např. při mluvení, polykání či kašli se 

vyskytují svalové, glosokinetické a pohybové artefakty [40]. 
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2) Artefakty vycházející z techniky 

a) Elektrodové artefakty 

Tento typ artefaktů se objevuje z příčiny chybné distribuce ve svodech z jedné 

elektrody, jejíž výstup může být při hrubě artefaktovém záznamu chybně 

promítnut ve výstupech z ostatních elektrod. Výstupy mají tvar náhlých 

zvláštních potenciálů, které jsou diametrálně odlišné od jakékoliv jiné EEG 

aktivity. Klasické EEG aktivity na ně bývají vázány [29,43]. 

 

b) Artefakty z činnosti EEG přístroje 

Artefakty objevující se při poruše EEG přístroje. Konečný záznam signálu se 

velmi nápadně liší od běžné EEG aktivity. Nicméně, při hodnocení grafů je třeba 

mít na paměti, že je zde možnost nesprávné obsluhy přístroje [29,43].  

 

c) Interferenční artefakty 

Interferenční artefakty se dělí na 2 typy: artefakty od střídavého elektrického 

proudu a artefakty s jinou frekvencí a morfologií. 

Artefakty od střídavého elektrického proudu se dají snadno zaměnit se 

svalovými artefakty. Vyskytují se při špatném uzemnění – pokud je odpojena 

zemnící elektroda, artefakt lze vidět ve všech svodech; v případě výskytu 

artefaktu u jedné elektrody je příčinou vysoký odpor elektrody. K odstranění 

artefaktu si můžeme dopomoci např. natočením EEG od elektrických zásuvek a 

kontrolou uzemnění. 

Artefakty s jinou frekvencí a morfologií jsou vyvolány opakovaným zapínáním a 

vypínáním světel, vyzváněním telefonu, provozem ventilačních přístrojů, 

infuzních souprav nebo i pohybem osob v místnosti [29,43]. 
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1.7. Analýza signálu 

Naměřený signál je možné analyzovat dvěma způsoby. Prvním způsobem je 

analýza amplitud signálu, u které jsou zkoumány jednotlivé hodnoty signálu 

napříč časovým záznamem. Druhým způsobem je frekvenční analýza. 

Frekvenční analýzu, na rozdíl od té amplitudové, nelze provádět v jednom 

časovém okamžiku – je nutné vybrat určitý časový interval a ve zvoleném 

intervalu vypočítat tzv. spektrální výkonovou hustotu (Power Spectral Density, 

PSD). Spektrální výkonová hustota představuje rozložení hustotu výkonu signálu 

v závislosti na frekvenci. Rozlišují se dvě skupiny metod frekvenční analýzy: 

parametrické metody a neparametrické metody [39]. 

 

1.7.1. Parametrické metody 

Při využívání parametrických metod je vždy nutné stanovit parametry, které 

vyhovují matematickému modelu, kterým je daný signál popsán. Mezi nejčastěji 

užívané parametrické modely se řadí autoregresní model (AR), model 

klouzavých průměrů (MA) a autoregresní model klouzavých průměrů (ARMA), 

přičemž všechny modely jsou chápány jako lineárně časově invariantní (Linear 

Time Invariant, LTI) filtry. AR model je popisová jako filtr pouze s póly, AM model 

jako filtr s nulami a ARMA model jako kombinace obou předchozích filtrů (tzn. 

filtr s póly i s nulovými body). 

Všechny tři modely používají k aproximaci reálného spektra kvadrát modulu 

frekvenční charakteristiky příslušného LTI filtru. Stupeň přibližnosti je poté určen 

podle zvoleného řádu filtru [39]. 

 

1.7.2. Neparametrické metody 

Neparametrické metody jsou charakterizované tím, že přímo zpracovávají 

vstupní signál a nekladou na něj žádné speciální požadavky. K neparametrickým 

metodám řadíme spektrální analýzu, korelační analýzu a filtrování [39].  
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a) Spektrální analýza 

Spektrální analýza je nejčastěji používaná neparametrická metoda určená 

k diagnostice a zpracování EEG signálů. Tento nástroj slouží ke znázornění 

frekvencí, které jsou zahrnuty ve zkoumaném signálu. Pro spektrální analýzu se 

nejčastěji využívají různé matematické metody, nejvíce ortogonální 

transformace, která časovému průběhu signálu přiřazuje určité spektrum a 

naopak danému spektru signál. Nejběžněji užívanou metodou je Fourierova 

transformace. Ta je založena na Fourierově větě, která tvrdí, že jakýkoli tvar vlny 

lze rozložit na součet sinusových či cosinusových vln o různých frekvencích, 

amplitudách a vzájemném fázovém posunu. Po sečtení tyto jednotlivé vlny 

vytvoří původní vlnu.   

Zaznamenaný signál je uložen v diskrétní podobě, proto se pro popis těchto 

neperiodických signálů využívá Diskrétní Fourierova transformace (DFT). Pro 

výpočet je používán následující vzorec: 

𝐹(𝑘𝛺) =  ∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗
2𝜋
𝑁

𝑘𝑛

𝑁−1

𝑛=0

                                                  (1) 

 

kde N je délka (počet vzorků DFT, n je diskrétní čas, k je umístění na frekvenční 

ose. 

Samotná DFT není pro praktické použití velmi vhodná, zejména kvůli 

asymptotické složitosti [41] O(N2), proto se v praxi užívá tzv. rychlá Fourierova 

transformace (Fast Fourier Transformation, FFT). 

Rychlá Fourierova transformace  

Rychlá Fourierova transformace vznikla jako zjednodušená metoda pro 

provádění Fourierovy transformace, kdy ale zůstává zachována její vysoká 

efektivita a požadovaná přesnost. V roce 1965 byl představen Cooley-Tuckey 

algoritmus,   který využívá faktu, že Diskrétní Fourierova transformace může být 

složena ze dvou transformací o polovičním počtu vzorků – nejčastěji dělena 

podle lichosti a sudosti čísel. Základní algoritmy pro FFT jsou navrženy pro 

signály délky N = 2m, kde m je přirozené číslo [42]. 
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𝐹(𝑘𝛺) =  ∑ 𝑓(𝑛𝑇)𝑒−𝑗𝑘𝛺𝑛𝑇

𝑁−1

𝑛=0

                                                    (2) 

kde kΩ- úhlová frekvence, nT – časový okamžik a N značí počet vzorků [40]. 

 

b) Korelační analýza 

Korelační analýza zkoumá vztahy mezi dvěma EEG, jež byly zaznamenány ve 

stejnou dobu. Za použití korelační analýzy získáme tzv. křížové spektrum 

(tj. vzájemná spektrální výkonová hustota). Křížové spektrum představuje míru 

podobnosti obou signálů – zobrazuje společné frekvenční složky. Vzájemná 

spektrální výkonová hustota slouží i k výpočtu koherenční funkce, kde 

koherence měří míru závislosti (korelace) mezi oběma signály. Hodnota 

korelace se pohybuje v intervalu od 0 do 1. Pokud je naměřena hodnota 0, tak 

jsou signály nezávislé. Pokud je naměřena hodnota 1, značí to ideální korelaci 

[39]. 

 

1.8. Topografické mapování mozkové aktivity 

Brain mapping neboli topografické mapování mozkové aktivity lze popsat jako 

základní způsob vizuálního zobrazení průběhu EEG signálu. Můžeme ho 

charakterizovat jako techniku, jenž zobrazuje prostorové projevy na povrchu 

hlavy v jednom časovém okamžiku. Základním principem brain mappingu je tzv. 

pseudobarvení. Pseudobarvení spočívá v přiřazování barev k jednotlivým 

zjištěným číselným hodnotám. Jelikož jsme kvůli systému 10/20 omezeni pouze 

na omezený počet elektrod, musí být místa, kde se měření neuskutečnilo, 

dopočítávána. V závislosti na tom, jaké informace chceme získat, rozeznáváme 

tyto kategorie BM [39]: 

 

Amplitudový brain mapping 

Mapováním amplitudy získáme jiné zobrazení přímo měřeného signálu. 

Hodnoty, které byly naměřeny, se v jednom okamžiku přiřadí odpovídajícím 

elektrodám do mapy hlavy. Jednotlivým číselným hodnotám jsou přiřazeny 

barevné odstíny. Dále se iteračními kroky interpolují data v místech, kde měření 
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neprobíhalo. Nejčastější formou interpolace je tzv. průměrovaní 4 bodů, kdy se 

průměrováním 4 bodů, které tvoří vrcholy čtverce, získá hodnota ve středu 

čtverce. Čím častěji tuto metodu opakujeme, tím dostaneme jemnější mapu 

aktivity [39]. 

Vypočítané hodnoty nemohou přesáhnout minimální ani maximální hodnotu 

z naměřených dat ve zvoleném momentě, proto se snadno zařadí do barevné 

škály. Tímto postupem získáme informace o mozkové aktivitě v prostoru [39]. 

 

Frekvenční brain mapping 

Frekvenční BM je jedna z možností zobrazení spektrální analýzy. Frekvenční 

mapování nelze, na rozdíl od amplitudového mapování, provádět pouze 

z jednoho časového okamžiku. Proto je nutné vybrat časový interval pro výpočet 

výkonové hustoty. Ve zvoleném intervalu spočítáme PSD na všech snímaných 

kanálech. Z PSD průběhů se následně vybere amplituda, která se přiřadí na 

pozici daného kanálu. Kódováním barev do LUT (look up table) tabulky nyní 

zastupuje hodnoty nejvýraznějších frekvencí na jednotlivých svodech v daném 

časovém intervalu. Následnou interpolací jsou vytvořeny hodnoty pro vykreslení 

mapy frekvencí. Frekvenční brain mapping je vhodný pro určování mozkových 

alfa, beta, gamma, delta a theta frekvencí [39]. 

 

Další metody brain mappingu 

Existuje celá řada jiných druhů mapování. Mezi ty známější a celkem používané 

můžeme zařadit topografické mapování fáze, při němž jako výstup získáváme 

fázové spektrum jednotlivých kanálů, dále mapování časového zpoždění, kde se 

zjišťují vzájemné časové posuny kanálů a v neposlední řadě topografické 

mapování koherence, jež slouží ke sledování interhemisferionálních vztahů, 

z něhož nám dává informace o symetrii mezi kanály [39]. 
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1.9. Shrnutí kapitoly 

Studie, jež jsou popsány v kapitole Analýza současného stavu, se obecně 

zabývají vlivem lidského faktoru v letectví. Ve studiích zabývajících se řídícími 

letového provozu se většinou objevuje podobný postup- řídící je posazen do 

simulátoru, kde plní úkoly zadané ve cvičení, při němž mu je snímána mozková 

aktivita. Následně jsou analyzovány pouze časové okamžiky, ve kterých se 

vyskytla stresová situace, tudíž se i zvýšila mozková aktivita. 

Pro zpracování dat používají autoři studií stejné postupy. Nejprve je potřeba 

odfiltrovat některé přítomné artefakty. Nejdůležitější je odstranit síťový brum, 

který má na měření největší vliv. Dalším krokem je převod dat do frekvenční 

oblasti a jejich rozdělení do frekvenčních spekter (alfa, beta, gamma, delta, 

theta). Dělení do spekter je realizováno pomocí metod spektrální analýzy, 

nejčastěji Fourierovy transformace, dále i pomocí různých statistických testů. 

Vlastní měření probíhalo na podobném principu jako měření ve studiích. 

Odlišností byla pouze délka cvičení a stresové situace, které se ve cvičení 

vyskytovaly. Pro měření mozkové aktivity byla použita neinvazivní metoda, 

metoda elektroencefalografie. K samotnému snímání se použila EEG čepice 

s elektrodovým uspořádáním podle systému 10/20. Práce s EEG čepicí se řadí 

mezi ty nejméně obtížné, protože nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Je 

potřeba jen nanést kontaktní gel do elektrod, poté čepici nasadit, urovnat a 

zapnout. 

Na rozdíl od zmíněných studií není cílem naší práce analyzovat frekvenční 

spektra, ale pouze najít v záznamu elektrody, u kterých se při vykonávání úkolů 

objevila vyšší aktivita než u ostatních elektrod, a dále hledat vzor chování.  

Metodika samotného měření a následného zpracování vlastních dat je 

podrobněji popsána v následující kapitole.  
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2. Metodika 

Pro účely práce byly navrženy vlastní metody měření. Byl vytvořen experiment, 

který je popsán v následující kapitole. 

2.1. Popis a průběh experimentu 

Vlastní měření probíhalo v ATM laboratoři Fakulty dopravní spadající pod České 

vysoké učení technické v Praze. Cílem experimentu bylo zmapovat mozkovou 

aktivitu a srdeční činnost měřených dobrovolníků. Experiment probíhal celkem 

v pěti termínech, v prvním termínu bylo snímáno pouze EKG, které však není 

využíváno v rámci této práce, a tedy data z tohoto termínu nejsou v práci využita. 

Měření se účastnilo 19 dobrovolníků z řad studentů fakulty dopravní a dále 

dobrovolníci z pracoviště řízení letového provozu (ŘLP).  

Experimentu se vždy přímo účastnil pouze jeden dobrovolník, pseudopilot a 

profesionální řídící letového provozu. Úkol dobrovolníků sestával z navigování a 

řízení provozu na fiktivním letišti umístěném na území ČR. Pseudopilot imitoval 

komunikující piloty přilétajících a odlétajících letadel, kteří se dorozumívali 

s dobrovolníkem. Profesionální řídící letového provozu měl na starost pouze 

dozor nad oběma subjekty, případně jednomu ze subjektů vypomohl. 

Před začátkem experimentu bylo každému subjektu puštěno instruktážní video, 

ve kterém byly popsány úkoly a informace o cvičení. Při příchodu do ATM 

laboratoře byla subjektům řečena krátká dodatečná instruktáž dohlížejícím 

řídícím letového provozu, který je obeznámil s podmínkami na fiktivním letišti 

(atmosférický tlak, frekvence komunikačních přístrojů) a následně jim byl 

nasazen elektrokardiograf pro měření srdeční aktivity a elektroencefalograf pro 

snímání elektrické aktivity mozku. Měření probíhalo formou sběru dat pomocí 

výše zmíněných přístrojů. Po zapojení k EKG a EEG započalo 120minutové 

cvičení. Cvičení bylo sestaveno podle metodiky Evropské organizace pro 

bezpečnost řízení letového provozu (EUROCONTROL). Během experimentu 

subjekt řešil jak běžné úkoly (navigování, vektorování), tak i krizové situace. 

Náročnost krizových situací se postupně zvyšovala – měřený subjekt na ně 

musel reagovat buďto přizpůsobením (př. uzavření přistávací dráhy) či 

neodkladným vyřešením (př. blízké přiblížení). Po ukončení cvičení byla subjektu 
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následně snímána klidová aktivita, která poslouží k porovnání s aktivitou ze 

cvičení.  

Pro snímání mozkové aktivity byla použita EEG čepice se vzorkovací frekvencí 

125 Hz. 

2.2. Popis přístroje 

Měřící přístroj, který byl při experimentu použit sestává z desek plošných spojů 

Cyton + Daisy Biosensing Boards (OpenBCI, Brooklyn, NY, USA) doplněných 

standardní EEG čepicí určenou pro klinická vyšetření. Elektrodové čepice se 

obecně řadí mezi nejefektivnější přístroje pro snímání elektrické aktivity tzv. 

neinvazivním způsobem. Použitá EEG čepice je zhotovena z tkaniny, v níž jsou 

zabudovány jednotlivé elektrody. Elektrody jsou ploché a ve vnitřní straně 

(strany blíže k hlavě) se nachází otvor. Otvorem se aplikuje kontaktní gel, který 

pomáhá k přenosu elektrických impulsů. Ze všech elektrod vedou vodiče, které 

končí v jednom společném výstupním konektoru. 

Použitá EEG čepice (obr. 12) má možnost snímat pomocí 20 elektrod, nicméně 

desky plošných spojů jsou zhotovovány pouze pro 8 nebo 16 elektrod. V našem 

experimentu bylo snímáno pomocí 16 elektrod z důvodu zakoupení dražší verze 

desky plošných spojů. Příchozí elektrický signál z mozku byl zaznamenán 

pomocí počítačového programu, který ukládá přijatá data ve formátu textového 

dokumentu (pokud je tak navoleno). Díky tomu je možné data zobrazovat a 

zpětně přehrávat, kdykoliv je potřeba.  

 

Obrázek 12: Použitá EEG čepice [37]  



41 
 

2.3. Zpracování dat 

Poté, co proběhlo měření, se naměřená data uložila ve formátu .txt. Aby bylo 

dosaženo požadovaných výsledků, bylo nutné data zpracovat 

prostřednictvím programu Matlab.  

V případě použití Matlabu je nejlepší převést data z textového formátu do 

formátu excel, se kterým Matlab dokáže efektivněji pracovat, 

protože z excelového souboru vybírá pouze ta data, která ke zpracování 

potřebuje a nepotřebné vynechává. Převedení dat se provede otevřením 

programu Excel a následným spuštěním funkce „Importování dat“, kde se 

vybere možnost „Z Textu“. Po vybrání této funkce se otevře okno, které slouží 

nalezení a vybrání požadovaného textového souboru s daty. Dalším krokem je 

kliknutí na možnost „Načíst data“. V původním souboru se na začátku objevuje 

šestiřádková legenda, která stručně popisuje, co data představují. Legenda se 

může, ale i nemusí ponechat – záleží na tom, zda je struktura dat již známá. Po 

načtení souboru s daty program Excel uživatele dále provádí, jak má pokračovat. 

Je nutné zvolit, čím jsou data oddělována, aby se jednotlivé hodnoty ukládaly 

do správných polí; výstupní data z provedeného experimentu byla oddělována 

čárkou. 

Jednotlivé sloupce v převedeném souboru představují následující data: První 

sloupec značí číslo vzorku. Číslo vzorku se ale po určitém počtu vždy resetuje (v 

souboru naměřených dat byla resetovací hodnota 125 - záleží na vzorkovací 

frekvenci), proto je vhodné jej ručně upravit, aby nedošlo k chybě. Nejlepší 

variantou je celý sloupec hodnot vymazat a nahradit jej posloupností čísel od 1, 

s krokem 1, do finální hodnoty. Dalších 16 sloupců (případně 8 – záleží na počtu 

použitých elektrod) obsahuje data, která byla změřena jednotlivými elektrodami. 

Udávají se v mikrovoltech. Následující tři sloupce jsou tzv. accel data – data, 

která jsou ukládána z akcelerometru upevněného na desce plošných spojů. 

Accel data určují, jak subjekt během měření pohyboval hlavou. Poslední sloupec 

představuje reálný čas, kdy byla data snímána. 

V dalším kroku zpracování dat je potřeba najít všechny desetinné tečky a 

nahradit je desetinnými čárkami. K tomu slouží funkce „Najít a nahradit“. Kdyby 
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byl tento krok vynechán, Matlab by nebyl schopen rozlišit, která data jsou 

správná a ukládal by je jako text, což by mělo za následek chybu hned na 

začátku, která by zamezila dalšímu postupu zpracování.  

Jakmile budou provedeny všechny zmíněné kroky, Excel převede textový 

dokument do formátu .xslx. Po převedení a úpravě dat v Excelu již jsou 

„raw“ data ve formátu .xlsx. Jelikož se s daty bude pracovat v Matlabu, je nutné 

je uložit jako samostatný soubor. 

První část Matlabového kódu představuje for-cyklus, který slouží k postupnému 

načtení dat – k tomu je použita funkce xlsread, která excelový soubor převede 

do matice v programu Matlab. Ve vzniklé matici zobrazuje první sloupec číslo 

vzorku. Každý vzorek bylo nutné podělit hodnotou 125, což je vzorkovací 

frekvence použité helmy, aby výsledná hodnota odpovídala hodnotě 

v sekundách daného měření. 

V dalším kroku bylo potřeba vyfiltrovat některé rušivé signály (artefakty). Na 

odstranění artefaktů byly použity filtry, které byly v Matlabu vlastnoručně 

vytvořeny. Vytvořen byl jeden Stopband filtr, kterým se odstranila 50hertzová 

složka, která představuje síťový brum. Signál o frekvenci 50 Hz se v měření 

vyskytuje hojně, protože je vytvářen spotřebiči v okolí, které jsou právě frekvencí 

50 Hz napájeny. Druhým vytvořeným filtrem byl Highpass filtr, který odstranil 

artefakty kolem hodnoty 0. Hodnota rušivého signálu byla velmi vysoká, čiže by 

její ponechání mělo za následek špatné výsledky. 

Následným krokem bylo odstranění artefaktů biologických. Vycházelo se 

z předpokladu, že mozková aktivita měřená metodou elektroencefalografie má 

amplitudovou hodnotu cca do 70 µV. Hodnoty, které byly vyšší než 70 µV a nižší 

než -70 µV se tedy pomocí for-cyklu nahradily hodnotou NaN. 

Po provedení posledního kroku se v matici nachází místa s NaN hodnotou, která 

musí být nahrazena číselnou hodnotou. K tomu byla využita funkce 

inpaint_nans, která zamění buňky s hodnotou NaN za čísla na principu 

interpolace (nalezení přibližné hodnoty buňky vzhledem k jiným buňkám 

v matici). 
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V tento moment jsou data ve formátu, který je vhodný ke zpracování a následuje 

spektrální analýza. K provedení spektrální analýzy se využily funkce, které jsou 

dostupné v knihovně Matlabu. Použila se funkce fft, jež provedla Rychlou 

Fourierovu transformaci, která je z teoretického hlediska již popsána 

v teoretické části bakalářské práce. Další použitou funkcí byla funkce fftshift, 

která prohazuje první a druhý kvadrant se třetím a čtvrtým kvadrantem. Tento 

krok se provádí z toho důvodu, aby spektrální analýza nebyla symetrická s nulou 

uprostřed. Neprovedení tohoto kroku by mělo za následek fakt, že by byla 

využívána pouze jedna polovina grafu. 

Když jsou data již upravena rychlou Fourierovou transformací, mohou být 

zobrazena metodou topografického mapování. Topografické mapování je 

poslední částí použitého kódu. K provedení je nejprve nutné najít místa se 

zvýšenou mozkovou aktivitou – k jejich nalezení posloužily poznámky 

zapisované během experimentu – a také místa s klidovou aktivitou, která byla 

měřena buďto během 5 počátečních nebo 5 koncových minut. Poté, co je 

nalezen správný časový záznam, vybere se v matici oblast buněk, která souhlasí 

s časovou informací a zprůměrují se jednotlivé sloupce dat. Průměrováním je 

vytvořen vektor s průměry jednotlivých sloupců. Dalším krokem je použití 

funkce ch_list. Prostřednictvím této funkce se zadají elektrody, které mají být 

na mozkové mapě zobrazeny; pro náš experiment byla použita čepice 

s následujícími elektrodami: Fp1, Fp2, C3, C4, P7, P8, O1, O2, F7, F8, F3, F4, T3, T4, 

P3, P4 (obr. 13). Poslední použitou funkcí je plot_topography, která zobrazuje 

výslednou mozkovou mapu s daty ze vzniklého vektoru s průměry. 

 

Obrázek 13: Umístění 16 použitých elektrod [43]  
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Metodami popsanými v předešlých odstavcích byla zpracována jedna 

klidová fáze a tři stresové situace: první blízké přiblížení dvou letadel, 

vektorování, velké množství přistávajících a odlétajících letadel po uzavření 

jedné ze dvou funkčních ranvejí. Z každé zmíněné situace byla použita data 

obsažená z časového intervalu jedné minuty kolem okamžiku, kdy se stresová 

situace odehrála. Po použití Matlabu máme data převedená v podobě 

topografické mapy. Topografická mapa je tvořena žlutou, zelenou a modrou 

barvou, které představují následující: tmavě modrá barva představuje nízkou 

aktivitu, zelená barva značí středně vysokou aktivitu a žlutá barva představuje 

vysokou aktivitu. Zbývající barvy ukazují mezistupně zmíněných tří barev, tedy 

světle modrá barva zastupuje sníženou aktivitu a oranžová zvýšenou aktivitu, 

viz obr. 14. 

 
Obrázek 14: Barevná škála zobrazující míru aktivity 

Pro každou situaci a každý měřený subjekt vznikl headplot o odlišných 

hodnotách. Barvy byly určeny podle výsledných číselných hodnot, kde žlutá 

barva ukazovala místa s nejvyšší hodnotou, tmavě modrá místa s nejnižší 

hodnotou atd. 

  



45 
 

3. Výsledky 

Z měření byly vybrány na zpracování 4 následující situace: mozková aktivita 

během klidové fáze, první blízké přiblížení dvou letadel, vektorování, velké 

množství přistávajících a odlétajících letadel po uzavření jedné ze dvou 

funkčních ranvejí. 

Výsledná data jsou reprezentována pomocí headplotů mozkové aktivity a 

histogramů aktivity pod jednotlivými elektrodami ve čtyřech výše zmíněných 

sledovaných úsecích. 
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Klidová aktivita 

 
Obrázek 15: Brain mapping v klidové fázi 
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Obrázek 16: Graf zobrazující počet naměřených aktivit všech subjektů na každé elektrodě v klidové 

fázi 

 

Z obrázku 15 je patrné, že klidová aktivita je charakterizována především světle 

modrou a zelenou barvou, v menším množství poté žlutou a tmavě modrou 

barvou. Z grafu 16 vyplývá, že vysoká aktivita byla zpozorována u poloviny 

subjektů na elektrodách F3 a F4 (frontální oblast), dále u šesti subjektů a 

elektrodách Fp1 a T3. Nízká aktivita se v klidu vyskytovala hojně ve všech 

částech mozku, nejvíce byla pozorována v okcipitální části mozku (elektrody O1 

a O2).  
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První blízké přiblížení dvou letadel 

 
Obrázek 17: Brain mapping během první stresové situace 
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Obrázek 18: Graf zobrazující počet naměřených aktivit všech subjektů na každé elektrodě při první 

stresové situaci 

 

První měřenou stresovou situací bylo první blízké přiblížení dvou letadel. Na 

obrázcích 17 a 18 můžeme vidět, že se mozková aktivita vůči klidové aktivitě 

obecně zvýšila; u jednoho subjektu narostla až několikanásobně – vysoká a 

velmi vysoká aktivita se u něj vyskytla téměř ve všech elektrodách. U všech 

ostatních se vysoká mozková aktivita ukázala opět jen v některých částech 

mozku největší nárůst byl změřen ve frontální oblasti (elektrody Fp1, F7, F8, F4 a 

F3), dále v parietálním laloku (elektrody P7, P8, P3), temporální oblasti (T3) a 

nakonec i v okcipitálním laloku (O1). Nízká aktivita převažovala hlavně 

v centrální oblasti (C3 a C4). Ostatní místa u některých subjektů vykazovala také 

nízkou aktivitu, nicméně v porovnání s vysokou aktivitou je četnost výskytu 

prakticky totožná.  
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Vektorování 

 

 
Obrázek 19: Brain mapping při druhé stresové situaci 
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Obrázek 20: Graf zobrazující počet naměřených aktivit všech subjektů na každé elektrodě při druhé 

stresové situaci 

 

U vektorování se aktivita oproti předešlé situaci (blízké přiblížení) opět zvýšila; u 

subjektu, který měl v předešlé situaci vysoce zvýšenou aktivitu, se aktivita 

naopak snížila. U této situace se již dá hovořit o určitém vzoru chování, neboť 

aktivita byla vykazována na určitých elektrodách většinou subjektů. Data 

z obrázků 19 a 20 ukazují, že vysoká naměřená aktivita byla pozorována 

v temporální oblasti (O1 a O2), která byla zjištěna u 10 subjektů. Dále se aktivita 

více než polovině z nich naměřila i ve frontální oblasti (F7, F8, F3). Nízká aktivita 

byla opět nejvíce pozorována v centrální oblasti, teď navíc i ve frontopolárních 

elektrodách (Fp1, Fp2). 
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Velké množství přistávajících a odlétajících letadel po uzavření jedné ze 

dvou funkčních ranvejí. 

 
Obrázek 21: Brain mapping při třetí stresové situaci 
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Obrázek 22: Graf zobrazující počet naměřených aktivit všech subjektů na každé elektrodě při třetí 

stresové situaci 

 

Při poslední krizové situaci je patrné, že se až na jednu výjimku aktivita 

prudce zvýšila (obr. 21 a 22). Vysoká aktivita se u subjektů objevovala ve 

většině měřených míst. U třinácti subjektů byla naměřena na elektrodě F7, u 

11 poté na elektrodě F8. Četnost prudce vzrostla v okcipitální oblasti, kde 

byla aktivita v této části pozorována alespoň u deseti lidí. Mírně vzrostl výskyt 

i v temporální oblasti. V těchto 3 částech se díky počtu souhlasné aktivity dá 

hovořit o určitém vzoru chování. Nízká aktivita se při poslední stresové situaci 

razantně snížila, přesto její existence v centrální oblasti zůstala i nadále 

velmi častá.  
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4. Diskuze 

 Na základě naměřených dat z experimentu byly prezentovanými metodami 

vyhodnoceny čtyři situace u každého z 15 subjektů. U každého byla 

vyhodnocena klidová fáze a následně tři stresové situace: první blízké přiblížení 

dvou letadel, vektorování a velké množství přistávajících a odlétajících letadel 

po uzavření jedné z ranvejí. Bylo prokázáno, že zatížení ŘLP se během 

experimentu postupně zvyšovalo, přičemž maxima dosáhlo ve třetí čtvrtině 

měření, kdy se vyskytla poslední zmíněná stresová situace. Tento fakt je možné 

porovnat s výsledky ze studie [13] zabývající se posuzováním dopadu 

stresových situací na ŘLP. V této studii se maximální úroveň zatížení vyskytla 

také ve ¾ měření. Nicméně experiment zmíněné studie trval o polovinu času 

méně než náš vlastní experiment, tudíž není úplně možné výskyt největší zátěže 

porovnávat. 

Dalším faktorem, který mohl v proběhlém měření ovlivnit výsledná data, je věk, 

respektive pracovní zkušenost, rutina. Jelikož někteří ze sledovaných subjektů 

byli studenti, kteří neměli žádnou zkušenost, je jejich stresová aktivita vyšší, než 

u pracovníků ŘLP, kteří rovněž byli mezi subjekty. Co se týká pohlaví, byl vůči 

mužům sledován jen velmi malý počet žen na to, aby se vliv pohlaví dal 

objektivně posoudit.  Dalším problémem byly odlišné podmínky pro subjekty z 

hlediska denní doby. Denně byly sledovány 4 subjekty, kdy první byly měřeny v 

8:00, druzí v 11:00, třetí ve 14:00 a čtvrtí v 17:00. Aktivita člověka se přirozeně, i 

vlivem okolních podnětů, mění. Je rozdíl, když je aktivita měřena v ranních 

hodinách, kdy je člověk odpočinutý a svěží, a potom v odpoledních hodinách, 

když má člověk za sebou přednášky nebo pracovní směnu. 

Během klidové fáze se objevila zvýšená aktivita ve frontálním laloku, který je 

centrem pro dobrovolný pohyb, jazykové vyjadřování a kontrolu vykonávání 

funkcí na vyšší úrovní [22]. Je proto možné, že subjekty během klidové fáze 

prováděli nějaký pohyb nebo hovořili s pseudopilotem či někým jiným v 

místnosti o věcech, které nesouvisely se cvičením. Nízká aktivita se objevovala 

nejvíce v okcipitálním laloku. Týlní lalok představuje centrum vizuálního 

pozorování a vnímání [25]. Subjekt mohl mít během klidové fáze zavřené oči 
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nebo se nesoustředit na vizuální podněty, tudíž je přirozené, že aktivita v 

okcipitálním laloku je téměř u všech subjektů nízká. 

Při prvním blízkém přiblížení 2 letadel se zvýšila aktivita ve frontálním laloku, což 

souvisí s již zmíněným faktem, že frontální lalok je centrem vyšších funkcí. Tím 

pádem umožňuje člověku plánovat, organizovat a řešit problémy spojené s 

cvičením. Zároveň se aktivita zvýšila v parietálním a okcipitálním laloku. V tomto 

kontextu by příčinou mohlo být mapování a vnímání poloh letadel na fiktivním 

letišti zobrazeném ve cvičení. Nízká aktivita byla nejvíce pozorována na 

elektrodách v centrální oblasti. 

U vektorování se aktivita oproti blízkému přiblížení zvýšila (vyšší náročnost 

úkolu + postup v čase). U této situace již byl zpozorován určitý vzor chování. U 

dvou třetin subjektů byla zjištěna aktivita v okcipitální oblasti (vizuální vnímání) 

a u více než poloviny subjektů byly zpozorovány opět ve frontální oblasti, což 

má spojitost s vyššími funkcemi. Nízká aktivita byla znovu sledována v centrální 

oblasti, navíc byla u šesti subjektů pozorována i ve frontopolárních elektrodách. 

Frontopolární elektrody jsou elektrody z pohledu shora nad očima a registrují 

aktivitu očí, která by v tomto případě měla být vysoká. Vysvětlením může být 

chyba měřícího přístroje, který mohl u některých subjektů špatně snímat. 

 U třetí situace, kterou je množství přilétajících a odlétajících letadel po uzavření 

jedné z ranvejí došlo opět ke zvýšení aktivity, jelikož k této krizové situaci došlo 

až po hodině experimentu a navíc náročnost tohoto úkolu je mnohem vyšší než 

náročnost obou předchozích. Téměř u všech subjektů byla naměřena aktivita ve 

frontopolární oblasti, u dvou třetin poté v temporální a okcipitální oblasti. 

Protože se aktivita v těchto třech oblastech vyskytla téměř u všech, dá se i tady 

hovořit o vzoru chování. Tuto myšlenku potvrdí i fakt, že nízká aktivita byla znovu 

pozorována v centrální oblasti, nicméně se razantně zmenšila její síla.  

Výsledky vlastního experimentu se se studií [13] shodují v následujícím: při 

řešení stresových situací se u řídících letového provozu vyskytovala vysoká 

aktivita ve frontální oblasti a v obou temporálních lalocích. Naopak je v rozporu 

s jinými oblastmi mozku- ve studii [13] se nejvyšší frekvenční spektrum 

vyskytuje na centrálních elektrodách, což je pravým opakem výsledků z našeho 
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provedeného měření. Naopak v okcipitální oblasti, která vykazovala při 

experimentu zvýšenou aktivitu,  ve studii [13] nebyla aktivita vůbec naměřena. 

 S další studií [14] zabývající se obdobnou problematikou se výsledky opět 

shodují v aktivitě v temporálních lalocích, kde se zvýšená aktivita vyskytovala 

hojně ve všech 3 stresových situacích. V porovnání s touto studií byla nalezena 

shoda i v centrální oblasti, kde výsledky měření vykazovaly u obou studií nízkou 

aktivitu. 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, existují-li specifické lokace mozkové aktivity u 

specifických úloh vykonávaných řídícími letového provozu. Experimentální 

měření řídících letového provozu probíhalo formou záznamu 

elektroencefalogramu během jimi vykonávaného cvičení na simulátoru. EEG 

záznam byl následně zpracován filtrací, která odfiltrovala artefakty, poté pomocí 

spektrální analýzy, která převedla data z časové závislosti na frekvenční, a 

nakonec zpracován do formy mozkové mapy. Mozkové mapy byly následně 

v každé vybrané situace analyzovány a vzájemně porovnávány, aby byla 

nalezena specifická místa aktivity. Obecně se aktivita postupně s časem 

zvyšovala. V klidové fázi byla pozorována zvýšená aktivita na třech elektrodách 

ve frontální oblasti a na jedné v temporální oblasti. Při první stresové situaci se 

zvýšila aktivita ve frontálním laloku a nově byla pozorována v parietálním a 

okcipitálním laloku. Při druhé stresové situaci se aktivita objevila nejvíce 

v okcipitálním a frontálním laloku. Během třetí stresové situace se zvýšená 

aktivita objevila ve většině měřených míst. U všech zanalyzovaných situací byla 

pozorována i nízká aktivita, která se s postupným rostoucím zatížením vytrácela. 

Na jednom místě byla ale pozorována po celou dobu měření, a to v centrální 

oblasti. 

Přínosem této práce může být skutečnost, že se podařilo najít určité vzory 

chování. Výsledky naznačují, že se zátěž lidského mozku s postupem času 

zvyšuje. Tento fakt může posloužit jako základ pro navazující výzkum, který by 

se zaměřil na problematiku ohledně délky výcviku a podobných. Dále byly při 

druhé a třetí stresové situaci pozorovány vzory chování, neboť většina subjektů 

vykazovala stejné chování na stejných elektrodách. Jelikož je tato práce pilotní 

studie, je možné ho v budoucnu použít jako bázi znalostí po pokročilejší a 

komplexnější navazující výzkumy. 

Provedený výzkum byl limitován několika faktory. Prvním významným 

limitujícím faktorem je fakt, že se nejednalo o žáky podstupující výcvik na pozici 

ŘLP, nýbrž o studenty fakulty dopravní a o pracovníky ŘLP, kteří tímto výcvikem 

už dávno prošli a se situacemi představenými ve cvičení se setkávají běžně. Tato 
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limitace vznikla z důvodu současné epidemické situace kolem SARS-CoV-2, 

která pozastavila výcvikový program, tudíž nebylo možné žáky ve výcviku použít.  

S epidemickou situací souvisí i další limitace, a to počet subjektů. Vzhledem 

k omezeným možnostem bylo možné měřit jen určitý počet subjektů. Za 

normální situace by mohl být počet vyšší, což by vedlo k většímu množství 

změřených vzorků a tím ke zpřesnění, eventuelně k potvrzení výzkumu. Dalším 

problémem mohl být věk subjektů a pohlaví; rozdílné věkové kategorie i pohlaví 

mohou zapříčinit různé reakce na situace a tím výsledky částečně zkreslit. To 

samé platí pro čas experimentu. Avšak uvedené nebylo vzhledem 

k charakteru experimentu možné ovlivnit . Poslední limitací se stalo vybavení, 

kdy docházelo k potížím s technikou, což komplikovalo jednotlivá měření. 

I přes všechny vyskytlé limitace byl uložený cíl práce splněn. Nicméně, pro lepší 

interpretaci a směrodatnost výsledků by bylo vhodné zvýšit počet měřených 

subjektů a v ideálním případě zajistit, aby měly subjekty stejné podmínky (jak 

měřící, tak biologické). Dále by bylo vhodné použít kvalitnější vybavení, které by 

zvýšilo přesnost, ideálně zvýšit počet potřebných elektrod, aby byla nalezena co 

nejpřesnější lokace mozkové aktivity.  

  



59 
 

Seznam použité literatury 

[1]: Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and 

Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants [Internet].: Appendix 6. A Brief 

History of EEG. NCBI [online]. [cit. 2021-7-4]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390348/  

[2]: T. J. La Vaque Ph.D. (1999) The History of EEG Hans Berger, Journal of 

Neurotherapy, 3:2, 1-9, DOI: 10.1300/J184v03n02_01  

[3]: Ever Wonder About Your Brain Waves? Science World [online]. 24 October, 2017 

[cit. 2021-7-4]. Dostupné z: https://www.scienceworld.ca/stories/ever-wonder-

about-your-brain-waves/  

[4]: Electrical activity of the nervous system Archives of Neurology and Psychiatry. 

32:1125-1136. DOI: 10.1001/archneurpsyc.1934.02250120002001  

[5]: Matthews BHC.The berger rhythm: Potential changes from the occipital lobes in 

man Brain. 57: 355-385. DOI: 10.1093/brain/57.4.355 

[6]: Walter, W. Grey, "An Imitation of Life," Scientific American, May 1950, p42-45. 

[7]: NHS 70 stories - 'Genius' Grey Walter's legacy lives on at Southmead Hospital: 

Friday 8 June 2018 - 12:00. NHS [online]. [cit. 2021-7-4]. Dostupné z: 

https://www.nbt.nhs.uk/about-us/news-media/latest-news/nhs-70-stories-

genius-grey-walters-legacy-lives-at-southmead-hospital  

[8]: Beckman Instruments Supplying Medical Flight Monitoring 

Equipment"(PDF). Space News Roundup. March 3, 1965. pp. 4–5. Retrieved 7 

August 2019 

[9]: BLACKER, Kara J., Todd R. SEECH, Matthew E. FUNKE a Micah J. KINNEY. Deficits in 

Visual Processing During Hypoxia as Evidenced by Visual Mismatch 

Negativity. Aerospace Medicine and Human Performance [online]. 2021, 92(5), 326-

332 [cit. 2021-7-8]. ISSN 2375-6314. Dostupné z: DOI:10.3357/AMHP.5735.2021 

[10]: YUZHONG, Liu, Lin ZHIQIANG, Yang ZHIXIN, Li HUALIANG a Shen YALI. Research 

Progress of Work Fatigue Detection Technology. In: 2020 IEEE 2nd International 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390348/
https://doi.org/10.1300/J184v03n02_01
https://www.scienceworld.ca/stories/ever-wonder-about-your-brain-waves/
https://www.scienceworld.ca/stories/ever-wonder-about-your-brain-waves/
https://www.nbt.nhs.uk/about-us/news-media/latest-news/nhs-70-stories-genius-grey-walters-legacy-lives-at-southmead-hospital
https://www.nbt.nhs.uk/about-us/news-media/latest-news/nhs-70-stories-genius-grey-walters-legacy-lives-at-southmead-hospital
https://historycollection.jsc.nasa.gov/JSCHistoryPortal/history/roundups/issues/65-03-03.pdf
https://historycollection.jsc.nasa.gov/JSCHistoryPortal/history/roundups/issues/65-03-03.pdf


60 
 

Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT [online]. 

IEEE, 2020, 2020-10-14, s. 558-560 [cit. 2021-7-8]. ISBN 978-1-7281-9948-1. 

Dostupné z: doi:10.1109/ICCASIT50869.2020.9368684 

[11]: LOW, Ian, Brett R.C. MOLESWORTH a Marion BURGESS. The fatiguing effect of 

broadband noise: An EEG-based study. Accident Analysis & Prevention [online]. 

2021, 151 [cit. 2021-7-8]. ISSN 00014575. Dostupné z: 

DOI:10.1016/j.aap.2020.105901 

[12]: CHEN, Dawei, Dongsu WU, Haowen YU a Zhixiang CUI. Assessment of Pilot’s 

Mental Load During Traffic Pattern with Simulator EEG Data. In: 2020 IEEE 2nd 

International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology 

(ICCASIT [online]. IEEE, 2020, 2020-10-14, s. 1077-1082 [cit. 2021-7-8]. ISBN 978-1-

7281-9948-1. Dostupné z: DOI:10.1109/ICCASIT50869.2020.9368595 

[13]: BORGHINI, Gianluca, Gianluca DI FLUMERI, Pietro ARICÒ, et al. A multimodal and 

signals fusion approach for assessing the impact of stressful events on Air Traffic 

Controllers. Scientific Reports [online]. 2020, 10(1) [cit. 2021-7-4]. ISSN 2045-2322. 

Dostupné z: doi:10.1038/s41598-020-65610-z 

[14]: TRAPSILAWATI, Fitri, Muhammad Kusumawan HERLIANSYAH, Agustyandini Sekar 

Asih Nur Sari NUGRAHENI, Mifta Priani FATIKASARI a Gharsina TISSAMODIE. EEG-Based 

Analysis of Air Traffic Conflict: Investigating Controllers’ Situation Awareness, Stress 

Level and Brain Activity during Conflict Resolution. Journal of Navigation [online]. 

2020, 73(3), 678-696 [cit. 2021-7-4]. ISSN 0373-4633. Dostupné z: 

doi:10.1017/S0373463319000882 

[15]: LIU, Yisi, Zirui LAN, Fitri TRASPSILAWATI, Olga SOURINA, Chun-Hsien CHEN a 

Wolfgang MULLER-WITTIG. EEG-Based Human Factors Evaluation of Air Traffic Control 

Operators (ATCOs) for Optimal Training. In: 2019 International Conference on 

Cyberworlds (CW) [online]. IEEE, 2019, 2019, s. 253-260 [cit. 2021-7-4]. ISBN 978-1-

7281-2297-7. Dostupné z: DOI:10.1109/CW.2019.00049 

[16]: SINĚLNIKOV, R. D. a kolektiv. Atlas anatomie člověka. Svazek III. Praha: Státní 

zdravotnické nakladatelství, 1965. 400 s. 

[17]: SEIDL, Zdeněk; OBENBERGER, Jiří. Neurologie pro studium i praxi. 1. vyd. Praha: 

Grada   Publishing, a.s., 2004, 364s. ISBN 80-247-0623-7 



61 
 

[18]: Structure of a typical neuron. National Cancer Institute: SEER training 

modules [online]. [cit. 2021-8-5]. Dostupné z: 

https://training.seer.cancer.gov/anatomy/nervous/tissue.html  

[19]: DUBOVÝ, Petr. Základy neuroanatomie a nervových drah: Multimediální 

podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity [online], ©2007. Poslední revize 3.6.2011. ISSN 1801-6103 

[20]: Membrane potential. Chegg.com [online]. [cit. 2021-8-5]. Dostupné z: 

https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/dashed-line-

figure-correlates-threshold-graded-potential-action-potential-resting-potentia-

q51565152  

[21]: Brain Anatomy and How the Brain Works. Johns Hopkins medicine: 

Health [online]. Baltimore [cit. 2021-8-5]. Dostupné z: 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-

the-brain  

[22]: Brain Map: Frontal Lobes. Queensland Government: Queensland Health [online]. 

21 January 2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/bfrontal 

[23]: Brain Map: Parietal Lobes. Queensland Government: Queensland 

Health [online]. 21 January 2021. Dostupné z: 

https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/bparietal 

[24]: Brain Map: Temporal Lobes. Queensland Government: Queensland 

Health [online]. 22 January 2021. Dostupné z: 

https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/btemporal_lobes 

[25]: Brain Map: Occipital Lobes. Queensland Government: Queensland 

Health [online]. 22 January 2021. Dostupné z: 

https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/boccipital  

[26]: Lobes of the brain. The University of Queensland [online]. [cit. 2021-8-5]. 

Dostupné z: https://qbi.uq.edu.au/brain/brain-anatomy/lobes-brain  

[27]: WAXMAN, Stephen G. Clinical Neuroanatomy. 26. vyd. [s.l.]: McGraw-Hill 

https://training.seer.cancer.gov/anatomy/nervous/tissue.html
https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/dashed-line-figure-correlates-threshold-graded-potential-action-potential-resting-potentia-q51565152
https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/dashed-line-figure-correlates-threshold-graded-potential-action-potential-resting-potentia-q51565152
https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/dashed-line-figure-correlates-threshold-graded-potential-action-potential-resting-potentia-q51565152
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain
https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/bfrontal
https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/bparietal
https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/btemporal_lobes
https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/boccipital
https://qbi.uq.edu.au/brain/brain-anatomy/lobes-brain


62 
 

[28]: PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 

1. vydání. Martin : Osveta, 2002 . 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8 

[29]: MIŠUREC, Jiří; CHMELAŘ, Milan. Elektroencefalografie. Brno: IDV SZP, 1990, 194s. 

ISBN 80-7013-065-2 

[30]: SVATOŠ Josef: Biologické signály I: Geneze, zpracování a analýza, Praha, CVUT, 

Elektrotechnická fakulta 1998, ISBN 80-010-1822-9 

[31]: Fuzzy logic: What is fuzzy logic? TechTarget [online]. [cit. 2021-8-8]. Dostupné z: 

https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/fuzzy-logic[32]: HESS, R.: EEG 

Handbook, Sandoz Ltd., 2. vydání 1969 

[33]: MORÁŇ, Miroslav.: Praktická elektroencefalografie. 1. vydání IDV SZP Brno 1995, 

ISBN 80- 7013-203-5 

[34]: VOJTĚCH, Zdeněk: EEG v epileptologii dospělých, 1. vydání Grada Publishing 

2006 ISBN 80-247-0690-3 

[35]: Meditace. Magic Brinar [online]. [cit. 2021-8-8]. Dostupné z: 

http://www.magicbrinar.cz/wp1/meditace/  

[36]: SANEI, S. and J. A. CHAMBERS: EEG signal processing. Chichester, West Sussex: 

John Wiley & Sons, 2007, ISBN 978-0-470-02581-9. 

[37]: Electro-Caps - 19 Channel EEG. Bio-medical [online]. [cit. 2021-8-5]. Dostupné z: 

https://bio-medical.com/electro-caps.html  

[38]: MALMIVUO, Jaakko; PLONSEY Robert. Bioelectromagnetism - Principles and 

Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields. Oxford University Press. New 

York, 1995. 

[39]: MOHYLOVÁ, J. a V. KRAJČA: Zpracování biologických signálů. Ostrava: Ediční 

středisko VŠB – TUO, 1. vydání, 2006, ISBN 978-80-248-1491-9. 

[40]: ŠIMEK, Jiří, STEIN, Jiří: Jak číst elektroencefalogram. 1. vydání Státní zdravotnické 

nakladatelství 1969. ISBN 08-087-69 

[41]: MICKA Pavel: Asymptotická složitost, Algoritmy.net[online], 2011 [cit. 2014-03-

24], Dostupné na: http://www.algoritmy.net/article/102/Asymptoticka-slozitost 

https://www.wikiskripta.eu/w/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/80-8063-048-8
http://www.magicbrinar.cz/wp1/meditace/
https://bio-medical.com/electro-caps.html
http://www.algoritmy.net/article/102/Asymptoticka-slozitost


63 
 

[42]: HROZEK, Jan. Elektroencefalografie a audiovizuální stimulace. Brno: VUT v Brně, 

FEKT, 2008. 61 s. 

[43]: Öztürk, Hakan & Türe, Mevlüt & Kiylioglu, Nefati & Omurlu, Imran. (2017). The 

comparison of different dimension reduction and classification methods in EEG 

signals. Meandros Medical and Dental Journal. 19. 10.4274/meandros.96168.  

 

 

 


