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Budi! prokognitivní sv"tlo
D A N I E L  J E S E N S K ",  H Y N E K  M E D # I C K "

Kvalitní osv!tlení doká"e p#isp!t nejen k$vytvo#ení lep%ího klimatu ve %kole a$dobré nálad!, 
ale i$ke zlep%ení studijních v&sledk' a$zdraví student' a$pedagog'.

#kola je místem s$ vysok%m zastoupením du&evní práce. 
My&lení, u'ení a$kreativita jsou zde hlavními úkoly nejen 
student(, ale i$ pedagog( a$ &kolní prost)edí by je m"lo 
v$t"chto 'innostech co nejvíce podporovat. Jednou z!klí-
$ov%ch slo&ek, které komplexní prost)edí &koly dotvá)ejí, 
je dostatek správného sv'tla.

Úvodem je jen pot)eba vysv"tlit, co to správné sv"tlo 
vlastn" je. U$ sv"tla se rozli&ují vlnové délky, frekvence 
a$teplota chromati'nosti. Práv" teplota chromati'nosti je 
pro lidsk% organismus d(le!itá, proto!e (ídí cirkadiánní 
rytmus, tedy základ biologick%ch hodin 'lov"ka s$24ho-
dinov%m cyklem. Podle n"j je na'asována bd"lost, t"les-
ná teplota, na základ" n"j se vylu'ují hormony a$spou&tí 
se spánkov% proces a$v$n"m probíhající d)le&ité regene-
ra$ní, repara$ní a!o$istné procesy.

B"hem dne, kdy na nás svítí slunce vyrovnan%m spekt-
rálním slo!ením s$ obsahem v&ech vlnov%ch délek, v'et-
n" modré a$ zelené barvy, dostává ná& organismus sig-
nál k$aktivit". V$t"le se aktivuje hormon serotonin, kter% 
pomáhá k$ plné bd'losti a! soust(ed'ní a! zp)sobuje 
dobrou náladu. Se západem slunce se p)irozené sv"tlo 
m"ní, stává se teplej&ím a$'erven"j&ím, jeliko! z$n"j ub%-
vají modré a$ zelené vlnové délky. Jejich absence je sig-
nálem, !e p)ichází 'as odpo'inku, t"lo za'ne vylu'ovat 
spánkov% hormon melatonin, jen! podporuje regeneraci 
organismu a$ reparaci bun"k, p(sobí jako antioxidant 
a!zbavuje t'lo nebezpe$n%ch voln%ch radikál). Má zá-
rove* protizán'tlivé a!protinádorové ú$inky.

V$sou'asnosti jsme v&ak vystaveni p)irozenému sv"tlu jen má-
lokdy. Dny trávíme pod nekvalitním um'l%m osv'tlením, 
které je sv%m slo!ením dennímu sv"tlu velmi vzdálené, ve'er 
zase sedíme 'asto p)ed obrazovkou televize 'i mobilního te-
lefonu, vyza)ující modré sv"tlo. B"!né LED !árovky, zá)ivky 
a$displeje tak ná* cirkadiánní systém matou, celkov' vy$er-
pávají a!zp)sobují fyziologické dysfunkce.

Nekvalitní je i!osv'tlení ve v't*in' *kol. Podle pr(zku-
mu sout"!e Recyklohraní nevyhovuje norm" osv"tlení ve 
t)ídách ve 42 % ze 125 dotázan%ch 'esk%ch &kol. Podle 
odborník( je p)itom nedostate'ná intenzita osv"tlení 
d(vodem, pro' jsou studenti $ast'ji unavení a! nepo-
zorní. Vliv má také na studijní v%sledky, pozdní p)íchody 
a$ celkové zdraví a$ vitalitu student(. V$ neposlední )ad" 
dlouhodob" negativn" ovliv+uje i! v%kony, nalad'ní 
a!zdraví pedagog) a$ostatních zam"stnanc( &koly.

To je potvrzeno (adou v'deck%ch v%zkum) z$ celého 
sv"ta. Nap)íklad ze studie kalifornské v"decké skupiny 
Heschong Mahone, provedené na 21 tisících studentech 
v$ USA, vypl%vá, !e lep&ích v%sledk( dosahují studenti, 
v$ jejich! t)ídách je dostatek denního sv"tla. Tam, kde 
bylo sv"tla nejvíce, byly zaznamenány o!7 a& 18 % lep*í 
známky ne! v$temn"j&ích t)ídách.

Ke kvalitní osv"tlenosti v$místnosti je pak nejlep&ím )e&ením 
kombinovat denní sv"tlo s$ um"l%m osv"tlením, které od-
povídá biologick%m pot)ebám organismu. Ji! nyní jsou na 
trhu dostupná tzv. biooptimalizovaná prokognitivní LED 
osv'tlení, která simulují kvality p)irozeného osv"tlení a$dis-
ponují tém") shodnou biologickou ú'inností (viz obrázek).

Obr. 1  Srovnání spektrálního slo!ení a"biologické (plná k#ivka) a"vizuální ($árkovaná k#ivka) ú$innosti denního sv%tla, zá#ivky, b%!ného bílého 
LED a"biooptimalizovaného prokognitivního LED osv%tlení; zdroj: Lenka Maierová, UCEEB
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V%razn" zlep&en% je také vizuální komfort a$eliminovány jsou 
nep(íznivé vlivy podprahového blikání, tzv. +ickeru.

Prokognitivní LED osv"tlení nedávno testovalo pra!ské Gym-
názium Na Pra!a'ce a$Gymnázium u$Libe*ského zámku. Do-
savadní v%sledky experiment( ukázaly meziro'ní v%razné 
zlep*ení prosp'chu, lep*í v%sledky v! psychologick%ch 
testech, resp. v! kognitivní vytrvalosti a! v%konu, lépe 
fungovala i!krátkodobá pam',. Pozitivní vliv byl potvrzen 
i$v$emocionálním nalad"ní p)i studiu, komunikaci a$celkové 
atmosfé)e ve &kole. Kvalitní sv"telné prost)edí navíc klad-
n" ovlivnilo i$ synchronizaci vnit)ních biologick%ch hodin 
organismu. Studenti se snadn"ji vyrovnávali se zkrácen%m 

spánkem p)i 'asném vstávání, sní&ili po$et pozdních p(í-
chod) a!dokázali se v!ranních hodinách i!lépe soust(edit.

Ostatn" kvalitní prokognitivní osv"tlení nemá kladn% vliv 
jen na studenty. Zlep&ení kognitivních funkcí i$nálady bylo 
dosa!eno také p)i experimentu v$Domov" senior( TGM v$Be-
roun". Jeho testovan%m obyvatel(m se díky n"mu zlep&ila 
produkce melatoninu, co! se pozitivn" odrazilo také v$jejich 
pohybové aktivit" a$kvalit" spánku.

Zdraví, náladu i$kognitivní schopnosti lze tedy v%razn" pod-
po)it moderním p)ístupem k$osv"tlení, proto je smysluplné 
jeho kvalitu (nejen) ve &kole nepodce*ovat.

Daniel Jesensk%,  
Spectrasol, s. r. o.

Hynek Med(ick%,  
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Digitální transformace ve &kole?  
A$jak na ni?
K A R E L  K L ATO V S K "

Situace posledních m!síc' ukázala %kolám, u(itel'm, #editel'm i$z#izovatel'm mnoho 
v&zev, kter&m bylo (a$stále je) pot#eba (elit. N!které ze %kol se jich zhostily lépe, n!které 
mo"ná h'#e, ne" si p#edstavovaly, a$v$mnoha p#ípadech to bylo dáno jejich p#ipraveností 
(a$vybaveností) na distan(ní v&uku. Jen"e málokterá ze %kol se mohla p#ipravit na n!co, 
o$(em se nev!d!lo, "e (a$kdy) to p#ijde. A$proto te) %koly mo"ná dostávají druhou %anci b&t 
lépe p#ipraveny.

Nedílnou sou'ástí distan'ní v%uky byly a$jsou vhodná soft-
warová a$hardwarové )e&ení, o$kter%ch si te, n"co povíme. 
A$za'neme tím, které je podle posledního &et)ení -eské &kol-
ní inspekce nejpou!ívan"j&í pro online porady$ – Microsoft 
Teams.

Nástroj Microsoft Teams je sou'ástí slu!by O.ce 365 A1, 
která je pro &koly zdarma a$její z)ízení nezabere více ne! pár 
desítek minut. Zaregistrujete se jako &kola, ov")íte doménu, 
na které chcete slu!bu provozovat, a$následn" si jen vytvo-
)íte ú'ty pro u'itele a$studenty (a$pokud jste &kola, která má 
stovky !ák(, jde to samoz)ejm" i$hromadn" najednou). Slu!-
ba O.ce 365 je pro &koly zdarma ji! cca posledních 12 let, 
tak!e obavy z$toho, !e po skon'ení pot)eb distan'ní v%uky 

bude zpoplatn"na, je lichá. Dal&ím d(le!it%m faktem je to, 
!e online slu!by (tém") jakékoliv) nejsou ur'eny pouze pro 
období online v%uky, ale své místo mohou mít (a$na tisícov-
kách &kol v$-eské republice ji! mají) i$v$rámci b"!né, prezen'-
ní v%uky.

A'koliv se nedá v$rámci p)ipravenosti pau&alizovat, je jasné, 
!e &koly, které mají dedikovaného IT správce, nebo dokonce 
IT odd"lení, na tom byly o$n"co lépe. A$nejen proto vznikla 
i$iniciativa Malotridky.eu, za kterou stojí Národní pedagogick% 
institut s$projektem SYPO (Systém podpory profesního roz-
voje u'itel( a$)editel(), Microsoft, EDUCentre CZ a$dal&í spo-
le'nosti, které mají se vzd"láváním a$nasazováním O.ce 365 
velké zku&enosti. Jak ji! z$názvu vypl%vá, ka!dá malot)ídka 


