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CO2!rovn"# alespo$ o 20 %.!Po#ádat tak lze nap%íklad o do-
taci!na!energetická opat%ení ve!star&í!&kolní budov" v!rozsa-
hu zateplení obálky budovy, v'm"ny!oken a dve%í, zateplení 
st%echy, rekonstrukce zdroje tepla a zárove$ modernizaci 
vnit%ního osv"tlení s!p%echodem na LED osv"tlení.

(ádosti se hodnotí pr)b"#n" a v'zva b"#í do 2. 3. 2021.

Informa*ní zdroje: Státní fond #ivotního prost%edí 

Ing. Ivana Tichotová, 
EAG Advisory, s. r. o.,  
www.eag-prague.eu 

Sv"tlo doká#e zlep&it studijní v'kon, 
sní#it po*et pozdních p%íchod) i zlep&it 
náladu 
D A N I E L  J E S E N S K $,  H Y N E K  M E D ! I C K $

Sv!tlo p"ímo ovliv#uje nejen atmosféru prost"edí, ale i celkovou náladu a v$kon jeho 
osazenstva. Platí to o kancelá"ích, léka"sk$ch za"ízeních i o %kole. 

Ve &kolním prost%edí by se studenti i pedagogové m"li cítit 
dob%e. Jedin" tak tam toti# budou rádi trávit sv)j *as i podá-
vat v'kon. Jednou ze slo#ek, které doká#ou k p%íjemné at-
mosfé%e p%isp"t, je sv"tlo. Pokud je prostor dob%e prosv"tlen 
denním sv%tlem *i vyu#ívá kvalitní um%lé osv%tlení, osa-
zenstvo má lep&í náladu a lépe pracuje. 

P%edchozí dva *lánky na&eho t&ídílného seriálu (!ízení "koly 
5/2020 a 6/2020) popsaly, jak d)le#itou roli sehrává osv"t-
lení v souvislosti s v'konností a zdravím *lov"ka a jaké jsou 
rozdíly mezi b"#n'm stávajícím stavem osv"tlení ve &kolách 
a biooptimalizovan'm osv"tlením, nap%íklad prokognitiv-
ním, které se z 97 % podobá dennímu sv"tlu. Záv%re'n( díl 
p%inese n"kolik p%íklad) v'sledk) zahrani*ních i tuzemsk'ch 
studií o pozitivních dopadech kvalitního sv"tla na studenty 
a jejich studijní v'sledky a dal&í prom"nné. 

V'zkum kalifornské v"decké skupiny Heschong Mahone, 
proveden' v roce 1999 na 21 tisících studentech ve více ne# 
dvou tisících t%ídách USA, ukázal, #e lep&ích v'sledk) dosa-
hují ti, v!jejich# t%ídách je dostatek denního sv"tla. Ve t%ídách 
s nejv"t&ími okny byly v'sledky student) v matematice o 15 
% a ve *tení o 23 % lep&í ne# ve t%ídách s nejmen&ími okny. 
Stejn" tak m"l vliv na u*ení i regulovan' p%ísun denního 
sv"tla stropem prost%ednictvím sv"tlík) –!studenti, kte%í se 
u*ili p%i doru*eném dostatku p%irozeného sv"tla, podali o 
19 a) 20 % lep"í v(kon ne# jejich spolu#áci, kte%í k n"mu 
p%ístup nem"li. Ve t%ídách, kde bylo sv"tla nejvíce, byly za-
znamenány o 7 a) 18 % lep"í známky ne# tam, kde ho p%íli& 

nebylo. V!celkov" dob%e prosv"tlen'ch t%ídách byli studenti 
navíc ve vypl$ování speciálních test) z!matematiky a *tená%-
ské gramotnosti a# o *tvrtinu rychlej&í ne# jejich spolu#áci 
z!temn"j&ích t%íd. 

K!podobn'm záv"r)m do&la ji# v!roce 1991 také kanadská 
studie #kolského ú&adu státu Alberta, ve které lep&ích v'-
sledk) dosahovali také studenti, kte%í se u*ili pod um"l'm 
sv"tlem podobajícím se dennímu sv"tlu. Kvalitní sv"tlo v&ak 
neovliv$uje jen v'kon. Podle &est let staré "v(carské studie 
mají sv"telné podmínky dopad i na produktivitu, pot"&ení z 
práce a celkovou náladu osazenstva. 

K podobn'm v'sledk)m do&el i 'esk( experiment na pra)-
ském Gymnáziu Na Pra)a'ce, kter' realizovalo Univerzitní 
centrum energeticky efektivních budov *VUT ve spolu-
práci s! pra#skou Vysokou "kolou ekonomickou. B"hem 
n"ho byla ve 13 u*ebnách a kabinetu &koly nainstalována 
technologie prokognitivního LED osv"tlení, kterou jsme po-
pisovali v!p%edchozím *lánku.

Vliv nového osv"tlení byl následn" podrobn" m"%en ve dvou 
fázích v lednu a *ervnu lo$ského roku, tj. p"t a deset m"síc) 
po instalaci. Zkoumána byla biologická ú*innost, subjektivní 
hodnocení osv"tleného prostoru i objektivní v'konnost stu-
dent), kte%í za tímto ú*elem podstoupili dva testy kognitiv-
ního v'konu a vytrvalosti, resp. krátkodobé pam"ti a schop-
nosti soust%ed"ní (udr#ené pozornosti). Zárove$ byly mezi 
sledovan'mi pololetími porovnány jejich klasi+kace i pozdní 
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p%íchody. To v&e p%i srovnání s kontrolní skupinou z! jiného 
srovnatelného pra#ského gymnázia, kde se v u*ebnách svíti-
lo b"#n'mi, lineárními zá%ivkami. 

Jak uvádí záv"re*ná zpráva z!v'zkumu, z!pohledu biologic-
ké ú'innosti denního sv"tla dosahovalo Gymnázium Na 
Pra#a*ce hodnoty 80 %, zatímco kontrolní &kola jen 47 %. Jak 
se následn" prokázalo, vyrovnané spektrální slo#ení sv"tla 
s!vysok'm obsahem modré a azurové spektrální slo#ky m"lo 
pozitivní vliv na kognitivní v'kon, vytrvalost i synchronizaci 
biologick'ch hodin. 

Studenti sami hodnotili prokognitivní sv"tlo jako p&íjemn%j-
"í, a to zejména v!zim". Lep"í zrakov( komfort oce$ovali 

p%edev&ím pedagogové. Bylo lépe hodnoceno i p&irozené 
podání barev. 

Z!kognitivních test) vyplynuly v'znamné rozdíly v!zimním 
období, kdy je obecn' nedostatek denního sv"tla. Zatímco 
studenti, kte%í se u*ili pod prokognitivním osv"tlením, se ve 
sv'ch v'konech v zim" a lét" p%íli& neli&ili, studenti z kont-
rolního gymnázia byli v zim% o poznání slab"í. Studenti 
z!Gymnázia Na Pra#a*ce dosáhli i v lednov'ch testech krát-
kodobé pam"ti 80% úsp"&nosti, #áci z!kontrolní &koly jen 65 
%. U test) schopnosti soust%ed"ní (rychlost rozhodování a 
udr#ená pozornost) m"li studenti z! Pra#a*ky (GNP) v! zim" 
rovn"# v'razn" men&í po*et chyb ne# kontrolní skupina 
(KON), jak ilustruje obrázek 1 ní#e. 

Obr. 1 Grafy prezentující n#které st#$ejní v%sledky, resp. ilustrující lep"í v%sledky v kognitivních testech na experimentálním 
Gymnáziu Na Pra$a&ce (GNP) s instalovan%m prokognitivním osv#tlením ve srovnání s kontrolním gymnáziem s b#$n%m 
osv#tlením (KON); zdroj: UCEEB 'VUT

Celková v'konnost student) z prokognitivn" osv"tlen'ch 
u*eben se zv'&ila v pr)m"ru o 10 %. V!zimním období si stu-
denti Gymnázia Na Pra#a*ce zlep"ili známky v n"kter'ch 
p%edm"tech, nap%íklad v matematice, d"jepise, ob*anské 
nauce, fyzice *i n"m*in" a francouz&tin". Jak bylo o*ekává-
no, v!lét" nebylo v!d)sledku obecného dostatku p%irozené-
ho sv"tla zlep&ení tak v'razné s!v'jimkou matematiky. 

Kvalitní sv"telné prost%edí navíc pozitivn" ovlivnilo i syn-
chronizaci vnit&ních biologick(ch hodin organismu. 
Studenti se snadn"ji vyrovnávali se zkrácen'm spánkem p%i 
*asném vstávání, p%ekonávali spánkov' dluh a dokázali se v 
ranních hodinách lépe soust%edit. Po 10 m"sících od insta-
lace do&lo ke statisticky v'znamnému poklesu pozdních 
p&íchod+.

Uvedené p%íklady v'sledk) v'zkum) ukázaly, #e kvalitní 
osv"tlení pro &koly sk'tá v'razn' potenciál nejen z! pohle-
du fyzického i psychického zdraví student) a pedagog), ale 
také stran studijních v'sledk).

Obr. 2 Srovnání pr(m#rného celkového prosp#chu v"ech student( 
ze v"ech p)edm#t( Gymnázia Na Pra$a&ce (GNP) mezi pololetím 
p)ed instalací (2017/2018) a po instalaci prokognitivního osv#tlení 
(2018/2019); zdroj: UCEEB 'VUT


