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Sv!tlo má vliv na zdraví i na kvalitu 
studijních v"sledk#
H Y N E K  M E D ! Í C K $

Zdraví, spánek i fyzick! a mentální v!kon, to v"e ovliv#uje b$hem dne i noci sv$telné zá%ení. 
Je-li správné, pomáhá, není-li, doká&e ublí&it. 

Sv%tlo v$dy bylo a je pro $ivé organismy nepostradatelné. 
Pomáhá k% vid!ní, k% orientaci, ale p&edev'ím je podstatné 
pro správné fungování lidského t%la. Ideální pro organis-
mus je denní sv!tlo, k% um!l"m zdroj#m je nutné b"t obe-
z&etn". Na jedné stran! je mo$né vyu$ívat jejich p&edností, 
na stran! druhé je pot&eba p&edcházet negativním vliv'm 
nesprávného osv%tlení. 

Následující t&ídíln" seriál p&edstaví, jakou roli sehrává 
sv!tlo v%lidském $ivot!. První z%(lánk# uvádí do proble-
matiky sv!tla a jeho vlivu na zdraví i fyzick" a mentální 
v"kon a vysv!tluje, jak" dopad m#$e mít 'patné osv!t-
lení na zdraví a prosp!ch $ák# ve 'kole. Dal'í dva (lánky 
se budou postupn! zab"vat stávajícím stavem osv!tlení 
ve 'kolsk"ch za&ízeních, v"zkumy vlivu sv!tla v%prost&e-
dí 'kol a potenciálem inovativních biooptimalizovan"ch 
sv!teln"ch zdroj# pro studenty i pedagogy.

Kde se bere sv%tlo? 

Úvodem jen ve zkratce pár základních informací o samot-
ném sv!tle. Viditelné sv!tlo je ve skute(nosti elektromagne-
tické vln!ní v%rozsahu vlnov"ch délek 380–780 nm, p&i(em$ 
d#le$itá je jeho frekvence, m!&ená v%hertzích (Hz), a vlnová 
délka, uvád!ná v%metrech (i (ast!ji v%nanometrech (nm).  

R#zné frekvence vidí (lov!k jako barvy – od )alové s%nejvy''í 
frekvencí a nejkrat'í vlnovou délkou po (ervenou s%nejni$'í 
frekvencí a nejdel'í vlnovou délkou. Ne v'echny barvy sv!tla 
v'ak lidské oko zachytí, pat&í mezi n! nap&íklad ultra)alové 
zá&ení (UV) nebo infra(ervené zá&ení. 

U sv!teln"ch zdroj# se také rozli'uje r#zná barevná teplota 
neboli teplota chromati(nosti, udávaná v%kelvinech (K). *ím 
je teplota ni$'í, tím se více blí$í k%tepl"m barvám ((ervená, 
oran$ová, $lutá), (ím je vy''í, tím jsou barvy studen!j'í (bílá, 
modrá). 

Sv%tlo ovliv(uje hladiny klí)ov*ch 
hormon', na"e zdraví a imunitu

Práv! chromatická teplota má pro lidsk* organismus velk* 
v*znam, proto$e na jejím základ! je &ízen cirkadiánní rytmus 

v%t!le, tedy základ biologick"ch hodin (lov!ka s%24hodino-
v"m cyklem. Podle n!j je v%lidském t!le na(asována bd!lost, 
nastavena t!lesná teplota, vylu(ují se hormony a spou'tí se 
spánkov" proces, v)etn% du"evní a fyzické regenerace a 
imunitních proces'. 

Na'e oko se vyvíjelo po miliony let pod hol*m nebem a 
podle n!j je ná' cirkadiánní rytmus slune(ním zá&ením p&iro-
zen! synchronizován. B!hem dne na nás svítí slunce vyrov-
nan"m spektrem s obsahem v'ech vlnov"ch délek viditelné-
ho spektra, tj. v'ech barev. Je to práv! zastoupení modré a 
zelené slo$ky (vlnové délky cca pod 550 nm), které je pro nás 
signálem, $e je den, tj. (as na aktivitu. Takové sv!tlo v% t!le 
aktivuje produkci hormonu serotoninu, kter" nám pomáhá 
k+ plné bd%losti a soust&ed%ní, zrychluje na"e reakce a 
zvy'uje rychlost a kvalitu ukládání do krátkodobé pam%-
ti i vyvolávání z ní, a dokonce zp#sobuje dobrou náladu. 
S%nadcházejícím západem slunce se ale m!ní pom!r zastou-
pení vlnov"ch délek tohoto sv!tla, proto$e v% n!m ub"vají 
krátké modré a zelené vlnové délky – jsou toti$ atmosférou 
)ltrovány, a sv!tlo se tak stává více tepl"m a (erven"m. B!-
hem%západu slune(ní zá&ení ji$ neobsahuje modré a zelené 
vlnové délky. Absence t!chto vlnov"ch délek je pro nás sig-
nálem, $e p&ichází noc, (as odpo(inku, a zhruba 90 minut od 
zachycení posledního paprsku modrého sv!ta na'ím okem 
se za(ne do krve vylu(ovat melatonin – spánkov" hormon, 
jen$ reguluje spánkov" cyklus a chová se jako antioxidant 
(Mills a kol., 2005), p&ispívající k%regeneraci bun%k, imunit% 
i konsolidaci pam%ti. 

Ohe+, kter"m na'i p&edci ve(er a v% noci svítili, také neob-
sahoval tyto vlnové délky – byl to a$ vynález $árovky, kter" 
ná' p&irozen" cirkadiánní rytmus naru'il. Sv!tlo z%neztlume-
n"ch $árovek vyza&uje toti$ v'echny vlnové délky viditelné-
ho spektra, v(etn! modré a zelené, a tak je pro ná' systém 
permanentním signálem, $e je den. To také platí pro b!$né 
LED $árovky, zá&ivky a displeje na mobilech a po(íta(ích (pro 
srovnání sv!telného spektra r#zn"ch osv!tlení viz obrázek 2 
ní$e). Tak je ná" cirkadiální systém maten a místo p&ípravy 
na odpo(inek je nesprávn! buzen k%plné aktivit!.
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Pozor na p&íli" modrého sv%tla! 

V"'e popsan" optimální pr#b!h je umo$n!n p&irozen"m 
sv!tlem od slunce. Um!lé zdroje, které nab"vají r#zn"ch 
hodnot chromati(nosti, mají na lidsk" organismus vliv od-
li'n".

V!t'ina um!l"ch sv!teln"ch zdroj# obsahuje krátkovlnné zá-
&ení, tedy s%podílem modré barvy, a ovliv+uje mozek natolik, 
$e se myln! domnívá, $e jde o p&ítomnost denního sv!tla. Ve 
ve(erních a no(ních hodinách je tak jeho p&ítomnost pro 
lidské t%lo biologicky toxická, má negativní vliv na spánek 
a v(as a v%dostate(né mí&e se neza(ne uvol+ovat melatonin. 
Jeho nedostatek pak vede k% nedostate)né regeneraci a 
reparaci bun%k, v%t!le se hromadí odpadní látky a po'ko-
zené bu+ky. Opakuje-li se to, krom! negativního vlivu na 
bezprost&ední fyzick* i psychick* stav a na"i imunitu 
v*znamn% vzr'stá riziko rozvinutí hormonální rakoviny 
(Al-Naggar, Anil, 2016), tedy nap&. nádoru prsu (James a kol., 
2017), prostaty (i tlustého st&eva (Schernhammer, 2003), po-
ruch metabolismu, nespavosti, deprese (Walker, 2017), kar-
diovaskulárních chorob (Dominguez-Rodriguez a kol., 2010; 
Tengattini a kol., 2007) a dal'ích onemocn!ní.

Unaven* student se toho p&íli" nenau)í

Nedostate(ná regenerace organismu má vedle zdraví p&ím" 
vliv také na fyzick" a mentální v"kon, co$ se pak negativ-
n% projevuje v+práci i ve "kole (Heschong Mahone Group, 
2003; Heschong Mahone Group, 1999). Navíc jsou lidé b!-
hem dospívání kv#li hormonálním zm!nám na sv!telnou 
hygienu nejcitliv!j'í. Mezinárodní studie dokazují, $e kvalita 
a zkracující se délka spánku dospívajících negativn% ovliv-
(ují jejich studijní v*sledky (Walker, 2017; Frank, Issa, Stry-
ker, 2001; Sarkar a kol., 2010). A podobn! 'patn" dopad má 
na studenty i samotné prost&edí t&íd a jejich osv!tlení. 

Z v"zkumu kalifornské v!decké skupiny Heschong Mahone, 
provedeném na 21 000 studentech v USA, vypl"vá, $e lep-
'ích v"sledk# dosahují ti, v%jejich$ t&ídách je dostatek denní-
ho sv!tla (Heschong Mahone Group, 1999). Ve t&ídách, kde 

bylo sv!tla nejvíce, byly zaznamenány o 7 a, 18 % lep"í 
známky ne$ tam, kde denního sv!tla p&íli' nebylo. V% pro-
sv!tlen"ch t&ídách byli studenti navíc ve vypl+ování tes-
t# z+ matematiky a )tená&ské gramotnosti a, o )tvrtinu 
rychlej"í ne$ jejich spolu$áci z%nevhodn! osv!tlen"ch t&íd. 

Optimáln! by tak m!ly ve'keré vzd!lávací prostory v%maxi-
mální mí&e vyu$ívat jako primární zdroj dostate)n% inten-
zivní denní sv%tlo a pouze v%(asech nedostatku ho nahra-
zovat (i dopl+ovat sv!tlem um!l"m. Nicmén! i s% um!l"m 
sv!tlem je t&eba zacházet obez&etn! a d#kladn! zva$ovat 
jeho kvality. Jak ji$ v%roce 1991 ukázala kanadská studie ,kol-
ského ú&adu státu Alberta, lep"ích v*sledk' dosahují ti 
studenti, kte&í se u)í pod um%l*m sv%tlem podobajícím 
se svou kvalitou a spektrálním slo,ením dennímu sv%tlu. 
Takové sv!telné zdroje toti$ disponují podobnou biologic-
kou ú(inností jako p&irozené sv!tlo od slunce (viz obrázek 
1 ní$e).

Ú(innost takového osv!tlení na studium dokazuje také pro-
bíhající experiment na pra$ském Gymnáziu Na Pra$a(ce, 
kde se testuje%tzv. biooptimalizované prokognitivní LED 
osv%tlení, které má ve srovnání s% b!$n! ve 'kolách vyu$í-
van"mi sv!teln"mi zdroji spektrální slo$ení bli$'í dennímu 
sv!tlu od slunce (viz srovnání na obrázku 2 ní$e). 

Dosavadní v"sledky ukázaly meziro(ní statisticky v*znam-
né zlep"ení prosp%chu u ,ák', kte&í se pod ním u(ili. Sní,il 
se také po)et jejich pozdních p&íchod'. S%pomocí psycho-
logick"ch test# byla prokázána i v*razn% lep"í kognitivní 
vytrvalost a v*kon, lépe fungovala i krátkodobá pam%-. 
Sv!telné zdroje napodobující p&irozené denní sv!tlo toti$ 
v%na'em t!le podporují siln" (asov" systém a ten zachovává 
p&irozen* a nenaru"en* cirkadiánní rytmus. Plynoucím 
d#sledkem jsou pak lep"í zdraví, neoslabená imunita, 
lep"í psychika a fyzick* i kognitivní v*kon. Tyto ú(inky 
kv#li nevyrovnanosti sv!telného spektra a nedostatk#m 
v% jeho prokognitivní oblasti, resp. odli'nostem od denního 
sv!tla od slunce, na které je ná' mozek adaptován, b!$né 
zdroje sv!tla nenabízejí. S podrobnostmi nejen tohoto expe-
rimentu vás seznámíme v%posledním z%&ady seriálu t&í (lánk#.

Obrázek 1 Srovnání biologické (plná k!ivka) a zrakové ú"innosti ("árkovaná k!ivka) um#lého osv#tlení ve srovnání 
s$p!irozen%m denním sv#tlem. Vlevo denní sv#tlo od slunce, druhé zleva sv#tlo od zá!ivek, t!etí zleva sv#tlo od b#&n%ch LED, 
poslední vpravo biooptimalizované prokognitivní LED osv#tlení napodobující p!irozené sv#tlo. Zdroj: 'VUT UCEEB, 2019
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Obrázek 2 Srovnání spektrálního slo&ení um#l%ch zdroj( sv#tla a p!irozeného sv#tla od slunce. První zleva sv#telné spektrum 
zá!ivky, druhé zleva b#&ného LED osv#tlení, t!etí zleva biooptimalizovaného prokognitivního LED osv#tlení, na "tvrté pozici 
denního sv#tla od slunce. Zdroj: Spectrasol, 2020

Zdraví, kvalitu spánku i kognitivní schopnosti lze tedy v"-
razn! podpo&it sv!telnou hygienou. Zatímco p&ed spaním 
je lep'í si (íst papírovou knihu ne$ brouzdat na mobilním 
telefonu, ve 'kole se lze zamyslet nad kvalitou osv!tlení. 
V%p&í'tím (lánku se seznámíme se stavem um!lého osv!tlení 
v%na'ich 'kolsk"ch za&ízeních,%potenciálem speciálních, bio-
optimalizovan"ch zdroj# sv!tla a jejich speci)ck"mi bene)ty 
pro studenty a pedagogy.
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