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.ÝUž ted cí,bírn, á* tento d,í} příručlcy, jenž byt

napsán za velmí krá*kpu ůobun má mrroho ned.Ókonalbs*
tí. Prosím upřímně o přípomír:ky všeho d.ruhu a v ja*
kékoliv pod,obě. Jelikož příruěka vychází ve velmi
omezeném počtu exenrplářůn byl bych" ve}mi neraů, kdy*
by zůsta}a někd.e leŽet nečtenan §erra}ezne-lí na Va*
šem pracovišti čtenářen prosím o vrácení.

Autor
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ů}:r.1"1.2A §ehena s*ruktury Xíd.ské gťtniee ů}e
3ůIYA§A, 1941l Levá po}ovina obrágku
: CIqvĚqlenáa Frevá póiovína - rreowěr-
Iená Ďáet sítniee; a *_tyčSnka, b -
ěťpe}<l e _- hori.zontá}&í "nr.lřta, 

ďr€oť,h * různé tyBy bi"potrárníctr Uuňět. Í *
i"lypoŤeiieká efereňuní'oipo}ární É,iiň-
kan 1 * eln8.kBÍrrní buňka' fi}e}1'olpr§ -
§upy _5eng,liovýe}4 buněk, t * ň;,p-btetie-lié eťeren,bní vlákno a mozxu
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Sítníce, ačkoliv iďe o velmí složitý nervový út-
var, ;?Tffi+itná bláná mirnořád.ně praviabrné strut<tÚ-
:rs. Sklád,á se a 11 vrstev (obr.1"1.2)- První z nich
směrem od cévnatky tvoří vá uvedená Bruchova merÁbrána;

nebCIli-rotoreg§$&pš{ iŤípt y 3. .*ryčin§y), tvořící Io.ireu*
ron urař6*ll€:"§rany. JeJrcfr lrneJs]_ ssgnenty tvoří třetť
vl"§tvu §ítnice" Pak následu.,ie-tzv. Ťnější hraniění b}á-
na, e \ražilrovó látky neurog}Íe, plnící §od,půrnou ťurr]aciv centrátní nervové §ou§tárrě. }átou vrŠtvór* je tavo

ůalšt je vrstva qimeí*svébo. qpj't§,}u, Jeá p}ní hlavně
optickór"i, clonícíopt ickou. clonící ťunkěT;-Bffi=píffilentového epiteluvýsílají'své výběžky rye4L vtasfnÍ Švětloěivné !"ňty

ší iá4ror* lzrnt[slJ,vrstveo mikroskopiclcý charak-
těr ťotoreceptorů- Na tuto

vrstvu navazuje §pl§
ngcnycn teJ ťCItCIrecepfořú* j\ta tu,
et buněk a výběžků - tzy. v4ě;|šj

-^r _! ! -l-/-:f
VJ"§lvu 

'iaVaZU.Je 
§PJ§L, UUne§ iž VYí]$:áJítr - I?Y: ,I§plexiformní vistva" zďe jsou první §yrJáptícké s

ffi l"'. . v
pJ_eX]-Iormn]- vrstva. ,/Jd"e 1sou prvn:_ §yrJáptic,Ke spoie
ffivqvýml buňkámi; dnés vrnie, že* uY
na této úroÝní bíBií. n§§!,eré poměrně Ť}9ř*té o§e*na teto urovn]" prob]_nala net(tere pomerne sJ.oz]-té ope
race zpracováo+- zrakově inforrnacel Eylo zjištěno, Že
také jé§.notlív6 ťctorecsptory zd,e i<oirtatctújí mezí s€*
bots (sJ0srRAlro, 1965), d.ále receptory s biňolárními
bunkam* a § buřrkamí horizontá}nímí a konečně i horizon-
tální buňky s bipolární:rri (vtz níže)" Iilastní těLa bi*
polárFích. buněk (íTcl€tl3fll}u."zrakovq d,rt5Jry), buněk horí-ťv4q& ll+v.i vBIrq{\ \ JJ a !rÝL{J \Jut/,l 4J q,Av v v \r,J G"rr.y / , Lrl4lJ'tiJ}" J.Lv
zontálníc!, asrekrinních a_mul3erovYqh tvóř:Í pak sedmoun
vnit zrnitou) vrst§u sÍtnice. ř osmé, tz.u"ffivl:íEnTEc+ff oryq:ř-Ťř§Třě-l g orr -Ha ; ťií, vt:ill;i * i a il r L ťl-a BOTilOŤŤ (1966) pgpisuji
sedm ďruhů tě*hto kontaktů meaí bipo}árními bunkami
laa j ed.né straně a yýběžky gang}iových bugěk na straně
druhén mezi amakrínními a gangliovýryí bunkamí, jakoŽ
i mezi bipolárními a amakrirrnúní buňkami, věetně zpět*L meut 0J"poJarnaa} a amaKr]-nn].]fi}L bunKa]nj., Ycetrre Zpat*
ďch synapsí (obr"1.1.3). Ťěla garrglíov.ých buněk sí,t-
ni-ce (irr. zrakavý neuron) tvoříffiojne-
novanou pod"le nibh. Desátou ie vrstva nervovýcň řrfuen.
tvorena oo§treo"rYyml lryDezKy san8lj-ovych buneI{ setnice"
Ťato vlákna §e sbíhají do jeůioho boůÚ, d.o papíl"y z-*:&,*
kového neí\rr.l, kde je- je jicň vyúst é:ní z" oka. \r- toáto mís*
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tě nejsou žáďné buněčné elemenby, ted.y ani ťotoreeep-
tory (rzv. slepá skvrna). Pos}eďní vrstvu sítniee pak
tvoří prů-zračná y6ttřní hrtiir"ičqi §}á4g, veLmí terrká
lrustá Šp]-et g].íáffiffiffien.

v místě centrální iamky (fovey) je sítrrice minio-
řád.ně tenká. ffizaclroyána'stejná jeií
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ObU"o 1,1.4b a
\ť fi.&J-efi. ocfl,]-
tr}O ffYětŠenÍ,
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frbr* 1.1,5 típ,,:;ry u;:+ij§íc"i *u;ií*h gura].ů gf _:ta Áiryr:o,"
vě i:i,n; e:icj- r bť ;,iii ,*};u * !,ů,ri*,J, :,pl,*ú*,
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i;.,; v "jČira, i; tr[[, ,: ,ť, ], ťT olroit.,l,:"á
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* 1'ravý a 1?_Y{"",{?irflrx "*{o 
prg!íhaj.í.p.o výstuppZ očníc na snod"ině mozEť--- d.o skŤíž_ení (;hiaáňťňÍ,

1rd9 dochází t ;áste8nému přeřřrffi"n"ý*ň-ří#áň.
Vlákrra a medíální poloyi"y sítnioe-oxá-p*oiňáu';d.e-"
d.o zrakového qrovaáce (tráttu) opačné st""ňy,=roáářtovlákr:a zralrového_ner,,.u, nujt"*i půióa vá ""**il-íáiá-rál!í polov5-ně. sítnice, próciiázěJi 

"r.iá*matórr-á.;iiaí-_zen9 r !ed,y ohyba jj" _se zpět d.o původ.ní strany. ProtozrakovT, trakf pTgirý ved.e _si8nály z pravýcir ilolovin
9bo1 srtnic, zatímco levý signál"y z jejÍ.ch 1evých po*lovín. Tato vlákna, jež _Jsou*!e_o"ily-gángliovyóá--uň:něk,sítniq *, koněí - v-pod,řorovýárr- ÍáÉ."EÓr.-*ozrcL - 

--u-ťo
Z vet§]- časti {,Bo%) v tzv" laterá}ním genikqtátu (cor-

e-Tedy
PT*m*rním_Tozkovým centremo zbytek pak v ř'zv. preték*
!t*lt++ i*$rpe. sp9jeníp,}írátkými vl;íicrry §e systffiŤd,lF*iiJ-iit ů**e,_ str9Jsnem_jír8.t!{ymí vtákny §e systéméř r**gulace zorničky (pupilární rbrle){ na švětlo). o.árev tzv* horních hrbolcích (collíču].t supe=íoré") 8ive-rohrbolffiropo j eňi-á ópiiroouo*áii-*i.ý*
§y§tenem !t.jl F jádly resulace pohybů očÍ a hlavy).ra v sokund"árňích žrakóvýeň centrboh- v rcŇtu-uTřóaáÍhu
}lio_zEs_(tectum me§e}lceptrátí). U savců uffiké Vlákna d"o tzv. hvnotalá,mu- iírniř ia'sí*-n+i.o srnnia-ké vlákna d"o t?r: hypota}ary[, jirníž je- sít?ríóe spoje-Ea s neuroendokrinním systémem organízmu - tzv, brí-
$gi;ný ?raboyý_systém (ašciiopr,, t965 ). fumitó-sňoŤÍ=§*
ust(utecnuje vliv světla na bíoloeické rytmv. zřtáštěna.tzv. cirkad.íárrní rytmus (blížá víz ňpř.'u r'ÁCnaŇ-§KÉ, L967,_ 1968). Řadá vy""á*rrvcň áňiu"a-rr*uro ;řďé-'spojení sítryice__Ť_hyp9talamem popÍrá u člověka- (MAnGn
L964; SZE}TTÁGOTHAT ,- 1967).

I,aterální geni$uláŤ je částí střed.ní,ho rtozku*s jeho nervovýní bunkanri" žde synapticky kontaktujťvlákria ze sÍtnice v šesti zřet_étně ěrehan$cň bfi88-ďcl vrstvác}:, příěemž je zajísravé, že v i", 4';-Č-vrstvě končí neúrony z ótca._o§ačné ótrany (-á1a1;í*eň|,,),
kďežto v"e_?l , 7. ^ 

a 5"vrstvě i.eurony z o[:a'téžu-ótřá-ny ( "neskřížené |,) .

__,. .Těla_rlsrlroyýql. buněk Tř.neuyonu zrakové dráhy q1*s3lqjí z ],aterálního genikulátu svá d.ostřeďivá vlEkna
y_ějíŤovítĚ do kůry spánkového, Ťemenního a hlavné zá-hlavního (okcípitálního) laloxu tzvn kansového moaku(telencephalon), tvoříce zd.e h].avní masu bílé irmóiř-
mozkovén Ale t ře vlagtní šed.é kůře mozťové 

-vvt"ářá*
jí skupiny vláken fY.zrakovéhg náuronů-nirě pá*vl-iex
d"ly zrakové kůře jméno - pruhovaná oblast (áreá's{rt"-
3g). Její hlavní ěást leží na vnitřní straně*řffi'-
ho lalolcu, kde- ji,,bluboká tav, ostruhovítá brázňa (fis-§ura calcarinq,) _ďěrí v d.olní a horní partii, topologíc-ky představnjící reprezenúaci horního- a aóráíiro*Ěváň.-rantu ]evé (v levé mozkové hemísťeře) a pravé po}ovíny
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(v pravó hemisfeře) periťerní sítnice obou očí. $a*pTott tgpu se ťoveální sťtníee promí*á d,o kůry aa&-ních polů záhlavního }aloku, kd"ě je velmi bo}ráté loa*
stoupena, 7 óehož 

, 
je^patrný'velký-rurrrční význam

cenTraJn]- JamJíy §3-trrlce.

korovó zrakové eentrunn ďělíme ve tří pole. tutr*1?.r 18. a }9.po}e d.Le Brod:aanna" §harakterlstióká pro
ně je přítomnost_ sed.mi "bypů.nervových buněkr ít& niihž
koněí aostřeůivá (aťerentirí) vláknb 1Ynneurónu. d"ále
č].enění d.o sed§i vrstev a konečně tvpícké uspořád.ání
nervových buněk d"o sloirpeůr pťocházójících vŠem! těmi-to vrstvamin Ťato"buněčná aro}:.itektoňíka. iakož i hra-
lic9 zrakavých polí rnorkové kůry byly potvřzený takéfyzíologieky (tlurnr, a \TTE§E],, 1965).-

Yětšína aťerentních (dostřed.iv.rích) zrakov:ích vlá*
ken, přicházejících z primárního zrákového centra v la-
terá}ním genikulátu, končí v 17.Brod:nanr:.ově po}i. Pří-
tom kontaktuje jed,ng vlákno § něko}ika tisíeí až s ďe-
setitísíc§m.koróv_ých buněk" §ynapttckd spoje zrakové
kůry se vyznačují- obrovskou ňznóroďostíl řřicrrázeií
sem vlákrra j eďrrak z výše uved.er.:ých pookorových zrařo-
vých eent er ( specíťícká af erentace ) , j ednak z pod.koro-
vých.center jínřph mod.alit ( jiďch senzorťr - ne§Feci-fická aferentace), dále z jiných oblastí * mLmozrako-
vé kůry - téže hemísťéry (ásoótační vlákrra} a také z§
symetric}cých a asyrietrických oblastí aruhd hemisféry(vlákna_komísurální). iriimoto jgou aďe ťazné typy spójů
mezí buřrkamí samotné zrakové ků=y včetně syrraltickýeň
Ťqgjení kotaterá}ních rětví zpět- rra ďendriitgi{é věive
téže nervové buňky.

Eťerentní (odstřed,ivá nebol* centriťugální) -ner*
vová vlákrra a* zrakové kůry probíhají-do hórních hrbol*
kůo d"o ,i;z,ir* ta}amu v meaí.mozleu, do Ťarolova můstku- dopq§tektální oblastí a nšco vláken také zpět d.o Iatórál-a r, T .ního genikulátu. "eonottrvá eferentní vtákna bvla pouo-
rovár:a také r4 zrakovém traktu a v zrakovém ner{ru (ŠXOI_
NTK-JARB0§OVÁ, i971). Pokud oosahr-ijí sítnice, ton8Í ta_to nemnohá v].ákna na buněčných těleeh amakrinních, ho_
rízonl;álních a'ůnrí, |lcentriiugálních'' bípolárních- btj.-
někr _ 

jak.byro zj.íštěryo v preparátech sítní* některých
druhů zvířat. §ěkteří autoři však tyto spoje u savbů ne-
rrznáva jín

. l Dále ig nrak<ová d.ráha spojena také s.i:ěkte4foní jl-
lp*i lg"§?l{Ťl,ú*]?Tq:_I{ry+"ry+a je ťe?je+i § tzv-. Teti:KuJ-arnL Ioranaoé: preapoKiao"alL §e preo-evsffi aťerentnj"r?řlákna žď §ekunďárnícjl zrakových cerrter v krytr,r (tektu)
střeůního mozku a přť*iá vlálcná ne zra}cové kůry, teďy
eťerentní.
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Bylo ?jištěnoo že retikul áyní formace , iež ge prostírá
od krění a_prod.loužené míchy až d"o střeóníiro mózku.je významným přepojovacín a hlavně koord.inačním ceát-
r?mr. d.o .rrěhoŽ ,;,go* příváďěny slgná}y kolaterálarai z nej-různějších_ prsiémů óqganízmir včótně" senzorů, á táte-z mozkové kůry. Dochází zd"e k složitýn inteáraěním pro-
cesům, jejichž výsled.kem je facílitaóe (posřróváníl'
nebo trůribice (pot}aěení)- óinnosii reeuiáěních cenierspecific§ýctr syqtinů" Kupřo retíkulárňí ťormac€ prarr-
d.ěpod"obně vyvolává také Lzv. k]_id.ovou aktivítu nburonůlaterálního geníkuláÉu bez světelné stimulace sítuice
(ARDEjť a SOEDEI,íBERG, 1961); také rů.zné motorické furrk-ce ( u zraFu např. ňupíláráí reflex a ěinnost okohvbné-
ho systému} jsoú poá kontrolou retikulární foruace".

z retikulární ťormace jdou přímá eťerentní v].ákrra
d,o laterálniho-genikulátu (§cmrbnl a §CH$IBE}, 195s -cít. pod.le šrotrŇrx*JÁRnosov]Í, irii) .-

. 9 _9orfologíckém substrátu regulace očních pohybů
vLz od.d,]-J )o1.

1"2

Oko je ílna povrch těla vysunutotl óástí mozku!' nev přenese::émn nýbrž v d.oslovném sqys}u, Vyvíjí se totížz nervového ektod.emru - ted.y rná sp-otečnou- anatomíckoulokalizaci § embryonálním základ.em mozku, Vž ve d.ruhém
až třetím týO.nrr vnítroděložního vývoje vzn:ikají po stra*
nách hlavového. konce P-tmp tzv. neuroektod.ermální rýhy
embqya d.vě plytké jamky, které se v průběhu týdne vyví-její ve váčkovité výrůstky mezitím vzniklé neúroektbd.er-
mální trubice (záklaďu před.ního mozkrr) - viz obr*1o2n1.
V .d,alšín průběhu (4.týaén) se tyto váčky přiblíží k vněj-
šímu (kožirímu) ektodeimu."Y d"ůsied"ku růžně rychlosti růš-
tu jed.notlivých ěástí váěku se tento zaéne vchlipovat(invaginovat); vznikne trv* *ční pohárek §e stopkou, Tn*,
vaginace pak pokračuje i na stopcó, na níž taktó vznikne
podélná rýha. Po srůstu okrajů rýhy §e stopka sklád.á
ze d.vou neuroektod.eruálních stěn. Dovnitř takto vzrulklé-
ho_ (dvo ji!9h? ) očního pohárku se vtlačí_ váčkovitý ztí}yb
kožního ektodernu, jenž §e pozd.ěj_i od.oělí v samostatný
váěkovitý útvar - přímítivní oční ěoěku, která dosáhne
až v 5.týdnu přibližně kulatého tvaru a téměř úplněplpí očn-:l pohárek, }fiezi tento základ, čoč}qy a vnější (kož-
ní) ektod"enn se v§ouvá mezod,e]ln, z něhož -se vyvíjí Uoha*,bé krgvní zágobení enabryonálni&Ó oka.

9e9u sítnici", arakový neTŤ a pod.statnó ěásŤí řasna*
tého t ělíska a d.uhovky Lz* právem považovat za součást
mozkové tkáněl z bunělg vnítřní stěny očního pohárku
vzníkají garrgliové buňky sítníce a jejich výběžky -vlá.kna zrakového nerTru; ty vynistají z gangliovýCh bu-
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něic směrem k základu ěoěky. §ouěasně tvto buňkv w-sílají výběžky dovnitř, k-vnější stěně"očního |orrár_ku, á níž §e vyvíjí vrstva pigmentového epítetŮ. sít-níce. Z oďstřeďivých výUěžrů ganglivoých buněk §e
p3k postupně d.ifeiencují zbylé něrvovři buňky sítnice

Centrální janka sítnice se zaóíná d.iferencovat
zhruba v l.nrěsíci vnitroo.ěložní}ro života plod,u. aleještě í v ďobě narouení d"ítěte zůstávají řoveáíní ro-
toreceptory (šíplqy) ťunicěně i anatomic}ry ner4yvinuty
(KnONFELD, L962) -

Oční čgčka se tedy vyví,jí ceJ.á z kožního ektoůer*
ml{r za.tímco řasnaté tělísko áóásti z neuroektodernnu,

9azčásti pak z mezad.€šInur Bělirna, eévrra*ka, rohovka, ja*
kož i struktury před.ní komory jsou původ.u mezod.erúá}*
ního, pouze vně;ší vrstvy rohořtqy .(Sovmranova blána
a povrchqvý epitel) pocházelí z kožirího ektod.ermu.
Bohaté cévy d,uhor4lqr jsou z ,heaad,srmu, jin&k má duhov*
ka půvoď společný s mozkem" Dutina oka, pozůěji vypl-
něná sklívcem, obsairuje od, ).týd,ne d"o 3. embryonálnÍ-
ho měsíce neuroektod.ermální ribrily a hlavně množství
krevních cév (mezoderm)" To je tzv* primární sklíveco
Přes stad"íum vláknitého sekund,árního- sklivee (7"týd.en
a4.5.měsíc), obsahujícího už jen jed.nu (tav" hyatóid-
ní) tepnu bez větvení, vznlká sklivec terciárnÍ" jlya*
loidní céva clegeneruje a zůstans po ní jen názrrak ř po-
ůobě tzy* Cloquetova kanálku až do dospělosti* Dospělýsklívec je šLožLtá struktura rreuroektořtermáLního (i'sít-
nícového'') a mezodermá}ního původu (plRlpovÁn L962),

T d.obě narození d.ítěte je tvar oka méně pravíd.el*
ný nežli oka dospělého jed"ince. Hlavně vnější zaďní
část oka je vy,puklejší. Celková velikost ořa je así
50% velíkqsti a délka así TOť, ďéL]xy oka dospěiétro člo*
věka* Rohovka je více zakřivena a rr jejím stromatu je
více buněčných elernentů než v ďospěrósŤí. V d.uhovceještě chybí stromálnÍ, pigment, její barva je proto še-
d,ěmodrá- 0ční čočka norrorozeněte je mnohem kulatější
než v d"ospělém věkun proto jsou máre d.ěti převážně d.a*
lekozraké {víz Ťaké od.d"í} 2,5). Také ctliářní sval ne*ní jsš!ě úplně.vyvingt_íTAlf n§R zyp§l{r }97CI)" sítnice
obsahuje_ned"ostateěně d.iťeren9ov?9.i ěíeFr foveyr _jínekjsou buněčné rrrstyy sítnice tlustší nežlí v d.ospělos-
ti. Slzní žLáza není ještě fur:kčně gralá - aaóíná w*
měšovat aá rre 4,-6"týd.nu po naroaeni. tlíěková štěrbina
oka novorozeněte je téměř tak dlouhá jako u dospělých
(xnOilrnro, 1962), avšak většina novorozenců a mňoho
malýcir dětí (1"-4"rok) má u vnitřního }<outku oční štěr*
blny vyvinutější lcožní zaLryb, jenž může krýt značnou
část vnitřní bělinry a símulova"t tak d.ostřeiiívé šiJJrání,
ačkolív ye skuteěnósti oěi sněřují přúno d"opřeďu (nO*
i!{Al{o, 1975 ) -



l4
Zrakový nefiI b řeě*ného je jasné, že název ne*

ní správrlý, jeli}což jůe o ěást moáku), chiasma a op*
tický trakt se vcelku vyvíj ejí z neuroektod.e:rnu vnitř-
ní stěny očního pohárkui wsírajícího d.ostřed.ivá ner-
vová vlákna, které postupně nahrad"í vn:itřní stěnu oě-
ní stopky, iež vakuolárně ďegeneruje. Průsvit stoplcy
se navíc zaplní centrální sítnicovou tepnou, která je
mezo d.em,lálního původ.u *

3rimární a s*krrnůr*rní zraková jád.rao jakož t zr.&-
ková kůra se sa.r:nozřejroě vyvíjejí z neuroektod,e::nrální
trubice spglu s ostatrrán mozker,§"



2 Opti}ca oka

2 *l á44lp*rr+_ Ú§a j pr*schsmptíp}{é, a re$SpJra$e, okg

Světlo, vstupující ůo oka, musí - než dopaďne
na světločívné receptoqr v hlorr}:ce sítnice - projít
tzv. opiickýmí prostřed.]-rní oka.

Ťaké v aku platť pro }om svěŤolný*h paprsků rla
rozmezích d.vou optíclcy nestejďch prostřed.í zákory
geometrické optilry. ldapř. zd"e piatí ,4e&.laÉgí,Jov4!'qqry

*} n2 *2*o1
-H* _r .q6- = *T* ,

kd.e ílr r n., jsou inďexy lomu obou prostřeůÍ, r je po*
loměr*zakřivení ďělícího povrchu, á1 b jsou vrd"álenos-
tí- př*d.mětrr a jeho *brazď od" vrcholu ďě}ícfho povrc}ru*

Dále zďe platí t%lrn M
1?e§

'1.*2 É Jl.r2 ,

kd.e 1, je vzdá}enost mezJ" bod.avým'předraětem
kom ná štraně přeďrnětu, L, vzd.á}enost mezi
hoto bod"u a ohniskem rra straně obrazu, f}, :

a zaďní ohnieková vzd.álenost.

a ohnls-
obrazem to*
ť, nřední

}latí také s předahozíni vacrcí souvísící vaqreg
rvětšení* Pod"le něho

h' b*r-fi- = -ffiř- ,

kďe h, h' jsou d.élkové roaměry předmětu a jeho aabra-
zenír šr a, b jsou poloměr zakřivenín vzdálenost přeů-
mĚbu, ř§§pl obrazu oď }omívého povrchu*

0ptika }idského oka neni ovšem takový jednoďuchý
případ.. Jd"e o složitý optický systém, sklád.ajígí se
břed,evším z celé řady lomivých povrchů. Už u prosté
irapř. bi}convexní (Ťzi. spo;iié) ěočtry, před"stařující
sollstavu ůvou sťerícky centrovaných vypuklých povrohů,
se vzďálenost předrirětu a obrazn i ohnískovd vzd.álenos-
ti vztahují ne-ke skutečným vrcholfun nýbrž k tzy"
h].avníra a uzlovým bo*ům soustavy. H}avníni body jsou
průsečíky optieké 0§y soH.sta:ry g tzvo hlavními rovina*
min kolmrfoni na optiekou o§1lo Dle deťinice jsou hlav-
ními rovína^uti r.rrěité optí*ké sor.rstaqy spřaŽené rovir§rn
pro néž je vztah velikosti předmětrr a cbrauu rovrr$ 1
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& ted.y zvětšení je 1l1. Naproti tomu tzv" ualové boť"y
soustavy jsou spřažené bodyl FIo kteró úhel lomu pa-
prsiců přic}rázejícich oó předmětu a úiie1 lomu paprnlď
v;rstuprrjícÍci: aQ sou.stavy jsou st*jné, jinýni slovy
paprsék pro'bíbající (myšleně) sněrem do prvniho uzlo-
vého buďu §1 je po výstupu ue gousŤavy pďže posunuŤ,
a t0 o takoÝou rrrd-álenost, Le vystupuje 7 d.ruhóho vz-
lového bodtl l§p. Je-li index lomir prostřeaí před a ua
soustavor"r etejný, jakc je tomu napŤ. u spojnó čoó§
unistěnó ve vzd"uc}ru, ponořenó d"o vod.y nebo jiného op-
tícky homogenního prostŤ,edío jsorr uzlovó bod:l sous,ba-
v3 uotožny s h}avnimí boůy, což p)_yne z Newtonova vfrCIr-
ůe (viz výše).

Oko je však soirboren ce]"ó řaay pol,"rch"ů, od.d.ěluji-
cíctr prostřed.í o r,,ianých indexech }omul vzůuch, slzní
tekuiinu, rohovku, .rnitrooční tekutinu, přeáni icůru,
jáaro a rad-ní kůrir čoč§, sklj-vec a sí"Lnicí. Vypcčítat
Íonivost nebo u"rčít přesnó poloněry zakřivení jed,notli-
výcit prvkŮ této soustavy je velmí nesnaůně" &{inoto 'by*

1o zjištěno, že opti.ckó pararáe§r;i lrvků *ka §e i u
enetrcpicltých ("normálně viaicíeh.t'l) ]_ndí }iší, dále že
polorněry z*i<ř,ivení ne jsou po celých pcvršich stejnó,
ale kupř. rr rohovk;í je ten,bo větši ko]-ero vrcho}u na
p}oše b průměru ůo 4 mn, raiir*co ic perí"ťerj.,í postupně
k}esá; a io v růrných rovinác?: různě.

§avíg §e t3to parameiry značně rnění § věkemn

Z těci:tg a ůalších ůůvod.ů bylo nutne z*vóst uróí-
tá zjed.nod"ušení. GULT*SŤEAND na zák}adě experirnentá}ně
zjištěných pťr_urórnýc}: hoůnct navrh} §zv. schema,bickó
liďskó oko ě.]" a č.2, jejichž hl*vni paramerry uvád.í
tab" 2.I ne stfr ]7.

Z tabulk3 j* vi_d.ět, že v nea}tomod"cvanéB sta.lru je
ce}ková ]-cnivcst např. gchematj_ckého oka é,2 ále Gu]"l-
s,l;ranůa téněř 6a D+) t z če}rož asi 4} D přípať.á na roho-
vku a před"ni komoru oka" Jelikož tnezi h]_evnimi boůy
aka a tedy i mezi jebo uzlcvýrrri body je ve]-mi naiá
vrůálenost (obr.2.1.1), Iae připnsiít d"*}ší z je d,noůu*
šeni- přeůpokraů jed"inóho sťerj"ekóho pavrci:u, oůůě}u*
jíciho-to}l},i* Cvě optická, prostřeči - buv. reůrrk,l,,rl.nó
ókoo Stř€d. zakřívení tob.oto povrchrra }eži mezi 1"8,.2r
uzJ_ovýn i:cďenr schematíckólro oka č.1.

+)Dioptrie (D) jednotka ]onrj-vostí čočky n.opiické
sorrŠtary. F.ovná se převrácenó htůrrotě ohnj_skové
vzůáIenosti v mctrec}r {}D=3"/100cm).
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Tai:ulka 2.1

§c]:emati-cké oko č*} a č.Z ri]-e Gri3ls"tranda

č. } (přeParametr:

Index ]"onu(n)
rohovky
vnitrooě otekutiny
kůry čočky
jádra ěoěky
čočlcy vco]_ku

Osová vzdálenost. od
vrcholu rohovky(v nr_r)

zadní povrch rohovky,
předrrí povreh ěočky
zadní povrc}r ěočlqy
přední povrch ekviv.
jádra čočky
zadní, povrch ekriv"
jádra ěoěky

Poloměr, zalďivení (v

přední povreh
zadní povrch rohovky
přední povreb čoěky
zadní povrah ěočky
přodní povrch e}nriv"
jádra čoěky
zadní povrcb ekviv"
jádra óočlcy

Lomivost (v D)

přod.povrch rohovlcy
zadní povrch rohovky
přední povrch čočky.
zaoní povrch čoěky
jádro čoč}qy

llkviv.lomivost (v;§)

ěočky
oka vce]"krr

§kviv" ohnisková vz-
dálenost (v rnm)

přod,ní
zadní

rrealeom " akomod,

1r376
1r336
1 o 386,
},406

Or5
3,60
7 r?a

4*l46

6 1565

*í l í

+6,8
+]-0, CI

*6n0

+?,9tr1

+48r83
*5r88
+5r00
+8r33
+5,9É}5

+19,11
+58164

1l376
I,3]6
}l386
1,406

_14 ,169
+x8r930

nÉ

3,20
7 r?Q

3,8736

6052T5

+V g7'
+6,8
+5l33
*5o33

+21655

-2 §655

+4B,83
*5r88

+9 1375
+9 1375

r]4,94

+33,06
+7a i57

]",3 36

},4tr3

3,60
7 r2O

+Tl8

+10r0
-6,0

+48r83

+7 r?Q
+12,83

+2or2B
+59,60

-16,78
+22r42

].,336

],,4tr3

3r20
7 960

+7r8

+5l0
-5 n0

+48r83

+15,40
+}5 r4CI

+30,13
+68ý22

*14,66
+19,58

-1?r055
+2?ý785
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By}o navrženo mnoho reóukovaných očÍ. Na obr.
2.1.2 je schema red,ukovaného oka d,le §IúSí,§YE. Sklád.á
§€ Ee šťoríckého lonivého povrchu, myšleného 116T m
za rohovkou tjehd poloměr zakřivení r = 5155 mm), od.-
dělujícíJro vzd.uěh (nr = 1rOO0) od" prostřeďí-o TLZ *
L"333. §kvívalentní lomivost Ťoho*o rodukovaného oka
F = 16o1o D (BnNNum a FRÁNCfs, L962).

Red"ukované oko, tento z$eůnod.ušený mod.el optiky
líd.ského oka; má jen jed,en uzlový boď. Před.ní ohnisko-
vá vad.álenost je f = -L6r67 nurr, zaďní ť' = +22122 mm,
t. j. sítnice já uvažována v této vzd,áleností od. rnyšle-
ného sťerického povrehu a 23189 mm od. přeďního povrchu
skutečné rohovky.

Ve skutečností je oko rgnohem s}ožitější, a_ j3F
uvid.íme v d.alším, vyznačuj e se řadou d.alších zvláštnoB*
tí a nepravid,elností.

2,2 éeow§gg§.
P]atí-li ťše uved.ené zákony geometrické opti}qy'

plyne z, toho, že oko ned.oved.e současně stejně ostře
ŽgbrazLt na Óítnic* přeáměty r:acházející só v různých
vzdá}enostech od. něho. Zaostření do sítníce d.osahuje
akgp9éfi,§Í. Akomod.ace je schopnost §eryomeehanizmu řa§*
ffiereÍ'Ísko-čočka přízpůsobít lomivost optický ch _pro*
střed.í oka - v pod.statě oění čoěky - víd.ění d.o bJ'ízka,
t. j. do konečných vzd.áleností. V tomto snyslu se o při-
zpŮsobení čočký k vid.ění d.o ďálky (ďo,praktického neko-
néčna , což je rozsah asi od" 6 m řio e,o ) mluvívá jako
o d"eaakomodaci.

Ostrost zobraaení uávisí na vzd.álenosti přednnětu
od. optícké soustavy, vzďálenosti roviny obrazu od. této
a na ohniskovó vzd.áíeností soustally" Při d"ané vzd.ále-
nosti nřed.nrětu 1ze teův akomodace teoretícky dosáhnout
buá změnou vzd,álenosti- hlavní rovirly soustařy od sítnl-
ce nebo zrněnou ohniskcvó vzd,álenosti. U bíologických
eoustav přichází d"a úva}:y také možnost změrry ind.exu 1o-
llllJ, r

O tomn že se změr:y a}comod.ace lid"skóho oka d.osahuje
změnou lornivosti oění ěočky. l byl přesvěd.čen již Descar-
te§. 0 první věd.eckou teorií se-pokusíl HEIMHOIŤZ, jerĚ,
původ"ně vvsvětlova} mechanizmu§ změnou zakřivení povrchů
Bočť$ v Ó,ůsledku smrštění a uvolnění cilíárního Švalu
a současným tlakem sklívce.

Aěko}ív bylo problematí"c* meehanízmu akonod,ace vě*
nováno nepřehled.né mnořství praoí (přehled víz'napřo &
ŤOÁT§S§, tg7Z) 1 nen{ d.osud zcela vyŠvětl€§a.r ť poůstatě
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je ovšem mechaníamu§ znám, Jde térrqěř výlučně o změnu
žalcřívení a celého tvaru oění óočbrr ěínností cíliár-
ní}ro gvalu. 0 tomt ža §e při akomoáaoi mění zakřive-
ní před.ního i zaďňího povřehu čoěkv. se můžeme hravě
přeŠvěděít ponocí tzv.-purkyňových"Óurázt<ů, iež jsou
od,razem kontrastnjho pŤednětu (např. plamenu svíě}ry)
od. rohovky (vzpřímený, znaěně zmenšený a neskuteěný
obraz ) , * 

o9 
t 
předrd .F}gchy " 

rqóEť .(vz9řím*4, zmenšeir$,
ne§KltTecrr}|/ a Od. JeJa Zad.TLJ- PJOCť}Y |Prevra0enJr, neJ-
více zmenšený, skuteěď). Při akomoůaci §e velikosŤ
prvního obrazu nemění, d.ruhý se zrračně zmenší, třetí
§§ am§nší též, aěkoliv méně" Z velikosti těahto obra-
aů lze vypoěíát zakřívení uvedených povrchů (runrXrř,
1825)l ovšem nutno pamatovat, že námž vní_Eianá velíkost
ůruhého a třetího obrazu je zkreslerra tím, že od"raže-
né paprgk{r,jakož í paprsky vržené, přecházejí rohov-
kou a před.ní komorou oka.

Podle souěasných názorů j e mechanŤ"zmus akomod.ace
tentol Pod.nětem k akomodaei je neostrost obrazu rra sít*
nici (viz SCHOBER, 1958; SIIITRNOV, 19?1), aČkoliv např.
SNtrTHIINE (1971) tvrdí, že není jed"iďm pod.nětem. Oko
se akomod.uje bez jakéko}iv účasti věďomí, ovšem při
zménácn fixace pohled.un které mohou mít 4 obvyklé mají
vztah k vyšším korovým mecharrízw3m vid.ění atd.., vjem
vzd.álenosti se spolu s konvergencí oěí (viz od.d"íl 5.4)
může pod"ílet na břrtazlJ,) jenž-je souěástí akomoůačnriro
reťlexu (rO*,tnS , 1972) " PŤíkaz ke změně akornod.ace pos*
tupuje běžně z foveální sítníce stejnyni vlákrry zyalr.a-
vé d.ráhy jako osŤatní zraková infoiroraco, ale pbuze d.o
pretektální zow střednfuo mozku (snnunnov, 1971) o od-
kud. působí přímo nB vegetativní parasympatícké jád.ro
tzv. okohybného nervu (n.oeulomotorius); pod.le jiďch
autor-ri (JA1\,1PE],, L959; CÁMPBET,I, a 1ťťESTHEIMER, L959) po*
stupuje nejdříve d,o zrakové kůry a až od,tud, d,o střed.*
ního mozku. Je známo, že cíliární sval je ínervován
para§]rmpatíckýni vlá,kr{y uved.eného nerrrrr. (S největšÍ
pravd.ěpodobností zd.e působín .jak je to typické pro hlad-
kou svalovinú, antagonistická vegetativní ínervacer ts-
d,y také vlákn$ sympátiekými do ěástí ciliárního svá}u. }
Uved.eným zpětněvazebním okruhem d"rážd.ěď ciliární sva1
§e smrští, v ůůs}edku čehož § e u. v o 1 n í ligamen-
tazní aparát (Zirrnova zonula) r $& němž je ěočka závě*
šena* a tato působením elastíc§ých si}n které ji nut{
zaujrirout co móžná nejvypuk}ejší-tvar, změní zaĚřivení
h}aÝně před.nír a19 í zadní stěny. Současně qe před.níh}aŤně_před.Tír,a}9 i- záání. s . SoŮčasně qe před.i}í

, ,., ,,,-" !,VJb _,
zrr:r,ir.i* 1r.llvrrrtrvi *- 'al s l j, c v óůúÝiprO§ u"r- § rr*ii.i §ů il,rrll$r".r,§}TJaa,\Ll,Á \J.,:J_L\wl$l1Yr, &J)l J6 v Ě)\J

htrorrbka pieůní {oryory .a *téá příŤru ,p"FnšT č9čtcry, ,kĚsŤ*to její přeďozad.ní přůměr se- zvětŠí. Také obvoá-(ekvá-
. \ Ý ? V V, Ý -tor) oční čočky §e posouvá kupřeďu (BURIAI\T a ALLEN,
L955; BROlTl,{o 1973). Z toho, že pŤední pól čoěky je 7,a
akomodace mnohgry_ Tíc vepřed,u než zad.ní vxá*u od.,půvoň*
ní polohy, je ďě}án závěr* že se kupřed.u posorrvá í jáů*
ro a anatomický střed čačlry (gnowffi, }9T3) - viz obr.2"2,1o



ůby,2.#*1 Tvar ěočky Z9*}etého
bex .*komu&*oe, ďo]-e
{ů]"e BRO"!"í§A, t9Ť3}

ě3"ověica* Nahoře &
akor***.age ]"0 §
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Z optickdho hlqďiska nejzajímavější je však změ*
na tvaru před.rrího pólu óočky, jcnž se § akomod.ací d"o
b}ízka příb}ižuje trcuže}ovítému, Ťedy střednÍ ěást ko-
lem op"bické o§y čočlry nabývá mnghcm menšího po}oněTu
zakřivení nežlí zbyLé částí, }okonce í na zaůním pólu .
byla pozorována tato tend.ence (BROW}T, 19?3). FII(CÍ{ANPVÁ
(L937 ) toto připisovafurůzné tlouštce a různým e]astíc-
kým vlastnostem pouzůra ěočlry v různých místech, z8.-
i;ímco obsah pouzďra povaŽovafa za poďďajný. BROlli§ však
z jístíJ- (L273)r_ ž* sice .pouzďro ^ 

je 
_ 
iie jtenčí_u 8ólu,a}e jeho tlouštka stoupá k periferii rovrroměrně a ža

§s těay v akomoáaoi prajevuje před"evším pružrroet obsa*
hu pouzůran

RozdÍl v optických vlastnosi;ech jáůra a kůry čoč-
kyo j9nž má 3.1a§ný_vliv_na zobrazovací vlasti:osti oka,jé znám. BROIťN_(1973) připisuje také vznLk kuželovité-
ňo zakř,ivení pórů, ir.ejvýraznější ve věku kolem třiceti
let, různé elasticítě jJ.ůra a kůry ěoěky; tvar akomoůo-
vané ěočkv dětí a ]-iďí naď 45 let se blíží kulatému, Už
lv-EÁtE (L962) uvád.í, že čoěka je pružná. FTS}l§Ft (19?1)
zjistil , že u nrladýeh ]_id,í je jáďro čoěky méně elastic-
ké než kůra, že tento rozůí1 stoppá d"o věkn kol*m tři*
cetí ? _pak stoupá absolutriě r. ^a}e. h}avně re}atiirně*FruŽ*
r:ost iáára. kte}á se koiem 60 let vvro\rnava s pruzností
kůTyr"která mezítím tctesá. ,Pozůěji ji_snad" i převýší.
Fřitom předozadní průměr jád,ra sé s věkem nemění, zatím-
co kůra neustále roste (via str-8). Přeůevším těmto okol-
nostem připi*uje BBOlilii§ hlavní rolí pří vzniku zvláštnÍ*
ho tvaru akomoďované čoě}ey,

Je možné, že zd.e spo],upůsobí *. koloídně-osmotíckó
změr:y v oku a-snad i v čočcb (ttunrznr 1956}*

Jak rrkázaha řaůa autorůo tvať a t}ouš{ka roitovlry
§e § aicomoůací aktivně aní pasivně nemění. I poůíl yněj-
ších očních svalů se zd.á být za normálnícir okolností w-
louěen, ačko].i"v u 1í*í, u nichž bytq čočka pro rákal
operativně oďstraněnao by}a pozorována jejžch kompenaač*
ní ro].e. Tito ltd,é rrykazújí někďy prý akomoůaci až ůo
315 D (BETTMA}T}T, 1950).

. 1 aqt,iejvzd.átenější bod", }tterý ctokáže oko a}<omodované
d.o d.álký viďět jóště ostře, je nazýván v:rd"áleným_ bod.em
áko*oa*be (puncŤum remotu"m, ň.=. ) o- nejb]ffiffi-6ffi'l-Ťffi6*
ný ostře při. maximální akomod,aci ďo blízka - blíg§í§
nóae$ (puhctum proxímumr p.p. ). Pod.]-e toho se*pmd,á-
1ffi6§ti mezi těinito d"věriia- nbaý říká rozsah akoň,od"ace či
hloubka akorrod.ace. P*r€Itrotum je u noffi
Třťffi*§**r 2.5} v nekonečnu" P*proxímlfi[ se s věkem ne-
nstá}e vzůa}uje od oka, takže zatímcc u průměrnóho sí,It€*
*ropického t5-letého d"ítěte je zhruba 9*lO cm oů hlav-
níhó bgd.u oka, u JO-letého ělověka je taŤo vzd.áienost
así 13 cfill tl 40-1etého 17 c§ir u 45-1etóho 25-35 Gfi* t}



50*1etého už kolem 5O
mod"ace jed,ince* Měří ,

mod"ační rozsa}r
A

2L

ein atd., TÍm je ó.án razsah ako-
se v ůi*ptrLÍch, teďy kupř, akg*

11
:3 furp

vg
ku

věku 15 let je průn§rně L/* - 1l0r1 = 10
5O let jen 2 B* (Ovšem např. krátkozraká

Dave
, v3§Tar§L

vě:
§§6-

ba raůře mÍ,t rozsah a}romoůace t0 D, jenomŽe v absolut-
ní*h hodnotáeh rnez*- 10 a 5 crrr před" ókeu. )

Původ.ně se nrě}o_ n?tan._ž_* p.rgmotr.im od.povíd.á úplně
uvolněné akomod.aein bylo však zjištěno, že zvýš*nrya ús5"-
líe lze oko akomod"ovat do dálky ještě L ra p.remotum
(rvRivopr-, 1950; brtjETZEr 1956). íakovó akomod.aei ge říká
ncsatLyqí. Můžeme ji pozorovat například, u krátkozra-
ffi

ffim-osÓ'6. Vzniká ubánka, záa je správné mluvit o akorsg-
dací d.o nekoneČna Jako CI ůezakorood.aci*

Ťato otázka je spojena s prob}énem tzv" k3iů§ .airq:
., Je. známar"že LařZ v zoiném polí chybíffi

poonet K aromoO.aói (např. ve tmě}, iuou oěi ělověka á:co-
nrod.ovárry přibližně na 1až 1n5 D, tedy asi ůo vzd.álenos-
tí 2/3 až 1 m (tzvo |'noční krátkazyakost'| - SCHOBER,
1948; "vTESTIIEII1,1ER, }963). To je Ťzv, fyziolosLcká klid"o-
vá poloha akomod.ace (vunsrHnulffiR a BLAIR, L97n; nB, vaz*
d.íl-od ní je *zv, arra*omícká k}íc}ová poioha akómod.ace
(0 D), ted.ý ak+nngd,ace áo nekonečna možnou bez zrakového
podnětu jedině po smrtJ. nebo při úplné paralyse akomoďa-
C€.

Logícky q toho plyne, že akomod,ace ůo,d,á}ky - qtej-
ně jako-do -Utízka - je- aktivnírn proce§em, d.osahovaďm
nervovou činností (TrnsrHnlMER a BtrATR, L973 a) 

"

Jako fyziologickou klid.ovou polohu akomodace Lze
ted.y oznaéLi stav furrkění rovnováhv akomoůační}o apará-,bu Óka. Ovšem ani tento stav není ábsolutní, í\ýbrž jďe
o neurstálé kolísání akomoůa*a kolem určité štré*ní ňoá*
noty. Ani v přípaůě fixace oka na pozorovan;i předmět §s*
ní ákomod"ace v ábso].utním kliďui systém je v tzv. nesta-
bilní oscilaci (stanx, 1968). *rirpl}itud.a těchto fluktuagí
je^_průměrně .g r? D., Frekvenční 

"gg§t,rqn 
ííne]rlid.u akomod,a-

ce|| je velmi složité; nejvýraznější, isou ťrekvence kolem
0,5 Ha (CÁ]lIPB]rrl a W§§Tnsri,nnn, }960). Y d.r3.sled"ku toho §e
znaéné mění i ostrost z*btaaení ira sítnic§.. Z toho pak
p}rne, .ž9 ztak.pří prági_ s jemnýgi detaily za_ztak.ové,
náročných podmínek r"ďaleka ne veškerý ěas využívá k zís-
kání oštrého obrazu. 1lrníká o*áaka l Je to ned,akone].+*
systému nebo platí systém tuto cenu za jinou výhoďu ?
ar.,PPnm (1958)-a ta.ké FaNDER (1964) považují osci]ace ako-
modace ga inherenŤní snučást jejího mechaňízml7i Zv$šení
i snížení lomivostí oka oproti op"bímu zhoršuje kontrast



Ťzv* synkj;ne*lské tgias. Jc ařejraé,- áe nervo\rý ímřuls
ke áfilěke áfilěáě- ákomoóáCe- $é 'úxce sp jet g. lmpulsery_ Lg§glyb*ďch oenter }c vergenčnímu pohybu obou oěí (sCnOnEn,
1960) . Avšak z,a nópříi;omnoští' ob jektu, j enž by moh
být vnímán bínokulárněo _ted.y oběma očimá současně,být vnjJnán bínokulárně, ted.y óběna ocj.ma soucasně, řl€*
kryje §e tzv, akomod,aěni konver€§ence § akomod"ací: o§y
pohled.u očí se kříží buti" přeů nebo za bod"en l TL& nějŽ
jsou oči aitomod,ovány* K přesnému dotažerÉ lrergenčníh§
pohybu j e nutně potřebný %Tako\rý poůnět. Poměrná hod.no-
ta aClg- (kvocíent akomod.ační konvérgence/akomod.ace) je
používáilá rr k}ínické praxi, má však i "beoretický rýznam.
lnuví totiž o relai;irrní §amo§tatností ,běchto d"vou pro*
c§sů, jelikož jo známo , ža i za nepatolagí.ckých poitmÍ*
nek ,bento kvocient může být různý.

Latentní d"oba akomod"ace (*e06, doba od raěátku pů*
soberrí pod.něŤu do aačátku zněny akomod.ace) je y prů§eě*
ru 36CI*380 m§ek, ,v přípaďě náhlé změr6r pod"nětur &ls jen
kolem 100 mseko při nenáhod.ném, přeďvíd.atelném, např.
sinusoid.álním pohybu terče vpřed a vzaď {Sr.g.nX et &1* r
1965). lfaproti- tořrru laŤentní- d"oba ver6enčního pohybu
oěí na náh:.3fi podnět je 1?0 msek* (nasnsx.ss a ť/§SŤH§1},§R,
1961).

Ad.okvátním podnětem pupilární reakce {vi.a odd.íl
2.3) je, jak znágo} %reéna. intenzity osvětlenÍ sítnice.
u svnřinetictérro zůžení zornice .ie však stímulace oď-
lišhá. Zaéíná o.25-0.5 §ek. po záčáttcu konvergence,ač-
koliv latentní d.oba pupilární reakce na světlo je ob*
vykle kratší. Pod.le Šcnonnna (1960) pŤíc]nází pŤíRaz
k- zúžení zotrlLc při akom&d.ací z okohybného centra, T€*quluiícího konveřgencí. a to přígo d,o paras.rrrupatického
5aará pupilární rěakce, které-s ním soilsed,í. Íiiení ovšem
iyroučéná ani před"stavá starších autorů, počínaje I{Elr}I*
nÓrT zntn, 49 v -pt,ípad.ě synkinetického trias j9 gúrirární
reakce spíš spjatá s akómoďací, § níá má společné para*
sympatícké jáitřo, aěkolív inervaci akomod.aěního aparátu
a- d.uhovkovýěh svalů nel ze považovat za id.entickou ('fťEST*
HET},{ER a BT,AIR, 19T3 b).
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t§UšlNOVÁ (}9?1} popírá vzáiemnoi,l pod"míněnost
tří součástí trias i opoůstatněnost názvu "akomoůaě-ní konverg€rrserr* Je jisto, že zorn:ice doved.e za uraěle
vyvolaných poůmínek rea6avat samostatně jen na akomo-
dáci bez soúěasné konveřgence a obráceně, ale z rela-,bivrtí gamostaŤnosti motorickýqh drah těc}rto tří fur:k*
cí (LO§ťEN§T§I§ a LO§\i,ť,§li§,§LDOvÁ, L962) ještě ne}zQ 1{lr*
vozovat jejich úplnou nezávís3-gst- SpíŠe se k}oníme
k názorui Že poůle okolností může F.ažďá komponenta
ve smyslÚ teo}ie regula*e působit apětně na zbylé dyě
(víz \ar'é TOATES, tg7Zr.,L974)" Akomod,ace je tozhoďně
Ú;innýra impu}sem k aspóň ěásŤečné (akomod"áční) konver*
genci- i k synkínetickó konsbrikci zoyg,:"íc,

Yýznam synkinetického trias spoěívá v zajíšřová-
ní pokud. možnó ostrého prostorového vid.ění na ma}é
vzdáleností l nřiblížení- obrazů na oborr sítnících k J.d"en*
tickfin polím á jejich ud.ržování akomo$aění vergencí
v melícň obou cěnřrálních jamek usnad,řiuje fuzí obrazů
% obou sítrric a také stereóskopiclcé víďění (viz TI.d.í}
příruěky), zatímco zůáeni zornio re}atívně rozšiřuje
óh.niskovoú irroubku soustarlnr, která by byla, jak známon
rnnoirem menší za akomoďace d"o bJízka než ďo d"álky.

l,ia akomoůaci má vlív mnoho ťaktorů prosŤřeůÍ* MU§-
ŤZ§ (}956) í SCHO3ER (1960) uváďějí záviŠ}ost akomod"ač-
nrrr{o rozsahu na ínienaLté osvětlení. Pod"}e §CHOBERA
(1958) nůsobí na ryc}r}ost akomod.ace silná tělesná i d"u-
šeÍní'úiiava, jakož-i některá farmaka (ko$ein, strych-.\nin). Pokud. jáe o vlív zrakové únary, názory ge }íší,
zdá se však Óprávněýn názor ZIL3ERA a GUREVICOVE ff"950)
a DUBOI§*POULSEI{A (1969), že §e tato projevuje na dy*a-
mice akomod"ace tvLz TI. d.Íl příručky ) .

2.3 l'otopupiláÉnÍ. r.eíleě

Hlavní ťur:kcí servo§ystému d.uhovka-zorníce je re*
Eulace mnoŽs*ví světla vstupujícfho d,o oka. Je to sieo
ňrubá a ned"okorralá regutace, á}e poměrně rych]"á" Latent-
ní d.oba pupilární reakce na svěi;lo trvá 22O až 370 msek.
a závisí, frod"obně jako její ampl,itud.ao krlavně na inten-
zitě a ná _-proše poČ,nětu- (áa neměnného světelného to\3) l
áái" na vý-ctrozím-stavu ad"aptace.zraku, TLa výchozí ěíři
zorníce a.-také na věku jeďince (rnr"nšxn, L965a SC}IUBERT
a THO§§ , t965), }Jlaxímálňí rozsah reakce (průměru z-ortrtí-
Óu) já ásí"od-7n5 do 1r8 mm, tedy plocha uornice se mů*
že nBnit zhruba LT-ZOnásobně.

Aclekvátním pod.nětem je tedy zména intenzíty osvět*
lení sí,i;nice: ieií zvlíšení vede-lc zúžení zorniě§l Fo_
kles k její ďiiaŤaci"- Prá}r reakce pupily na světlo je
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o něco málo vyšší nežli absofuŤní práh svěŤe}né citli-
vosti zraku {víz od,dÍl +.2}* Aďaptace na svétlo a tmu
má analoEický v}iv zcle iako na světelnou citlivost
t§.&cmrOvÍč a" ŠgcnmovIčn "}964). Iulezi prahovou intenai-
tou a trvánfin světelného podnětu platí vztan In.t =
= konsto o přičemž však hoánota exponentu n jg různ-Í
podle tohon jaká je půvoďní hlaďirra osvět]ení (jasu
pozad.í).

Zornice reaguje různě také pod"le tohon zd.a je pod*
nět trvalý nebo kráttoaorý (rteš;. proto někteří autoři
rozlíšují- tonichý a fázický ťotopupilární reflex (ar.,n-
xAl\lJHJlJtsr J-2,(J). V prlrrl.Lm prlpad.e docnaz]. po poÉneTu
střední až glabé inténzíty nejdřív k zúžení a pak k ur-
čité rcdílataci (znovurozšíření) zornice, která §e po
asi 0r5-2 min* ustálí v urěité rovnovážné poloze (nOn*
NUNG, L966), kdeŽt* na velmi silď pod"nět §§ zornice
po poěáteční kontrakcí zúží ještě víc (tzvo násleďná
tlonŠtrikce, óasová konstanŤa asi 2 nrin.). Naprotí tonu
f ázj-cká konstríkce pupí}y (r:a fleš) probíhá zpočátku
poměrně rychle (ůle I0W§},í§TEII{A a FRIED}flAi§A, L942, rych*
1ostí 5,4 nm/sek.)o v d"a}ší ťázL se reakce zpomaluje,
Celá taio konstríkce trvá 0r5-0r8 sek., výjimečně ďéle.

Dílatace (na snížení intenzity světla) má dei.ší la*
*entní dobu * až On6 sek* É a zrraěně pornalejší průběh:
poěáteění rychlost je 2r2 znm/sek.7 reakce skončí něk-
d.y, až za 3 minuty.

Systém ďuhovka*zorniee s€ §rrou n§rvorrcu regulací
je nervovým §erŤoffie*harrizmem par exoe3}ence - sB všemi
ÝlasŤnostmí takovóho mechanízmu, jako jsou nelinearíta,
nepřetráLtá činnosŤo velký počet vstupů a adaptabilíta
(srmx, f968).

Pokuů jde o l'aaČát*k" reakcer, v minu}osti byJ-o §e-
málo sporů- Ó tom, jsou-li přijímaČi pod.nětu normá]ní
ťotoreóeptor§r sítnice a je-li ďostřed,ivá &ráha reťlextr
spo]-eěná- s d"Íahou vjemověho }nechanizmu nebo je pupílár-
nÍ reflex vybaven sámostatngu aťerentací. Někteří auto*
ři se d.osnd- kloní k tóto drrrhó rnožností na aáklad,ě toho,
že í t*p*zraké oko (viz s*r"{O) *á zachovangu fotoptlpi-
1_áxní réakcí* Avšak KADL,§0OTÁ (1965), která zkor:xrala
jak pupílomotoriekou, tak senzgrickou zrakovou adapŤa*
Ói tupózrakého oka, ěprávně _uzavítát, Ť9 je, zďe, zachová,
na jed,nod.uchá percepce a světelť[á cítlivost, která sta-
ěí ř vyvolání pupilární reakge* *.BP§R}T se spoJ.uprac*v*
níky (igsl, 1959; l962) zlistili, že křívka závislosti
tétó reakcá na aŮaptací zraku má téměř shodný průběh
s normální psychofyzikálně na:íIěřenou křivkou ad.aptace
na tmu a že na pupilární reakei na svěŤlo se od.zrkaálu-
ie také Stílesůř á Crawťord"ův iev (viz od"d.íl 3,+), IJza-
íríra3í, že přijímači jsou normální ťotoreceptory sítni-
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Q€l ted,y ěípky É. tyěírrky, éíJnž je současně ďokázárr
obřovský raásáh účínnosrcí fotopúpílární reakce" §ie*
méně BOUIVIA {L962, 1964) na pod"tre}aůě vlastnÍch pokusů
d.ospěl k závěru, že průměr zorrtiee oka ad,a5:tovaného
na světlo závisí pří trva}ém působení světla čístě
o,t č*.nností tyčiněku coĚ však-je v roupCIru. ne§err §.vý*
še uved.en.rími výsledky. ALEI"A}TDIIID]S a KOEPPE (1969}
rrapříklaď- z jistiti, Žu spektráiní cítlivost pupi}ární
reakce na záblesky světla sled.uje skoto"pickou a foto-
piekou křivku světelné cii;iivosŤi (obr.2"3.1) a pří
řůsobení trva}óho rovnoměrného osvětlenť že se maat-
hární cit-livost pupilární reakce posouvá ke kratším
vlnovýu d.élkíT (l nff( = 4B8 nro) ._ Z .tohoto p99u9u.vy-
vozují, že při trvalém osvětlení sítn:lee převažuje po-
d"íl ítn,96yýghtt g |tueleďchí čípků rrad. l|dervenlimít'. AD*
ilIAN Q,973) ve §}f,aže qysvětlli..rozpor^mezi výsled.l1y
BOUMOVÝMT a ostatních auŤorů nrěříl průměr zornie u ogob
s poruchor: vid"ěni barev. §ospěJ" k aávěru, že ítstatlekýtt
prŮměr zorn:lc je za fotopických pod.mínek osvětlení ur-
ěován vnímanou- jasností a že je krajně nepravd"ěpoďob-
nó* áe by za reakci zornie od"povíd"aly výltrěně tyčirťgy"

Korďrorttaae úd,ajlÍ, z různých prací veáe k prakt*c*
ky jisŤómu závóru, žá receptory pupllárního reťLexn rra
svěŤlo jsou nejen tyěínkyr, nýbrž í čípky (rci,tntqsrp:m
a IOE\TEŇFEIDOVÁ, 7959 e I96?i AI'PEfil§ a CAlVlPBEt}, ]-962i
rE]s DOESSCHATE a ALPER}T, L965; AD}1IÁ}T, L973, atď.).
Ostatně, v pro§pěqh ěí.pků mtuří i d"ávno a:n.áiaá skuteč-
nos*, áe pupirářní reakcí n8, světlo Lzo nejsnáze vyv*-
Iat z rovéátní, gítníee ingnms, 1§40; AIJ},HO§§ a !{AR},&§,
19??)" ?ravd,a, BOUMA přísně rou}íšoval ruezi ťunleeí a*r*
nice na krátkod"obé poáněty, kůe roii ěípků uznávatn a
steady-state reakcí. Ťoto rozlišování j9 oprqvn§né: _ji-
nak rbaauje zgrxr.ica rra náh}ou znrěnu osvětlení, které
pak půsónř určitou ůobu, j5-nak na ťleš (záblesk) p !eš*ta jinak na sérii aábleŠxŮ různé ťrek,yen*e. OvšemrBolJ*
MOiíř distribuěni křív}ry pupilor,cotoríaké sj"tlívosti síŤ*
nice vykazují u steady*stat* r*akce maxímu,nn ve ťorreální
a parafoveální oblasti.

Ťaké skutečnostn že aúžení zorníe zaěíná rr tonio*
kého reťlex: při jasóoh, které jsou.zb,ruba lCIO0krát qyš-
ší než práh táa5oý:éUo ráflexuo mluví, jak se zd,á, o rCI-

ý. "'bJL §:-p§u aa ťotopíckýeh podruÍnek (AIfiXAl§DRInT§r 1973}-

Z tyčinek a ěípků pokraěuje regulační okruh vzl-
stupn8, boare vš*ho- sambstatffit vl{tny (4ar§rys _KÁpp§R§r
1973) áo- ciriasmaŤu-' kd"e po}ovÍ.na n níeh přeehází T}* 9pač-
nóu- stranu a polovina pokraěuje ria tdže gtraně. Ťěsně
před. vstupem árakového- traktu- d"o iaterálního genikulá-
iu {.vía s-rO) se vtákna aťerentr:í pupi3árn{ dráhy od,-
větvují a jůbu d.o pretektální obtasti, ležící na rozme-
zí přěanírró a střeáního mozkun kďe §e po obou stranách

tvlstřeďní č{áry nacháuí po jed.noiir jádře tóhota sy*ténu (}{A*
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Obro P* § (ai §pektrální e:[tllrrost pupitrární reakes n€[
trva3"é gsvět}ení ve siovnání se skoton*c-
kou křivkou spektr"eítlivostí eTE (-*l*);

(b} skotopiqká_a řotoplok{ (ptnéo resp,práaů-
né kroužry} spektřátní .cltriŤost Ďuřlrár-ní reakce na zábleskové světlo (d.3"e ALE-
NÁtrDRlDl§§ a K*§PP§I{S' 1969)
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GOUN a nÁl{§CIl§, 1935). Jád.ra jsou vzájemně propojena
komisurálníni.vlá.krry. Má se áata, že- pretektálnř jád-
ra obsahují ťázžcko-tonické neurorly obou typů - tŽv.
on3 i oťf-neuroqy (viz oďdíl 4"1).- rrvní týp ůráždí
bufuy para§)nnpatic:iérro pupilomótórického jáarr, t {erétvoří součást většího viscerálního oko}rvbňého iádra
rre střed,ním moaku {vl,z oáóí1 5"l), d.rrr}iý typ čírrnost
těch*o burrěk tlumí* §er"r.rony prvního tvpu výsírají ao
pupilomotorického jáůra signály po rožsvícění póanětu
(fázický vlív) a v pŤípad"ě, že- sŤětetný pod"nět-trvá,
také v jeho d.alš:h průběhu (vliv ton,ický); neurorly
druhého typu pak signalízuJÍ po ahasnutí pod.nětu (C**
1í*,G§I01{§ et al. 1 196S; SP&AGU§ et a}*5 19T3}.

}upilomotgrícké jád.ro (rr jád,ře okobybnónn} *en{
Iatara]"izováno, ale tÝoří neroxd.ěl*nou struk,b*ru rre
střední čáře střed.níJro mozku, čímž §e vysvětluj e přís_
ně oboustranná konsensuálnť reakce zornic (SItilT0 a
Z3ROZYiVA, 1970)* Obě sčX reagují zhruba stejně bez oh*
led.u na to, zďa světelď poďnět působil na jed.no nebo
na obě oči, ovšem v přípaďě osvětlení obou oěí je re-
akce větší. l§ejd,e však o prostou swnaci: reakce je
menší než bychóm oč*kávali pří úplné lineární surrnací"
Ani stejnost reakce obou očí nelre absolutizovat: Do-
dle šacĚtqovrčn a šacnmov:čn (1964) jsou zd,e značáé- in*
t erínd,ívld.uální rozůíly .

(s:moxs a oGI§ (a967} zjistili , že v přípaůě fo*
veální stimulace jed"noho oka nezávisí práh reakce v pod"*
statě od" hladirry ósvětlení, oka d.ruhého.)

Dále jsou impulsy ved"erry paras}mpatiekýmí vlákny
okolrybného neí,u,u (n"oculomotorius) d.o para§ympatícké-
ho ciiiárního gangJ_ia, které je v oěnieí za okemn od-
kud, krátkýni cíliárními uerr4y pronlkají d"o oka mimo
zrakový nérv a zásobují, zde zužovaě (šr*rtter) pupíly.

Sympatickýroi nerry jsou svaly ůuhovky zásoberr3r
?, tav. intermeďio}aterálního jádra, Jež se nachází rra
rorhraní krčního a hrud,ního segmentu a v horní ěásti
hrud"ního segmentu míchy fuffi#; toto vysílá ner*
vová vlákna d.o tzv. horního krění_ho (cervikálního) iáa-
lla, .je}rož ngq1CIn{ př]Ji9 irrervr-ljí :?ršiřovač (d"ilatářor)
pupily. Rozšíření zornice se vysvětluje jed,rrak pasiv-
ním uvolněnírn sťirrkteru, jeonak aktivním smrš,i;ěním d.íla-
tátorli;- Ee ETerému signál o změně osvět3ení přichází
přes horní hrbollcy {viz **l0}, icteré jsgu přbs raozkový
knren a míchu nervově spojeny § intern,led"iolateráIním
sympatickým jádrem*

Y zásadě pracuje tento ssr§,oaechanizmus tak, ž*
zvýšení osvět]-enosti sítnice vede ke konstrikei puBJ"ly,
v d,ůsled"ku ěehož TIa síinici dopad"á méně svět].a , óož jó
u&se pod.nětem kc u§orrlišoršíření atd.. líavíc však sorrčas*
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ně § tím probíhají v sítnici (a ve vyššío}r etážíeh
zrakového systému) d.alší přizpůsobovací procesy. Sám.- ' 'pupílární serrrsmechanizmub má vícero vstúpů (víz níže).
PoÓ.te některých autorů působí" zd"e..také prgpriocepce
z ůtúrovkovýcřr svalů (ša-cnivovIó a Šacn-itovrčl }964) , za-
tím však o Tú chybí jakékoliv důkazy.

Jako všeehny_bioloqické automatíekó regulaet, i§j" tato vysoce ne}ineárnÍ. l_\Te}ínearita má mnoho zd.rojů
nB" různÝ-ch úrorrních! na optícké" fotochemickée ri€Tvo-
vé (poěinaje sítnicí a pubitomotoríckýn centróm koněe).
Protó není-vztah intenzí.tý pod"nětu a ploc}ry zorničky
ad,itivní. ZceJ;a přiUtižně sóuvisí šíře zorrr_Lce § loga1
ritmem intenz$ty osvětlení sítnicen_ ale ani to neplatí
d.oslova, nebot iento vztah limitují ad"aptace zraku1
l:lzná látence nizných komponent róakce á konečně také
nechanické hranJ.ce r.lzšířbní a zúáení- zornice atd*
(nonxrumc a STEGElffAi§ji,, 1963)-

_ V pg§lední ďobě zkouraají regulaoi, ťotopuqílární
reakce sínusoiďá]-ně časove s6 menlgr stimu]-aqÉ různé
ťrekvence" ByLo zjištěno, á* sínusově nfuqjící světel-
nrí pod"nět vyÝo}ává puptlární od"ez\ru maximálně § 50%
ú8tiiností, bokud. rrét?ence míbání nepřekročí 0r8 Hu *

za wšších frekvencí k3esá účinnost ,reakce v důsled.ku
1ateÍrtní d.oby, která způsobuje zpožáování od"ezqy zoT-
nice 7,a pod.nětem. lrlapř. ko]_ísání světelného toku frek-
vengí trb.-Lr5 ílz zpoŽáÚ;e fázově reakci zhruba až o
1800. TÓ prak*icky- rrraměná, že místo kompenzace změn
osvětlení- sítrňce' ved.e reflex až k ďevateronásobnému
zvýšení, fluktuaci osvětlení ve srovnání sg systémem
s vyřaaerqrm pupilárním rgflexem (LnuŠrmovÁ, ig?r).

Ý ? |yra !ÉĚ rjištěno r _á2 amplitud"a zužavání a rozší-
řování pupíly je výrazně frekvenčně závislár, také ov-
šem nelinéárně. .ierixož s rostoucí frekvencí stimulace
amplítud.a nekrásá rovnoměrně 9 přiblílně gři frekvencí
O95 I1z znovu prud"ce stoupne. (SACI-INOVIC .a.SACHNOVIC,
Wa+; BOUI,.,IA a-BAG}íUIS' r97r). Na míhající světIo fřek-
váncÍ naď 2-215 Ha zořnice reaguje už- jako TLa stálé
osvětlení*

ŠgcnirOruČ spojuje výše uved.ené zvýšení .anp_litudypři frekvenci stimulace ar5 ryz s tzv. spontánním_ ne*
XliC.ern zorniěky. Je ďávno známo, že i za podmínek ne-
nrěnícího §e osÝětlení sítn:ice pupily obou očí současně
térněř nepřetrži*ě rrění svůj průměr. Ánp}itud.a Ťěchto
osc!].ací- j. obyčejně d"o 0rl mm, někd.y však d.osahuje
i 1 nun. Pod.le někteqýclr auiorů ve tmě tytg osci}ace
crrýnf (ronwpirpplDovÁ; 1958; pEIEšKA, L9i3) ? poůle ji-
ď-ch (souun, L964; HORNUI,ťG' 1968) jsou i v,e tqě. Ťyto
s-Bontánní fluktuace zornicen obyěejně nazývand bi§§§§,

,]
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mají frekvenČní rozsqh aqi od" O11 ůo 2 Hz s maxim*m
koíern 0,5 Hz. Viasi;ní příěina hippu není známa; ďle,STAaKA (L962) t Hontrutrce {1968) jetro původ" není Y T**
gulačním okruhu ťotopupilárního reflexu, ŇUyá jinůe
v C]dS.

Ani v tom, co považovat za hippus, není Úplné
s}rody. BOUl\,[Á a BAG]{U]S (L97L) pod hippem chápou pouze
spontánní oscilace § trváním _periody kolem § vteřin,
t;dy § velmi nízkou ťrekvencí kolem ar? §n. Pakusilí
§e ájistit jeho pří,ěiny, avšak -oezúspěšně. Pozorovali
však , že zvýšená d.uševní ěinnost a pozo tnost tyto o_§*
cilace tlumÍ, proto tento hippus spojují s relaxací
a celkovým uvolněním.

Pupílární reakee na světlo je poměrně přístupďn
objektem pro stud.i*rn biologických regulacÍ. Je proto
čaŠto zkoumána. Exístuje celá řad.a nrod"elů tohoto §y§-
té$u ěí §erYomechanizmu (ltoRtwug a, §Ť§GEBlÁl§, 1963;
§TAfiK, 1969; VARJÚr 79T39 atá.). Jed.en je na obr,
2*3*b"

Je ovšem nnésia, že zaynice reaguje rozšířením
i na nesvětelné poaňěty, napřo na ilórěst a enocionál-
ní nod-rážd"ění. lólestíÝé poďněty d.ospívaií k intemte-
d.ioiaterálnímu jádru přes- horní"hrboiky i .přímo _přes
míchu (mr§Ns KAppERS; 1973}. furořní vzrušení působť
z mozkové kůry přes horní hrbolky, které §e lr posleď-
ní d"obě ukázaiy být významnýla integrač_ním,q regulač-
níril mezisenzorickým centrem (viz II.díl přírqčky).
Rozšíření rordčký lze vyvolat i z _kůev ěelních _a zá-
hlavních laloků mbzku jako průvod"ní jev při oěníc!
pohybech. S tún souvisí í tzrro sakad.ické potlačení
iotópupilárního reť}exn před a v průběhu áicokového oč*
ního'póirynu'(zusnn et all , L966) _] viz oddíl 5,1, Na*
proti- tofuu bvlo v pokusech ria zvířatech pozorováno-zú-žení zorni-b, wv-olané % jad.er a }cůry mozečku (lCH"tnr
a D0ťťNMA§, t9Ť0); Znffi je-také pupírární reťlex na
stímulaci"vestíbulárního ncrvu; např. při otáčení po*
kusné osoby v rotačním křesle áe zbrnice nejd"říve zúáír
což je qrstříd"áno jeiich rozšířenún, které posléze
přecňází've střídaŤé- zužavání a rozšiřování - hippus.

Veškeré mimozrakové vlivy na pupílu lze shrnout
d.o srroieěné kateqorie orieniační reakce, ůle PAVT.,OVA
,iupob:níněného reřlexu,ffi ekologíc}ry,
jeirž má na rozd.íl oď ostatní,ch nepod"míněných reakcí
řýraznou schopnost vyhasÍnání" Již y ř+1949 pozoroval
C"rnZnn (a po irěm aatŠí autoří) změny latence a průbě-
hu pupilárního reflexu při vyhasínání orientační reak-
ce.- Dlouho d,iskutovaná otázka, zd-a lze vypracovat pod.-
míněný pupi}ární reťlex, §e zďá být zodpověuen§, k}aůně*
MOROŇ á črmonr (1962) síce tvrd"í, ža jei vyvo}at &6-
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Obr" 2.3.2 FurftČní moďel pupílonoi;orj.cké reakee:
B(t) ,* světelný pcd.ně*o I§ * stad,íurc ne*
iineárnítio přenosu, i-'', rlz - doiní ETCI_pustě (iow pas§ fi}ue*s}] e * paraielní
útiunn I - štadium suma*á, x(,bi, y(t)
nervová impu],zaee (přenos qígnáj,u) ,lP É
průněr zorrulčky (cile VARJIJ, L9T3}
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lze,ovšem *.rrro zné,né -|r1-*' zatndcpří ponhé před,*
stavě si}ného sv§tla_je v}aslně také podrríně_4ý,n re*
flexem (šRcHtvovlč a šÁcnttovrč, L96+).=-za- zmŤffi zůe
sto j í též práce skupirry pracovníků ltarvarůské univer-
sitý v če}e s KAHiť§iVlAT{§}f {L966, L967 n 1968albr ]"969 l

arbr 1971), z nichž plyne úz]r'á souvíslost mezi motivo-
vanóu psychickcu či"rrrrobtí a pupilární reakcí. Poóle
jejich názoru je 'lpsychícká|' dilatace pupílo kterou
spÓ3u;Í,s od"tlurrnenou,.§ympatickou inervací vůbec, mírou
mentálnín re§p. paměŤové náŤěže č]_ověka"

Určuje ji ostrost zobrazení v Úrovni sítniceo Po-
dobně jako u optických přístrojů také,v oku různé vlast*
nosti á neďokonalosti abtictcých prostřed.í a mechanizmů
vzďalují kvalitu zobrazení od ideálnÍ. I{avíc zďe jde
o biológický systémo převážně buněčné a fibrílární
struktury, _s různýrni ,?rr?toryickými nepravid.elnostmí r ,fiě-nící se v ěase a vyvíjejíce se trostoucí a s,|árnoucÍ)
a se znaěnou schopnosií pŤLzpůsobení (v klad"ném, ale
í záporném smyslu) měnícím se vnitřním a vnějším podrnín*
kám.

iI tžvr emetropíckém, tedy opticky no::málním lí.d.ském
oku jďe hlavně o tvto neďokone,}osti.; aberaee monochrona*
tigÉ (sferi-ckáo l"zv. ťyzíolosický asffi
žffivdní obraaá a zkreŠ]ení)*a clrromatícká, 4iffukspneboli ohyb a @; 

---

2*4

Sferická (o
na všffi-ffiffiT

aberaag vzniicá při lamu světla
na vš ojevuje- se t ím, ž* vná*
jemně rovnoběžné papisky pro cházející optikou paraxiál-
ňě, t. j. _v _nejtěsnější blízkosti ňptickó osf,r a paprsky
próuíi:.ájí_cí périferňěj} Ť? nelámou- d"o jed.iného.boůú_ (oh-
rr:isica), ale óo vícero bod.ů na o§e, tvoŤíc na ní úsečku.
Důsled"kem toho qbyaz bodu na sÍtníci není boď* ale kruh
s ne jasně ohraničenýnii okraji (obro 2*4o1) " Číri větši j*
irrďeř lomu, zakřivení povrcňu a apertura systému, tam
je sferická aberace výiannější. Oďchyluje*li §e zakřive*
ní povrchu od" přesně sťerického, může tato oďchylka sťe*
ríckou aberaci zhorŠovat nebo částečně kompenzovat * po-
d.le toho , nďa jsou okrajové částí povrchu Žakříveqy víc
nebo méně nežli osovén Povrch však nůže být i nepravi-
ďelně zakřivený. Yšechrry tyto od"chylky §e u oka íy§ky*-bují. Např* rohovka je b něco t].ustší u okrajů než rr v3*
ctrótu, cbž zvyšuje sřerícicou aberaci; ďo,určité míry to
kompenzuje ne úplně kulový tvar jejího přeďního povrchu
(menší uákřivení na obvoďu) a trlarrrě nírně konícký tvar
před"ního govrchu oční čočby, najm§.za,aksmoůace ůo bLíz-
ka* Ke snrzení sťerigkó aberace příspívá i zúžení zorrť[-
S§*
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Obr" 2,4n1 ootickÝ cbraz .jasného bod.u (rozměrů
1,!1znač"enýeh koiem nu13ll v rovině sít-
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abgraee očí d.veu růuďeh o§Ob, Vzd.á*
lenost naea* áaoěáram* * 58S nm* _&ě-
ko]"áv íffi,přú abexaoe *ka rnáaorněné}to
upra,lre je znaěnán jeho roziíšovaoí
§ohopno§t iarakgvá ostrost ) by3"a vý-
borná (ate SMTRlfOirA, 196].}
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Větširra liďských oěí trpí sťerickou aberací v mí*ře 1r0-1 ř,D nebo většÍ. " Interínďivid"uální rozd.íly
jggo,znaéné.. Také mohou být anaóné rozd"íly v abera-ei
oc]- Teze o§ooy§

.. l$áz*v sťerícká aberace nenÍ zce]a přiléhavý, Ir€*
bod tato bývá úp]n{ asymetríclcá (smrnmoŤl 19 6Lr" Ígrzi
Z01,1ETS, ].967)- Fříklad.y skuteěně rr"aměřené sferícké ab_
erac€ jsou na obr*2.4*2.

Bylo zjištěno, že *epřesahuje-li prilněr zornlc 2r5
až 3 mm, aberace ss í}&, raztíšovací schopnos*i oka {zra*
kové _ostrosti} px,aktJ"cky neprojeví (sclloBnR* 195o; B§R*
$roYÁ, 1969)"

Fyzioloeic}c.ý astimnatizmus souvisí s přeďchozím
j evemT§děíř§,flTom;ffž§ffie*oko není osóvě id"eátně
sprretrické, ale v různýcln meríd.íánech může být rozďíl
v lomivostí a15 aá 1r5 D bez klínicky zjistitelného
vlivu na vísus (zrakovou ostrost ). rI od"bornó literatu-
ře se vyskytly názorry, ž* smyslem neklid.u akomoďace
{v5.z s.21) je kompenzace ťyzíologického astigmatíznuo

Nejěastěji je lomivost ve vertíkálním merid.iánu
větší, v horiaontá}ním menší" §naň to souvisí § ttakern
víček rra rohovku.

Koma" zkres}ení a rakřivení pole jsou aberaee uob*
8- v.q='-_€vrffi--.razováňí-přďůmětů ležíeích rnínnóosořě; V lídském oku se

na rozd,Íl od optic$í9h při,strojú nornrálně neprojgyují,
eaž souvisí § ťunkčním mechaniŽmem zraku, přeďevším
§ gčnímí pohyby (vi"z kap"5).

chromatícká aberace vunilcá v důsled"ku toho, žepaprs §e na rozhraní d.vou Óptic-
kýc}r prostřed.í Ioní různě; ne jvíe se při přeohoďú ao
opticky hustšího prostřed.í }oroí k ose světlo krátkovln*
né, nejméně d.]"oirťrov}nnd. Proto se bí]"é světlo v kažďdm
optíckém systému částečně rgzklád.á neboli Lomí d.o růx*
ďch ohnisek- i§§l$Ť01{ (1T04} Uyr prvnÍ, kd.o si všim]" růz*
nogtí ohniskové hloubky světe]_ rŮzných barerr* IVA},I-O§'F
{L94V ) ajístil , že rozd"il v Lom5"rrosti dosahuje u oka
v rous&hu eelóho vióítelného spektra 2-215s někůy až
3 D. V bílén světle může být oko současně zaostřeno
Jen na jed.nu vlnovorr d.é3ku* §ubjektivně chromatj-ekou
áberaci-vlas*nťho oka běžně nepóaorrrj*men můžsme §§
však o ní přesvěďčtt napr. použitím šelektivního filt-
flll propouštějícího jen vlnové d.élky obou krajních po-
loh spektra (purpurový filtr). Podle některých autoiů
§e s óhromatíCkoú aberací zralx vyrovnává svýmí nervový-
mi meehanizmy (nAntnlncn, 1950), avšak pod.le jiďch je
vliv této aberace velký, hlavně při nízkých in,benzíi;ách
osvětlenÍ. i{apř. v dolnÍ fotopické oblasti a v oblastí
mqq9§i§&ó {víz oďdíl 4"2] by] naměřen_až_!B, resp* 24%
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pokle§ Zrakoťch furrkcí (r..,ucxrps§ a MO§S, }933i cÁMP*
BEl], a GUBISCH, 1967), aatímco přt vysok:ích íntenzi-
tách osvětlení-rrebyl vtiv chromaticté abérace buá žád.-
ný nebo velmi &alý (nantRtncn, 7922l CAMPB§LL a GU*
BIscH, 1967),

Ale í za běřných, relatívně qysokých íntenzit os*
vět}ení může asi chromatíeká abera-ce pŮsobit yuší.vě.
U }atentních nyopů (skryté krátkozrakóstí) a astima*tiků § výraznější myopickou s]ožkou (vLz s.35) se-může
nekorigovaná vaďa kombinovat § chromatíckou aberacÍ,
i;akže řyto osoby mohou mít potíže s vid.ěním ve světÍe
s výrazným krátkovlnným pod.ílem (slvanom a pETTE, 1950)*
T+* t.FÉ_"y*TĚtlujeme. nárnL .ajištĚsý yyšší yý§i.yt pgtí-zL a _strznosti í]á zárivkové osvět}en:L u krátkoarakých
(nrnŇÁN g 1957) *

BERG§R (1964) pozoroval v}ív chromatické aberaco
na tvarové rozlišování barevných testů i u emetropůo
CAMPBET.,I a G1J31SCH (].96?) zliátir:. pomocí ďůmyslnB me-
toůy, že zatímco běžně zjišřovaný vtiv chronraiické ab*
erace na zrakovou ostrgst může blit malý (6%) l ./1ív na
kontrastní neboli rozďí}ovou citiivogt-zraku bývá zrr,.é*
t]Y Q5%}, ccž plyne z různých nrechanizmů těchtb furrkcí*

Je za!í:riav6 o že také c}tromatická aberacb lid.ského
oka je pravděpoo.obně silnější ve ver"bi}cálním než v hori-
zontáLním merid,iánu (rnancOv, 1950) 

"

!S{ta\ps (gty!) _světla na okraji ďulhovlry je výra*
zem terr ňT6-světbtnýeh paprsků vycňylovat s-e ř ízótrop-
ním prostředí z přímého ánněru. Fokud.-v cesŤě šíření svět*
1a nestojí žáďrÁ překážka, ruší §e tyto tend.ence světel-
ďq}, l1van-b_ navzájem, takže můžeme nrlÚvít o prakticky pří-
moěařóm šíření světlao Na okrají překážky však tato- kóm-
penzace z jedné strarly chybí a ěást rad"iáce §e ohýbá
za překážku. Ohyb závísž také na v}nové d.é]ce. V ďůsled,*
ku ínterference v}n evětla vznikají u difrakce v kruho-
vém o,bvoru kolenr neostrého kruhového obrazu boůu na stí*
nitku koncentrické neostré prstence slábnoucí intenzLty
- tzrro interferenění kruhy. Mimo vzd.álenost zorníčky oó.
sí*nice závisí průměr střéaního d"iťrakěního \ruhu oá prů*
měru zorničky (b) a od. vlnové d,élky světla (n ) pod}.e
Rayleighova vatahu

L,22 _ R--Ť-- , J v
x,, vý ,Cím užší je ted.y pupílan tín nepříznivěji §e pro jeví d"i-
frakce. U pupíI :užších než a§[ 2r3 mnr je ďifrekce hlavní
příčtnou zhoršené kvality obrazu.

TřebaŽe jsou rohovka, oění čoěkan sklivec i vnitro*
oční líkvor obC"ívutroďně průzraěné, dochází v nich lc urči*
tému B*o&}qe.n$ a též k určítému Ég:mj§lg světla.



32

liiejvětší je pohlcení i,crátkovlrrné ěástí optické_
ho spektra v čočce, která působí jako mezní (but-off)
filtr pro ultrafialové (UV) záŤení, nepropaušt ějek sítnici prakticlry žáďné záŤení kratší :lo-37O-nma ve}mi málo záření d.o 40O §il}l UV uářenÍ kolcm 315 run
a iaké kratším vlnovrich ďé].ek je škoďlivé všem biolo-
siakýn tkáním, Ovšem* běžně uvááěná hranice viůite}né*
ňo záŤení 4OO rrra je jen jakýmsi interind,ívtd"uálním
průměreffi..U mlad,ých ltd.í může být o něco :níá, s věkem
se po§ouvá lc iryšším hod"notám - ú starých mů_že být
až u 450 ííRr iliavní příěinou je § nejřětší pravřiěpo-
d.obností hromaďění pigruentu v-čočce r- jenž jb vlastnún
pohlcovačem. Jeho chemické složení neňí přésně známo;
SA]D a lYEALE (1959) přeďpoklád.ali, že jďe o melanin,
podle nověj ších výsledků a před.stáv (NÚnznr., et al. 1
L973) jde o fotooxidaění produkty tryptofanu, pravČLě-
pod.obně vznika j ící a hromad.Ící se v čočce násled.kem
expozíce očí uv záŤerrí slur§ce- tlmLL§RIO (1971) však
tvrd.í, že hustota pigmeaŤu raezi věkem 20. a 60=let
v ěoěce nes,boupá a stařecké žloutnutí čočkv připisuje
růstu jeií tróušřiry. v jednom í d,ruhém prípáo"ě-aocňá_
zí k zvyšování absorpce světla téměř celé viditeiné
oblasti, zd-aleka největšímu však v oblasti krátkov}n-né.
(.raX zné,sno, d.louhovlnná hraníce vid"itelného spektra _j eurčena energe,bicky : energie icvantu elektromagnetické-
ha záŤení vln delších než asi 780 nrn nestaěí k vybuze*
ní reakce v receptorech. i{aproti tomrr fotoreceptbry,
sítnice včetně čÍpků jsou citrivé i lrůči UV záření. )

Pigmeni; ěoěky nejen chrání sítr:-i.ci před poškoze-
ním UV zářením (také rohovka pohlcuje většínu UV Ba_prsků). Jalt bylo zjištěno na afakických oěíeh (opera-
tivně zbavených čočky pro aákal-), d.ochází zďe ke zkres-
lení vnímaných barev (rnm, }971). Vysvětluje §e to tím,
že fotopigmenty ěípků (víz od"ů. +.+) mají vedlejší naxí-
ffi§, v U1I oblasti,

1( dalšírru selektivnímu pohlcení aochází ve žlutén
makulárním pie$eni;u síŤnice. Jak známo, ěást sítnice
kolem ientrální jaffi."má žruté,zbarvení, k4yž oťtalmo-
skopicky pozorujěme Óční pozad,í (tzv. žÍutá-skvrna, §i€l-
cula lutea). Jde pravd"ěpod.obně o piment ].utein" Jenžculá luteá). Jd"Ó pravd"ěpod.obně o pigment luteino Jenž
se nachází ve vrstváe}r sítnice přeó ťotorecepto:Tr, nrve vrstváen ŠÍtnice přeď ťotoreceptorxro trtav-,ní plexif ormní vrstvě (viz s.6 ) . Pohlcuj eně ve vnitřní plexiformní vrstvě (viz §.6). ronl-cÚje
značitě irrátkovlnnou, mod.rou ěást viďite].né rad.íaee,
člnž zřejrně kompenzuje nepŤÍnniyv vliv chromatické abe-
race a přispívá k zvýšení rozlíšovací schopnosti araku.

O rozptylu viditelnóho záŤení v rohovce a čoěce
se mSžeme,přesvěďčit ve světle tzvn štěrbinové lamp{l
umožnující pozorovat opttcké fiřezyll před,ním:L optickými
prostřed.ími oka. Rozptyl je tak velký, že stačí k ťo,bo-
grafování těchto řezůn ačkoltv %a běžných pod,mínek m*ní
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vlastním zrakem vnímán. ťr urěitému rozptylu dochází
ovšem také v porněrně siejnoroďém sklivc! a ve všech
tkáních a mediích oka, věetně sítníee. I{a obr.2*4.3je znázogněn rozptyl svět}a v rovině sítnice z boůa:
Yeno osl.nuJ]-c]Jl0 Zd.roJe? naíOereny ve tme t}'|Ai\{AI,,l1UVA,
L955) " Velmi význaru:ý může být také rozptyl světla
v bělimě, d"opadá-}í na ní zvenčí světlo větší inten*
zíty. Tento rozptyl spolu se svět]_em rozptýlenún
v ostatrrích prostřeďích oka je povaŽován za jed"nu z
hlavlích příči* oťl9špí; ,zďá se však, áe. i proti.ně-
mu.má arak ponerne uci.nne kopenzační mechanízmy (víz
od.ďíl 3,4 a kapi-bolu o oslnění ve 2.dílu příruěky).

?, tohol co bylo closuď řečeno o vlivu aberací atd.
ria kva}itu zobyarenÍ, plyne , že jednak mrrsí exístovat
optimáJ_ní (lrompromísní) šíře zorňice a jed"rrak určité
optimální poůmínjíy o§vě*l€ní, kdy §e celý komplex ne-
dokoy:alostí oka, j3ko opt{ckého naŤízení..grojeví co
nejrnéně a j_t 3aluč9n poměrně nerušeqi přilem_zqakové
inťormace. řokud jde s zorniqi, jejím optimá}nún prů*
měrem má být 2r3-2l4 mrn pro pozorování ďrobaých d"etai-
1Ů (sHtann, L937; CA},,IPBELL a GUBISCH, 1966) a kolem
3 mm L1 požorovaných detaílů kolem 5" a větších (CAMP*
BEIL a GREGORY' 1960).

Avšak axJ. pří optimá}ním průměru zornice, d.o}rorra*
1é akomoďaeí a opiirnální-rn osvětlení věeŤně monochrsma*
tičnosti svět}a Írení níkdy abyaz na sítnící shod.aý
9 cbjekten. T kďybychom pominuli interf erenČnÍ.kruhyg
(obr.2.4.4) l ve s}cuteělrosti níkďy nerr.astane přípaď, že
by obraz bod"r,r o prů:rněru 1'pokryl jen jed.iný čípek fo*
veální sítnicer jak to žáďá vžitý názdr o zrakové os-
trostí. Tvrdí se tot,iž, 4a miánre-li dva ( jasné) Poay"viůět jabo.ůva, musí. mezL iiryi.pod,rážděnými ěípky zůs-
tat aspon JeBen c]_peK nepoQrazťteí]y.

Zaned.báme-lí as-bígnatickou chytŤt systémurmůžeme
liďskó oko považovat *á symetrické optické zaŤízení
s kruhovou áperturou. Jako u tal*ovéi:o lze jeho optíc-
kou účinnost vviáůříŤ tzsr, funkcí rozšíření boc.u
(poini;-spread. iňnctíon) nebo ěá*y (line-spread. funct-
tón); Vyóházírne ?. boďu jako elembntu objektu í jeho ob-
Ta%a a Všechny ostatní óujet<ty jakfohro-rEÝ tvarů -
chápeme za soúbory boůů; Ť tom případ,ě pak světelná
čistrtbu.ce \í kterémkoliv boůu obrazu takového objektu
bud.e d"ána souětem ťurťací rozšíření všech bod.ůrjelictrž
obraz přesahr-rje na daný obran bod.u. TÚnto 4působemvyjád.řovali optickou kvalitu oka FLAfiA]§TOVÁ (195r) i
C§gPBnr,r, a GUtsISC}I (1966 - viz obr.2.4"5)* Ťt ukáua*
li, že L/ obraz bod.u ěi ěáry tenké 0r2* je mriohonásob-
ně širší a mnohem nepstřejší než objekt, 2/ ťurrkce
roašíření závisí na šíři žornice a 3/ je mnahem věŤší
než jak bychom očekávali jen n d.ifrakce světla při
stejňě široké zorníci (ROĚHI,ER E 1962; 1,11EST}IEIIJmR,1963).

tqyrg l gŤíp"ůě velmi úzké pup}}{, qra§li_c$u.!.eůosa-
žitelnó (1r5 mro\ se fun}tce rozšíř.,ení přiblížíIa dí-
ťrakčnímu obrazu'.
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V práci CAMPBE],IÁ a GU33§CH§ (1966) však nachá*
aíme i jíný způsob Tyjád,ření optické kvality lid"ské*
ho oka, a to přes tzlr. mo_d,_ulační přenosolrou funkci.
která Óod.obně- jako ťunk -jád,řuje zkreslění a.mplituds světelné d,istribuce obr&*
zvl a].e obrazu sinrrsovýoh mřížek. Je znárro, ža abraz
sinusoid.y je opět sínusoid,a, která však může být s,&_
plituůově nebo í ťázově zkres].ena. Fázavé zkreslení
wjád.řuieme fázovou přenosovou funkcí. Souěin mod,ulač*
nÍ-a fáŽové . optickoB přeno-
§oyott ťr.rnkcí- opt íckého systému" Je}ikož-ffi§tTÍcÍ<ý op-
tický systén fázL nezkresluja, lze u oka optickou pře*
no§o\rou funkcí považovat za praktíglry totoŽnou s moěu-
laění.

V poslední době se d.osti běžně e,oz}išovací sehop-
nost ztaka zkouraá ponrocí prostorově (nebo i ěasově) s*.-
nursových mřížek, t. jr pomocí testťr, v nichž §e jas tma-
vých a světlých pásů n_ěpí postupně podle sinusové křív-
ky. Je však znárnol žeŤ$asové gradienty jakéhokolív tva*
Tllr třeba pravoúhlé (ostře ohraníěený obrys) aa3í v sou-
Iad.u s tz:r. Fourier§vou pouěkou vyjád.řít jako souěet gi-
nusových d.istribucí vhod,ných amplituď, frekvencí a ťáz.
Tak třeba konkrétně pravoúhlá mřížka vznikne souětem
amplitud.

C-! ó, (L
4lu-l-r-,i-r-rn))í

a * & sirrusoí-d",n *§* * ců.*ó o€
jejichž příslušné ťrekgence jsou ťr 3ťn 5ťn 7ťt gť, atd..(viz obr.iB"§tS}. Takto Lre jakoukc}ív distribuci jasu
vně oka nebo na sítníci rozložit rr jednotlivé sinusové
komponenty (tzv. Forrrierův rozklad). Rozd.Íl v anp}itu-
ůách jeďnbtlivých komponen,b medzi objektem a jeho sítni*
covým obrazem urěuje pak modulaění přenosovou funkci
optíky oka. IrTa obr.2"4.6 jsou tyto mod.n}ační přenosové
ťunkc-e, jak je v průměru Ú tří lokusných osob, avšak
pyo &onochromati"cké světlo 570 nm, naruěřilí CA]IiIPBEIL a
GUBISCH (}966) při růaných průměrech zornlce.

I§utno poďotknout, Že zceJ,a je tento postup opráv*
. něn pouze u- líneárních, homogerrnÍ,ch a izotropních- systé*
mů - ted"y např* u větširry optických přístrojů. U líd,ské-
ho oka první pořadavek platí, ůruhý jen v bézprostřední
blízkasti op,bické o§y a třetí platí jen omezeně (fyzio-
1ogícký ast5.gmatizmus, koma atd.*, víz s*30). Nicndnějej lze pro optícký systém oka * na rozd.íl od. nerni,ových
žrakových mechaniarnůn kůe sp také čaetg s výhod"ou použí*
vá - přijmout jako dostateěně přesný"

Vcelku jsme se mohli přesvěděit, áa i za nejlepších
podmínek je zabraaovací kvalita optického systému oka
poměrně aJ.á, aěkolív někůy můžeme i v novější }iteratu-
ře najít rÁaoy" že ztráta rozlišovací schopností může
být rr nerrrovém aparátu zraku větš{, než v aparátu optie*

1 kém" K tomuto závěru došli kupř* i CA}l[PB§ll a GR§§N' &965), ovšem jen pro průxiěr zbrníce 2 rnm a monochrorna-
tlcké svétlo. Je nutno si. uvěd"omtt, Ée rrronocb.roxratické



0,8

]
F
? 0,ú

ď
t-zoÝ
6 o,1
zUd.
o-

0í 0,ó 0,8

PROSíOROVÁ FREKVENCE, c/min.

Obr.?,4.6 il{od.u}ační přanCIsoyé ťrinkoe liůsrého PT*'ť;;ffi;;iie ňó*il;;ř.óď j poxusď?| u??!J
;ř,;T,§;;a otevřebé zorniei, Ťeěkovana
řri"xá--"Mňř iáóá:""iňo_ sy*tému (die
6i,ffi§ilrr-; cůnrscnn, 1966}

/^
i

Q a zornice
+

1,5 nlm

l4

3,0

3,8

4,9

5,8

6,ó

x
a

v
 
l

a



35

&světlení nepři chází v úvahu pralcticky u
ní zraltové činrios,ií, už proto Rer že ělověka zbavuje
možnosti vyu.žít ve}mi cenné informacen jíž poskytují
barvy. Ani zornico trvale zúžená na průměr 2 mm není
v prátctickýcir podmínkách mysli"belnou. Iaké nutno zď&,
r"i,nit . že- urveáerrí auLoří áospěli k svému neóekanému
závěru'na pod"kladě psychofyzit<álních pokusů (měřenÍ
kontrastni- cit}ívosti zraku při stimulaci přes a mimo
optický aparát oka) a že ted.y v jejich výsledcích se
mbi:ty b*ojevit kompenzační mbchaniámy sítníce, o nichž
zaŤ,ím nelŽe vyltručit, áe_mohou být účinnější u světla
přicházejícíhó přes optiku oka. Správně poznamenává.
WPSTHnrŇH 1 1972), že- subjektivní- zrakov|á odpověá návL-
sí předevšírn na d,is,bribuci }cvantovýc}r absorpcí uvnitř
rec-eptorů; ki;erá nemusí od,povídat - a pravd"ěpoůobně ani
úplně neoďpovíd.á - přímo distribuci svěbelnóho tokn v
rovině sítnice.

0 optických vlag,inostech sítnice vLz oďd,Í1 3.4*

2.5. Vady refrakce

Jegt].iže .normá}nť lídské oko, vyznačuj Ící s9 fflá-
xinální souhrou mezi jednotlivfoi optickýrni parameiry
věetně akomodaěního aňarátu (odtií1 2.2) vyi;váří poměrně
neaokonalý ooraz vnějšího světa na sítnici, jakékoliv
rozostření jeho optickóho systému vecie k prudkému zLtarp
šení zobtazání. ,rái< ukazuje- obr. 2,5,.ls roaostření o
Or6-}r0..D způsobuje dokolale negat}"pí mod"ulační pře-
nós v' některých frekvenčních rozsazícL1, sinusových mří-
žek, co subjáktivně nachází vyjádření lr tzv. í'alešném
(rušivém) róz}išování (lvnstnnrldl§R, }9?2}.

Jak plyne 4 údajů o optice okq,r d.efinuje jeho ce}-
kovou zobrázóvací schópnost vzáje§mý vztah mezL, o§ovotl
(předozad"ní) ďélkou oká, zakřivenírn .Bředníbo _p9vrchu ro-
}rbvky, hloubkou přední kornory, tlouštkou oěrrí ěočky, 1o-
mivoéÍí očníc]: pros,tředí (hlávně čočky) a_piedozad,nír*
průměrem sklivcÓ. 0p*icky' správně z,obiazující oko narý-
váme emetropickým. Egelrapie je sbav, kd_y ra klid.u ako-
inodacBsepáprsí<y,Emí-narohóvku-jako:.ovnoběž.

, . 
', 

. ané, sbíLiají "ďo jáOnoho bódun §a síbnici. !]metropické
oko má bedy za klidu alconiod"ace zobrazovat naximálně ost-
ře na foveální sítnici předmět nacházející se rr praktic_
kóm nekonečnu"

ltaproti tonu iako gp,etropli neboli refrakění vaůu
defínu.,iefue stav refřakce-ffifr'iffi se na rohovku ťoy§g-

v i t _rl l-! _-]_^aJ a -__-' _1^ L^-].běžně dopadající paprsky sbíbají ne'ooli lomí d,o bodu ně-
krle mímo-rovinu sítnice - bud před., nebo %a tuto. Y prv-
ním případě jde o Erát§az§eEggt (Eys.pii) r ve druhém.pak
o daleE_q.!_laic9§í_ neboli o hypermetr.opii (oi:r. 2.J,2, )

Zad.ne í}Oť1l}áI-
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Je zřejmé, že o ametropií jde pokaždéo kdykoliv
vrniká nesoulad r*ezi rrýŠe uved"e::ýuri parametryo obecně
vzato mezi osovou délkolr oka a lorrrlvos-tÍ jeho opiické
soustavy jako ce}ku. Je-li tedy předchozí rozměr oka
přespříliš d"louhý nebo rraopak přespříliš icl"átkýl }torro*
říme o prosié osové m:ropii, _ř,esp. ojro{é .}§qer!!pl!,{,.ppii;je-li osová déffiTEĚ:TTaé" v ne-zícffiVe*
ní ro}:.ovky je příliš velké nebo malé, jcie 0 pros"bou
mvcpii. í,€§oo hvpernte-bropii ze zakř,i.rení:a posléze mů-.F.-.-Ť. -. 

'ižé jíi; o a,nie-urópii v důsledku. přílíš v;,sokého čí př,íliš
nízieého indexu lomu cočky - t_o je ,bzv* prost4 *rgpie,
í,e sp. {1ů§,9r,ro9.!_€opi_q š.e§§c§.Ěfit nebo}i i4d,9:49$.

Vedle ;ěcir"bo pr,osi;ých í"o;:em arneťropie e:ris"bují
"béž t%v. eatslggrg},cé Tady,;,eťra}cce, někd.y také ovšem
ne zcel*, ffiCIčně-: nazývané rnaligními* DI]KE-ELDER (1949}
pod ,těmi,i;o ame,|:-opi_emi chápe ty, lež jsou sekurrdáyrrím
důsledkern jiných patologických pclc}rodů v očich, celko*
yýcii olernocnéní (ryapř. dia-hetu), a, též,,brauinatickýc§,,po*
škození o}ia a navíc "Lzv. 4gg9_aeiat_lyp}__&X9§.!il jejíž
etiologie není zatím vy3affi

Je-li reírakce o}ra v jeho různých meriůiánových
rovinách různá, miuvime o pst;L$ryef 1.4#!r* 3enž může býtprostj (kclv jdé o kontbinacffi ňyopií rtebo-hy*
pel,me'úropií), i,"onbinovaný (hyperrneiropie ne"bo rnyopie

ov:..a---.-ňr"riznéiro stupně v různých ;,ovinách) rrebo také g,míq§r.rJ
( hyp ermet ro| i c}co -myopi cký ) .

rl případě, že je reťrakce obou očí siejné}ro je*
úince i,ozďílná, nrluvíme o g*+€9flq.iiš9§tii

líe j óast ě j šírni případy ame iropií j sou krátkozrakost
a d,a"lekozrakost, 7,a nošr$Ll je povaŽována oi:yčejně jen
čisi;ě emett:opická ref:,akce! p,;d.le DI]KE-jILDERA Q949n §,Lr.
4245) teto '|není biologici<y no::málněj3í než by bylo do-
sažerrí průměrr:.é iělesné výšky 5 s,i;op a 6 palců všemi lid,-
§ii'l. V tóto větě je ovšem do určité ;iiíry již ta.lcé obsažen
nár.Qt na původ. anie,tropií v liclskó pcpu&ací, ;nřinejmenšÍmjejic}: př"evažujíci ěás,ť;í (viz d.ále, s. 41).

Vývoj reťrairčnich vaci v clětst,ví a v ciobě dospívání
nepociiybně souvisí s ::ů:-s1;am lid.stcóho ckar jerňn jak §e
bčžně uváďío pokračuje zhruba d"o }i3.*2O. l:oku Života, dle
novějšícit údajů (FnANqOIs a GO§S119?3) u enie'r,ropů asi d.o
15 let, kdežto u myopů polcračuje i po &osažení i;ohoto vó*
kU.

"liefrakce oker ]_idsitéiro embrya je vysoce i$yopícká*
Fro"bo ,baicé oěi ne§,onošei:ých novoťozenců, i;řebaže jejich
osová délka je r,eleliivně krái;ká, jsou ir;,á,ťkoz:.aké, při*
čemž existuje přímý vz,rah mezi inyopíí a siupněn ::€do&c_
šenosii (g,:,.n,tcn:lR a BnÁl{DOiv, Lg55i FI;AI{QOIS a GO$Srl973):
+615 D 1, .oi,ůměru u 6*měsíčního, +3r5 D ů f-inrlsíčního a
+2 D u 8-rnčsíěního rreconošence (GRIGNOI0 a HIVAi{A'1968).
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tato ,r,yopi* je zpťrsobená v3rggligu lr:l;:ivce,i;Í rohov}cy, ale
iilavrrě očrrí čočky, i{"Ler,ťi n:á ť enr-bryonálním s'iad_iu tvar
blízký k*urli. /Ta naror,e:ní s€ všair oico l:edr:nošeného dÍ-
těte veli:ti :rycii}e en:e,i;ropirxje a cokot:ce hypermetropizu*
j e , tai z"9 ve li. rněs Íc j_ pu.s tna [ álriího živo ta, nelrí v i; oin-
io rozcjíJ_u. ilezi narmálně ci,onošeným a rieConošeir;,m icojen-
c§]]ll Zd.á sa všerk, ž* ve školnírn r,,ěku je vyšĚí výsirlrt mxo:
pií u d.ětí l ieťl §s ;ra:rod"5..1y r.iedarrošené (;l:;ilnl;L,rU§rl973)./

Naproti 'r,oinu oko ďonoŠerréiro noTo1-ozence je hyp,lr*
meiropicŘé (Oa.l_ekozrair<$). Dle irylEAUŤÁ tl??J) je je}io prů- 

"

iněrná- irodii,lta *? aú *3 ]]o piiičemž kř,ivlca výskytu reťr,ake'
cí (obr. 2*j"3) §e od bincmiá}ní lsřivky náhad,rró ďistri-
buce oo.1išuje hla,vrr$ tím, ře pruůce kiesá í}a._pravém kří*
d}e: m*zi 24ÓO novórou enci tiřTBÁUT našel s pol,:žitím cyklo-
plegik (farmak vyřazujících ako;irod.aci) sotva L% erneiro*
ili á žádné rnyo;ly, Jini..autoři uvádéjí o něco vyšší poěet
ěmetrqricicýg\ nóvorozeňat a ciokonce 

- i ur,čitýo velmi_mŤlý

_ -i;zť" vrozet:.á ::ryo;;íe (cunrilr, L9rú; HIAŤT e-h el*;196r) 
"}I1AŤT a spo}up:-,acovnící defirrují jako vťozenou tu myopíin

lcterá se zjišduje po jla]."ozeytí a ielikoŽ §c prý v p:ied*
šlcolrríin věŘu nikd"y l:,ezhor,šr-rjeo iaké tun kte.rá §e diagnos*
tiki_ije d"o věku 6 1ei;.

Osová ďólka oka při ,:q.rozer:í je rrornálně kolei:n }7 mnr,
(Óka cospělého zhruba Ž4 mn,,); aěkoiiir ';ed"y oko _patří k or-
gánům v době naťQzeylí anatonricky nejvyvinutějšín, na.i:,o§te
jgš",ě téměř..o 2O% y před1??qrliry p$ŤřTu. Tento růst nepro_
Ěii:S rovnomórněo ale- z větší čeisti již v prvních }etecin žL-
vota: od. 0 d"o 3'1et 1r.{ mm/roko od, 3 d-o 6 le"b Or4 nrrl/rok
(DatIviARCfiLLE a i,UYCKX*EACU§r1971) " Oko 7-8-1etého díbóťe,iedy iiž témšř dosalir,ije ve]_ilcos"i;i oita riosl:ělého* _TÍmLo př*-
t<otilým ;..ůstem v j:r.v::iclr. }etech řivota oko připomíná mozek,
jenž" i;akó n8, rozdÍl od. osbatrrích orgánů a celkovóho ,i;ěles-
ňóir,: :,ůs,bun :,osbe předevšim v před,škoinírri ,rěku a pak už
anohem_pornaleji d.orŮstá ao dveicetÉr }et. Zdá §e nad slunce
Ja§neJ§}, ze řento ::ůsi nusí Uýt provázen znaóTínri zrněnami
lonivoeti o}ca, jinak by se oiro hned. v prvních letech ziiro-
ta sialo rfy§oce myopickým.

Ále jak znás*alv prvaích letech Života §e ďalekozra-
}(o§t naopař ješi;ě zesiluje a zůstává v průměru aŽ._t1o vě*
ku 6-8 rét; -i:eprve pei! z:ačne rrýi,azněji. stor-ipa,b _poč_et 0$§*
tropů. Soltřasné za.óíná stoupab taicé poče'c rrryopů. ̂ t{ejrych*leji po§[upuje emai,ropizace koiem }1* roku, v _prŮmóru o
+ Ó13'n/.yat<. I::uNii*§LDbR, L949)o _Je zejírr,aué z ř:u. liíiA}ťgOT§ /a GOES J973) zjišbu.ií ve suejnón věku nejvěi;ší zlroršování
e:ristující nyo.oie * Ťémrr o +iDirox. _HESS 3 DIEDRICHS
{LgZ+)"zjiotili ve věttu 1O*14 1et 31?'! exretropŮ, _?2týl, iny-.
pernrebro§ů co -1D, L5JŤo hyperrlieiropů nad. _lDo }1rlíá myopů



?íi

d,o +1D, a 1jr7ť, rnyopů nad" +lD" *l

To, že §e krátkozrakost vyví jí hJ-avně kolem pubertyo
pod.níti]"o množství sratistických stud,ií korelace nezi }&yo*
pÍÍ e tělesným růsiem, jenž §er jak je známo, v iomto ob-
riobí téŽ zrychl"i j e. !,Fáj\TCKx (1938 ) , DOUG] A§, frOSs a sIl,{p-
SON (196?),-;C;rOi,Z (1970) a dalšÍ z jisti: i vyšší iělesný
:.ůsi rryopů-ve srovnání s ostaNní popuiacÍ; ale kupř" SOR-
§BY a spo}.r,praeovnící (}961} v Angiií, }íůL§Ť a TJÁtAiÝD
{1962) v llorsku ani OT§UKA (1916) a ]*ILLER (1963} v Japon-
sku nezjistili žáóný ..,ataln lnezi iěniito ukazovaieli" GctD*
§C}{}IIDT- (1966), jenŽ anal;,zoval údaje nókter;ích autorů a.rlestní rriater"iál- iDánsko), nenašel kauzuál"ní ,rrztah mezi tě*
1esnoi] vjiškou1 T€§pc konstiiitucí, a myopií" jda druhé stl,aně
je obecně znároa skuteřncgt, že v prů'oěhu. pos}ecníeh 100*15fu
j"et v důsled.ku ekononických a sociá].ních změn téraěř, na celén
evětě průměrná iěiesná výška. cětí a také daspělé popuiace
výtazné_stoL;pá. Jelikož FRAI{CKE ve výše cítované práci ?j,íu-til kladnoui lto::e]-i:ci tělegnÓlrc r,ťistu jen s p.l',ostou rrryopií
{ac 6D) a navíc absolu,tní většina myopů vysokéao růstu v je-
ho nateriá}ech byia 1eptosonrní (útlé) konstituce, nelze asi
úptně zamítnou názor o spoiečnó dědičné pcd:iiiněnosti prosté
mvopie e, korrstituce. Je však raké ::iažné, že }la oba ura.zov&-
tIr'e,p,}srbí vedle end,ok:,inn+9rr -,.,Iivů (PÍPn:: r!92?J n .vnějšíchpecmínek zlepšená celicová v3rŽivg i }:;1,3.igničtější podmínky a.

žpůoob živo bá (GARDIIT§§r1960; BĚiO§TOCKÁr1964 a jiní) 
"

U ůospě]"ýeh uvádějí y,3,aní autoří pcměr"ně značně .Qv,-
dí]"né }rodncry :"eť:"akcer-což so,"ivisí § růzností :r:eioůickýeh
přístupů a vblby kr,iter!í. }iejnéně Ize spoléhat na údaje o
ňypernét:,cpiio j *].l-koŽ nnazí autoři ,'.epouŽÍvají cyk}op}e6ik
k vyŤ,azení ako:irodace (KEi/iPil, COiiIlí§ a JArtMÁNr1928; }táEiiti{O-
§Er19?3). Především je však nutno j*sně deťinovat hranice
raezL em*tropií a ref:,akčními va,aami. Pokud byc}ron za gnetro-
pii považováli rcažciou secenenší oachylku (řeÍ<něme už t Or25
D) od trulové i:odrro"by, z}istín,re, že skuiečná enietropíe Je ve}*
i:i vzácnýn jevem. Zá$rnáme-li však všec}.l:y .reťrakce v mezích
lC175, p-cpřípadě až ÍlDr:t.ezi enetrcpie (tzv. klj-nická ofiis-
iropie), většina lid.Í L;cre n,Ít ::eť:,akci v rámci norjqr. Pni*
něrná i,eťrakce d*spělóho oka (2ů-45 let) je nírně hypernae-
tropická {koj"en -]"D}.

+/'ť označování aneiropií panuje určirá nejednctnoet l xatim*
c0 jedni aL;toři uvádějí sku';eČnou od,citylkú od siřednd dio-
p;rické hodn:,ty eaetrópicirého okal iecry niyopii označují zna*
Úiénkem +tzvý,šená r"eťrakce oka) a hypermetropii znaménkem -,jiní používají způsobu běžného v kiinické of:talmo1o6iíl to*
iiX přes clioptrickou hodnotu korekóních ske],, tedy opačně:
myopig -rhypěguetropíe .*.,.'ilinro cb1*,et brýJ-ov;ígfo korekcí nu,i-
nCI orr§eui považovat 7a spr"ávnější způsob první, jehož zde ia*
ké používáme.
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tsy1o zjišténo, že ve výskytu reťrakčnícii vad exis-
tují značné r.asové JRASIlijSsE}i, 193á; i,_Ili,dF., 196]) a 5eo-
..r"a'ťické :,ozďíi;7 (oĚiCSrOCKÁ, Lv'"a)"-ťak napříkla,j v Japon-
Štu a Číne, 1al.'áž i r.le;i lraby- a Žioy je i;ioh,em ,ríce i<rát-
konxakýcrr neŽti v průměrné evropské populaci (rUSC}t,19i7}.
i,řa d"ru.hé stlaně j*,již po desítiletí u.vádšn poněrně nej-
nižší výskyt *{opíí_a*ve srovnání § errr:psicou a jihoame-
rickou bopi-rlací rl;načně vyšší ťrekvence hype:"r.tetropií v
U§A, zvláště na zá5adě (!,la]-iťornie).

;\iéně jedncznačné jsou Úiaje o vax,iabititě výskytu
ameíropiÍ_ i;"qie §ociálních si,;upin,obyvatelstva, zaněstná-
ní e pbvolání, p._ o§ t,ředír v€ krez,ém ži jí, stavu a zvlášt-
nogtí- výživy, jakož i jejicn variabilitě v časovém pr&bě-
hu. ?od"ie jbfuóch_autořů pr9cento pryCI!ů od.itonce druhé tře-
tíny mínulěho sto].,etí sioupá, což bývá uvÁděno v so;vis-
lost § ťaktory vněj§ího prbstřed,í (zvýšená zátéž zrakui9
dle jíných a,"rtorů kupř. podíl myopů zvLéště rnezi škoiní
mládáží- za iutéž dcbú iclésI, coz ie uvádí ja.:o důkaz v]i-
vu zJ"epšenýcir.poďn,:ÍneT osvětlení 8. vůbec hygierrických pvd.l
nínek ve škoiách a pců.9 ted.;; opět, ovšem_v opačnéE smys*
lu, ve vztah k ťaktorů,m'vnějÉíno proqt:áedÍ. V jedné studi1
najd,eme, že je v;lšší výskyt-reť:"akčních yaQ, hlavně nrygpiÍ,
u ňěstskói1o óuvváte]_siva nežli na venko.rě (rrr,nrSl;,IůVOVÁ,
1956; KAGA}TOVIÓ, 1958), v jiné , ž* je iomu obráoene (viá
např. DIJKE-§LP§R, 194,i; §C}{0BjiR, 195C}.,.lrlezi sŤudenty vy-
soÍ.y.t šlcol, sazóči, ici,e; čími (x*.ta;,lavlČ, 19 58) l vyšívač-
karnl a,.apreturkainj,r-dále TeEi iidmi § T.všším vzoělánfo gr-
1o zjištěnc více n,ýopů než u jiných zraitové :;réně náročných
n9l9Íaňí á. zaměstnánií, otázka' jel ;,.da §e zae rrezaměřuje"
příčina § ď.ůs}edkem.

Úplně obecně Lze ř:,í* i že
L7 v naší pcpirJ,aci muižeme předpokládat rieai ďo§pělý*

rrj. ve věku od 19:2ů d"o +1 let až jednu čivriinu rayopŮ a
nyopických, astigmaii}1y, *élř. ,r9ž. jed"nu. tř,etinu hypelTxetfo*
pú a ZDJ-teE Ze p],iped"a ria Kij.ntcKe emetropy;

2/ existuje v naší populaci poraěrně z*ačný pooí1 la*
tentních nyopů á ir;.7pernretropů, t. j. lio.Í, kieři 9 qvé y&-
d.ě nenšího-rózsahu (irolem lD) většincu vůbec navěoí & tu-
d.Íž ani nepouŽÍvají korekce. Ani jedna z těchto skrytých
vad. - podle oko]-áostí * R€ítlu§Í pŮsobit potíŽe; ovŠern je
nutno si uvěd.orolt, Že zatímcg se hyper"rnetropie d"o věku) .
kdy uŽ a};orngdace rrestačí ,u-iou Úplně_kompeTzol,rqt, ngprojeví
na zr&ricve osirosti, vyžad"uje arionloůační úsilí větší nežlí
u emetropa. Výsled,kem inohou-být zvý§ená únava ci]_j"ár,ního
aparátur-.pccit nepohody, _liesoÚlad, nezi s.koycod.ací a konver*
aenc]- a JLrre pi;ÍEe. i{á-d.t,uhé s,iraně ]_aientni nyogie mŮŽe
ňyt,.d.otlň"e výhod,or* pro zrakorou.pr,+9i do blízka (nrenší
nápětí akonrod,áce), ovšem znaiiiená ",ržďy určiié snížení ost-
rosti viaěni do_dálky. 0!ř latentní váay 9ržaůují,T šak irt-
tenzívrrější a h}avně kvalitnější osvětlení př-i ,práci, p{oto
ěastn nu{no právě v nich hledát zdroj stížnóstí- pracovníXů
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rr& pocmínicy os"rět]-ení e p;d. {viz i6ž §t 31};
}/ obecně je v;igic;,,;i lcr,áikozrakosti u některých pro-

ťesí vyššÍ, hlavně §pojených §e zvýšenými nároky TB. rozli-
šování- detáilů biizkýcň k- očím nebo s intelekiuální prací.

Hefrakční va,d;r noi:ou bý* pochopíieině, :,ůzného stup-
ně a iaké se mohou § T ěkem zhoršoyat, Prostá hyper"metropie
d,osairuje riěkoy aŽ 2a-Z4 D, nyopie Často 20D, r:ěkdy d,okonce
i 3o a více oioptriÍ, zvláš+"ě tzv. patoio6iexán degenera-
t ivní k::átkozra},ost, U j eďnc*trannýbh .lad- (aniáomeiropie } 9

irlavně hypertr:etropií vysokóho stupněo pokud. nejsou. .rčas Ť
ranném dětství korigovány, tiůže ,,r postiženém oku vzniknout
v;erová insuficience - !_EpqZIt§§§!_ (aublyopie} n prakticky

. 7!--,ryřaaující jedno oko z činností"
Za více než li]CI let bylo nashromážůéna velké množsi*

ví siaiisiických úúajů, 
. 
jecnoznačně dokazuj,í"íg|, postupný

vzniic & zhoršování re3-opien hlavné Ýe škornírn věku {tzv.
školní myopie CO}iir; L8'a7, j"871; ERIS§IAI{, }B70o J"E7tr) r
ale také o třebaž* méně jed§označně, 

. u_ nókterýc}i eku-píl po-
pulace v d"ospělém věku kupř. y souvislosti §e zaměstnánj-n
{'broťesionální" myo,3i€ - ffiENtJSŤ, 19Ij"; ťťI'iTE, 1923le,
de]_ší). Téměř výluěně *e rnyopie objevuje aá mezL věkei:i & lei;
a prlbe itou; podle DIJK§-EID,i$A (1949 ) jéjí vzaik B Ťéklerýctejedinců pokračuje, popřípadě jejÉ stupeň se znoršuje cio za-
ěátku iospělosti, kdy se stabilizuje. §OnSBY(t93r) zji*til9
že jen asi polovina přípariů krátkazrakostí v tom,bo věku
pro§red,uje iýrazaé, L*y\ek vůbe* R8l nebo j*n nepeirně.
7OvŠen r:Bkuy- se :i;yopie'vyví,;í u einelropů ještě _i po dosaže-
ní 20 let. Z t,chic důvodů kupřílclaiu přijímají za leice v
některých zápa,d^n{cl: zeních raoěji rulaůíicy s mír"nou hyperme*
tropií než emetropy (HOOCERJ-iETDE et al"9 1971}. fiIF'Fjl{tsURGH
(1965), považuje všechny případy iospéJ-é íomy rr.ycpie ze
,ňÓ*Ó'áánB prr"Í zraku dó :.,LíŽka",/ z i:ovějších" státistik BĚ_
ibsrocrÁ Cige+) uvádí o že za období trc59*1960 zjistlle prů-
nrěrný růst výskytu rnyopie z L.]% (věk ?*11 J-et) na 2Lr7
(věk" J"2-L4) r- r,ebpek. 27 r9'í, {r5*rg 1et ), přičemž v longitu-
dínální §ásti své stud.íe (ga6 žá}íů} pozoro*rala na otejnou
dobu celkové zeeílení reťrakce v9 190 případee}r tZ7Ťr), z
kie::é}rož pcčtu pOu3e L7Ťo r,nanena}o aníáení hype1:Iíl.+-;,*pie9
ale nr, emeiropizaci, 2811Ú xyopizaci a 22o5n zbrorŠení ,;xi-
stující myopie. Snad nejŽávažně;ňinr na tonio nár*-u ,je n áa
nyolizece e zesíIení riyópie §e t;íkaly hlavně eiřednílro a
viSŠfiro školního věku.- Z č,alších 1c,nbitu<tináiních studíí
sto.i í aa citaci pr,áce DUliiFi]Yi{O, STOLiA a KING.A. (1968) jatož
i piáce sCiiOLiZOÝA (19?0) - první uvád,í pro[re§i škoiní ny*
opie v souvislost § nau,láhavoú zrekovclu prací př"*i studiu,
vyžaaující d.louhotrva;ícÍ akornoclaco, druhá zjiŠtuje koreleci
n-ezi siudťlrím úspěchern a myopizací, z čehož také vyvozuje
souvislosi s nanáhavou zraicoirou p:,ací d.o blízka v dótském
věku a v dcspívání.
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, 0tázka etiologie a patogeneuy reťrakěnÍci: vaC.l
především myopie, je přeóněter:o sporů už ta.ké přes sto
let, nicméně je stále ďaieko gd konečné}ro iryřešenÍ. Té-
měř celá tato d,oba byla charakierizována extrémními po-
stoji. Autoři tegrio školní myople ilCIIi}í {}S6?o1871) a
ERl§lviAN (1871) připisovali pz,vořadý význam pří vzniku
tóto vady vnějšin podmíakárn, předevšíni nara;í"havé činnog-
ti zrakrr v blÍzkých vzdálenogtecho vyžadující neuistálé
akonodace, a za nepř,Ízrrivých hygienických pocfunínek, hla-
vně poitud jde o osvá3ienÍ" D]"ouhá léta byl iento názar
oftairnologý uznáván.Často, d"okonc,; i v píípe,d,ech myopií
slabého stupně doporučovali vyhýbat §e praeen §pojeďla
§ viděním ďo b]Ízka1 dokonce korekce rnyopické refrakce
byla,pcvažována ?,a škod.]"ivou. ,{e_ jisté r_ že iaková exi*
rémní stanoviaka, pckuů byla oŮs]"edně dod,ržována9 zI}8.1B€-
nala anačné omezování možnosti :tta*ur _upiatnění_*lď:značné části rnlaC,ýc}r 1idÍ, iiraničící až §e zrtemožněnín.

\l třicátýeh,letech b81 t9n!o_všeobeený yzáaat vyst*
říd,án nem{ně extrénním, ov§ern úplně opa,íným názarew
STEIGEnO\íÝlv1. §IEIGER (1913} na poďklao.ě svých rozsáhlýcb
statistickýcn studií 1omiirosti rchovky a extrapolaeí
svých výsledků iaké na ů§CIvou" d.éiku oka -jak vírne C.neo,
ne vysloveně neopodsiatnělou* vy§.1 0ríj.1 názor, že tyto
anatornické pa.:"anretry oka jsou v ij"dské populaci ůistri*
bu.ovány. normáině, teo,;,, ,;,s]l"v! jejich hoarlo*_se_kťyi9 s
binor:ickou ltřivkou nor-nální distribuce, přiěerrž mezi re*
ťrakcí rohovky & razméry oka nerií žádný zákonLtý vziab"
TuůíŽ Ž* jde o Úplně na}roo"né §pojenÍ, koinei&enci d,vou
proměnných, p;d"r:ríněných výlučně dědj.ěností. J-,, že teůy
výskyt emetropie a odchylek od nÍ, ametroriíl je částeč*
ně nánod,nou ťyziolosickou variací, jako například těJ_es-
ná výška lid.ír nf; níž prý nemeljí ťaktory vnéjšího §ťO§-tŤedí žádný v]_iv" ilelši autoři, ntavně TROif (19?911931)
a EE;,.G (1931), iento názor prúpraoovali a dop}niJ"j"" Uká-
zqlo §9, Že vý,voj a qtav 39f3gi:*c g;i:, j* určen řadorr pTv*
ků, Jež všechny, - s vý;im.iou osové délky 04a, sledu. jí ná*
hodnou oistrlbuci pod-le $autssOvy bjnomické křivky. A po
,rylou,;ení všech přípaďů s myopií si}nější než +bD (TRON,
L935)nebo všech myopickýcn očí s diagnostikovate}nýnrí
změna*ni na oěnín pozadí (sOi{EEF.EB, ]"92s) také distribuč-
ní křivka o§ových dóiek nabývá symetricieýo binonický
t/ Y d,l e

Je až aaráž,,. jící, áa právě extrómní, zjednod.ušu$í*
cí náaory §§ i meri oďborníky ujímají nejspíš" §TEI§E-
ROVA teorie vývoje reťrakčních ,rad, or,,Iáqla až na výjimky
celou oťtalmologickou praxi a ovládá ji pod"nes. 0všem
nejsme na tom lépe ani tiry. ,í hygieně §e * dost pochopiie}-
ně-- d,osr.rů udržuje COiji,iOVa a §§ÍS},{ÁNOVA. teorie škoj-ní rny-
opíe v její prapŮvodní pooobě, popřípaCě aopiněná o ješ-
tě n:no}:,Ón-m}Írav;;St př,e-dstavy § "ilroiesionáiní",irátĚo*arakostí.
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Ovšen §TEIG§ROIíÁ ieorie moi:"la ov}áůnout pole
proto, áe původní COiil{OVA a §}ri§láAlťůvA teorie vztahu
;nezi zrakoyour precí do blÍzka a vývojem k::áikczrakosii
spočívaia na vélmi nepevnýeh záklaďeóh a rred,okáaala Je-ínotliví vysvěilit všechny případ;" nyopie (l,1ntcrrrn et
etr.9 L96r}" Himoto nes""ačí dokázat n áe exisIuj: vztah
mezi vyskytem krátkozrakogt1 & urČi.,bými zarněstnáními
(např. OnfuuEartr906; LI?§C§úTZ,rL935: §CJ{OLZrI9?0), je
ni:tno ta}lé d.okázat nechanizmus vzr"iku reťrakční vao;,l.
_l-ůže lřece .jít o selekci (krátlcczrací si ,rolí za:i_ěst*
nú.nír'". ktérých j!m jejieh reťrakční yaúa nepř,ekáží;
myop nemůž* ďělat řidiče z povolání) nebo o náhoánou
kbincid.enci {meai věken školní doei:ázky a roz}:,odují*
cíla stad,ien vývoje oka) jek také dokbzují odpůrói ná-
uorll o vlivu vnějšího prostřeoí na vývoj reťrqkčních
v§,,l. }oha<j,ů a hypoiez o ;neci:arrirmech vzniku získané my§-
pi§ bylo vy.-sJ"oileno nrnohol skloněná hla,,ra _a zvýšený při-
tok kive do oěÍ, respektive do očnic.lrtím spojené změ-
n]ý tlaku, dáte tlait vnějšíc}r o,šn{cir s,re}Ů rra zesiabenou
cěf imu, -L;ah opilekého né,.vu, rrli-,ry př,es krevní zásobe*
ní oka cévnetkou, křeč ci]iárního s ralu atů. Známy jsou
L§VIi§jO3i;OVY pokusy ne opicícho jimiž mě1 být experi*
meniálně dokázán vliv skloněné poloiry .hilavy a akomod,a-
ce na blízkou vzd.álenost {1934). Protj- ;ejich výsledkůn
§e nanítá, že spontánrrí vý-sk;yt mycpie je u opic mno}rem
častější ,*ež u riaÍ, a mimoio auioři, ki;eří se pokusilí
tÉVItiISOHI;SV e:rpe:"inent zreprod.ukovat, neuspěfi.

0o je y so,*ičasné době ne§porné? i{esporně bylo ajiš-
těno, Že Ómetropické oko je výsteokern ctokonalé souhry
různýeir paranetrů oka, uvedených T ýše, j i<ož i loo že
jednoiiivé tyto parametry jsou siatisticky nor;rálně die-
iribuová*yo Že však di§tiíbuční kř,ivka ..rýsirytu §eli{ové
reťrakce bt<a svěd.čí o vyšší než očekávané ťrekvenci etf,€-
tropie 8, též riyo_;ií ,,rysbréiro siupně. Dále Lze ďík nrod"er*
nín veilei př,esiré' i-tltrilzvukové rretodice rnšření považovai
za dokázanéo ž* u ;.iyopie je prakticicy té*rěř vždy prodlou*
žena CI§oťá dé}ka okal hloubka přední koirrory je vždy vět-
ší p, uai(řiyení přecinl"ho pcvrchu rohovky ralr'é větší než u
emetropiQ._.U hypermetropŮ je r,o}rovka naopak néně zakři*
Ýo11?,r Tloši}ca o,;trÍ čečky roste :-o"u,nomělně § věkem, ale
nezi rayopickým a enetropickým, popř. _hypennetropický]n
okem nb"oy1 v torito zjištěn výanamější rozďí1. l,íapro,ii to-
mu lonivbst oční čočky je v myo_oiekých očích vžd.y výa*
namě menší nežli u, ernetropickýeh: jĚ rrrimořádně ,,rariabil-
ní a do ur,íité raíry kompenzuje varia,bilitu osové d.élk:r
Qka (rnaupols á GCI§s, tr9?3}.

ile výzieumu neby}o teďy až cosud" dtgaženo j*o.noana-
čně přesvědčivýeh.r)isieaků. Fi,estože §,e_ d:ree ,"zž nenaj-
oe téměř nikdor- kdc b3, neuznával alespoň čáetečný vliř
d§dičnosti na vaník a v}Ívoj oční ::efrakce, tábcry jsou
si;ále rozciělen;v: i,Ta jedné stlaně ;iokteří připisují Taz-
hodujrcí význam ťaklórůn vnějšího pro§tředíl ila str,aně
ů.ruhé ii, co je j popírajÍ.
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Silným árgi"lmentera ye pťo§pěch rozirooující roie
*ěáj"ónosti (nUntPaY, 1970) j§OLr zde výzkun:y ita jec,nova*
j qlrrT*4 {oo j čat ech (konirola: d,vouvaj ečná- d vo j Óala a
náhodné dvojice) vLz např, §OF"SBY; §iiERlDAiÝOvÁ a
L§ARY, 1i}62.

§edy nycp!e, pckud" není zapříčiněna sekunďár:ně
něja}<ým prin:ár-ním orrenocněním nebo po:.aněnímo což je
aYÍa,tá r, J,p z}ejně ďůsledkent nariněrnéi:o r,ůs!u"okqr. ňq*kračujíeího často í po 1i. r.oku života, nei;o zvýšené
}omivosti rohovky, nebo kone,:ně kombinac* obou těchto
příčin,"9Ťlčemžo ja§ §e zďá, .z |ýjEt<óho dů,rodu se}há-vá zv}áště t,r TscL-iB §e vyvíjející rnyopie (rngriQOrS
_e GOts§'- J.973} "* }compenzační úloira lonivosti ocní' joě-
ksr Io znamená, že ir orsanizmu exisiují rrr"čité í€$!1*
laČní mecl:ani?myr_ ťixované s€neticky á ařejrrrě téá-aá-
vis]"é na pccmín},;ách činnosti zraicu.r .,]:tirť".ji nórnrálněfibdÍ" naC tím, aby v pr,ůběiru růstu oka byia zachgvá*
n& rovnová"h"a meai jeCnotlivými" koniponentamL reťrakce :je nu,ino si uvěd.on:it, á* JiŽ occhylka r.ovrrajíeí se
zlonku;nilírneiru §e ooyěejně pí,CIjevuje }ig ceikové ŤB-ťrakci oka ;,ozd,íl en něko}ixa diopir,ií.

l§ení ovšem zniámol Jakého d,rubu iyto regule.ční
mech,anizny jsou e c8 způsobuje je;ich případné §el*
hání" vÁN AtPiiE},T (1961) je poÝažúje za uravřený autCI*
natický systén, z*"1ořený ne zpětr,r/ch vazbácir ;,regeta-
tivního ne.,-,vpvého §;/§tému. V dětstvÍ. převažuje r.*§t,§,*
sympatická aktivita; JejÍ převaha §§ ruŠÍ v].iveň vyŠ-
ších nrozkovýci: cenĚer, ,r důsleďki; čehož 63 rr.éní tonu§
oiliárníhc gva]-u, což pů"sobí na růst oeové ďéJ-ky oka
a i:ypelmetropická reť::akge ge nóní smérem k enel:,cpic*
ké {r"ovnováha s;rrrapatiku a para§yapatiku)l popř. myo*
pické^. RuŠivé zúsahy do téio r:e6ul.ace, včetně její nej*
vyŠšÍ, ko:,ové ú:.,ovně, r:oho,.. pak rrést k qcrch;;}!try_q+
emetropie. lř,es nozkorro,.i kŮru ,je poo1e ťA1,{ Á,LřiiPtiOVA
názoru spjata iato regul*.ce i;aké § vnějš:."ni vlivyi řs*
g,.rJ-ační :nechalrizllvlg nůže působit správiýrn směr,em" je-
ť.ině ::č.:]ž z_,aková kŮra o.ostává adekvátní podněiy. j,ja
eiruirú g,braně §€ iauto cestou mc:hot up]-a,bnit také růa-
né psyci:o}ogické ťaktory, krsró p:ý iajté mob,ou inóuko*
vat nebo ťacilitovat vývo; kr,átkozr.akosii {VAN AtPí{§l{
et aI.1 L952; VA}i A]'P}{X§, 1961)" Takto p:,ý působí na
vznik ntyopíe i oscbrros; jedince, čímž VAj'j A-P}IE;{ vysvě-
tlu j e vyšší .rýsk;rt nyopů nezi ínl ele}<tuály. ileuznává
tedy, že by reťr,akčrrí vaaa omezujíeí viďěný světr §ě-
la ,lli-r na forreování, osobnosti, nýb::l", q"ÉvĚ"laopak, áa
se r:ryopie vyvÍ;Í spíěe u intraverio."aqýclr 1idír s€
sklonem k abstraktnímu myšienÍ, Obd.obně autor vysvě-
tlujq vliv ško}ní myopie: i?.€ jako důsleiek poněrně ná-
ročné zraw"ové pl,áce do -orÍzka, a,le jako důsledek uČe-
nÍo abstrahování od" gku,bečnost! a zátěžování paněti,
tqdy vesměs činností, ,ryžaď.ujíeích odpoutání- oC ,rnŮj*
šího svéia, a dále cen;riťugálnÍch impulsů z rnozkové
kůry ůo eiliárního svaiT], Ýčeině stresovýc}r"
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je "ůo, přirozeně, nánot, jenž uznává v}iv vně;-
ších fajctorů na rděděný zákiadn zaěděnoil o!spozici.
§a ůruité straně existují sťudi*, p;Cle nichž jde vý-
iučně o genetigty_podníněný _vý1o j CIšío .při§ery1,.§3o:§q"rayopie priraárně působí na"vývoj nrozku (např.vyšší Frů-
mérné I8 u tzv. praernyopů} a oční yaCa je jen sekun-
d.ární konplikací {KARI§§OI{, 19?i). Te světle tohgl so
jsne s: ráXri c společnén záklailu očí a mozku, nemueí
lýt _191t9 ,á?2: úbrna zamítnut. 0všem. takové závěry, ,1,:

např,íklaď vyšší p:,ocento rayopů nezi Zidy je důsleaek
ťaktu, ža jsou v průmě::u intelí.5entnější než ostatní
liáén a naopak, áe nižší vyskyt mycpie v USA ply4e q
podprŮměrné intellsen*e jejicn oiryvatel, §e zaa;í býf
nási].né.

il:nohem přijatelnójším se zďá býi názo*, třebaže
nod.okáaaný, že nízká ťrekvence nyopií r, ij$A můž.e scLi-
vieet ss épeciťicitou jejich škoiní výu.ky, jei je §o0*
jena s raenšími nároky Tie zrakcvou práci do blízka
T,,vnttnllit et al. 1961}. ili§rG§],Iii (19?3) cituje biíže
nejmenované japonské autory, p,,ld,le nichž jsqu _případy
rryópie slabého e středního stupněl T},skytujíe í se ve
§pOjitosti § nanráh"avou zrakovou prací d.o biízkar důs*
lbditeri křeče eiliárniha gvalu. Jak *ž jsme uvedlil ten-
i o neciianiznius čeká j ešt ě na aůkaz; §Ufin-EiD§R t }9 49 ) ,
ačkcliv j ei ]r pods [at ě iieuznáván považu j e křeč akoiio-
d.ace za, běŽný jev, hiavně u liCí siř*ůního a sterršího
věku" Zbyvá -ovŠem dckázat, íe "iaig křeč může vóet k
ireverztbitní"m zn6nám. .leiiXož je icmivost oSr:í čočky
u myopů zásaúně snížena, inuselo by jít CI viiv na o§-
tainÍ- i}cáně a strukiuryl kupř" na eóvnatku, eítni*i &
bělimu, e p],ostřeanicivín t,";cnro Í}a rozrněr,y oka.

Jak je vidět, siebou siránkou teo:,ie školní e
p:,oťes1-onální myopie je i0l áe chybí. expeririientáj-ní
aŮkaz raechanizmu jeji-cřr vzniku. 3pid.eniologické sta-
tistiky a kazulsiiky samy o sobě nestačí. (Zde §e rrá*
bíaí anaiog5"e § onkologiÍ, přičenrž ovšen stetisiiky 0
výskytu myópií zcial*ka nejsou tak průkazné, j.ako j9
kupř. áokumentorrán vziah rakovín; plic a itcuření. Pro-
ti'siatisiikám o rnyopi-i stuC.entů's;ojí úůaje 0 výsky-
tu ny*pie u analjabetů atd. )

§aproti tomu s].abj-nou stoupenců teorie d,ědičnos-
ti nyopie je ne*cliopnost v}syě;]"it sku;ei:,o§t, Ž9 k
*meti:opiaaeL áo*t:ází čas,iěji, nežlj- to plyne ?, kř,ivky
norurální distribue e. §OR§BY, jenŽ neuznává vliv r.,ně3-
ších ťaktorů, t,rrďÍ.l že o§ovou aélku oka určuje růsi
a veiikost sít$icer"což má ;:ýt jakýmsi "or,,anizu;íeín
č}ánkenr" celého pyoo€§u emetropiuace: §3 sítnicí roste
skle}"a, jejíŽ t]"ák Tfi, r,o}ro.rku způsobuje takó její vět-
ší zakřiřeňí (sOnsay et a1,9 195?}. Fcněvaď.ž siinice
je součástí ;norku, tato spekula*e sou. igí také § náao-
řerr o vziahu iriezi :"ntelekte]B a InyopLza*Í.
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Ani MlLIER (1963) neuznává ,;1iv vrrějšího prc§tře-
ďÍ, l:a vznik *. vývoj rnyopie. i,]ejasnou qtázinu, p1,oř vlast-
ně sítnice rra j eůncu at rácí §,ťoL] schopno*t "oi,garr!zovat "eleneniy oění leťrakce (podie SOR§tsYHO) v tak vetikém
časo,rém od"§tupn oa l:arození, vyověiluje v sotrladu s iiiÁi"í-
lťCIyOU (:93?) tím, že základ::Í oeťekt ("tyopiei je příi:o*
rnen jiŽ v době narozenÍ, a]-e že zaciní a spocní č*"}..skle*
Ty* jež jsou fy1_o,_eneticky a oniogeneticky _ nejs]abšíni
částmi oka, §e v Tonto přípe.dě "ko;j§olidu;í" rpoždě!ě,.
ovšem "bez jakél:okoilv zásaYiu .rněJšíeh vlivůl ťad,a růstá*
vá skryt&r-rtdřímá i áeset let lÓ"i, než se prCIjqví k]-i-
niciry... Jako xdyny se v urřitém stadiu růgiu n,:,j:J_e vy*
čerpa}a ťyziologická Tezer*ta oka. lr

_ ifaprot j. tomu BAĎ?KE (i9r6) sice pcvažuie celkov$
komplui:bsooýci: anomá:"ii očí:Ža vývo;ovuu. rraáun inající
společný záklaď v abnormálníri r,ůstu sítnice, s.le doee]-a
1bg;ic;cy- připouš,Lí spolupůsoi:ení laachanických ťakiorů v
pr:|ě c esú ňy oi: iaac Ó ,, _i eíiico á,5 enet l9ryy,mélě"c en,lá. tká$ n j e:
a+á p,9ynobt je snířena, snáze pcd.J_éhá těmto ťairl;orůur neř-
l-j- tKan p,evna.

Pokrld bychom přijalí názor o niechanickérur působení
ciliárníi:c sválu na tvar oica při čaei;é a d"louhotrvající
ekonodaci, do ioi:oto nechanizmu h,}, ;apad.ala i předsiava
0 vlivu neaostatečnénc csvéilei:ín nu"iÍcÍ]ro přiDliŽovat
oči k nesnadno ::ozliĚiteJ_ným ďetailůrr. ldá §e všako_že
zatím.:relze tyto ťaktory iakto Ú"zee specif ikovat. BELů-
§TOCKÁ v již bi,tované rózsáhlé siud"ij-- (196,+), 1í níž ziL^
stila rratair mezi kiimatickýn:i ťahtory & vlÍskyiem myopie
ve školnín věku, sice klaae fi.a první :r:isto svěbeJ.ný,
ne?9 : j9F pÍŤ9 -,ligsněji insoiační*"režtryl'o věetně 91t-rafialového zá!,enír-' ale součagně přínno zclůr,aznuje výz*
nam ;aké zlepšenýcir celko"rýci: iiysi*nický-ch podr,:iíneko h}av*
ně podi:inek konte,kiu a přírod"ou, a jejich souvislost s''i - '' ,,- ' a zdrávotňíň s,;evem d,ítěte. ŤO*C e:ii ] l'YXj ; ťleSnJ'Í', \i.l'VOJ em
]TrlJ by -se adály jeŠtei,rÍce nasvědČovat jejÍ.rýq}eakyl Fo-
kud .iO. o p,:měrně prudký pokles výs.c.,ytu škclní kr,á;kozra-
kos bi pří |řec}roou- oci Cětí naíczenlig}1 -í letech války k
pováJ-ečný*r, r,očník,3,m, Si ěži si totiž 1ze přeasiavít iak
}:ych]"é ziepšení poď:nínek osvětlení ye ško]-a.*h a doma a.
ješ!ě.méně tpk promp_iní ocraz tohoto zlepŤ*"i la, vy9ltý:
tu kr,átkozi,aicosii. i,iaproti ton"" viiv nepříznívých rátreč*
nýeh pod"nirlek ne ernbr$onál,ní vý.roj plod"Ú, rrčetnó jeho oĚÍo
& na posi;grybry9nálnÍ.projeva.d}spozice k n:yopii_r !odobně
;ako na těiesný výirojr so zd"á být zcel.a přiiatelným.

O jedinělý a .st óží v;ř§vi-}t}i,er"ný_ *1r9T _le vanik ško j"ní
a p;,oSr,eoující myopiu pulrjtkcval FiA;Ei{-d3IiGEir (1974),
pod"le něhož exCIgeiiním raktoI,em, otlpovčdným za pro$r€*
bi xrá;xozrakcsři, je u1traťiaiové- zářenÍ.J
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§ouirrnen: Froblém zůsi;ává oi*vřen. ,Déciičný ťakror
ve -rývo ji reírakčr,ích vaa n:á j ist ř z:račný vlivr 71iv
vně.iŠíclr f aktorů, ]l3,/.y,iíma.le p]imínk.y osvjtiení n*nívnělEícň iattorů, n§ťyjímaje fr,;amínky os\riitlení n*ní sí*
ce áokázán. ale ie n,ožnÝ. Uko}eni hygj-erriků v téio sourri*
vně j ších f akt orů, i;s ry jím
ce d,okázánr Ble je :r.ožný.L,v !{Vl\,l3lréll , cÁ-*'E Jg lliv4rtJa ,

slostí nenÍ ieůy irvat na ne§o
ie"-., nygier:,ikŮ v téio sourri*
agáza.ném a aaiím rreciokáza-

telnémo avšak vzh}eo"erg uŽ i jen i:a i*ožn*st ireqerzibil-
ních zrirěn očí, dětí a dospělýóh vyžadovr,t kvůlí jistotěních změn očÍ, dětí a dospělých vyžaaovat kvůlí jistotě
d.okonalé osvči]-enÍ a osiatní hygienické p;drnínky hiavnědokonaJ"é O§-ťúi]-eni a" O§iatnL hygienj.cEe p.j
ve ěkoiách a n& exponova,rýcir pracovištíc}r"
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jsou zastoupery jak čípky,

3" ]. Fgtgr§ee&Lgrg J"iÉsi<é §.ítnieg
rqtorecepeí nezýváne proůs§ pronrěny ener,.gie §vó*

tetnóF§-Ei6frffi-7 eneigii rigivového-,rzruciru, ktěrý" je
pcčáticem }iel,vorróil* podráždění, jehož ,.rýsleakem je pak
zr,akrvý vjem.U č1o,reka tct:bo Ěrr§co§ p:-obíhá ve ťotore*
ceptoreci: síinice.Jd"e o přísně specíťickorr reakcí;
člověk na roz,lí1 oď někierý*h nižšieh áivočichů $€-
nrá schopnost této ;::ensťorm*ce mii:no sítJ:iei, {Senzaěníj"nťornace o ílčienj. p:"styl| s. ď.okoneq o lo;1išová-;:í ba-
rev p_sty - ki;př. tr,avn případ iiosy Ku}ešovové *nei:yly
a s;čží noi:o; být věoecry prakázány")

r,oto::ecÝp§qrfi iioskó sítnico jscuo jak,znánog drřo*
j ího dFfifri;
i:nrr 

" 
5 - r 1 \

.lťJj^!'l \JOt)Ol,

e čípky. Byly takto nazvány SCI{ULŤ-..--+F+1na-Íffiac ě j ej ich ;:orťoiogického
vzhled"u. i:já ileríťerii sítni*e nrá;i ěípky skuiěěně nrikro-
skopicky čípkovitýn kcežto t;ydinky tyčinkovitý tvar,
ovšem v centrální jamce sítnice, }!dg jsou čípky velmi

}ius,bota čípků a tyěinek a jejich vzájemný poměr
jsou r,&zné podlo to}ro, o kteroui část síinice jůe; \r c€íi-
trální jamce na ploše o průarěru přibližně 0r25 mm (t.j.
téuěř 1*) jsou výlučně jen čípky, paraťoveáLně a v€ vždá*

CIÝsam v cen§rainl Je![c€ satnloe, Kfi9 J§OLi c]-pt(y Ve.Lm].
na}ru.štšny, je jejj.ch t,,rar proi,Íhlý a jsou tenké, ted"y
pooc'oa jí se. spíše iyčinkág,nežlí perif er+ín_ čípkům.
ilicméně *:ezi tyčínkami a čípky (včetně čípků ťoveá}nťch}
je jak te,r:c rj.iles zátclaoní rozdÍl v ultrastruktuře &
Ďiochólrický; Cóž §ouvi§í s rozdíly funkčními; roz}išuje_
me je teďy,ťyziologieky. i§ázeÝ tyČinky a čípiry b:rj" z:*.*]tu-v;í.;:

'/ saryém stileou ťovey je hustota číp}ců téměř
]"50.000/nur'. jejiclr hustota klesá všenri sněr,y pol;aěr,ně
pruďce, iakže t_"íg:99hI kqe §9 objevujírprvní tyřinky,
je i.iž jerr asi 5CI aá 60 tigíc čípků li& nťn'o Dále už je*
jic;r lrústota ltlesá nír,něji", zatínLco hustota tyĎinek poz-
nenáhlu: sto-rpá. ťe vzdálencsbi 2" od středu sítrrice je
po4ěr počtu tyšínek & čípků zhruba 1:LOd vzd"álenosti
}0'oc střei"u sÍ-tnice sioupá cel}ro.rý puřet ťotorecepto*
rů (sioupá !ustota tyčinek), ačkolív hustota ěípků kle*
sá; mezi 10O - ?3 až 60' je h_rstota čípků stejnorně:"ná
(kolem 7 až S ;isíc na mm?i. paproti iomu nr^stota tyči-
nek dostoupí vr*ho].u kolem ?úu CIo. střeďu sítnice, kfie
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e i*l. j e "_přes }§CI. OýPl*u,3Z" _!a}g k periťerii, pgk í _ 
j e:jich pocet zva7na;tlesá. 'lóměř u oki,aje §ltnlce Iora

serrata) hustota iyčiriek i čípků ještě jednou níl,né
sto,"ipne, i{e celé periferní sítnici počet tyčinek Fře*vládá nad počtem ěípků. ť mísbó výst*pu zr-aitovéi:o lr€3-
vu {papila, slepá skvraa) nojsou, přir,ozeně, áátiné ťo-
t orec*pt oíýc

Celicem, obsahuje jid"ská síinice asi 6r5 mi}j"enu
čípků a až L?5 milionů tyčinek {fi§ŤEH§ERG} 1935;
POIYAK, i941, L957.} ůentrální janka obsahuje asi
800.0t)0 čípků,

U jed,nc,tliv§}ro ťoioreceptornn aT i;yčinkyo nebo
číp§rio razeznávár*e ,§ *&g bunky _ 

(sona) § jád:"em a d,va ,opačně srněřu;ící výEěžFy: jeo,en sněrem k povrchu sít*
nice {dovni-řř oka), exon, jenž na s,véin bohatě struk-
turo,",anétr konci vytváří sloŽi lé §ynep:ické ko::"tEltty
hlavně § j,]eur§ny trI" řáůrr, teď;v s bipoiárnínii buňkami,
ele i;akó s calšíní buněěnými útvar"y sítnice (DO!,TLLNG,
L?6i}o ciru}rý pek snórern áb rrentrikulárrríiro p:,rreioTti Ih€*
zt sítrricí a vr§ivou pig:nenbcyého epiteJ-un nalóhajícÍ-
i:o na cévna,i;ku. Tento ventržkulární výběžek re*eptoru
§§ si{lád.á z tzv" rriiir,řn{ho (biíže k buněěr:óruu tělu)
a vné*lE|ho gegfferrTtr-řnmní se5mel:t na vá}covitý ivar;
tvffirrtu je tyčinkovitý (tyčin}ea) nebo
ěípkovriý (ěíp*i*)" l/nitřrií a vriější segmenty jsou vzá*
jemně sp,*jeny excentricky 1ežícím úzkýnr nů-střera FŤo*
toplazmatÚ, dlouhýin *si" L*2t* 8, o průměru alZi )f,t
3a!,lq ícím, vlák:rité tr"ubičky l rn!k.::oiuouly } n j eŽ . 

js9,:,
poř,ádány ci.o cvojic a zřejmě n,e;jí íunkci ve veiení
.í,[iQí.y z lně j šího segí;lentu i CCiiE.'í , L372) 

"

Elektror:rnixro*koplck;r je vni!řní segrrent fotore-
c*pto:"u bohatě členěn á ob-saňujffiii<r"osko*
pických útvar,ůl jeden nebo d"va centrtoly, ",rlákníté &
:rrátké tribu]-ární út,rary neznámé ťunkce, r,;bo§Qile;a,
aolqiho. tě}Ískcr. vakuoly*a.htl vně ve}ký g:;Iuk nitochon-
drií pob!íž spojení § vnějším §eá;meni;em. liiitochondria
niají .r-ýznamnou roU. ve sr..eciťickém net*."nolizmu jak vnitř-
nť,iro, iak vnějšíno segnientu, ";Ťebaže r:s v přímé §poji*
toeti s ťo"boc!]emick;in i]loceser:r pe:,cepce ( CůIiEi,l, L972}.
7,ďá §Bs že shiulk mitecirond::ie, jenž má elipsoidní tvar,
je v pi,íném vziai;u k :ozně:,rhn, l:lavně k prriměru vnibř-
rrího segmeniuo ?" čeirož se }ze domriívat, áe sei].rává ia-
kó CIptickou úlohu {tron světla, *p*királně selektivní
absorpce, ,ryÁ],l§, i9 42) "

Ynějěí_ seái.lqry_ i",,rin:átů ;::á ďá}ku +0 až ii0,u a prů*_měr Q19 )l. ilejnápaďnějĚínr ::ysem vnějšiho se5rleirtu v
elekironmik:,osltopicicérn o§razu j sou raernbránovó larnely
n*i:oli disity {obr" :.L,2}, mající nápadně pravid"elnou 10-
k:llizaci i u§ircřádání, kieré je kclmé na podólnoui osu

j 
^ -i-?'^ j,- 

- .- lseěIJ]enIu (s,rclstR.Al[D, 195J). v každém vnějším segi*entu

Ob-
ll,§a

V8P[l-



ůbr. _1.3-"?,

A

Id.ealízované lryobrazení (e) a gchena*
tieký řez (3) -vně-,iĚím segllcntem
ěípkřr (d]"e §J§sŤnAŇna, 196Í)
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je ico}em 1200 těcbto le.ne]". Jed"not]"ivé }arnely §e sklá-
Ó.ají vžďy ze §irCI,;. n.em"nrán spole čndno původu jako je p0*
vr,Órová |lazna;ická rnembrána loto:,eceplor,1,ir Tloušika
jecné diikové memirrány je JO §, }umqn-mezi oběma lj"sty
larneiy je ped,ie DOi'{iIl{GA (L965) +O § a mezi jed,notlivý-
ni ránótani je p;ostor zlrruba L80 §. COi{E§ (}9T2) uvá_
dí tloušiku ;ěanótlivých lanel v ěípcích 135 A, v tE-
čirrkách 115 Á. Jde o ůírcerlze, jež jsou řádgyě obd,obnó
u-rá"*8ry "eírycij 

,_, li ,',, l";, r]_i,:.,ici".;.i jl,i,,,,,:l :i_"*]:{.,i:._]",,,.n,.,, 
-', ;;*l,'i

§e tý}caji ťoto-ehen:icke pcc;oCy v o}cu,

Bylo zjišrěno, že lau:ely vnějších segmentů vznik*
l:,l jaka- ieriřáty, red"y zányby parrchové pl.azmaiická Tiaíil^
břárry se5mentu ( CtJljEi{ 196]}. V čípcícn niž§ích obratlov-
eů, á:e řelni p:,avůěpod.obně také č]_ověka zachovávají ďo:
icoáce spojení ; tout-o pcv:"cl:"*vou :;iembráncu (SJÓSIB.Álín,
rg6l)i Č,.lxaig (196i) pozorcva} gbřas poďo"uná §pojení ta-
ké u zákl_aůny vr:ějších segnren,bů tyčinek a nevyluiuje mož-
nosto ž* v€ ányré části tyěinky exislují jernrrější spojo-
vací můstky, nebo s§ poěirozu:j,i při §reparací.

V* vnějších segmente*h re*eptorů ted;;, převládajÍ
memi:ráncvé siruktuI,yo Frár,ě v těchto probíhá pťoces ťo-
tcchegrické tr"ansťorm&§e, Jež tvcří počátek zr:ako.rého pť0*
ee§Br

Obvod lanel v óípcích je k"r:iihavý, kd*Žta y iJ,čin*
káclr laiůčkovítý" Pravidelnoet je;i:.*h uspoí,áC.ání jo e tak
d.aleko ? ?? d"okgr:c§ J e d.not 1ivó záŤe,ay _ na obvoůu j eánot3-5"-
',ivcll ú]_§Ku Le,zL Drcgna 1:a0 gebCIu. Také o izv. chromoťo*
r"ech z:.akcvých pipaentů (via níáe) by].o zjištěno (TťAID,
1962}, Že json ve vnějšíci: se gr,rentech u§pořádány velnri
piaviá.etně-a kolnro na-pod,ólnoú 0§u se6iaentu. Je zřejmé,
že ,i;voří součást membráno,rých §iěn laniel {disků). iflemb-
rány laniel jsoir ivoť,en;y tipidyo al-e"r§ znaěnó míře i mo-,
zaikovitě rÓznaístěnými mo]"eku]-ami ťotopigllentu (IťALD,
1954). 'Iyto jsou zďe o3i*nt aváryr, liatoiik p3avice]_ně, že
'íiALD přílno nluví o qua.si-kr,ysťalicltých struk,;urách.

3.2 Fotoch§mické reakce v Tgceptgrec3}

|nes j,; :Lá zniimo, že su-'cgtráty ťotcc"lremickligi1
procesů přeněnř s",ětelné ener"gie v er:.ergii nervových
impulsů probíha jící ve vně j ších se,. r.ent ech f otor;qcepto*
rů; jsou zra.kovó pignenty. |ěch je í živočišné říši c e-
1á"řáda. lJ 1ídské sítnici jsou 4 druhy t ěchto ťotopig-
mentů, n ní-*l:ř: *;ři jou vázáňy na čípky a jeCen ;ia tyčin*
§J.- Fgtoc}:emieký pro*es y yeccptoreeh sítnice si orřej-
míne rra přík]_a,du iilčinekr fÉ ki*:,ýc}: je poněriiě aobře
p"oúaaá". lotópigobrri ty8inek §B lrazy'řá ,orlopsín neboli
Žl,axoiý purpur, Ó*;í eoLli,isí s i:arvcu-toitET6-Fffientul §x-
trahovánšn,e- r cka adapiovaného ija tmu" Fo ozú.ření vid"i-
teinou raoiací §b- jei:o- 5*ri-va po*t,;pně nění T§ ž}u|ou a



)C.

ija,konec v bílou - m]-uví §€ a odbarvování f'atopignrentu.
}TALD i1933) zjistil , že .,cdopsín oe skládá a berbel:vé
bíllroviny { jeŽ byla později nazvánfi" o_pqín} & retinentl,
jep{ jg via;t,níii nositelem Darvy. - chror|ofor,€ílc ijísti]"také, že r:řemóna i,od,opsínu s posiupující ad,aptací na
svět1o vé ;luró zbarvenou sloučeninu .ie vlagtně u,lo]"ně-
::Ím ehrornoťoru o němž áogg víute ,. á9' je aldehryqea,oi-
tamínu Á, a proto se pro §ěj zaužíval spr,ť*vnější název
rej;ina]"*z vaa-ny § opsíner"r, kcežto další přeněna v bílou
TE§E'r§O.povid.ď p í;ecirodu rát inal,..r ve vi'ieit;-rt Á.

Dle WÁLDÁ ( 1961} existu jÍ d"ya ::eiina}y vyeháze jí-
cí z vitaninŮ A} a A2 - r,etinali e retj.nal2 a ově vel*
ké skupiny opsÍnů, ťakuli;ativně*ně$oy llanýiané opsín1 a
opsín2. KCIrnbinace t§chro tvoří či;yři zrakové pigmentý
obrrltlovoů: retj"nal1 s ty§inkovým opsinem1 dárrajÍ rod.op*
síno s tzvr,.číai<ov.ín onsínerrZ joCopsín, kdežto 36{i3ln1-
=-iá"" 

- iy;,i"ti;ř;' "p"Ťň-* 
c,avů poi,ťyro_o;iň-á"r,;;i;áU'

§ ČÍpicov3?p opsínem cyanopsín.

Uvolnění vazb;y mq;i :,e,biaalem,1 a cpsínenn soi-;visí
.*a^..í r-^-^r *.- 1 ?s izomera.cí: }IUBtsARDOVÁ {7jj2} zjisťila, úe v tyěinkách

1ioskó aíinice tvořÍ chrompťor roc.opsínu i-aomer 1]"-cis
reuinal1. Později spolu s }i,i0Pii':i,i cokázala |\L9r9 }, _ŽejeCiná Ťjc, k,lě:,ou- způsobuj* svět1o v"b;,činkách sítnice,
ie zm§na kónťi5uJ"ace yebináju ?, ll*cis ťe::ray v eelicově
trans*izoijler {a1l-irans reii_na11 j,

Ačkolív zatírn není známg' jakým způsobem je retina}1
vázán na opsí,n {těchto vaaeb je aÝe jr*é ví*e} o iq jisto,
že ir,,redená- z;rrórl*, tva:"u retinaiul veóe k L.lvolnění_vazby,
pravaěpococně částečnému (obr. 3.2"L). HUB]:ARDOVÁ a KEOPF
(re6Z)-se aonrnívají, že náhlý přívoá svóteinó energie mě*
riÍ relatirrně "'íy§oce sNabilní "zái.lad,nÍ'! st*,v :ncle}cuiy ť0*
dopsínu v tlexcitovaný'l §tav 0 vyšší energii. její "náv*r&t" do půvoďního, 'lrákiainíhg" §t&iru je pak provázen uv01*
něním riaůi:yte,;né ener:gie * oi;d.obně ia]lro je Toau.kL,př. n
:]osťore§cenc€ nebo ťluo::escůnse - a tato _ivo"l-něná energie
§§.9É§é ceiou bioeheinickou ;,eakci.

1zocieraoe lt-cis retina,]_ur v a1}-trans í'orruu nusí
v§ak p;:oběhnout velmi ryciiJ_e, c6ž si nelze před,stavlt bez
kaialytickélio příspění enzymů.

Jait je zná:rorněno n& obrázkn ').Z.J-l ll-cis izonter
::e i inalu1, váu anáno i:já *psín ( pr"av* ěp;d obrr# ira.zboti rr,ezL
Sehiťťo.rou báeí l,e.iin*,}a a lysinem v moleku]"e opeínu -
- I{ROP;', L972 - ale i l].a da]šíc}i níe te ch), má prostorově
silně ohnutý t.ía.r. F'řesná pod,oba nenÍ lináma s ele má se
na to, Že vz';ah nezi tva;,em molekuly cls re,i;ine,]_ul a opsínu
Lze přir"ovnat Ke lzájemnómu .rztai:u klÍě* a zámku" Jeerině
}l-cis ť'orma zapadá svýn tvaren přesně do l|otvoru" ť mole*
kr-ile opsínu. Avša}c Ťento izometr re,i;inalut j* Ýy§oca cit-
livý vůči zvýšené teplotě a h]_avně vůči =ř;tlu, Půsooí-li
na něj kvanb evě,:l.e o zm§ní sc vel:.,i rychle (v pr"ů.běhu
alOmku vteřiny] cr al]"*i:"ans izomer, *ož v poa,statě znanená,
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áe se jei;o nrolekula ,lnpřírnÍ a tedy gá do "u áťfi,kutr 11s9&-
pad.á" ',{ezaa s opsín*m se :inačně uvolníru roďCIp§ínu ok&-
nržitě vzniká xiezí"proůukt , Ť,nv. preJ-umiroo.opsin. Ť0 je
počátek reakce, kte:,á pak p,rkraluje npontánnó (bez půso*
}:ení srrěb]"al ) a ve].nei rycirJ-e přes ř*.áu aalších r.ezipro*
i.uktů až }c úplnému uvolhění gpojení i,*tinalui a opsinll
'*."j3 *.,i:.l11;. .j.'.;l;l,,.i.:.::]l_:.-,]:",':l;1;ii-i;;.r {|];,*b|l_i.,.,.,jin;:,,.:,_fi._ i .) _i_;__i

jsou tjiiž vysoi:e rres,bn:itní již:e oěžné tělesné iep1o*
ty q ve.troě. !ýqiedkem_ je r,.znik a}t*i;ren§,:,eiírial?i e
opsínu (,TALli,1955 ) . Celý tenio p],oce§ trrrá as! j er*fru vt e-
řirru.

Souběžně s tínt0 prCIůe§enr probíh,á ve vrrójším sesmen*
tu i.-,,čir:ky apévir.á rep;ener*,c*, t*a1, í,e§ynteus, rod,opsínu a
allJ*ran§ retinalur á opsínui ta ie vel:ni pcmaiá á irvá
kolem 1 rnili"rto.1o ťeay _z,7qrlgná, Žé za xažůé dané světe]né
s!,buace existuje ve vnějšíc}r segm*nt*ch uyáinek uróitý po*
iněr, urJitá ďynamická *ovr:ová}ta *iezí nnoŽstvím oobaryené-
iro ( rozlož eného ) a rnir,ožstvírn J e8eírs],r:,,raného roďopsínu"
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1

iiejd.říve se mijsí all-trana letiaal-1 izomer*vat rr }l-cis
pcácbu" Jak tato izome;.,acer, ;ax tlfré*sllrčování 11-cis re*
i inalui § opsínen prCIi:í|ra jí §půn;ár:něr bez přísiupu svě-
rj-a ne6o jiného vnějšíno zoroje energie. Zoroji pouřebnÓ-
ho opsínu !;,o tLi;o res;ynL*zu jso,, c:ávě ,;veder.;í_ proces
rozpádu rcd.opsínun jeiiož i ivor'ba nových rro}ekuJ" opsínuo
p;,avdóp,;r;obně ve rrnitř"r:,Íni s*gnienlu tyl]"§ky*o odkud, §en
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přechází spojovacíra rnůsikem" Potřebný l1-cis retirra}1
vzniká z vi-iaruinu Ai3 jeiroŽ zůrojem je výsJ-ed,ný proďufrt
rczpadu rodopsínu ai]-trans r,ei;inalt a _Fctrayan Z alj-*trans retina}ul*yz;niká .ritanii;: A1 §Ůsoben"fu **ryn§. p9*
t j.nenredukiázy. PřitoT hraj e význ§mngir,.111oi:u pígr,nentový
epitel sítníce, § nírrrž jsou vnější výběžky ťotorecepto-
rů lri;ěsriém konťa]ttu" ,ii;anrln Al nip;ruje totiŽ do to}:otO
eqitelu, j enŽ předs iavu j* jeho řáscbú::nu. Za trii;;, přechá*
ní viian.in A1 zpěi do v:lějšicn segrrie;:tůo i<de d.ochází k
jel}CI,proměně ne jd"řív. a all-trans :,etinal1 a, pak_ aa při*
spění enzymu retín,enizomerázy - 1í l]"-cis ,retínal_1.

laicto vznlká ;rový rod,opsín %a nepřís"bupu světla.
.t]oto však není je,.irrý způsob reoyniezy roctopŠínu. ,dznL*
i{á iaké ž prvnrch ne:,,ip:roduktŮ ::,czpad"u, i:J-avně z pr.elu*
mirodopsinu, ovšeln ra přispění svčte].né ener,3íe (AjtDEN
a IKEDA, i9u}), ačkoJiv pr,ý zč ur iiuýci: iiii;trncstí je ta-
ké ";e:rio způsob inožn3? spontánně.

IJž tímto je áán určiiý pr:imiti,rr:í neci:.anirmu§ &i.a*
ptace z:,aitu, ov§em , i,ak uvid"íme dále {oddÍl 4" 2} , celý
riechnnirmus aoaptace na svět1o & bmlr je rnnoheru cicžiběj*
L1 "j_ ó

Y kažůé tyčirice síinie e iv membráně_lame1. jejího
rrnějšíi:g segri:eniu) je r:ěkoiik ;tilionů, poclle nůkier;igi,l
ÚdajŮ aŽ nilia::d.a nolekul r,odopsÍnu. ;topacnetij" ve}ni
k:ái}tod,o"oý (t" j. kratší nežli i nselt, ) bvětelný pactnět
na l,*ta 5úst tyčinky, zá.risí počei podrážděných molekul
:ooopsínu oo intenzity io|ioto p.ldněii;l Jak zit.lno, svě!io
§e šíř,Í ciskróině, v k;anteeh, Je*li inlenlita xr,át}<oůo-
bého poa;rětu d.osú*te.:nó vysokáo -iakže se pz,avaótr;oaovnost
?9§?:p9e sv.Jteln;Íci: k"la!t" mctrekr;lami ťotopi5^Ten;u přib}Í_
ží J-aaŤáo promění ge v n:žiku praktick;,r veške:.ý ,, cůopsín
v prelumirodopsín" řřeď.pok.]áelejrire, áe pcůnět v tomiéž oka*
mŽiku shagl. }'í,8c8§ teciy buáe ve]-rni yyc"i:le pok;,a,5ov,:t aŽ
po z,ozložení prakiieky ,l-ešker,é}:o rod,opsínu uané t;i-ržnky
v all*irans rctinal1 a opsín. \i tako,rémto ex"brÓmnÍm přÍ-
pad.ě §* ďazlá tyčinká {rrebo ffou§orL;, jinek) vyřaďí z funk-
ie. (Thrreá sic"e začne spontánní r,esyn ieza'ro&.opsínu, jež
po§ll"lpně olnovÍ, světločivné eci:npncstí tyčinký, ien;c;
proc§§ je však, jak už b.,,1o i;ved"eno, něko3.ikseinásobně
p*lraiejší}"

.ie-}i oršem inbenzita toiioto re lní kráte e trvajÍ-
oího podněiu ní"žšío počet pohlcenýcir k.rant & ted;i iáŽ
mo]-ekuX reagujícího :;,odopsínu bude záviset jen a jen ne
play{ěp9^ů9.bngq!.! jejich setkánÍ. !o skcnčení podněiu vDEu.-?.--- í .'přů6ěilú á§i T-ÝŤeřiny §e,j"sasuji*í :,odgps }n :,a;Ioži1 v
atl-tran§ .i:elit"a]."1 a'opsín. iiastaae urČitá, TIa inIenzitě
pc*rrětu rávig]-á r:6vncváha n,iozi nerozloženým a rCI zl-aženým
rod"opsínem, která §* lude par:lal-u ;i;ěnit .re prospěch (ne*
r"oalbženéi:Ó + ť§senercvandhe;} -;:od,ops{uu.



):
--^_-.J "r ":,,Ur,i.I-l.l pccněiem eb§oiul]1ě krátký, ný orŽ .déle

i ř,ekněne desí tr<y aí 3iovky nilisek,jnd.) trvá j ící zá-
clesk crcstaiej;ié irt,cenziiy a d_op*ldrle-li ioio §vóilCI
na i;i;inku úptně eiaptovanuu na imu. (teo,, s ceJ-ým
srt:ožs;vím ::,:ůopsínu v rerenej,o,r*rié:n sti]vt].), _přejdou
rrolekuly rod,op§Ínu ve stácliun pre}nmirod,opsínu a..o-a}_
ší ch :i:e i. iproituittt. Proc es p ckraču j e _spont ánně, avšak ,r
ůůsledku Ješ"tě urvajícíiro ostlt]"e.lí za)ine ihrreů .:€§;&-
íeza neloii irarrg-cis ixi:rterace :"od.opsínu z i ěcirto iR€-
ziprod,uktů. Poitud. i:,vá s?ót}CI, pro"nji,,í t**y p]:gce§ 0bě-
ma snóry.f okamŽiku, káy svót}o ahagrle, bu{e proio p0*
]_ovina. řotopigmer:tu v :"ogeneroveném a druhá v částeč-
ně :,ozloženém siavu (ve átaďiu me::il:rcduktů}. Jakn*Xe
"beě, svět}o zi"1esne, zbylý roclopsín se- d"ál neměnír kďež-
to rozpad. rieziprod.ui<tů §ude spontánně qok::ačovat, přes-
ně jakó v přeďóirozím př,ípaclě.-?clósta,t_n;? r,ozdí1 však bu-
d.e ř tom, Že překročila-li v tomto případě intenzíta
poanětu Úrěit,:u k:,itio}cor_; irodnoiu, při niž poJ_oving. ťo*
bousín,.r o;ie reafiovat ci§-tren§ izcmerzcí "retinalul(zřněrrou ,i pre}urnřr,od.opsín}, bez ohleiu již ne jeho*in_
;enaitu buóe pokažůé ,r t;ršince ke koneí p,od.nětu k ů!s-
q::*?i zhruba- 5aťa rreraa}oŽeného ::r;ůopsínu (f;ORi{§iYEiT,
"l,Y ! L) q

Začne-ii ihned íjů skonóení to}ro*o pcdně*u půso*
bit dalš* ůruhý, iřetí atů.1 pronrění tylb ůal§í podrrě-
tv ookl,Žd.é ccět c;1o.1inu zb.vlého ,:ooopsínu v jjrezipro-
C.irXtv, t,akže' ke konci lražEéTF[Eitoveihó,;orině:u -.llioÉ
jejibh vzájer,rný porněr ahruba: 75 z75oii, 8? g),.L2g5?á aró".

.'],,to & p*dabné extrémnÍ.pí,Íkledy a "vz-ja'ny 
'ny}y

po"bvraeny také ps;rchof;rzikálníni poi";usy (gaCrltS, 1955;
COili\T§J;rlT, 1971).

Za rěžných p..,dmínek osir5*iení & yiděnÍ, }<tly §vě-
te,_ný p;oněi půso'rí aéle aež ir*kciik C,sítelt milisekuda
a jeřro- ir:tenzita nepřekračuje it::iticieou r*e.z, probíhá
nořmálně tenta bioehemický prooe§ potiJ_e rákonů s"batis-
i;ické p;avďěpoco"nnost j-o Výše uo,eccná t:,vání jeůnot}i*
vých réakcí .jsou p:,ůměrná, caž sice růže 'aýb zanedba-
tétiiým v přífr;:..;"ě irimořáclně kr"átce trvajíc ího..pr,vnlho
stať.ia (cis*tťan§ izon*raee}, ne však -v i.aiáícn staůiích.
Pravd,ěpoůobnost , ,Že §e izone;:cvaná ino]"ei**la rozpad"ne, 

".,je j}lr- /vt " , zaiínco pravriěpoaobnost :,e5enerece r"oůopsí:
ňu je 50% každých 5 ruinu; (CClt:i§i)EEr, 1971).

V čípcích není teniů pr-,c§es cbjasn*n, ili*néně výn*
kui-.;., posl sórrí ooby, h.J-ilvně :::et ci e,ní n,rikro§pej{troťot omei-
rie" a reťlexrrí d.gřlŽitomeirie, přineely řs.du zajínavých
áů}tauů:

Ačkoliv ne rozdÍl cá rodopsínu §e ťotopigrienty číp-
ků nepodařilo izo}ovat, je jisto, Žg 1ř Č:p*ích lid.skó
sítnióe exisi u j í ; ři dru}:;, ťot opi;n:eritů , z ,.qLchŽ ^kaŽďý^ senacaází ire vnějších segmen;ech jedncho z tj,í typú čipltú.
;iláme tcd.y tři ,:lpy čipřů, z nicř:ž i"lažd"ý obsai;-,.je jl*ý
rrakový pi6ment |viz RU§ijTCII[l Ll"l2)" -lenio poznaiek §e
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nezůá být tak novým; jak víne, YůUl!fi už, p:"':eď i?5 lety
poprvé vysJ"orriJ- a §§tT,,[ĚCILIZ paie pcaději r:ozvinu} iuto
hypot eau (..t;:!,7, l - 91} ,

Ovšem až iri; ;i;,uittí poloviny riašeho století iento
n:^7,QT neby1 experimentálně nebo jinak věciecky potvf"-
zltlo První změž,i]. mikrofotometr,;-cky absorpční křivky
íotopigneniů ve vnějších segneri;ech je d-noiiivých číp*
ků (excidcvan;ícřr sí;nic :,yb a primátů, včotnč č]"ověka}
iliAfiK§ i1965} rl"esp. i!íAfifi§, DOB;iLl§ a iviÁCiiiO}í0l {1964}.
Ri;SíiiO;í tyto tři ťotop.:.rinen!y nezval: chl9rolab ina-
xinum absorpce ?)1 ri:n), e{.vlrgiab (inax.lT0 nn) a §Jgno-jao lnax"44i i:m), neugqa-mm6 qensíuornetrie LmraEí*
F rněření via,suností těchto pignentů{po adapiac! na
urěitó spektr,ální oelvy e po složitýeh kcrekcích na ab-
sorpci v neťotosenzibilnÍcir látká*h v okuo ovšem v ,bom-

to případě ben mikroskcpického ciůitazu jejich ioke]-iza-
§e v jed,notiivýcir čípcíeh n vt^n RUSH!C'§, 3?65i. i{eži mj"}e-
rospektroíotoraetriekýní n reť}ektod enaitometrickými a
psyc}:ofyzikátně aji§těnylrri náJ_eay u no:.,máh:ě barevně vi-
oíeích }id.í a Li }rdí s po:,uc;:,ani "§arevnóhi; vid§ní "nyla
z jištěna sj:,oda (viz }1i.]§}lTů§, 19?2;ABRAiliCV, 1972). Lze
tedy mít za po,i;yrzeí].t.i' existgec} uvecených tří,ěípkových
piEnre:.rtů. jaké elektrof;,:ioicgickou re6isu:ací potenciá*
1ů odváděných z jear:.ci;livých čípt*ů sitnice kapra (lŮt;il,t.q,

9 §F. r L967 ) Pyry zjíštěny ana}oE ické výsicaky (viz nÍ-
že, oddíl" 4.,i).

Závě;-er* 1ze ří*i, áe sítnice člorrěka obsahuje floř-
nálně 4 druhy ťoiopiguentů, jejichž vzáiemná reakce §
kvanty svě"uj"a představu,je spuŠtónÍ siožité}ro sled,u bío*
chremickýci: a nervových reakcí ťoio::ecepee. Jsou to ř0*
dcpsín ve vnějŤípt rccep191ech ryčinek a chlorolalr..9ry*
trb]an a cyanólab ve vně;šieir sefonentech tř,í oruhů-črp*
ků. Jelikož ; sou s j" l.šecr:ny u,reáené J ol,uhy :"ot opigíioI1*
tů chemicky pravc,ěpodoilrrě znacně př;íi;uané (ie GRé.1\]D,
}96S, C0iiiú§lďH;jŤ, 1970} rlze ,i;érněř s jis;otou predpokJ"ád,at,
Ža a"na}ogicky jaie* u -r,odopsínu je talxé u" čípkovýci,t fo*
topigmentů začátkem celéi:o prscesu cís-ir&ns izonrgrace
světlem" i,{a druhé st:"anó je jisto, že fotopi;menty čťp*
ků trejsou § rod.opsínem úplně ídentické; ir,l,,lo napříkiad.
zjiŠióno {RU§i{TOii, 1,9_63}, ,Ž* jejich r*gůiler&oe vs tměje ve srovnání s {ťgil+os;í regeť}e},aoe molekuly rod,opsí-
nu výr,azně ryenlejší (asi 1rl min.pr.oti 5 rninu-§árn; vLz
CORN§{ťí§T, ]971).

Je sanozř,ejmé, že teio íakia ještě neříkajÍ nic CI

!o*, jej< ,r iócnto. cneinj-ck;,ich zněn ve vně;Ťi"4_sesnentech.
ťoioreceptorů vznikají_n.rvové imp,;izyl Fiinášeji9í,io*
formaoi o pův&ue světe]-nd sti$ula*e ůo vyššíeh eiáží
z:,akovéi:o systómul atri c ton, k'r;e;,é steďium ve s}oŽítém
řetězu _ch*nických rei.keí je v, Lclrnto m*ciianizmu iransťor*
íflace tóar.l rozi,iócujícím. O nreci:enizrrri,l vrniku ne:,vových
vzruchů .re ťotoreiepiorech sítnic,e exisi,_, je zaLÍw jen
řad.a hypotéz, vesmós zr:a$ně sp*leulaiivníc]rn



fl 0 vzniku ne::,vovéi:a *oar,ář:dění
d:-n-.-t#

.ře *lg}g;§llŤ_p§ pqe eii

§ytro už ř,ečeTc, že ťsgep!u*y sítnice }ae pc;ařovat
u§, riervovott bilňkrr (neuron), o.1šen u& nelir§rx §e spe*iťic*
kar; ťt;niceí proměrry erier,5ie-"rio"itein$ ;,aoiace v nel,vové
noCrážrltirní,- O hls,vní:n r,ózoílrr pi,otá ostaŤním neuronů§} b;o"*

io pojeanáno ť p-ř,edci:ozírn oCd,ťlu" fi",ňen jsou zd,e ješi;ě
dr.] ší 1,ozdÍly"

§těny všech nei,i:,onů v našem n*rvovém systému tvo*
ŤÍ, jak je" ouecně zndno, půicp::opu*tná bláŤan jež. pro*
poŮšří .riŠxte:"é ionty dovníLř, jinó nri:i9 _o!;*Io_r.*tl,i:*Ti,"aďe poůie vl*et:o působí i scho,pnos,b ak"titrní plspravý nex-
ter,;,ibh, např..i§a iontů { ";,*;^{.i;*,rá ;;;:i,l;:,;-'!i * iý*-: rúil,i,l:, ;í-l,*
činiiosti i:uněčných memb_L,án je za, klldové siijua*e v.,vsCI-
ká ltcr:centrace sod"Íicový-ci: iontŮ vrrě neu,r,CInr1 e jejleh z11&-
,;ně níž;ší }ior:ceni:,ace i:,,,rriitř §*'.ro&Lt9 $ uinto lozůíIera
koncentracÍ iontů i[a j e spo j ei1 i,ozriíl e1*lt _lrick;ích n*t *n*
ciálů, Jejá naiývánre Řtii:Ól4ýn po;ericiúl,em, ,Teho hod.nota.
je -6Ór"::ákC.y až -90 m',{. Všud,e y n§rrrovém §Jstému,.Ť.v,{*jimkou" í]otor,écep Lorů sítrrlce r,.zriiká neyvové p,:drážoéní
ř oůsreo,ku_ okanžitého a.rJíšení propL;strrostí i;uněčrié meffib-
:,ány vůči lorrtůn Tda sr.ě:-brn do ne,,-ronu, itter,á je vyvolá*
na půsooeníirr ch,en!ckého přenašeče (",bransmittei,ul|) na

:,vová zaiccnbení a (v přípaa.ó receptorů) Fů-syPap} lcKa _ 
ne

sobením vnějšíi:o pod.nětu. $áhiý přechoa iontů }ia do §*tt-
roriu vec],e ká" snížbní potenciá}bvého rozd,í]"u neboli k cie-
pol:rizaci"+] §ou,jasn§ plynou ioniy K n nei]ronli v§Ilc

;o je p:,vní sie,C"ium pcurážišní nelironu." je-ti áepo-
la::!aace podp::ahgváo nss i;ane se cvšen r:ic, j e-1} rtad,pra*
hóvá, šířr s'e rrrer:bránou n€uťonu ,reiicou _:,ychlostí drl_1"r, aby
b.i,Ia na synapsi (inezj-nei.lronovér,r spCIji) 1..'ř,eúána _pon.oci
d"vo.ií ,urahsíbrnace na Cnj-{í n"*uron*-Ťoto šíření posttipu*
je ře vJ_nách, p.rotcže jakmile d.oš].o k depolarizacir je_
taio ci:arektÓ:izována iaximální a*rpiiiud"ou, poměrně ye1-
ni kr.át\ip1 trvánín q §9_s}rcnčení "róťr,akte:,;rí_ cicbou, 

^eak]terou j? neur,CIn neď:,ážůivý (absoiuiní refrakterní fáze},
aog frnamena , že řád.ná, eni ,ťy§ůce naůtrlrairová stímutrace
nevyvolá v i;omto časovém íntervalu novcrr ůepoJ"arizgeioo_-,
j.ie-o známé neurof,yziologieké previd.}o l'vše nebo ní§"o'?)

+) V nervovóm s;,,stému ovšen *xistuji takó {zvr úi;lunovó
nebolí inhibiční §ylap?y, ůe j iq}.Ť 

, 
ťunkcí 

, 
je 'rr,::.p9*t*

synapiiciíou i:.yperpolayiza*í bránir $i::erra ne;vůvenCI
POdrLrZiJ en}

++) rákon 'lv§e nebo nie" r*á omguenCIu pJ_atnost v tom §m.y§-
]_L1. ile l}ff, pŤeehod.u mezi absolutní raťrakterností ama-
iÍ,Íai"t aráZd.tvostí neuronu je tzv. relaiivní reírak-
terní ťáze, káy prříh nrážůivosti kiesá sice veinri
ry*}tle, přeee však ne okar,ržítě.
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Ání anplítu.da' ani trv;iní tekovóho in:pulzu nezávísí od
irrtenzity podnótu {například oc ri:nožsiví iransmitieru} ;
ovšem na c!:.arakterisiice podnětu závisí tyvání ref::ak b*::,*
rrÍ ťáz;:u :'i:, :,l::íimenj * *u: i::t*;l;iil*L]. FŤ,::]"",]i|,i;. ,j* iJ1,{",1 ůjli:i. ,;,li;6

i"áí.rji;;;;1ii":l"r,lih* i:;rpu-Lzi;- ť .*,i'il*J_5;1.ii;u 
-'i;*}* *:í:.,;ti,u;ie,,.l4'ř!ti:"i:;;j,*

kcnitá záviátoát mezi sílou" podnětú a irekvóncí impulzů,
kieré v;rvolává. IaTo závislost je v b]-Íakém naďprairovém
rozsahu tóměř l5_neárnÍ, § i,ostoucí sílou stimulace §e
však a*ynp"Loticky bliží }* *aximu.

Ťedy rakódo,,rnná inťormece je ťrekverrčně nod,;lována
t*,brr -3r3-1ů. a ncsiteiem informace je výlučně ťrekvence
irnpu.izů.

iak je ton:u. rr nej:,vů:rón s:/stému praktick;l všude jin-
deo Ávšak S7ÁrTlC!{Ilt ( 19 5 ;) pop,. vé z j istitr, že iia "ozd"ílod, běžnli6Y1 ne,;ronů i receptorů jinýeh r:oďalit 1sJ_uchul čí*
chu atd.)r q iaké n& rozd.Íl od ťoioreeeptorů -uezobratlých,
recepiory sÍi;nic obrai]_ovců včetně člově}ca §e circvajr
zcel.a oa]-išně; íiá gvětelný pod"nót nex,eagují d.epolar,ízaeíg
nýbrŽ naopak hyperpcleriaacÍ. {§rovnej obr,4,]."ž m& s,b6! )

.již GF.Ár.xIr ( 19 4T } *i všira]" neobvyie lého. ire6at ivního
znaménka komponenty PIII elekiro;"eiinog:,anuŤl kt eroi.l índeR-
tifixova} jako konponentu r*cepiol,cvou; &, už tehdy zdriraz*
i:,il její póoobnos*- s Útlumem" Je snáJ§o, že jed.iný r,ozd.Íl
grezi exciiaíními a útlumovými n99r!§ du_ , clremici<é F9- *vaz* transmitteru přenašeče na př,ís*ušnjicrr sy,napsích, jenž
v přípa{iě Útluimu způsobr,rje, ú* ionty }Ta p:oudí ne d"o r:Qil-
ronu, nýbrá sněr,em z nslironu. d"o meribuněřného pro§tOT1-11
icdežto ion"iy K proud.í dovr:i*ř. §tejně jako v přípacr§ pod*
rážáění je reakce r"ycir}á. á tybo změny ved"gu k hyperpola*
riza*i 'OÚněčné membrány neuronu za synapoi"

_ i'etry r,,eak*e ťoto:"ccep"borŮ ryši gítnice je_srron poya*
hou ú";]ur-",ibvá. }Iyperpolai,j"za*e nembrá:::rrviíni: lemel ve vné3-
ším ee6nien,iu ťo*oreceptorn je spja*a § r,osioucÍm e].ekt:,ic-
kým ooporem & trvá pot;:ůa í.,*i<ud, působí. svě-i;einý poilnětn
při§enž jak §€ rjisiilo existuje př,ímý, třebeže n*líne-
árnÍ vziah rnezí intenuitou podnětu a amplituďou iryperpola-

. /aŤ"Ýr,rtzace |I\Áit.i}" a RU§iiŤO§, Lg61; ŤOIvíiTÁ er al.9 196?i, ůOga-
irujícÍ svého rnaxíma př! uelmi ,,l,,;,sokycir i-nrenzitách světla.

Z lolro plyne, áe nll úrovni ťotorecepiorŮ (a i;aké nej*
b]-ižšíci: nervcvých strukti;r; horizon"iálnÍckr a }ási;eiině j"

bipctár,nic}i ouněk * yy§ii3lI:d, }9?3i zraková inťoymaco je
zakódová,na rnoáulací ne freky€íicer _ ei? amplitliďy ej"eF'criekét
}ro potenciálu, jenž mi,lr stejnoi., pcla:itu a vy§ší ampiitud,u
než- kJ"iuový pórónciál. a5kÓliv ie;:rto nálezl _Foivrnen§ od"

ďoby objevu celou řaclou autorů {BO$,ŤůPí', L964i §,iAETíc§Il§
et"á1.,*]-965; ;iE;t;tii,j a ]"r0,1LT]jG, 19Ó9; viu baké OSŤROfsI{JJ,
1971)r-by,i př,ek,/apující, je z:řejmoo že ien;o ;působ kod.o.á-

".+l ElektroreiÍno6rarn j e složity aj<cnt loteneia,{- §] t,nLce,
regis'urovaný ř povřctru ;rotrorrky e vyvclaný nd,:-az*r,;i^*
( impulzním} osvě; ienímo
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ní je nnohenr úče}ně;šírn,na. úrovní, kde jůe o yzi;ah ruezí
lntenzitou a ěasera, a t*iy viiod"nýn přeůevším k uskuieč*
ňování složiŤýoh i:itera,kcí raezí ileuronye .|a*}**? ťrekiren-
óně riiodu],ovaná ínf ormace, jak je Ťomu poliínaje úr,ovní
anakrj-nních (,,Vlrill,ttl a DOriLIi{t,i L969i nebo až san,,liových
h,uněk síinice1 je viroc.nější prc přeiros na vel,1é ,r,rďálenos-
ii {RUS}iTOi{, 19'ť2}. ťady §e opět .rrrojevu je skuteinust , Že
sitnice je lln& povreh těla vysunutou ěástí nozku" (viz sc
]-ž)l, číáú §€ li§í oá čidel v§atir ogiainíci: *enzorů" jak
uviáÍme pozd$jín irnec. z& úrovní receptorů cxistrrjí v sít*
nioi důj"bžitó epoje, jež působí ďelkonce i apětně na §oi].*
seďní e inožná j" vad,álerrěj§í ťoiorecepicry" Cvšeu smyslem
i6chto spojů nemůŽe býto a,b:/ se po*ráždání T{iii]"o ao oko_
]-í a tin- rózptýli1o, teáy uhar§ito stejně již n*dokonal;1
obraz na úrovni receptůdl ..nýbyž Ťby byly paopŤ§_zciů_r,aurrě*
ny"rozďÍLy;i v.tom Lrq spatilovat vgzrian zcela gdJ"išnéno
kocru ria iéto úrovni ivln kap. +.1).

.tnúne t ed.;y 'bmys}'l ,toho., _4g .,jednctliv;Í f ot oreceíJtor
sítnice a s nírn §pojgná nejbližší nervová sít :,ea6uje n&
gvětelný pcůnět ir;vperpolarizacÍ. Jaký je však mechaniz*
mu§ -brairst§3,ffi&ce Íbtobnerili*kýgh změn ve vnějšíeh §egin€n-
tec}i reeeptorů v tuto hyperpolariaaci'?

3otó co BHOťťi{ a iir,tRAKÁh{i (19b4} r.e8istra*Í pomoci
níkroelektrod. objeviJ_i ,!r očÍci: obratlovců .rčeině pr"imátŮ
tzv" vóasný l"e_cepIOj'oď potenciálo je:laž Jatence ,:e prak*
tieky nuJ"ova (< Urí lBseK" J,ciale !,ote co tento Vcasny Te-
cepibrový poiei:l*iiirl byl zjištěn takó u ólověica iY0l"Til§iURA
ei al.9 t966) a poté co 00N: {1904) zjisti1, ž* ient§ ps*
tene iái m;; v čistě ,iyčinkových o,jíci: v poiistatř qtejlgu
spektrální citlivost iako roďopsin a (při použití,aábles*
kových podnětů) arnp]-itúe,u tíneárně *:irě::nou nrrrožs"iví roalo*
ženého ťotopi;;lnentÚ, je tato pctenciá]"cvá zniěna pavažová*
na 7a elektrořyziolÓeický pro.:ev vzniku ne]:vového },odrář*
*ění y ůůsledku ťotochemic.iié :,cakce v i:eceptorech síiniceu
D§BECK§R a ZÁN§},I (1969} .r.api,. rjist j]i ? á* síiné osvétlení
receptorů iieiského skso způscb,;; i*í odi:arvgní rotopignerrtů"
rLrší tento potenciá1.

Yčasný reeepto::ový poterr*iál oka je ďv*;ťázový: po
rohovkově lcia,,né as! 10,uV výchT ice ve}ni r;;chle násl+Cu-
je vštší i?5 /.iV) výeilylka ne$e.livnÍ" Celý včasný :,ecepto-
rový poi;encíál netrvá ani 2 msek.

Eyic rjišbóno o že ochlazeni sítnic€ na 0Ú* n*bo poq
;uto te$totu yede k"opožd.ění až k úplnému vynli;ení klaÓ,rré
výcity}ký včasnóho ť8ůc pot*nciálu. Poněvaďž z ťutoprod.uk-
tů róaopsínu vyže.d,uje ;leiarociopsín Ii ke svépu dalšínnu T8z*
paclu na :,e:inen a opsín tepJ"ot vyšĚÍch než 0"C (viz sche*
ira na §.;i }r & ,iaké na pců}iiaůě ;,ozd"í}ů v spekt=,ální cj_it
lir,"osti ktalt].ndho a, zápcrnéhc potene iáli.r je metarod"opsín TI
poveíován za přťčínu *nniku klad-rróho, kdežto iTret:,Tod.opsín I
re př,ičinu vzniku záporného včasnóho receptor*vdho poten-
ciá}u (tsAK ei fi.l.3 }9á41196?). Avšak na vzniku včasnóho y§*
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ceptorového potencíálu se pod,íleJí tyěinky r ěípkyr Do-
kažujť to kupř. aoby zotayování tohoto potencialu po o§-
větlění si}ným světlem nů,znýcti barev u ělověka (§EAIE,
L962); nejnoÝějí ZANEN a DEBECKER (1975) zjistili, ža
první, kláoná ffc.aylka včasného receptorověho potenciálu
3 e ěíst ě ěípkového , zatínco d.rulá, zápotlaá výchylka sní-
šeného _-. čípkovéhg_ i _tyóitového _ - půvoěu. Je-15. tonu
tak, nněli bycbon kladnóu vlnu připsat příslušnému pezl"-
prod.uktu ěípkového fot opignentu.

Ihnecl za negativní vlnou vóasného receptorového po-
tenelálu násled.uje vlr:a a elektroretinogranu (vLz pozn+
na s.56). I ta jó receptErového původ.a.-Zatímco všák ann-
plitud.a věasnéhó T€Gcpotenclálu s poklesem iatenzí.ty pod-
nětu klesá a ěasov_ý průběh zůstává nezměněn. vlna a ERG
proťllužuje latencl- a-,zmenšuje etlmost své náUěhové-hranyl
árrplitudú však nenění.

Zd.á se , Že ve stad.iu fotochenické reakcel odpovíd,a-
jícÍ"n věasnému recopotengiálu, kd.y all-tran§ retinal oto-
řřel ěi téněř otevřél nkápsun v mólekule opsínu. se uvgl-
ní nějaký vysoce aktivní -transnitter (přenášeě)'bílkovin-
né pořahý (ósrnovsrIJ, ].971)g jenž zde-způsobí hyperpola-
rizáeJ. -- obťlobně jako transmitterry přenosu aktivníJro útlu-
mu na synapsích. Ďle TRTFONOVÁ (1968) t d,le §íMONA a f,po-
lupracovní-ki (1975) fotoreceptorry uvolňují_tranemitt er
ve tmě a světelný poťtnět potlaěí jeho uvolňování. Tak ne-
bo jinak, i názo-ra- o vlastním necňanizmu jeho působení se
rozéh.ázeaí (mppr a EEt{sT' 1969, 1970; oStBoV§KrJ, ]-9?1;
TOMITA, 1972). Ne jprav$ěpod.obnějŤr+ sg 1ťlá_ 9ý! noao} T0-
MIIY a- jehg ško}yr-pod.le-nějž prímárně d.ocháŽí k snížení
propustňosti nembrán fotoreóeptoru vůěi íontůn Na. Zména
fuem-bránového potenciálu (hypeipolarizaee) je přímo úněr-
ná zméně od,poiu v sod.íkovém '|kánálu'l, prptó sé výsleťlný
receptorový potenciál nění v pŤímé a lineární závislosti
na l-ogaritňrď koncentrace iontfi Na (a v obráceqé záuís-
lostl.*na log.koneentraee iontů K vně receptorul VněJší
segnenty reěeptorů jsou ve tně d.epolartzotané. hisoĚí
jaĚo jakýsi glektriórý ntrychtýřn. Osvětler;í zeslabuJejejicň u-sněrřrující vlív, v-ťlůsledku čehož se potenclál
(nésatlvní) na vzďé&enějších koncích receptorů nění klad.-
nýn-sněrep ($OYODA et a1., l969i Yo§HIKáJťi a }1AGTN§r197o)"

Jak se zjištuje_ v poslední doběr_1ra potenciálovýcb.
zněr:.íeh v recěptoreeh sítnico se za přlspění enaym& zú-
ěast[uJí í zněrry koncentrace lontů vápníku (ruCrmS l L9T2i
FUTTERMAN 9 l9T3).

I

I
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J*ště v roce L93'3 pouorCIyeli §Ťit§§ & ůtiAiTFůR§,
že s\ršteiný p;anět vs,bupujicí ea cke :,ůzně d,aieko od.
střeůu uCIrniae (a dopadající přiiom, §emo.ařejměo n& to-
tóž místo i}e sítnici} nevyvolává §Ťejně itttenzivní vjem.
ZaŤ,í:r"co §vš-l]_o proci:ázejí*Í. giře;dem pupij-y {anebo snaá
sp;,ávněji;_ vrcir?+s* TŤ§?oXy * §ÁFIR. ei al., +9T0} .t*
vníntáno jako nej ja§nější, § excantrici,bou virimaná Jas*
nost klesá; u excent::icity 3 nrm má podnět už jenom asi
třetinovou, účínnost. Tengo t,av, ,*tilesův a Crawfordůvjev J_ ioLr," j.4,L1 je píojevem t
ffice. §ylo zjišt&r,rcl áa je váaán r;a vrsivu f'otůř€-
cepboíú, poů].e rětšiny a**orŮ |vlz S_ťit;r§ ? L9 j7; CůR]ť-
SlťiiEŤ, _19?0) jen na čípky. ?Bů=obu jí j:l. opt,ické viŤg1-
n3s'úi ťctor*cepioru, p::edevŠÍl: jei.r vnj.iiního a rrrějsr-
ho se;--mentu, fún5u,]Ícíei: jaito dielektrický ulnovod.

Že jso,* óípky siiiěrcvě r,ůzně ciiiivó, n;lJ-o poprvó
n*vrženo llťRIůHíq§i a i,tEi,§Oid3l{ {1936). 0'::§,rE§ (194.J,
1951} a El,TCIůHúYÁ a j;'ilY (i95S} v:rs,,rórlují SrilesůT fi.
ůrawťordův jev tíw", áe vni,;řní se;ln:ent čipkrr ť*n;.uj* ja-
ko op-,ický irychtýŤ, j enž §oL^s )řed"u j e oso"rě nebo pod
ve]ni os;rýrn úhlem (,,/uči CIse ťecepIorul) příchrlzej,cí kvan*
iy svju}* do """néjší9o se5mentu, roe, jal, y}**, pr,obíhá
viastnr_ ťo;ochemieltý p.]:oces ťotc_,ecepce" Cím netrsi ; e
teni;o úh*}o tíru yě|ší buce pr"avdě5:odabr:ost, áe kvane
světla se setká s rn*tleku]"ou ťotopigrrientu"Ulty,a§,i,rukttt-
ra vnějšího segruentu, anj_zp,lropib ňembrán je}ro ďisků a
po}oh*, i oríentace ťotopigrr,entŮ v ních sei:,rává ir 1;ort
rozhodujíoí úlohu i§§}D.§R, 19?J ).

Je*3i ienta názor sp::ávný, ,i.i"l§Í o§y vŠech foveá}*
ních i periťei"nÍ*lr čípků sněřovat n8 kolmo k pov"rcltnr sítt
nice, nýbrř ke stř:,ďu pupily nebo oi:ní ěočkyo 'lo b.vlo ta*
ké hí§io}n5ick3 prokázánc * § Jípcí*hg ale ia}ié o tyčínt
káeh {iAŤI§§, j,I§B}JiÁí{ et s,1. 1 196s; i.Ái,I:§, 19 6?),

Prgti 0'BR]E§OťU nároru §;§JIB a líYAiriS (1969) ricte-
řj" §c nfr, zákla*ě r,,l&siních n'ěření p:;5"kl*nili k náioru o
t"}aussově ůi*tribuci orie:rtaee ťctoreceptorŮ {!'iRiŮiiŤ &
§EL§CIť, L93ó} t tvrůÍ, ře lca*ůý jeCnotli,rý :,eceptor gít-
nice je citirvý j*n na svrii}o. ůopeďející _pod z.cela r-l.i:či*
tým, loné:,ně úzce Ýyíiczeným úirlem, že tecy smč;,o.rá cit-
}lvoet sí,tnic*_jlilo *elku je v kažciém ca"nén l;iíscě sítni*
ce určována reiaiivním poČie§} roc*ptorŮ miliroanatomi-cky
nebo, př"esnějio opiicky orientovaných tÍrnto gněrem.

Ačkoliv dcgud, není přesně zné*it pod,íl opiických
yiastn*stÍ_ osl;;tních, mímogÍtnieo,,r;íeh *tyuktur oka na
yznik,"l. §t j-lesorra 8, Crewťorr;.oye j evu I ( nai:ř"iilAr,itA',íSlŤ
a tsOUi,iAiiTrL96r}, a nejnověji *axé VO§ a VAl'i 0§, L9T1, ,rdŮ*
razlii}í podíl ai:sor!ce gvětia kráNi<ovlnné ob]-asti v oění
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0br.3"4*]. (e) §ti].esův a Crewťord,ův jev T neboli gmě-
rotrá cit}ivost sítníce-ve ťRnkeĚ §xe€il*
lrí"gity tr§tr*pu §rrěŤtra přes zornicí (dle
§tí}ese a Crawťorď&a 1933)
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čočce) o _obecně ize řící, že i;etr.io jev závisí zřejr*.ě
předevŠÍm na směru d,opad.tr sliřtla ťe vztah"u k orienta*
ei ůaných ťotorecep-tcrŮ a k o.i:ientací nolekul ťotOpig-
mentu v nioh" Sp,olr-lpůsobÍ zřejmě iaké :i:.elanin vá
mezeř,,eriých vý"oěžcíchr pígrne:rtovéiro epltelu.

{a poa.klariě quasi*krysiaiické struktury velmi
prar;id"elně u.spo}á*aných moleku} ťc-topig:i:en*u v lame*
lácir vnějších segnentů r"ecep,borů -byla "uakó vys}ovena
],ú,,j,:t"ir_.1,.. žo ,;ato s;ru.kti;r,a působí jako kasicádový zesi-
lovaň na-pouěrně malou energil signálu, obd"obně jako
v po}ovoďičových zesilorra,iícit (viz CP.Aiť"t'CIft,§, L972),

]]ále §e ukáualo, áe sr:iěroyá ei;].ivost pe.r,afoveál*
níc]r čípků až do vzóál*rioeti l0* a víe od. centrá}ní ja"m-
ky je vyšší nežli .l ťotoreceptcrft fo""eáj_ních, přičemž
zvý.íení je prgďŠÍ v r,ozsah.r oo 2" od, ťovey i,tnSliirt;;idrle
196T; §I,{OCI{OVÁ a }iUP.§, 19T3). }Iení za.tín: přesně zn;ímo,
proč tonn tak je * příčin rnůže být yzřrlerlem na vel}cé
norťolo5ické & ťyzioicgické rozůÍly mezi ťoveální B. §€-
riťerní sítnioí mnoh*.

§tílesův a Crawťqrd"ův jev 1 by *edy mob]. působit
ke zlep§enÍ rozlišovacÍ schopností oka * jennaic ve §mys-
}u zostření kolit:,estu nobrazování opiickou sousierrotr To*
i:ovk"a-čoči<a*n*yiiie ,* {s čímř však napřr iifi,ÁI(ÁiJ n L9741fi§*
souhlasÍ), jeclnak \re sniyslu konrpenaa*e r:ozptylu svótia
ve _vrstvách síinice věel;ně v:"sivy ťotoreceptorů" EOU;ij]Y-
0'/Á {19?0} naproti io§}u tvi,dí, žá sně]rov$- cit:"ivost sít-
n!ce, hl€Lvně í'oveáJ.ni, tvoří nec}:anizmu§ jernného na.stavo-
vání fixace oke na před.nrět poa§]:olrání, jeňž podle ní aá*
vísí n& orienta*i ťcto;,eeoptor{. v centrální jantce iviz
oáůí1 5.5}.

§?ltES {1937), jenŽ zkoumal směr,oirou citiivost sít*
nice pomocí monoc}::,oí!&*Jiekých světeJ-, e jis"biI, Že j* u
"r,ů"zných vlr:+vých ůélek různá. CId. té oob;l by]o nashi,omáňůě*
n§ sůcstat:*.k Úůajů o spekirá]"nÍ aávisioetí jevu. §1ťYD§R
a FA§K, (1573i jí inierpretují jqko ciůkaz fúnkce ťctore*
ceptorŮ jai.lo vlnovotličů. í}]CCiiOilÁ a SIIt:S 1,1a,5L) zjisti-
iio Že se změnou Ú}rlu elopr_ld"u dlauhovlniréiro n;onocirronatic*
kého.sv§ila _(od. přiblížně 550 nm) *?"recep;or}r sítnice ďo-
cháaí ke gnróně vilírranéiio barevneho §onu, kd"ežto svěilo
kraiŠÍe}r vJ-nov;rích ůélek §e iakto iieprojevuje. rento jov
nazrra}i S!i}esov:Ím a Craw_ťorciovým jeven II. tsyl potvrzen
ř,ad"oii da},šich, a,;torů (víz IY1Ji,T*AARP, §OUIfiAi{ a Bi]D II{G,
}9?4i. Cba tyiCI jevl, jsoiL ařejmě C.ůsleůkem směrově a spek*
trálně selektivního šíření s,ró-telnó ener5;ie uvniiř ó{pků
( nlPi]S a ťťEAt§, 1965 }.

Stilesův a Crav,,ťorilův jev II souvisí ařejně §{} §ku-
tečrro*tÍ, že roxnór:y čásij- ráceplorů r:.itrrice a j*jieh
siruktur jsoul řááové blÍgké viriovýn dó].ir;im vid"i'i;e].ného zá*
ření" To Óvšern plaií i o tyčinkách, Je ii;ožné, že také "i;y-
to jsou ďielektrickýrni vlnovotiČí, pouze tuto viagtnost f}€*
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pro,jevují rr§ rlýraanérn j*vx §;ílesova a CrawforElova i;y*
pu (llll,i1':.,1,§,I0'v'Á a sIIIEs, 1},18)" §e vzca]or,,ánírn cú ťo-
ÝŤy ockiánění iiťoú l.}sťj,ťijLt p,;1o}ru"oů kolrgé k pJťi9§9.sÍ.í-
rrige ne j en iiíp}*y, eie i ,}yíinky ir,at'rnS e; &i. 91}68).SiilesŮv a Crawťo:-d.Ův jev 1 i:ae pozor*vat i za skoiopic-
ir;ic): p*cimíneh -rj-iění ? tec;l ,riaění čistě tyčinkového. T
pcs}ecni Cobě ůÁTť & ř}i*CiioVÁ (i?73) poz.crovalí z& skoto-
pick;ich pcdmíneie u tyi:inkového :rionocit:9ná]? (poz,ugha ba*
:"errnélrc vidční § iiepol,uóenrrii ťunkeí iyčinek) xře;einé 7"vý*
ĚenÍ p:,ah,u svč**lnó *iiiivonti, avšak až od" excentricit
vs;i.tpu svěila 2*215 mm aá s"bředu rcirovky.

}onle ni,igehc riázo;,u §íi]órcÝii citlivCIst ťotor*cepto-
rŮ sÍ-tnice j,: pravc,ěpod,obnó 

"uoměr.ně ÚČinným p:ros,uřeC*icem
pl"clti eápornénu půsooer:,í :"oaptylu svátla v olních pío§t*
řecíe h včeině síti:ie e rra rrnj.rnárrí korib:,astů {vlz 2, d"í]"
příruěkyn il*"Bi,t. o oc}nórii)" Také "b;lch :aCI. ob:,áuil pozor*
nost Čienlře jla filJÓlenku, k"berou jsiii* za';Ím ,,/ tics;upné
odbornó iiucratuře nena§li, niciuén$ zůá §B nárr ve lrni Fťfi.v-
děpodonrrcr:. jal; rnámo, cit:,cnatická abei,ace oka, ;:lavně oČ*
ní čočky, je n"lračná9 ale vjeiucv§ se p::a.}ctick;y vůoec n€pťo*
jevuje (s, JO)n Ví:ue, že příčincu chrornaiické abe__ace je
vyšší ioln svřila icratších vlnovýci; dóie}e v okrajových čás-
bech čočky, rĚ§p" ;,ohovky oira, a ';ato rná -ieC;v vliv uaké
ira rychloCIi šířen:_ svj-cla růrné v]-novó délky" Fúsooí-}i
smórovo,; cillivost ťoio:,:eceptcru Tzvc Se]-foe-eťekt isvě-
t]_ovoůič }r& princíp:J p$r&bolicity se něnícíiro ind"e xu tromu} l
90ž . je .ve 1ni prav<iěBoáobné iŤÁi.ii§aiiBAUTli, }r?5.}, je nožn6,
že je jím kr:;rrpenzcvána chror.ratická abe:,ace o}{e.

]dék';e"Ťí auioť,i tv::o,í, že §tílesů,/ a Crav*ťoro"ův jerr
pŮsobí také íIi:,' ;,ozlišoveici schopnoot z:,aku {:lr,akovou ost*
ioct). i(ďyž CÁ]ú?jj;jJ,j, (rgla) niiit:-r pokl_es zrakové oe;ro§*
ti § exc*rriricitou vsiupu sv§,ielného pcd,něti; <io oka1 ale-
rpoň řásj;e čně jej vysrrětlovatr slaěrovoL; ci,ulivoetí ťóveál*
nich ČÍp}*ů. ;;kásá]"o §§ však, ře j,r* čísiě a vliv optic*
irýci: abex,ací cl":a {Cg"aaPnrii:" a úRE§OBY, 1960; CI.REEi{, 1967}.
j{AtiDEI{ ii9T3) se pon:ocí §tilegova a Crawťordova eí'eietrr
pokouěí v;gs..rěbJ-it sku;ečni:si o Ěe craková cstrogt v pří-
pad.ě Úzkých zorniček ,r qůsleůki: d"iťx,ak*e ;rekieeál jak by-
chorg cčekárrali" Ftrlie něho směrová citlirros,t sj-iriic,e korn-
penzuje g}rol,§ení optiekélro obrazu na síinici. Proti tomu
dokazuje KaAKALT {19?4), Že §tiiesův e Cr:iiivrťoráŮ:r jev v
přípaC,ě širokých pupil z:l"akovo,1 §§trost rnůže jen zhor§o-
vet, led,*áto l,, přípa.ró p,říiiš úzkých pupiI Lze jeiio nega-
tivní vliv sice zane§bai, avšak v žád_nóil přípaCě :reize
mluvit o příznivón .rJ"ivu y).e;,azlišo,rací sc}i,opnosi optiky
oka9 ale jenoi::r r:a zíntenzivnění podrrětu. 5 tín,ro názorem
].ze stéŽÍ sor-.h}*"sit, h]-a.vně ilv,ěilomíme-li §í, áe roziišo-
vg.cí sc}:opnost zlaku r;ei,ávi-qí r1,osiě ;jen L,^a optických
viestnos"bech ;c*r:ouiivéNro ;,lcepioru (vir 2" ůí1 přír*Čky)"
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Je§tě poanáriika o *zv. přechorinén^ §iťLe§o\rě a,
crawforaově eíektu; poprvé
ffi v preei:oo.ilém' sníž.ení světeJ_né
citlivgsti zrakn v d.ůsleůkrr změr4r rnÍgta vstupu jas-
ného obrazu poaad.í tegtovdho poeinětu (*ed.y ne pód-
nětu sanotnóho) přes zorniei. ir pr,lběhu mLnuty §e
světelná citiivogt vrae Í ie původ.ná. ,jd.e jíž v}astně
0 jev ad,aptaónÍ.

§Ítnice je v ůůgled,kl:, své mnohobuněčné struktŘ*
ry ar:atonieky ve]-ni nehonogennÍ,n prostřed.Ím; gvšera
optieky se sklád"á ae dvou částío ilvr§t§v": přední
(gměrem iee sklivsi), která je xhruba nreni vnitřnÍ
a vně$šÍ hr"aníční raernbráno* a optie}ey je reXativně
velmi homogenn{, rnírně vĚak roapiyJ.uje svěŤ].o htav-
ně procház*jí.ci p*ú vótšínr úiriem, a aadnín j*jíž
stru}rtur* tvoří pravícelně oríentované vnitřní a
vnější s*gmenty ťotoreeeptori, vybavené vysokou srrě*
royou eitiivostÍ. Tatc v urěité ruíře snižuje negariv-
nj, vliv rozptylu g,rět}a v před"níeh rrrstváeh sitnlce;
nejrréně trento rorptyl působi v oblasti eentráini
jamky, kde tiouštka přeáreeeptorové vrstvy sítnice
tvoří jen 40*?O itr (rOrYRx, 1941}. ťe srevnání s rírnje sítnj-ce v exÍraťoveátní objastí 1{3 až ZCI k:,át
t 1ust ší.

},la d.r*iró gtraně §e obraz, vytvářer.ý op*iekýI* §y§-
ténem oka, ve vrstvě recepťorů tříští v '!tnoz8.iktl"o
danor_r rozměry, i:l-tstotou a uspořáďáním jednotlívých
receptorových buněk. A teďy cnceme*ii vyjádřit 0p-
tiekou přenosovsu ťr,i3ilčoi sítniceo nesníme zďe veůJ-e
ťr.rnkoe moďulaee amp}ituďy (viz s.34} raned.bat ťáso*
vou rnod"u].aei.

0 vyjáůť,ení optíeiré přenosové ťunkce ťotoreeep-
ter.:l čeřštvě prsparovaných sítnť* se pokusíly EI{OCH0*
vÁ a G;ISs;,;Al;;icvE (196ó) a novějí 0T-{zŮ se spÓ:upra-
covnieemj" {1972arb}, PrvnÍ, třebaže konstatu;ť rrrch-
J.ý nástup ůegeneřativnieh áměn preparátů, přÍ.šry-t zá*
věru a veimi d,obryeh rozlišovaeíeh vfastncstech sít*
nige jako "§lrazku opt5"*}rýeh" vláken"; kařdá nepravíd.e}*
nogt orientace reeeptorri^ vede }r po}ele*,; přenosovýeh
a roaliŠovacích sc}ropností eka, Závéty C}{ZU et al,1
ačkoiiv ge týkají v3isiupu na koncích ťotoreeeptorů,
zatínco ve sk,;tečnosti tl,ansťormace evětelné energíe
probíi:á v rca§e vnějších segmentůo 3sou ve}rni pouěné.
Jpět se ukiizalon že receptory sítniee fungují jako
syazek v]_novoti"iěů - příčer:ž je tato ťunkee igkalizo*
vána hievně ve vnťtřnír* segmentu * a že tedy jejie}r
moů*ieční přenCI§ovůLr frrnkci nutno chápat .jako sýsténr
pŤenosu prostorově ťrekeionpvanéh* obraztt. Srovnání
t eoretíckých a nanrěřenýeii iioanoi mod.uiační}ra přenosn
receptorů, Te§p" j ej ich skteněn$eh rnod"e}ů {vití.knová
optika) ukázalo v sítnicích opic nizšť hoďnoty u si-
nusových poďnětů všegh ťrekveneÍ,, což auŤoři vysvěiJ"rr*
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"l : -jí blavně rozptylem svět1* , sítnici. Jglikož "59ŽŤýreceptor opticky integruje nebo zprůněrnuje tu ěást
světla, která dopad.á na jeho aperturu|| (OHZU et al.1
]-972 a)l dochází u mřížlcovýcb pod.nětů vyšších ťrekven*
cí, ted,y ťrekvencí blížícíeh se horní hranicj" razlišo*
vaeí scňonnosti zrakil. k interakei g mozaikovou struk*
turou ťovbálníc}r rece$torů (fázová nod"ulace!} a. v ůů-
sled.ku to}ro k rozkouskování a alrresl*ní průběhu rovno_
běáaých čar; $e to jev, jež byl už d.ávno vyjímečně poao-
rován také psyc}rofyziká}ně (viz 2. ďÍ1, od.ůÍl o rozli-
šovací schopnosti zraku).

Na preparovaných }idských sítnicích pak hoůnoi;ili
optickou mod,ulaci ve fovei (OHZU el; al.1 7972 b). Pot-
vraití rr§ srovnánÉ s ěístó tyčinkovými sítnicemi krys i
jinými preparáty mnohem lepší kvalitu přenOsur pokr.rd. jůe
0 vysoké prostorové frekyenee sinusového podnětu a pruó-
ký pokJ-es kvality přeno§ir a roališou..aoí schopnosti při
přecirodu do parafoveální oblasti a zjisi;ili výborno* pT&-
vldelnou oríentaci ťoveálních čípků a silný poktes §vě-
telnó propustnosti, mod.ulační i ťázové přenosové ťunkce &
roz}í šovaeí sehopnostj" při *nrěle uhorěené orientaei re-
ceptorů* Ud"á ser že ve €ggsíteá gítnici existuje d.oko*
naiáorÍenteceáor6aniffichrecsptorovýc}r-buněk.

Závěren lze říct, že §tilesův a §rawťorďův jev I
a TI jsou předevšínr projevy optiekých vlastností fotore-
ceptořů toýeální sítnice, vlivem kterých velmi pravd,ěpo-
$gbně d"osahuj.e zrakový §rstón 1epší?o.a d,iťerencovaněj*
šího d.rážaění jeďnotlivých receptor:t3, (ťoveálníeh a čás*
teěně paraťoveálníeh ěípků} světtreři aanrěřen$m d.o iéto
oblasti optíekou sougtavo* před"ní částí oka.
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sítnice - jail o tom svěd,čí hígtologi*ké, e}e}etroyr-
mj.kroskppiptcÉ a-elektroťyziologí-eké úůaje -_ je jiě re}a-
tivně s:"bŽ*týnr nervovým CIentremo v němŽ §e d.o anaóné
míry upra§o\ravá srakoVá inťormaóe. Z axonů gangliovýeh
Uunět -sítnice, teůy n jeďnotlivýeLr v}áken zrakeiv6ho ngr-
Ýtlr }ze v jednonr erípaáě registrorrat_ jen reakei ne p0-
čái;ek stimÚ}aceo v jiném jen na jej+ zakončení, z._ůatr*
šíoh axonů na pócatěx i ná zaiconóení, ješté z ďa]_ších
jen pŤi pohyi:u- poĚnětu určitým. eměrem po __sítnigi_?, Bod"
Ťato- spe-eiaii za1e (seiek+"iviua} je výsledkera siožítých
interaiccí {vzá;enrnýeh působenÍ} mezí různýrui neuronJr
sítnÍce" Kd,Ysi-se ,tiělo- aata, žu vJ,ákn1, nrakového neryn
isorr ďo nozitu přonášeny uakód,ovarré j"nťomaoe c intenzi-
{S aoarážciění jeonoi}ivych reeeptor-ů v přípeerě iyči-
nek'ted,y inforňae e 0 světe]"ném uoitu p,lsobÍcÍm saniostat-
ně ,ru xáeaý jed,notliyý reeeptorn keležto v přípaďě óípků
gbd.obně roákóuskoyané lntenziiní ínťcnrnee, nayía mod.u-
lované pod.le spektrální ait]"ivosi;í coho kreréiro typq
čínků @ a že v.iemv před,mětů atd-, vznikají aú jaro rrýsie-
ďeÍe složitýeh Íntbsřaěníoh poehod.ů rr nožku" Průkopnioké
obje_lry ADR]ANů',lry {T92S}, že- Jeůnot}írré n€urCIriy iner:vová
vrátná) přenášejí infoáaci Ť po<iobě pouze frekvenčně
mo*ulořahé j.rapuÍnaeen uveáenCIu-_přeďstavt1 _j eĚtě pod.pořL*
},y, Lž mikroeiektroťyzioiogický výzkr:m sítnree (CR"niqTr,
ibSl} otevŤel eestu k pochópen:i záklaďníoh zákoxiů trax.s*
róřmáce a přenosrr ínťobmace přťmg v oku. Trvalo věak
dalšíeh 30- }et o než si výzkun zaěatr uvěd.omovat o jak asi
ťungn;e naše sítnioe.

Třebaže a* AnruAN a t,ÁÁTŤH§,lY§ (i9frT} konstatovali
ťr-rnkění ínterakej. mez! ťotoreceptory, první ,aápisy akě-
ní.elr poteneiálů z axonů gangliořých buněk sí,tniee zís-
kai a* zmapovaJ- :jARTLII{E (r9Ja). Žjisttt, ža 39dnotiivá
gangiiová--pr.lňka vysíiá salvy ímpulsů v oapoyěů ra začá*
řek*poďnětu íaa% áxonů), na- jehb t{onec í3Órr} nebo Ra
oba iffiío\. Tato zvýšená j"mpuizaaa všair nebyla omezen€i
na pod,rážaění v jeainém bociě sítniee, nýbrž v eeié pl,o-
še.'Piocha síiriióen z ni"ž Lze poo:,áž$it jedno v}ákno
zrakového neryu ijeurrr.r gangliovou bunicu síinioei ;e azv"
vjetirové Ěg}e (vF); Foloňa úríj"téiro vjerugvého po}e {vp)
TeT§áíE[]-?řšak ieiro veIikost závj-seia na intenzitě
§oůnětúr"3*t o p:-Óšném rozměrn a n& :]eCIm§ntátrním staŤu 8d-

eůnotka



aptace sírnice iviz od.díl +.2>, VP mělo přibj.ižně
kruhov3i tvar a průměr k,olem 1 mm, eož je ve grovnání
s pr,ůnrěrem žabí tyčirrky ploeha d.oslgva obrovská. (líÁRŤ*
;Il{n experíuentovaI rra žabáeh"} tle;d"řírr si }iARTt]N;
myslil , že §e VF kryje § yět.vením denorítů (iiostřeói-
vých vláken} gangliové bun}cy. Bylo však rjištěno, že
např. průněn d"end.ritového "str§mu*' aítníc eavců je mno-
hem menší než].í Fryn§r,V3 * že činrrost g§."iu. Vť ;epoůmíněna čin::osti" Jin}elr neuroru&, pravďěpoů*bně affie*

a.\vkrinn:-ch buněk.

Kažůopáůně je jisto, že ťunkční jednotkor.i sítni-
ce není j ed.no*livý reeeptoro ďbrž CIe]"é iakové vjenrovd
pole (-ťP). Jeho raexínáIní průrněr se kryjc §e souborem
x,eceptorů, kter6 konverggjí *.přfmo nebo aprostřed.kovaně
* fie jeůnu gangliovon buři]eu síinice. Ávšak jeďnotlivá
vjemová pole §e mCIhou částeěně překrývat: jsou to ťunk*
ěnť a ne anatomické jed.notky.

řozd,ě$i bytro zjištěno, že eelý zrakový systén až
po zrai<ovou kůru je organizován pocie principu vjemo-
výeh polí iviz např" l.iIC}iAEI', 1969n a ťťíRBLII§, 19TX}"

FlÁitTI,I}in dále z jisti} (i940) , že_ reai<e e ne:,Í steJ-
ná z e elóho vp. t[ejsíinější Je odpověč. na podrážd.ění
střeďu VF; k okrajŮm postupně ktresá. Pouze v aralé střeď*
ní,části*líP "je tntena}ta_poeinětu víe erréně lj.neárně ne*
př+ryo úměrná osvětJ_en§*ploše. iŤato 1ineární §ttmace $e
známa poů náavem @: 1 x S * k" }

tr pokusqeh na kočkáeh 'oyto pak ajištěno, áa střeď
a okrajová aóna VP reagují vzá3enně antaggnisticky (KUFF-
LTR, L9l2q +953}. Jqk anáo'a, .gangJicvé" buyrkv 4griŤí. sít-
nícel §tejně jako sítniee opíc & čiověka, vysí}ají ím-
pnlaaeí táké v kliůu (t"nv" npontárrní aictívita}. A ted.y
osvětl*}*tri §e střed. urěitého \'§, ťrekvenee této kj"id.o-
vé aktivíty prud,ce stoup}a, ůopa&J--li však malý světe}-
ný poůnět na okrajovoti fiOnu tohoto Y§, ťrekvenge i.npulaa-
ee k}es]"a poů h}ad,inu spontáxrní aktivity. U _jiných VP
naopak k}esla bazální oktivita pří ogvětlenf střeďu a
stoúp]"a při osvětlení okraje. Fod.te toho byly tyto d.rrr*
hy VP naavány "Qn-sf,řeciovýni" nebo "oťf-stře_dovýmj"" (z an-
gitet<éiro lr*rlil, mír "ofť"mi.Reagujs*li tgtiň ei;řed" on*střed.qvého TP na svět1o po-
aráře.Ením, je reakce o}rrajové xóny úttrtrmová. §,bŤeďtako-
vóho VF teůý odpovťdá zvýŠenor.l imPuJ,zaeí na počátex pCId*
ně*u (roxsvícení) a jeho okrajová zóna na konee etimurla*
ce (zirasn,ůtí}. U tzv. oťf-stŤěďovéiro TP je tpmu přesně
opaěně: osvětlení střed.* ved.e lc útlunrové reakei, zatíuieo
oŠvět]"ení k exeiŤaeí, a ai:esnutÍ qvětla na střed,u vcůe
k poórážd.ění, kďežto v okrajcvé zóně k útlnmu.

Ťento ťunirění antagonizmus vjemovýeh pclt{ j* proje-
vem l,aterálníhp út]"umu v sítníeil jenž pJ.atl jako obeenS
pr5"ne5"p také u prirnátů, včetně čiověka. (Yiz obr,4"}.1.)
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3.4. Nahoře: schematické znázornění koncentrické organizace vjemového pole sítnice
(vjemové pole typu "ON"). Dole znázornění antagonistického vzájemného působení
podrážděnía útlumu v tomto vjemovém poli.



o

lIl poa.aiacni

||l 
'"o.,.uy 

obraz)

//
l
l
l
; Utlum

l
l
l

\
\
\
\
l
l
l

84048
PotoHA NA siTNlcl, úhI- min,



.Jůe o interakeí, která je prCI xx,akové vnínání
nesmírně áů]"ežitá, ja{ sí ukážeme poaaěji" Jejírn ďů-
sied,kem je, áe osvětlíme-}i _e eié kupř. Ón-střádové
VP, útlunr z ;eno ok:rajové zon}, způsobÍ, že reakce
(ťrekvence imprrlsů v áxonu d.ailó banglióvé brrňky) ilu.*
ůe me::ší nežli při osvěttrení por"iáe střed.* vjemóvóho
potr e.

§xisŤence on*atřed"ový*h a oťť*stř.eďovýe}r vj€ffio-
vých po].í je projeverfi" to}:b, áe z:"aicový systém sě C,ěrí
ve ďva antagonistícké podsystémy B a D, r, níehž jed.en
signali.zuje inťormaci o J?gu, ůruirý § tmě {a angl.
'|brightneq§" a "d.arknes§''). tsylo navrženo, aby ánalo*
81cky také on-srřed.ová VP byla označovánajalno b-vienxo-
vá pole, kaežto oťf-střed,ová ja}eo D (,}tjl{Cn J96};KFIJE*
ů§R a FlSe§§R, 1975}"

(Ukáza:.o §B" že exj"stu.jí gang].íové buň}cy také
:: 'j;i;ť, Í'*ti*.i,l."]''" llti'Jů*:"ď -, 

]/I_, ). u,-r;, :,o;,-::i.,l;: í*f_ :ir,"Ji: j:}*;;|;
irtpulsací Jak na poiátex, tak i ná a}rasnutl svěřelné-
iro pod.nětu, aplikovaného n& střed" VF. 'rento ťakt il€*vyvraci prJ-ncíp antagoniamu, jak byl stručně v.ysvět*
trex výše, ovšeni eelou otári<u ánaěné }eomlikuje.i

l1eakee gangJ_iovýeh bun§k se ďále ůě]"í na trvajíeí
{sustaíneď) a pfec]roďnon (transien*}. ,i,odle tolř$6fr-i sq.ngiiové buEEý*dBrffi ve dva hia,rní typy - iyp'l'* t*-vajícr odpověd.í" reaguje na určitou úroveň osvěťlenÍ
prakt5.cky §0 *e]"ou ďobu ilůsobení pod,nětn, zetímem typ
buněk ''n přeehoángu oďpoÝěd.i'' odpbvídá póuze krátkou
se}vou "inpulsů na kažďou změnu osvět j"enÍ (E]ťROťit*cU*
s§ItOTA a }iůB§Oid, L9{j6e tiEtAi[D et al.9 19?1n X97J)-
Prvryí_typ :,eaguje optimátně na ,re}ké rřeicřónóe prósto*
rové iteriy na poměrně drobné d,etaily, vyanaóujíóí sEjasovýari kontrast*i, d"ruhý na nízireá- pro'átorově ťrek-yen§c s vysokou frekvenční ruodu}aoí časových arněn {Ii{§*
§A a,ilíP.l#§Ť, ]"9?2}. Foďle §pl,ífl§§Pi}A a RICHARD§§ (19?5)platí toto roaďělení i ve arakovém syst6mu člověka.-

í,iůská gítniee je tzsr. dualitnÍ, t. j" nrá ve e\rém
etŤeďrr oblast ťoveá}nío }tterá ponrěrně prúdee přecháaá
y§ ťur*čně od,lišnou períferii" ť gouladu g tÍ§i j* taieé
maximární a nnj.nímájnÍ pr:*.měr VF gangliovýcit nuněte anaě-
ně rr,,;*rí]-ný z Zatťrneo v e entrální jamee připad.á jed.gn
ťotoreeeptor {čípek) ahruba na jeánn gaňgliovou- burňku
iI 11}, ji! v paraťoveá}ní nb}astr je pgěát receptorů,
konvergujícíeh na jednr.r 6an5}io.rou bnřrlen značn$ (něko*
lj.ic set) a d.osahr.rje v periťernÍ sítnioí několika tisÍe
3*enotek. Také iatg skritečlost jiatě limituje rozlíŠo-
vací schopnost zraku, !r,terá jer- jalc víme, n*jvyššr
ve střeůu ťovey {zůe je průměr jed,noho óípku rréjmenší
& čípEy *goLt uůc huetě n"ai:romad.ěny)9 poměrně v,;,soicá je
Ť oeJ.d ťóveální ob]"astí, ale prud.Cc klesá za ťr,banteeň,j"
t6to- AvŠak n poměrlr lel v centru ťovey ne]-ze usuzovat

I
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na izolované-rred.ení vzruch,u receptor-bipol árrií buřka-
gangliová buňka třeba jen v této- ěásti iítniee; ani
z foveální sítni-ce neved,ou a,xony gangliových buněk (tj.
vlákna zrakového nervu) jakousí průměrnon irťo:maci
o intenzJ.tě pod.nětu, úbbá už d"o anaéné níry zpra€oÝ&-
nou info:maei o rnngfoel vlastnostech pod.nětu, nnpř. spe-
ciťickou l"nfo:maci o jasovýoh rozd.ílech, barvách před.-
mětu, jeho pohybech a pod,"

Vlastně jLž v d.obě HARTIINEOVÝCH pokusů (1938)
§ vJemoriliui póli (]rP) žabícln sítnic by1o zŤejmé, že
nlzné gangliové buňky musí nizné reagovat na r.izrré
vlaetnosti obrazu na sítniel. Už to, že bylo nrožné Taz-
líšit třt.druhy vjemových polí (ttoait, tlofltt g ton-oťťn),
nasvěd.čovalo znaéné specíalizael.. Brzy poté byla u po-
kusných zvířat popsána taková ázce specializovaná lIP,
jako "pob,;rbově selektivní d,etektory tnavého konvexnÍ-
b,o okraJett (IETTVTN et al.9 L959) , rrd.etektory rovno-
měrnosti,, (r,nvrcx, 1967), Vp selektlvně citlivá na
směr pohybu pod.nětu (MAŤURAI{A a FB§NK, l-963) nebo na
rychlost i směr pohybrr (nenr,§w et a1.9 L96+) ěi na ne-
ríd,ionální orientaci. hraníce mezi jasy at_dl. Ovšem u ě1o-
věka byla tak úzce specializovaná lťP zjtštěna jen na
vyšších etážích zrakového systému" Na d,runé straně však
byla v sítnici lid.í, re§p. prinátů zJištěna specificita
od.pověd.í na nizlé spektrální složení světla, v zásad.ě
antagonisttcká (nunrl a ITIE§EI, 1960; DE YAIof§ & Jo-
NES,-1961, atci.). Zdá se, že u'živočichů stojících na
nejqpšších stupních fylogenetíckého žebříěku byla řaťta
úzóe- specialtztvaných fuňkcí přenesena d,o yyššíeb, úrov-ní; v důsledku tphb je např. sítntoe prinátů jednodušší
nežli sítnice žáby nebo králíka (DOITLING, 1968; MICIiAEI+
1969). D].e BISHOPÁ (L965) tento vývoj souvisí s vývojem
jed"notné}o bínokulárního vid.ění - te.d.y s tín, že přt
zpracování vjemů jsou lépe a poměrné brzy (na úrovrrt
laterá].ního genltulátu) využity infomace z obou oěí
a jejich srovnání (viz 2.dí1 příruěky).

l§ehleťlě k tomu exj.stuje v sítnici ělověka mnob.o
růzaých furrkěních d,ruhů a řypů VP. Proto jsou zvlášř
pgqřnÉ úaqaq o_VP gangliovýóh buněk. opičíóh sítnic.Ngpi.
GOUBAS uvád,í, že střed, většiny on-středových VP přijíná
pod,r{žd.ění pouze z ěípkri určitého typu, zatí.mco okrajo_-
vá zóna ínlribici z čípku jiného typu (counas a T,TI{KOŤÁ,
196* GOURASr 196Tr 1968). [entýž auto.r ejistil, že
ty3 l.mpulzace gan6liovýcb buněkl nizně kód.uJících Ňz-
né Uarv3r, byl za,iinak stejných podmínek zrtaér.ě rozťlíí-
nY (GOUBA§ , L969).

Také skutečnost, že existují Ově velké třídy gan-
glíových buněk v líd.ské a_gpičí sítnůci (tzv. 'pře-
óhod,né', a ''trvající'' - s.66), d,okazuje specíficÍ.tu ji-
mi ocváaěné infórmace. Víme ,'že na zřůsob impulzace-
gangliových bun& působí nejen intenžita, Ňbrž i tr-
vání, ba::va a prostorová d.istribuee světla poanětů
(GBA]{IT, 1947; HUB§í, a WIE§Étrl 1960)"
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Za výše uved,enou organLzacl vjenových po}í vd.ěěí
zrakový systém ělověka složitýn a mnohonásobným spojůn
mezL nejrůznějšr.ni neurony zrakové d.ráhy, věetně zpét-
qých (zĎětněvázebních) spójů již na úrovni synaptických
kontaktů mezi 1.& 2cn€qT§llgm zrakové d.ráhy (teo,y mezi
receptorxr a bipolárnimi buň&ami). Význa"mná je záe hlav-
ně úloha hotízontá].ních buněk sítnice - jak v přenosu
irrí'olmace o jaee a jasových rozdÍIech, tak i v přenosu
iní'ortace o barvách, nvlo ziíštěno. že urótté horizoa-
táJ;ní buňky kontaktují- souěáqně a Íyěirrka,rni 1 s óíBky,
V posled.ní době např. KoIBOvÁ (}970, L9T4) zaistila
elektror:mikroskgpicky u koěek í opic, že dend.rity ur-
ěitých h,orLzontainícÍr buněr komunitruÍí, výlučné s- ěípky,
zat,lmco d.ruhý konec buňkyn teo.y zakoňčení neunltq, Tď:.-
luěně s tvčiakamí. Existlrje tedy typ horizontálních bu-
něk, jenž"ve{e sígnály z ě*ptrt ira ty;inh}r, §aprotí. tonu
jsou ú prinátů urěité bipolární buňky (tzv. konicképloché "cone-flat'l) synapticky spojerr;y jen s tyětn\a-
.ili nebo Jen s ěípry (soÝcobt a bowirŇo,- 1569; tcoŤ,rovÁ
et al.1 L969; KOIBOYÁI I9TOi MISSOTTEN, I97O).

Jd.e zřejně o mímořád.ně složité vztahy. Kupř. KOI.
BovÁ (1970) Ůváaí, že v 1.synaptícké vrstíě pařafoveál-
ní sítnice prímátů každá taková bipolární buřrka kontak-
tuje průněrně se šestí ěípky, avšak souóasně kažťlý ta-
kový čípek je spojen §e šesti podobnýmt typy bipolár-
ních buněk. Poněvadž je téněř jislo, že 6 čípků, kon-
vergujících na tutéž bipglární buňku, neobsahuje §tej-
nY f9t_oplsnep!l p}vn9 _z .tob.otg_faktu jed.nak že _iiž_ tyto
bipolární Uuňay přenášejí zakód.ovanou infgrnaci o barrrě
podnětu, jed.nak že už při vzniku tohoto kódq hraje zŤej-
ně roli zápojení šestů bipolárů na jed.iný,ěípek.

§aprótt fomu jiné (tzv" trpasliéí - 'lmid8etn) bípo-
1ární UŮňúy-ronialcřújí iždy pouŽe s jed.ním číňten, z b,a-
lnož se usužuje, že přenášejí 'lmonochromatickou|l infor-
maci.

Pokud, jde o čípky foveální sítnice, tyto j_aE zná-
mo kontaktují pravd.Epóaonně výluěně s třpaártěŤ*í_bípo-
lárnúni a přes tyto s trpasl!čními gangliovyfot buňkami.
Ovšem ani zd.e nelze před.poklád.at, prosté izolované pro-
poiení 1:1:1. Např. BlYron &974) ziistil v sítnlci
Žeiw pří-má spojéní wezL větším počten stejnýeh ěípků,
jež se takto vzá3emně facilitují. IÁsÁNsKY {a97 +) d.o-
É.ázat tyto §poje- elektronnitroŠkopicky. Ale COIIEN (ů9T2)
popisu_ié ve -f-o v e á L n í sítnici ě 1 o v ě k a
br,rre Ěontakty mezi soused.ícirni- ěípky. Ačkolív chybí
ánatomícké důLazy o přítonnosti noiiŽontálních nebo ji-
n;ýcb rnnezeřerr,ých- buněk v samotnén střed.u fovey (foveo-
1é), je jisto, že i tan probíJrá velmi úěinrrá 1aterální
útlúnóvá- inteiakce (BRIGN§R, 1969) "
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Př]_Bé kontakty mezi fotoreceptorly byly zjí§těny
i mezi tyěinkani a d,okonce i mezi tyčinkani a ěípky
navzáJerr. Dle UGY a spolupracovníl§ri (1970) jsou tyto
přímé-kontaktv v sítnici člověka v místě d.oteku vnltř-
iríctr gegnentů'. Nutno přiznat , že ne všichni autořije uznářají. U mnoha ZvíŤat všat byly d.okázány v?á-
jemně spojené dvojice ěípkrr - tato- "čípková 4vojěatan
mohou hrát velmí význaanou roli v tozlLšovací schoB-
noeti neboli zrakoié ostroetj. oka (viz ?.díl příruě-
ky)" u lidí dokárán;y nebylý.

Příné spoje mezi horlzontálními buřrka^nni byly l-8,-
tí.n pozorovány- jen u některých zvířat, r'eJ,ze je však
vylouělt aní u lid}. Bohatě však synaptícky Eontaklu-jí horizontální buňky s receptolTr a bipolárními buňka-
mi. Zťtá se, že jsou hlavními nositeli z p ě t n ý c hv a z e b áa fotoreeeptory (ltzov, l967i sIMOtv, L9T4),

Aěkoliv totiž NAKA a RIJ§}IŤo§ Í1966a) v soulad.u
s d.osud. ďosti rozšířenýu názař€B' áe receptory sítnt-
ce jsou souborem vzájemně nezávislých elenentů, trrrdi-
lLr- že signály z jed,ňot}ivých ěíp}ni závLsí jen na poě-
tu-zachycóných kvánt světlá, v řád.ě prací býlo proká-
záao, žé tomu tak vůbec není. Dle NAKí a BUSHfONÁ elo-
c]nází k 1nterakcí-a až na wšších úrovních sítaice. po-
d,le toho by §e odpověó jed.Lobo a té]o;ož ěípku neměla
něnlt v záíislostí na oěvětlení soused.níeň ěíptů. Alg
BAYIOR se spolupracovník5r (1971) mikroelektrod.gvou
techníkou zjistili u želÝ, že se reakce jed.notlivých
ěípr,a nění, a to d,okonce zt:la.én.é, pod.le toho, jaká JeplÓcha (a tvar) pod.nětu - při zacbování stejné inten-
zíty pod.nět* na Jeden ěípek. Na obr.4.L.3 je znázor-
něrra óapověó tzv. něerrreného'l ěípku brLz s.93) na zá-
blesk ,bÍlého světla o ptťtměru Or]-1 nrl a na stejně iB.-
tenzlvní záblesk Q 2r5 mm, Je Ěrásne vid.ět, žé zatím-
co na nalý ploŠný pod.nět reagoval čípek výraznou hyper-
polarizací, na pod,nět většího prr3něru reagoval složl-
tější_ křivkou, ;í4. Ize .chápat _ 

jako §uperpozícl_hyger-
polarizace vlastního ěípku a depolarLza,een snižující
hyperpolarizaci, ba d.okonce na krátkou chiníll převra-
cející znaménko polarity. Výsledken je nrrohefi, rychlej-
ší návrat k původ"ní úroÝni potenciálú (rlychlejší ||zo-
taveníá) nežli v prrnrím případ.ěo Kd.e je původ. této cle-polarizující sloíky ? By1o Zjištěno, že závisí od in-
tenzity, plochy a tvaru pod.nětul jakož i od. barqy svět-
Ia (I.tORTES et algl L9T3). |gigněme_sir_že d.epolarizu-jící komponenta křlv}gr nezaěíná souěasně s hyperpola-
iízaeí, qýUrž § urěitýn zpožd,ěním. nutoří, ji považují
za d,&kaz zpětaých. vazeb na ěípek. (BAYLOB et al. r].971).
' O'BBYAIť i.1gT3) a STMO]f (1974) velni přesvěd,čivě

ukázali.r. že toto zpétné působení má půvo<i-v horihontál-
ních buňkách typu T,, poale souěasných přeťlgtav přenáŠe-
jícíclr 1Iťo:roacl o acbromatických vlastnostecb, pod.nětů"q' 

i ťak např. sgučasná regístraee poteneiál& ěípkn
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a s nín spojené horLrontární bFňty ! svěděí téměř u ll*:
{oiou o uň8{"á vazbě, jež moůnl"u$á reakcí óípku (obr"&1"4).

Pod.obné je tomu n nlzelenťihgtt (a snaé i flmod-rébor)*

čípxi. -Tí*-;6- tááý 
-způsobeno, 

že_ odpověá čípur.l.. není, fres*
nýh oarazem intenŽity jeho osvětlení - teďy poctu absor-
Ú-ovaďch kvant ďbiž-,|zprávoit, která svou vlngu (an-
piituááÚ, poíarítoŮ,, osc3.iaqeni) srimuje souběžrron irllťor*
maci o intenz[te, -[Ěpořádání a Ůarvě Ěvětla; jež dopad,á

"á-átt"íá* 
-r jehó blízkostí" (§tilt0m, 1974)"

Obd.obnou roli hrají ve d.ruhé §yrlaptieké vrstvě
amakrinrrí buňky, zde ŤšaX hlavní týp zpětných vazeb
tvoří reciproké výběžky gangliových buněk na bunky bi-
polární (nówilt{c a BOYcOrr, L965, 1969i §TELT,, .L972),
!(roně toho bv].y pozorovány kontakt.y megi amakrinními
a bipolárníni buňkaml , me|zL g"rnakrirrn{mi..nannájem a, mez|_
annakiinními a gangliovýrni buřr]cami. \rýběžky amakrinrrích
buněk, kolmé na směr zrakové ó"a$y' jaou n ělgvěka a
opte áž ]. rnm dlouhé. možná i ůelší. Hiavní ťunkcí am-
aÍerinrrích buněk _je ňravd.ěpodobně zprostřed.kování ritlu*
ulu v okra:jové zóňě vp (clrmco.. L954l WERBLIN a DOW-
r"ťmc, 1969), RAvIOIÁ a RAVIOIA-(196T) považnjí synepsy
mezi-bipolárními a gangliorjqi _buňkanrt a mezi btpolár-
ními a ámakrirrriími za éxcitaóní, kďežto synapsy amak-
rinních buněk s bípolárními za úilumové (viz_STELL,
L972,\, pod.le }TERBLTNA Q973) na ga4glíové bullEy § t§-
váiíeí odpovědí (vLz s.66) přictrází signál pŤí4o z bí_
poiárních-buněk a proto je tvar jejich_odgově$í v sou-
lad,u s antagonistiekou aktivitou bipolární bunky l z&*
tímco odpověě "přechod.nýqh" ganglioÝých buněk je ovliv-
něna rrmezeřellgq em&krinní bur*on.

Z ďal§íeh rr]"astnogtí Yp je důležitá ta, že za poů-
mínek ad.aptace na tmu útlun ž okrajové ěáetj. nevzn5,ká"
Bvlo z.iištěno. že antagonistická ařtivíta vnější zorry
vb závisí na ňodrnír*áeň osvětlení střed.u (PUFFnr et
&[u1 19?1; via níře).

Ťato ylagtnost souvígí se xákla&ní irlastností V3 *
s jeií schopností v}aetní furrkěnÍ eíg§lt§rvbv v průběhu
paĚoĚá"í Boánětu (cLrzEE affiODvIGI§ et
á].., L9T6), eož je jed.ní_n a mecbanizmů ad.aptace na poů-
nínky Ósvě{;tení á výsvětluje závislost_roz}išovaeí
schoíností zrakn na- konťrastu -"!asů. PODYTST§ se spoln-
práebvnítcv od,balilí povahu závi"g].osti velikosti _pod.ráž-
&aní a útiumu na inténzitě pod.nětu a jeho pozaďí, tedy
na jagovém kontrastu| zjistili, že je (příbtižně) _ex-ponéneiální iak v sítniei. tak na úrovni laterálního
áuniturátn. řod,obnou závlělost nJi-otil §A§ŤEa, (}96S}.

Yod,le aatagonigtíekéha vlivtr z okrajové aóny T3 po-
zoroval §{cILIJťAÍN (1964) v sítnieích koČek tzv. pert§or:

"i- 
ót*řtl - 

s *ní; áááájí.ovýóň unřg.a*n vyvoláva j íařtiTfiď-*
F"íffiárňo-bí,lé*vxoryn iychle ee po}rybující sem tam"
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eo+gq_ činkL_a so*seďíeí, s nín itorí*
zontátrní buirieu typu L" Fr,5mér kr,*ho*
vého pod.nětu je Úd.án veůtre kažá6 ds"*
né křivk*. TJ-ávo intenzita poáaět,n
vyšší, v§:,avo irZ-icrán nižší (paůJ"e
0rBnYA}{Á, 19?3)
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rgstq j_qv lxe vlrvoiat, ještě i ze vzůálongstí_ 4?*.**
střeeiu-\'ř. *Te povařován aa $§rvsvoua d'ezíntribj"ei (od-
t }umení) " Expeiiruentá1 ně byJ" o aokázáno , že ne.j<ie
o vliv rozptyJ.u svět j.a (;nvrcn et a.L.7 i96})" Perž-
ťerŤí. e$ekt. j e pr?yůěpoňobrlě a;:rostřeď.koyán amaku,J-n-
ními bur,r*raní jejich xpětnou vazbou na bipolární
brrř]ky {TK§DA a ,iitrRlGHT, lg?ei.

\r sítnieích ptá}eů, iriavně i:oluba, byia idenťíťi-
kována také eentriťugální (odgtřeůirrá) ínervace á &§z*
ku ďo s$"tni.ce" KončÍ, Jak §e aďáo výli"rěrrě na amakr,in*
ních iluň*áohn Tato od"sTř:eůivá vtáxná by nohla }:ýt oď-
pověd.na za řaďu pr*eeců ínterakeí v sítníoi, "ť sítni-
bíon jíďeh obrat}ovoů však gatÉrn pro}eázána nebyla;
pod.le r:ějcterých aut*rů v sÍ"tniei ňlověka agi neexig-
tují (Ci}DElf , 19ss; §T§T"I, 19?a) 

"

Řaú* autorů §e poirusiXa o teoreti*ký nebo matema-
tioký rnod.ei organizáee vjerrovýeir polÍ sírniee {napřo
VAEJU l L9á?a BFIGiĚR, 1969; CÁi,TltAR5tLq., 19?5}.

§ouhrnem: Inťarnraee přená§ená zz"akovýia rr*rlr€m je
rysJ.ed.lee:& 9elieové 5"ntegrujÍci ťunkge sÍtníee. frákJ"aď-
ní jedn.othou tóto ťunkee je aďaptabilní vjenové po3e.
Zpraeo..,áni inťoru;aee :r sítníei *počívá ve srovrrání
eieits,čníglt a inhibičních sí§ná3& as ďvou antagonistío*
ky gr3anizova::ýeh soutlorů fotorecep!pr*, a d.elĚÍeh soe-
eiajiáo"rarrých neuronu y 3ediné ganglio.ré buňce {}ilgiA§L,
1969}, ovlivněnýei: i a cialších VP" Tyto stgná}y §e v
1id.skdnr eku týkají současného jasového koni::agtu {víu
oďd.4"3i a vjemu 'i:arev nei:oli spektrá}nÍ}ro sioření
svě*la" iodd..4.4), jakož i ux"ňitýcb parerrretr& d.etekce
pohybu ( směr" 

" 
rychlost ) - Do vyšších od.aílú arakováho

s;rstému jsorr teďy přenášeny poměrně vir§ooe §peeijieké
j"nťorrrace o jaseeh, rozd.íleeh jasů, ba.rváelr i o zrně-
náoir v šase včetně i:amraetrů vjemů pohy-bu. Ťomi-r gle,ul*
ží dva výše Lrvee.enó nod.utrační".á.ysí;émy - "trvajreÍ," a
'opř,ecnoďnýo' jež jsou zároveň d'.véma záirl$dníňi ele*
měnty probesut áC"aptee9n .jímž sitnicc nalaá3je_ ryyé .']og**rační eharekteristikyi' (l,ťERBtTiťo i9?3i k přev]_áďajÉcrn
podm.ínkám st $"mn]"aee.

4"2 Ad.aptace na světlo & na tmu**
tiůský r,rak ďevede zaehorrat ůpgtaiečnon roa}iĚo-

vac} *ei:op*nosl v 3,oasahu jasů "l":].0.i2, t.,j" zhruba od,
10-t-} do více než }CI) ed./nr" Ta.tri s*i:opnost spoělvá
na ponérné rychldm pf:e}aůóní oj"tliv*sŤí *ysténu ta}r,
aby se nejprud.ší část k::5"rrky roztrišeraeí seiropnc;"i;i
zrái<u kx,yla s ůanou. úrovní nsl,§i]_erríl pů-sobící na síi-
rrigi. Tonut* pro*e§,ů r;řelaáění. říkán:e ad.gpj;gce. }rob{.há
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d,věrra směry * proto raluvíme o talr, ad.a,ptaei.q& tnn* a
o adaptaci na světlo.

}dechanizmy ad,aptace jsou různé. Jedním z nich jer
samozřejmě, fotbpupilární reťlex (s.23)l jenž ovšen EIIlo_
žňuje změnu osvětlbnosti sítniee pouue v poměr[ maxinál*

v : 
'v. 'ně 1;}6, re§p. 1l20n je tedy ve}mí málo účinný.

náá,n?e hít §práp_ áe .pTÓtože Bři. gsvětlegí qE+ ad,aBjo:
vané-ho na-f-mu, ů-ocňffii' k obrovským zněnán prahu, aěko}iv
se přiton od.barví jem mizivé množství rod.opsínu.

}tlavním místen, kd.e probíhá ad,aptace zraku, je sít*
niee (cxa:x a VERNON, 1941; viz_BÁRLOilí, L9T2). Dlouho by-
ly na rozhod.ující naeóhanianus aáaptace zraku považovány
čistě ťotochenieké reakee rozpadu a regenerace zrakových
pignentů v tyčinkách a ěípcích (Hncgr' L937)..V sítnicí
ělÓvěka j§9?;. jak víme, ďva ťotochenrické systui*y:.j999o
vázaný na číp§ý a repr€zentovaný rodopsínen, d.ruhý vár,a-
rrý na čípky a repre§entovaný třemi ťotopigmenty:_ chloro*
lábenn erytrolabénr a cyanolabem (s. ). Bylo však zjiš-
těno, že Švětelná citlivost našebo zraku se může měnit
rrychle a poměrně v širokých mezí,ch bez větších směn kon-
cbntrace úvedených pigrnentů nebo jiných prod.uktů (GRAN§§
et a1"9 1938; znw:r-l939, RU§HTOI{ a COHEN, L95!). pfREl§NE
(1956)'psár ,'že teórie ad"aptace, která tvrdí r. že pr€íh
.i;áryg'záuísí pŤanq od. poótu kygnt absorbovaných rodopsíBem,

V ps;pchofyzice.zyaku !ý"á rorlišováno nezt světeI-
}1or: 8" izŤ"' korr;rasbní (:,oadiLpvou) cii]-ívostí. .iak uvj"dí-
ine p;zději, i;iá t;0 *vůj do"brý ďů:rod, mirsí.ne si však být
v§d"onri, ž* evůjje]-noui citj-ivcgt nernůžeree téměř nikďy §l§-
d,ov*rt ve s;ryslu absollttnťm, nýirž j_en na rrata}ru d.,vou. ja-
eov,;í*h hoeinbt, t*od.-,l prdJ-e i;ievý§ení r.ebo snížení iirrcre-
nent, i*crenient}. Íia- Tomtr:- priile ipu Lnkreraentní cit]-ivos-
stí je zai*Žena také aůeptometrie. Vžá}lcky jáe § vzta}:
mez!- í::tenzi,tou I {přeen$ j i jasen i) tzv. adapt u jícího
potre, ki;*ré zabÍrá celou, *ítnici, nc"no ale spoň .]e jí vět-
Ší čágto a p.;:ahovoii in}crem*ntní i:iienzitou ÁT { jasovým
roaůíleir Át} taŤ, ie*tového pole, jehož plo§ný rozměr mů-
ře být ::ůzný, vžůy všqk rrenšÍ, neň je piocha poJ-e aci,a.ptač-
níhol a jehbř obráa se proinítá na tú čás* sítnice o jejiž
ad.aptaei ;]ďe. tsylq z jiŠi; ěno, Že ne jenom intenzita adap*
tačniha p*}e a případně jeho velikost a plochao pokud. ne*
zabírá cbiou sítn:"*í, aJ"á i;akó velikost e i.rar testcvóho
po+e";.lají v}i:r.na Á1o I'říroaenó :rná na ni vliv j- pJ"ocira
TOi}Ol;O na S]-úíi]-CLo

3.ů"F,tCIW i19?2) roz}iŠuje inezj- tu,í" statickou & ůyna-
niiekcu arrnp"iacÍ; v í}r\rním př.;.padě ;*"e s ad"aptaci po ůos-
tatcčnó dlbuhém piisÓ-ení ad"apiačni:i"o p*le, tedy o jiř
ustálenour'rnalaůěnou'! s,,róte}no,"t c!iiivost; v případě
ůruhém jnc a časový průběh aeiap,'c*,ss p0 urněně inienzi,b3r
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ádaptačního pole, ať uá směrem nahoru * adaptace n&
světlo * nebo do].Ů - ad.aptaee na tmu. }ťIeaí statíekoa
a d.ynamickau adaptací je zákonítý vatah, řočeno FrO§-tými s}ovy je d.ynamická adapta.oe proee§em přechoóu

Iděkdy §e také m}uví § stayu, aďapta9.E a o průběhq
a{ap§_acerpojem průbélr aůaptace lae- zTďřožňit s Ťěynamíe*
Eoltffiaótaěí, ávšak pod §tavem adaptace §e obyčeině
rozuní třeba rnomentální hod"nota světelné citlivostir
aatÍpco ftstatickál' je aůaptace ustálená. Znánrý pr&běh
adaptace na tmu' uvád.ěný běžně v učebnicích a př,íruč_
kácb, sleďuJe křivku (KO§3,RAU§OH, 3.931) charakterigtis*
kóho a"vouťááového tvaru (obr. 4.2*1) jejíž p*ěáteční;
tay. fotopická ěást t - zhruba do 6.]8n minuty od, po_
čátku je připisována růstu světelné citlivosti číp-
ků a zbylá, del§í, tnv" skctopická ěást, násled,ující
po tav. Kohlrairselrově ohybu kf;ívky, růstu citlivostí
tyčinek. Takov*u křívku áůžeme zap§a i
předadaptacin8,intenzivÍrbíT-§vět1opsyc}rofyriká1ně'
t.j" pomocí adaptometrri různých typů, nebo také elekt-
roretinograťicky (nrCCS, 1937). Dvoud.ílnost křivky §oll.-
visí s tím, Že světelnárcitlivost tyčinek je rrnohen vyŠ-
ší - zhruba v poraěru 10? l 1 nežlí citlivost čípků;
což je ůůsleďek mnohem větší pro*toc,ové a časavé §ura§ee
a nižší hlaÉiny šrlmu í§APLO}§, L964r.l9T2) y9 vjeryových
políeh váaaných na tyčínky ve nrovnání § ítčípkóvýmít|
VP.

U.ved"errou křivku průběhu ad,aptaee na tnn aískáne
na standard.nÍ.eb, pod"mÍnek" §vět eJ.ll..á cit]ivost d,osahuje
praktieky svého ruaxiria po agí třič"bvrtěhoůinovóm až he*
ůinovém pobytu v úplné tmě. (Bylo pozoí,ováno, že ještě
8 hoůin a d.okonce 24-& hod.in po u*rístění d,o úplné tm§
práh citlívogti grak* pokusných osob klesal. Pb tak d"lon*
hé adaptací jsnre však pozoroval.i anačnó ťluktuace prahn'
period"ické i nepravid.elné" )

Jak je známoo mezi fyzikálním ja,§em (jenž je v da-
nérr případ"ě nulový) a vnímanou jasností není r,ovnogt.
§nbjektívně se můžeme přesvěd,čít, že ve tmě za pod"nínek
ůokončené ad.aptace vnípi{me jasnost, která je ;0. Označn*
jemo jí jako ekvivalentní jasnost Ť,zv" l{vlastního svě*
t la sítnice" ('nd"ark li5ht'í, Eigegrauí'}; j e to vlastně
d.ůgledek šunnu přenosovýeh systémů v sítnici, připisova-
ný_ sanovolné{ru lgzpe+? ryole§1}_i*topigmentů ž& teploty
těla" Fod].e BÁft],O'ťťÁ (1964, 1972) je příěinou relativni-
ho růstu prabu svě"|eln6 citlivosti AI s adaptaeí ne
tniu růst tohoto Šumu ve ťgtoreceptoroch.

- ÁGUII,A}i a SrIt§§ (}954) zjisii}i, že § rostonci
inteauitou adaptačního pole roste práh světelné cítli_
vosti tyčínek k převýšení jasu i;estovéLro pole ( jerloř
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průměr Uyl 90 a trvání 0r2 sek.) podle křivky na obr*
4"2.2. Ve střední části této křivky platí zhruba iflebe_
rův psychoťyzikální zákon Aí/t =Kr přiěemá K (konstan*
ta) je rovna, 0121. Průběh křivky se ovšen při níakýcb
řrladinách adaptačního jaeu asymptotíeky bLÍží horiáon_
tálnínu, proto §An]'0W tuto křivku píše v upravené poďo*
bě AI/(I+I^) = K neboli AI = K(I*T^)I kde l^ před,sta-
vuje šr.rn sy§térou, teďy "vlastní svěY1o sítníčeíl.

Ačkoli adaptačaí křivka rná např"v klinické oťtal*
nrologťi velký inťormativní výanam, aaá pro pochopení mo*
ehanlznů adaptace ten nedostatek, áe jo'příli§ 3:utymvýrazen proce§u a že zastírá jebo skutečný průběh. Pře-
devšín už i %a r.l,veůených staad.ard,níeh pod,mínek začín6
adaptacs na trnu i n& ověblo velni rychlýni znoěnami9 t&lr1
oc-ad.aptaeí (\rO§ SCtlO$r§§ a. ORIS§ŤEI}{, 7939)+§'a obr. 4.2*3
a 4*2.4 je uveden prŮběh ď,- aďaptace rrái t&E a n& svět*
1o při ťoveální expozici & s vyloučením pupilární fsak*
ce(nARTLnAN}ť, 1968). Jak je víůět, zaěíná dokonce ještě
přeď začátkem pod,nětu, ted.y před, zhaenutím, resp; fozs-
vť,ceni-m ad.ap&,ačního pole. /Wení to ovšem řád,ná mystikal
tento jev bývá často p§Eorován za experimontálních poď-
mínek, kdy pokusné osoby neznají dopřed.u ěasový qoment ex-
poaice poůnětn. Jak zniámo, latence ťyziologickýcřr reak-
eí závisí na intenzitě poďnětu. Jelikož v experimentech
s adaptací je íntenzita adaptačního potre nutně mrrohoná-
sobně vyššÍ, neŽli intenzita teetovaného pod.nětr.r6 vysv§*
tluje u,aedený jev většina autorů (napříklád BAKER, 1963)
tírn, že portrážd,ění z ad.aptačního pcle'lpředběhnď'v 1,íS

reakcí a tesiového podnětu. HARŤMA}Ib] {1968) předpoklád.á
takó sume,ci z pŤekry+vání se úěink& % obou podnětů. Jev
patří mezL projevy tnv, &etakontrastu * vlz, 2. ůÍ1 přÍ*
ručky/.

oc*a&qptace na tmIL aaěíná mírným zvýšením prahu
gvětelné ciťiivostffiu, s vrch,oleár přibrižně ir monen-
tě zhasnutí adaptačního svě§lar F0 němž násleďuje pok-
les prahu pod původ.ní úr,oveň. oc*adaptace na_s_větlo zaóí-
aá niiohem }rudBín růstem prahu, vrcÍ:ol - ř-ffiTFTBké zá*
vislosti na jeho intenuitě * je 5*50 ns aa msmentern rofr*
svícení ad.aptačnílro polel naěež nágleďuje mírný pokles
& ustálení úrovnó svóte}né cítlivosti.

Vypad.á to tak, že pro první d.obu po znrěně osvěi;}e-
ní sítnice jsou rozhodující rychlé nervové mechanizmý;
nezávis}é na koncentraci ťotopígnentů, která se stává 1J.*
mítujícím ťaktorem až v d.atším průběhu adaptace na tnu,
pokud by pokles adaptnjícího jasu byl velni velký.

Dnes je spolehlivě zjišiěno, áe s měnící se ad.qg-
tací se mění schopnost prostgrovó sumace sítrrice (s. 95 ).
V prŮběhu ad,apiace n& tmu prostororrá §i.lmace, hlavně v
periťerní sítnicí, roste. §A},,t§Ťr (19?1) zjistil , že krát*
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ká zvýšení jasn aďaptačního pole, která zvyšují práb
citlivosti vedou také k ryehló}Bu, (ůesetiny sek" ) pok*
legu §umace ve vjemových políchr'vázaných na tyěiůky;
průběh tohoto poklesu není úplně paralelní § poklesen
světelné ciilivost5""

Pokud jde o otázku, zďa je ad,aptace toboto ty*
pu záležitostí spíše centrální nežli periferní, sítní-
Cové, RUS}ITOI{ zjistil experimentálně, že nervová ad"ap-
tace sídlÍ předevšÍ,m v integračních mech*nirneeh gítní*
Q€l ťungujíbích na pri_ncipu excitačně*inbibičních inter*
atcáí (ařsŘron a lV§§,}tí§IMEii, 1962). Ťaké šgsr.ex a oBlre§o_
VOVÁ (LgT3) na poůkladě eláktroťyziologickýeh výzkurnů
na krá]"Ících unísŤuJÍ adaptací na svět]-o a na tnn ůo llsT*
voqích ,sítí sítnice, Dle DOWLII{GA (1967 ) hlavním místeml
kd.e probíhá nervová adaptace, a sige pomocí negativních
zpětných vazeb z amakrinnÍch buněk, jé vrstvq bipolár-
nígh buněk sítnice. }$aproti toma §RIGORJE\IOVÁ a MAR!í§_
YIP (Lg7,3) poďle tohor QO zjistilt 9 reetituci "}ry § .

ERG, umístují nervový mechaniž$u§ a&aptace na světlg
do úrovně excitační a inhibíění souěinnosti rnesí ř€Q€Bl
tory a bipoláry" Ťs §e zdá být v soulad.u i $ nejnově;-
šíni výzkunny NORMANA a WERBII§A (1974).

Teůy nejen v nejranější ťár,L a*apt9c§r _ale í pak,
paralelně- s ťótochemíókou á,daptecí, prbbíhají procesypaťere+ne,s ťCItoclls§l3-cK$Ui a,oep§e9ao prooana.J.} proce§y,
neryovó aůaptace, kteró jeou acela nebo témóř g*ela vá-
zány na sítnici á jejich-cÍlem není poq!é gřizpůscbení zTo,-
ku břevládajíeí intenaitě osvě
tla- a nepřeňlaení gvětelnou stinulací, alb irtavně takové
nalad"ění rozlišovaoí schopnosti u;"aku na ůanou světelnou'
situaci z řrledigka příjmu inťormac€r tak napřÍ,klaď adap*
tace na svět1o ncjen sniŽuje světelnou citlivost tyčinek
a čípků, ale takó prostoroyou a óaso\rou integrací v je-
jich vjemových políeh (nOUU*tV, L952i BARIOW, 1958) e \r
důsled.ku toho zlepšuje rozlišovací schopnost zraku v pTo-
storovém (grcnrl 1928i PIB§lEl{§ a Dsi!ťObT, l95z; GLEZE§,1
1965}, jakož i v čegovén (KÉLI,Y, 196t; IKEDA, L965) §*y-sltr" ffaňroti tomu ad.aptace n& treu zpoěátku posouvá křiv-
ku yozlišovací schopnosti zraku tak, aby zůstala zacho-
vána ponrěrně &obrá roalíšovací schofinost i při menších
htaůinách jasu, a nestačí*li už na toto., rvýšenou ploš-
rrCI$ e čagovou Óumací. ve vJennový_ch políc! dosahuje_a}es1
pon vy§sr pravděpódoUností ďet-ekce- pod.nětu, ovšánže teó
už na úkor rozlišovací schopnosti.

?"ďá §sl že o6*64aptace je poěáteční ťáxí nervové
ad.aptace sítnico a adaptace Ýůbec; s}ožitost jejího Fr&-
běhtr rrasvěd.čaje tomu, že jde o výsledek regulačních po*
ciroaůn jejichž cílem je v co nejkratší d,obě §e vy1ovnat
§ nově řuáit<tou jasovóu situací. Kupř. SALI§ONOvOVÁ (1949)
až d.ávno pCIuoroválan že v průběhu prvních éegítek nrinut
ad.aptace n& tmu siabé zábleskové podněty adaptaci íl€zpo-

- . a '+malují, nýbrž naopak zrychlují9 což také nelze vysvětlit
ťotoóhemickým mschaniznabn. Teprve při náhlých a ve1kých
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zraěnách (tlgkocíchB) adaptačniho, T€p.r průměrného jasu
v 3grném poll, kdy uř §e nerÝový,mecbanízmus_Ť,1* §€y-
taěí vy;:ovnat §e situacíl §§ zaěínají výrazněji proje*
vovat fotochemícké mechanizrlry. o Fotoehemická ad"aptace
na tmuo závis}á na resyntezi- pignentů óípků a rod.opsÍ*
nu tyčj-nek, která jako celek je porněrně zd.louhavý pro*
ces, trvá značně d.louho. I§aopak adapta*e na, svět}o
souvisí ve ťotochemickén smyslu § roapad.e:n fotopigmen*
tů, jer;;á probíhá rychle1 a tetiy zd.e se oba meehanizmy
-.neřvový'q ťotochéniq§Ý - kombin9ií, p{ojevují se so[-
běžně a vaájemně se též zřejně ovlivnují.

Kd.ysi byl rozhodující d"ůkaz v prospěch i pr,oti
teorii nervového mechanizmn ad.aptace v sítnici hled,án
v od,pověd"i na otárku, rd"a aůaptáce jeůnoho oka působí
na stětelnou citlivost oka ďrúhého a. jelikož neby3" d,§ee-
něn význam nervových prggeqů v sítnici, mělo §e ?,a tor,
áe nervová adapia-ce pi,obíhá ve vyšších etážíeLz zrakové-
ho systému. Nebylo vĚak ůosaženo přesvěděivých a_jed,no-
zm,ónýeh výsledků (naRtRlncn, 1950)" Dnes, kdy víme9_
že adáptace ť]a světlo a na tmu probíhá hlavně nebo úpl-
ně v si,tnici, je zřejmé, že tento problóm ne}ze řešit
výzkurnem binoku}árních vztahů.

Fostavíme-li si yša4 otázku n cg spouští 1erv,ov6
nnechanirmy ad,aptaee, zůstává rrespornýnn, že to jsou ty*
též změny ve vněJšíc}r segrcenteeh yeceptorů, které jsou
prvoi;nÍnÍ. procesy vzniku vjemu, ted"y samozřejmě ťoto-
bhemická réakcer- ovšem její nejranější fáze (vLr, odďíl
3.?) i,

Průběh ad,aptace rra tmu závigí na intenaltě a og-
tatních paranetrech předaďaptačního působení světlem,
ted"y na předchozi adaptapí na světlo. Ťak napřo byt*-3"í
íntónzitá před.adaptacó pód,statně niž§í, probBhne ilrvní,
nervogá fáqe a{aptace_ na tmlr mnohem rychle{ir $_9o_ jezvlášt aaiímavé, doeahuje §e při ní výrazně vyšších hod-
not svěieÍné cittirrosti-(obr.- 4"2.5t HECIíT et-a}", L937),
a to ještě d"říve, a*á se projeví f otochemická f áre ad"ap*
tace r- což je nepříným d.ůkázerr, že tato f áze nezávisí na
momentálnÍ- koncentraci fotopígmentŮ ani kierýchkoliv
jejich prod"ilktů roapaůu, al-e na rychlosti_Froce§tr ť€-
§eňeracé pigmentů" Ťaké §e snižrrje a oploštuje tzv. §o}ů-"rauschovb řkoleno", až poslézQt byl-li předád.aptační
jas velmi nízký, mLáí úplně (oor. 4,2,š)n Je to logické,jelikož §e už nacházÍ.a,e ve skotopickén rozsahul v€ kte-
řém se zněny citlivogti ěípků neprojevují.

Ťaké je známo, ža průběh adaJ:tace na tmu je ruaný
podle spektřálního átožení ovětla, a to jak předadaptaě*
řríno, tak světla testujícího, Napřo aďaptace na červené
světio testového pod"nětu postrádá Kohlrauschův ohyb,
což §e vJrslíětluje tín, že tyčinky nejso* eitlivó \růčj"
dlouhavlnné ěást i vidítelnóho spektra ( oĚ#d$) . Fod.-
le některých úd,ajů probíhá adaptacs ne tmu, rychJ"eJi po
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před"aáapteci k ěervenórgu světlu. MlT,§§ (L943) d"okonoe
tvrdil, že y ěervenóm světle probíhá adaptace na tmn.
qtchleji než v Úplnó tmě. 3roti tomuto názoru jsou ná-
nitty, každ.opádně však nošení červených přiléhajících
brýlí, jejichž skla nepropouštějí svět1o kratších vlno-
vých délek než 63CI rrn (rnnnnnr,E}íBURG, 19+O; DUKE-ELDBR,
].949; §C1{0§SB,, 1958), zkracuJe v praxi, například v
rtg. diagnostických kabinetech, ve ťctokomorách a v něk*
tekých speciálních zaŤíaeníc}r, trvání adaptace na tmu.

Dále má na průběh adaptace na tmu vliv ve}ikost1
poloha a (v případ"ě aáblegků) samozřejmě i trvání te§-
tového pole"

l':,i,nk;ř x}o;ir ,; ii:j,g"lě i{oiilrau*circva i.:oiena na aeinp*
tai:ní r"řiv,ce j*, jait;;};nng ?: irýŠe i;rei:,*r;*i,ioe F;:ciitsť§m
pi;**rloťu gC í'*,icpickór:,l: ir* sjiůt*pickómu vidt$r:Í,,]* r:abÍ*
1etlni, á* ,r ů.,aii [ě síiil;ce, \i j,iá ul,ád§nó seh"*pnosti
"ci-epíioui?l z čí;rk*,,.di:o (r'otoplcir#iro } j:á. ;yčinil*vci l,, sle ;-
iapické } .vicj.§ní".ii:"i ve}ni účinný :lt:c}ia.ni?r,}nŤ e*a.p ia*e o

j enž zna,i:nó ::*zšiř,irj* i,lci;1; i;r;j;rí :,c;rsa,h iiuskéi:n ar,sku.
?oo.ier ,rói éinl,i auiorů jsou čípxy z? ,i*]-:ili nízk3l*ii j-nt*rr*
rit c,g,,;,ět;"eni "s] r:}ré", c*rt gb,,,iisi § je jicir rli:ch*:n r:iá-
lii svói elri,;ii *i t i i.rgsi í ťg u;.cv:;Áni s "*;l,,:i_nkarn,í 

{ ria Ú:'o.r*
ní prahů asi 1:11 - tE GRAND' 1968). Pokud _jd._e o _ťunkč-
ní ŽpŮsobilost t.yčinek za fotopických pocimrnek, J.9 JL§-
tor áe tyto jsou-při vysokýeh_jasech wžalen{ 3 ?+ry_??*tí-v důsieůkŮ tav. saturace. Ťoto na§yee_n* v§ax" zreJ,ne
ňástoňŮjá-áú lroíem i20-20o, pop|.30C cd/mz" Zp běžnlíeh_ .
hiaďiii Ósvět}ení se tyěínk$ poriílejí i na barevnén vLden]"
(ngVr', 19?3}" Fod.robněji v5.z ťía s.}05.

Fřechod. od. ťotopického ke skotopickémn vidění není
§pojen polrze se značnou a zryehlenou změnou světelnó cit-
livosti, &ýbrŽ tabé §e znněnami v spektrální ciŤlivosti
zraku (ízv-" Purkyňův jev- vir s"1O3). Příslušné křivky
jsou uveden;y na obr. &.4.3e lúaximum skotopické spektrál-
ní citlivosti lid.§kéh'Ó-Zráku je, jai< známo, u vlnové d"é1-
ky 55' nm, maximnm ekotopické citlivosti je 505 r[tlr §a
přechodu fuezi nirgi je tzÝ. mezopická oblast vidění s ffi.-
xinem mezi těmito d.rrěma hod.notami (nejd"e však o prostou
aritmetiekou ínterpolaci!). Mezopické vid.ěaí_ se týká aůg,F-
tace n4 jas: včetně pupilární reakce - zhruba v rozmezí
od. 10-J 96/62 do 10 cď/BZ (r,n GaANs, 196s). Mezirrárod.nÍ
optická konise d"oporučila (1950) používat vs výzkunu těch-
to jasů adaptačního pole (a jeho rozměrů) l

oblgst pkotopická 10*4 *a/wz _(3Po), nez_gqic*! 0rO5 c&/wz
( zoo ) "]ť§T6§TóE-roo cd" lmZ ( tÓo; . 

-

Jelikož centráLní jamka sítnice neobeahuje tyčinky,
považuje ge i foveální sítnice za skotopických podmínek
ÝiOění-za sLepon (tgv. ce3}trální skotoua), aěkoli periťe-
rie sítniee je aa těchto oko}ností právě míroořádně cit]-i-
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yá. Ťvrd.í $Br áe zhruba od, 0rO1 ed,/w.Z §§}ěrem d.olů je
maku}ární sítnice Birí}CI ťunkcí (cit. GT.,ISO A LUŤŤ§§-
B§§G§R, 1974). § tím nesouhlasí BCIUMA§ a IYALRAV§I{
( 19?2) 1 kt eří 

_ 
si§9 nopochyUlj Í saraozře jmě o exiet en-

ci a významu áua}ity zrakového eystémtr, tvrdí však, áe
j+ nelze vysvětloyat 

_ 
jengry rozdíly ,mezL.tyčinkarni ačípky; dokazují, áe forreální recep"ůoITr jsou schopny

skotopického vid"ění, Kdys! byly sporadické úd.aje o ton
1rsvětlovány přítg++oq!í 1yěinek ve. ťaveální,sítnici,
d.nes s0 však vysvětlují tím, že v ěinnosti ěípku exig*
iuje tzv. achromatický interva} (teay jakási d.ualita
v rámci čípků)l CI němá byl přesvěůčen již iví0l{H0§ (1925;
viz §PJ],I,HÁI{ a §§I{§tr'F, 19?1). Tuto sciropnost přenosu
achrome.tické informace čípky za skotopíckýeh pod.mínek
BOU],JíAN a trAlH.AVEN (L972) připisují červeně ciilivým
číphům (viz §"93 ). Na druhé straně tito autoři tvrd,í,
ža i tyčinky jsorr ťunkčně schopny za prrďmínek ťotoptc-
kých. §nad tyto jevy souvisí ss vxájeenou interakcí nae-
zL tyčinkaryi- a ěrptý (I,RU&K§§*et_a]-" ,Lg.73i FO§ŤERr19?6);
byto- zjiŠtěno, že aČkoliv napŤ. červené monochromatic-
k"é gábigekovó"světlo s&mo o -sobě ned.ráždí tyěintry a sla-
bé zelené světlo rredrážůí čípky, aplikované eoilěasně ne-
bo se. t00-300 ps. ěasovýn posunem (metakantrast} anačně
ovlivňují práh citlivosti čípků.

Poměrně mnoho výzkumu bylo věnováno otázcel jaká
jc aQsoiu,rrií s_vó:;q ná cit]",§q*:l 1itisk$hc z::,eku, ieiiy n&
Ůpr u, Bylq rjištěnón áe" naňpl u. Bylo rjištěnon že
těc}rto podmínek otlpovíd.á práh svě,Lelné cítlivosti e€§*,ř'*
gií viďitetného zářeni (mbmochrouratického evětla 510.,nm)l
áopaďajícího rra sítnici v nísiě graxim4l"i hustoty iyěi-d.opaďajícího rra sítnici v nístě paximqln} hustoty iyci-
nekn hod.notě maxir$álrrě 2n& x }0-Y erg/*mZ. Př9p?čtem naIJtJA"1 2í{J(lllLr{rE lJlar,JLJ-.tIl{:J.LJv ar(J á Jv - E!ó/ Vrrr-a ]J ÝPVvv9.u
kvaiita záření této vlnové d.élky (la &RA§D, 1968) za přeů*
poklad.u, že z óopad.ající raďtaóe není rodópsínem pohlce*
lts více uežli ?aťol d.gcháaírie k prahové hoďnoťě asi 7
kvantfprnZ. V oblastí maximální iitlivgsti sítnige (rO-
-?0o periťerně oď střed"n ťovey) 3e něco přes ]-O? tyčinek/
/wrZ. Stačí ted"y kolem 7 kvant svět}a na 100.000 tyčinek,
aby vrnikl poclt světla* Je zajímavÓ, Že k tcmu počtu
ťvánt dospěiy i;aké experi,mentáiní výátuny; PIREi'{NE (1956)
uvátií jakó tzÝ. minimální práh skoiopického vidění 5-B
kvantr-BAU},{GAB§Ť (1960} přímo 7 kvant. Ťentýž autor uved.l
(19?2i, že nejnenší energíe poťřebná k vyvolání zrakového
pocítu je řádóvě B0 kvant rad,iace vlnové délky 5a7 nm na
Úrovni řohovky. Vyjáuřeno v jeonotkách jasu: pr,ůměrnp ,
hodnota nanrěřbná u-|2 pokusnýcb osob byla Qr75 x 10*bcd/mí
minimáIní O14 x ]0-o (PII{E§T{§ eŤ al, 1 195T).

ťoto mlaivé množství energie, resp. jas musí ovšem
působii na poměrnó rnalorr plošku síinice a čagově praktie-'lcy součqsně. avĚatr vzh}edbm ke konečným rorměrům zdroje
a testovacícb zaÝínení i k velmi ural}im r,ozměrům jeůnoili*
vých tyčinek sítnice, jakož i k torau, že tato měření ne-
byla prováďěna při absolutní nehybnosti oka vůěi poůnětu,
}ue § jistatou řící, že % uvetjených 7 kvant ned,opad"nou ani
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d.va na stejnou tyčinku, ba arri n& soused"ící tyěinky*
,Také je jisto, že nepůsobí absolutně současně. Z tlv€-
deného plyne:

a/ Že za prahoyeu hod.notou absolutní citlívostí
li*ské}io zraku vůči. viůii;elnérnu gvětlu nutno považovat
asi 7 kvant; prahový počet kvant nezávísí na vlnové
délce světla (prmĚcrt{, 195s);

b/ žQ k tomu, aĎy vznikl arakový vjem' staóí pod.-
rážaění nókolika (maximálně sedmi) tyčínek, poměrně
značně oď sebe vzůálenýcb;

c/ že k vzní"ku nervovéh.o podrážd"ěni staěí v jed.nó
tyěince absorpce jeůtného kvantn světla jed.inou mo,leku*
lou rodopsínu;

ďr že k'tomu, abý vznikl trakový poclt či vjem'
ie potřeba. &by za určitou krátkoii ďobu (ko}em 0.1 §§§o *..
ÉunŠenův a Rosóosův zákon - viz však ůieknsi 11s_a!d,í!q}
ůoš1o k časovó sumaci a plošnó, ř§spc jínó interakci ak*
tívity vícero tyčipek, tvořícíeh prav&épod,obně jeano vJe-

2-mové pole. Je jisto, že podráždění jediné tyčinky nesta-
čí k Ýybuzení árakového pocitu (ln GRAND' 1968; COilNSvťEEŤ,
§?a; BAWqABpJ" 19 q9" r97}) "

i\Tení gnad" rrutno z.vláš{ rdůrazňovat , že uvedené úďa*
je nutno c}iápat v statistickém smyslu.Vyzařování kvant
Švěi;elným zdrojem je v pravén smys}u s}ova náhoaný proce§,
což můž-e být zá ť;,áoce naůprahových jasů, nqpř. za poď*
rnínek ťotoi:ického viděnío zcela zaned,bate}nél ale t,i pť§.-
irových poa.bětů s§ sílně Ůplatňuje. K tomu př;iqtupuje
prav*ěpódobnostní povaha ůiskretně probíhajících procesů
v sítnici, jejichž- výslenkem je vanťr nervóvého póůrážd,ě-
ní až posi6Že"vjem, á C.áre vliv šumu v přenoaových kaná-
lech z}akového Šysiému. Proto absolutní p::áh světelné
cítlivosti není Óner6e-tigXy kolstant*i, ale měnící ee hod.-
nota, v xlíž jsou pozorovány téá značné intra- g interín-
dividuální rozd.íly.

Á&aptace rl& tm* a na svěilo se od,ráží i \r aápisech
celko,rých- elektriekých potenciálů sítnice * f| elektrore*
tinográmu (ER§)* By1o zjištěno, áe s adaptací na,tmu se
mění přectevšír. amplitud"a vl4y b, a to ve zŤetelné závís-
losti- na intenzitě přeůchozí- a6aptace na svět}o (nlnNlUS,
1961); §CHW§IŤZ§R a ŤRCI§L§TRÁ (L964), kieřÍ__sŤud"ovali
;rúběň *ri*y b za aCI.aptace na svět]-o ,'zďúraaňují nápad.nou
ávoufázovoÉt-restitube této vlny po dlouhotrvájící aďap-
taci na světlol prvnÍ, tzÝ. ryc}:lá f áze j,e zřejmě od,ra*
zsm nervové kompbnentý adaptebe, druhá ťáze, násleaují*
cí po určítém plateau, ,urvajícín někd"y i 10-15 vteřin,
sílně připoníná průběh psychofyzLkální křivky adaptace n&
Uuttl.a

Též na úrovni vjemových polÍ Lae pouorovat zákgrri*
té vrtahy mezi stavem ad"aptace sítnice a zněnami e}ekt-
rických 'fiotenclálů. Bylo tli řeěeno ( s. 7O ) n že reakt ivi -
ta a'ntagónistické vnější zóny VP gangliových buněk_sít-
nice závisí od hladiny ad.aptace. Při skotopických úrorr*
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,ních osvět}ení tato aóua vymizí (Bgxr,Ow et a}.l tg57i
BABLOW a L§VICK, 1969}. MA§,I,§I, §,TOR§I{ŤINIOVA a CERV§-
ŤŤ0 zJistilJ. (197I) _v poknsech na kočkácl, žu^h}adina
adaptáce na svět1o působí na prostorovotl distrilucl

-* lv - u tpodrauůen]. a ,ltrúmu" čistě ;áď v této okrajové zónér_r1i-
Loliv na distríbuci ve stíedu Y3" Ťo ted,y znamená, že
mechanizm.-r stř.ed,u VP neaávisí na it}adině adaptace. Sou-
casne ale Tez zJL§1LJ1, 7a poměr roezi podrážděním a út-
i;m;* řó vně;ší-zóně vp je lrrče3} intenžitou ogvětlení
*třóáol te*y"áuy vliv vn§lší rów on*střed,ovélo V3 přes*
tal působít; stáčí zatemnit jeho střeů (meFFnr et atro 1

t971).

Ťoto honeastatíckó chování vjemových po}í tvoří
zřejmě jeůen ze základ.ních mechanizmťr aůáptace,na svět-
lo á tmÚ" Tento mechanizmug, založený na zpětných ýá7.-
uá*ň (Uvio pouorováno" áe uvedené vlivy se-přenášejí ta-
ře-ao'úřóvn! bipolárních buněk)l způsobuje, že průměrná
f rekvence irnpulžace Ýe vláknech- zráicovéhó nervu v znaé-
ných roaaazíótr a&aptačnířro jasu zůstává poměrně velmi
siálou.

Ťed.y jed"non & významných funkcí antagonisticky or-
ganizovanýqň vjemových polí-.sítnice jo regulace,výstu-
ňu ze svsténu iím. Že v- mezích osvětleností ďaných eko-
iogickýfii pod.mínkárni našeho života uďržují konstantní-
mi-parbmetryl jipíž je přenášena zraková informace*

§akenec .,ieště struěná zmínka c poruchách adaptace:
Nejěas;ójším případem je Ťzv.,n9č{}+ sl§pgta. neboli he-
meřalopié, zp&sobená d.isf unkcíTýčinek" Zrak člověka tr*
píního- trerirerálopií postrádá skotópickore r yryt adaptace,
}roto je ieho absolutní práh světélné citliyosti a§i 11-
*irái řyšší než pr{íh lidi s normá}ní runkcí tyóinek_. He-
*á"áropie může irýt vTlzená, a _ta §e d"ělí,.pravčLěpod"obně
recesivně, nebo áíst{aná, která je ve většině gfípadů.gp_o-
ióň" * ct ioniekýn nedostatkem vítanrírlu 9 ve_výživě" (.lat
Žnránao, vitarnín A je ekladebnor.l součástí rod,op§íntl * §lr

50 ).
§{nohen zříókavójším případe$, je.ayqt*t 99 všeoh ty*

pů čípků a É ní §pojoná porucha ťotopické části adaptaee":---,,Ja6ove poruu*l'k|ě:r.a-F iě*ar řyiučn! vrozenou vaůol, ří-
řáine Lvřintóiá mpqoptrř,omasi"e (viz oddí} 4.4l s.112}.

4"3 §gz"ltšovllpí .iapů a jaseyýc.lr, kq4tra§tů

Jakým způsober$ vjemová po}e sítnice_ upre§CIvává in*
formaci- o" jasbvých rozáílech?- Už v eítnici_ je_ excerpová-
n& jen ta Ínťorfuace, která je významná z řrlg&ieka J.den*
iiríxá"* před.rnětů, á .jen taio je přenášená ao vyšších
etáží zrakového systénu. Je jen samozřejmé, že ilformace
o jasu cárýcrr,veti<ýci: plochr-jejichž obřaz d"opad"á na sít-
níói a pokrývá zde třeba s-Eatisíce receptorú, &vĚ&k nqa
zdrojeďXaang jiné ínťorraace mlmo tu, ře intenzita osvět*
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lení d.aného receptoru se neliší od" intenzity osvětlenf
receptorů soused.ních, je z hlediska vidění - teůy d.etek-
eerrozlišování a identífikaca přeůmětů - beacennbn a by-lo by zbytečné ji přená§et. Uěelný přenonový systén mu*sí obraz iLž v nejranějšícir gtad,iích přenosu zbavit
všeho nepoďstatného a přenést k d,atšíáu fipre,§slrání pouze
inťormaci 0 rozd,ílech (obrysech). V mozku pak budou ill-terpolgcí, popŤ. extrapolaóí vyplněny obrazy plochn vjeJichž hranicích §e jás neměnil, tottž jebb rozd"íiy by_ly pod.prahové.

O tom, áe gítnlce pracuje právě tímto způsoben,
existuje řada d.oklaitů dókonee i z každod.enní.]ro pozoro-
vání. Šnad. nejpřesvěděivěji půqobí fakt_, že aěkolív
v místě sítniěě, kd,e ji oňouEití zrakový nerŤ, nejsou
žáďrré fotoreceptor:r (ňapila zrakového nervu, §. 6 ) r
nejsme si této-tzv'. sie!é skrrr4y vůbec věd.omi, aěko-
liř ide o poměrně ve]-ko-u plochď a přitom v místě nej-
vyšší citlivostt periferní sítnice- (nejWšší hustoty
týěinek). Známý Máriottův pokus (obr.4:3.L) nás hravě
přesvěd.ěí, že v tonto místě zobrazený vysoce kontrast-
bí objekt nejgaom nevnímáme, ale že tuto plochn vypl-
ňuje jasnost*) interpolovaná ze soused.ních níst sitní-
C8.

Ačkoliv intenuita osvótlení povrchú v našom přiro*
zeném prostřed.Í unačně kolísá, vním;ísie jasy těchto povr*
chů jako r,elativně velmi stálé. Například. list bílého pa-piru, ienž má pří opvětlenosti 10 ix objektivně povrchb*
vý jas kolen 3 cd/mz, bud.g mít při osvéřlenosti i0o.ů0o txjqs kolem 30.-40.00q cď"/ge, kdežto povrcb.ový jas kusu uh-1í bud,e v prvním případ,§, řekněrne, Ó1005 až- Ór0lr vB oru-
hém_pak zhruba l00 cd,/wz nikďy však neřekneme, Že povrch
uhlí je jasnější než povřch papíru, a to ani tehůyl d.ívá-ni€-li se na oba před"měty vícenéně současně* KaŽd.ý, kdo §e
zabýval měřením intenzit osyětlení & jasů, potvr&Í, ža íuvnitř interierů intenaita osvěŤlení je často velmi růz-
ná a v d.ůsled.ku to}:o jaey povrchů sitáě kolísají.Přesto
však vnímáme jasnost áebb bvětlost před.mětů jaŘo stálouveličinu.

Ťoiuut o j evu říkrine-telrlorrL i_a.qn_qstí nebo iesnosilnú
ni r].o s t . 

- Fr o j e v u j e E6ffi*§T-Ě6Třěoorou i ffiilE-
-#

k o*§t agtnogt,. - Pro j evu j e FffiEí-í6-u,r
veškeré na§í ;rakóvé Einnoóti, a kdyby iío a hdyby jí neby3.oo nebyliffi

byc4om správně inťorraováni o ř}astnósteón přeÓ_měiů. YÍř*
pad.á to tak, jakoby ztair regiotrova3 - oarriée.Re&s-li a&*tín od, povrchových barev - I18 jas, nýbrř sollěinitele od"-
rauut povrehů. Tato sc}ropnast ai.akového systémrr je anélcia

Ť/Ve srnyslu naše}ro světelně technického aázvoslayí (BSX
36 0000, 196?) používáme k vyjádření světelného tokti
vysÍlaného do oka urČitou plochou (objektívní ťotometrict
ká velíčina) termínu .ias. kdežto k vviád.ření pgvchosen-
zoríckého ekvivalentuffióu, i;edy vnířráné inteirzity svě-
telného podnětu, termínu) jasnobt nebo (v případ.ě- chro-
matickýcň povrchů) svět1o6TT--



Obr.4.3.} Demonstree s slepé 
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§§"qT,{ _-*1lo, Mariottův

P*fiá§,lrí"ů1_91?:ii fovebu pravého oka kří_
rek asi ze vad,al*řostr 2!.bm, bí}ý_kruh"ne*
ot^rřřáá: př;*TJTú3"**u_}i postupně rovínn
otrááxu,ř oicu a-óo, ákan .kruh se objevuje
napreY073€§pl"áiuřulóatótrotos}épéhónís.
ta

0,br.4.3.2 §tín y,h?x{ na*Fo4a{Í,veÓe k aogitu, áe v

povrch sfiín -"qá;;;i*j;-imavÝ" a intenzivně
osvět }ený o i*!SÉ6-p"irg4,_nabravo 

\r,/pa§,a

mnohemsvětlul*t*ioíě"nĚóxe,.i9?5)

+
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od. d.ávna, ovšem problénem je vysvětlit její ťyaíolo_
gický mechanizmu§. Od.borníci poh}íželi na jev jako
t].a jakousi 'lpsychologicirou" zvláštnost a obyčejně se
spokojovali jeho popisnýn vyjáďřením nebo nejěastěji
narr}rovalí růuné spekulativní hypotezy např. o vlivu
předchozí zkušenosti a jiných viivech věd,omí (Uríže
Ýíz např. ITOOD,ďO§ŤH a SOH],0§$BaRG, 1959)r

Jed.nou z novějších, kierá se jev snaží vysvětlit
fyziologicky a respektuje anfu.á ťaki;a, je hypotéza tzv.
re,bj-nexu (LAND a MeCA§N, }971)l která zahrnuje konstan-
tnost světlostí i vnímaných barev (vi'a oodÍl 4"4) za
ťotopíckých pod"mínek čínnogti zraku..

Nemůže být §poru o tonn. že na sítnici dopaďá ob-
r:az,_jehož ;edírotlivé ďetai}Ý j"?o9{]) jsou tvbřeny.
souěi§em íntenzíty osvětlení přednětů mimo nás a jejich
gouěinitele odraza" Ovšem je unáano, že při od.razu svět_
la oo povrehr}. docháa:í, prakticky vžd,y také k reůistribu-
ci. evě?elného toka - a?iáme les!{té, ňrgtryén polomalgé po-
vrchy, povrchy o různó ťaktuře atů. Informace, 3íž po§*
kytuje redigtribuee svótla, je pro id,entifikagi předaě*
tů násmírně důl6žitá, b5r1o však zjištěno, že se nikte*
rak nepoůÍlÍ na ťyzíologickém mechanizmlr stálosti vní*
naných jasností (viz T'+ND a McCA§'l{, 1971).

. psrych9ruzikáJ*ími eTpe vliv
předchďáízákuFenosti, poněvad.ž pokusné ósoby projevová*-
ly vjemovou kons,bantnost i v případech, kdy jin byly ob-
ióittý pozorování zcela neznány^a kdy byl oústyaněn vliv
tvarů a dalších adrojů inťormace o objektgch. Proto x}ut-
no příčinu i*yo ir}e&át v určitých komgenzačních.mecha*
nízfoech, zaloáených zřejmě na srovnávání, vnímaných jas-
nostÍ mezl povrchy. Kvalitativní psychoťyzikální d.ůkaz
o ton,"byl podán už například" v pokusu GELBA (1929), je-
inoá pokúsné osoby pozórovaly černý kruh osvět}ený §kry-
týn Žarojem tak, že o existenci zd,roje nevěděIy: v ta-
kóvých případ"ecň konstantnost jasností selhalao 3okugné
osoby nbaoveaty říct, zaa vid.í-i;emný přednět d.obře o§-
větlÓrrý nebo přeďmět světlý, osvětlený slabě. §tači}o
však uřrístit ao světla Bkrýtého zdroje štítek z bílého
papíra a konstantnost §e přojevila v plnén rozsahu. 0b-
Óobné výsled"ky ďaly pokusý rÁnpOSn (1934) ae skrytýn
stínem hebo ,obdonné pokusy HSIOVY (1943), chyběla však
fakta o mechanizmu jevu.Žo nejďe o vliv věďoní1 bylo vi*
d.ět na ton, že po oástranění bílého štítku kongtantnost
ihned" opět"přesiala působit což tehdejší psychology
překvapilo nejvíce - ačkoliv pokusné osoby o existencí-
skrytého zd.roje už věóěly"

Vysvětlení na poůklad.ě vjemových polí pod,ává napřo
OORNSWEET (1970). Jd,é o vliv laterálního útlr;mu v sítni-
ci" Kařd.ó gtimulovanó místo sítnice je, jak zná,gol 0Ý-
}ivňováno irrhibieí ae sousedního okolí, pokuď je toto §ěi-
nulováno sor,lěasně* Je*li tato inhibíae silná nebo je...li
počet útlumově působícÍeh jednotek velký, "bud,e také cel-
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kov.Ý útlun d.aného místa velký. Tedy v jasově úplně
stejnoměrném poli, kde ryepůsbuí žádné jasové koniras-
tí. ic:eJ'ze rozeznat rozdÍly v jasech ani usuaovat o
afáolutních hod"notácb jasř:.osii. Takové jasově úplně
átÓ3no"o*Ý,§o}e{tzy. _sánzťeld) La* vytvóřit umě}e, ač
vel]-ce Oo§]_Zít€o

Ovšen Ba normálních poůmínek obyčejně rytržíváme
konstantnosti v nestejnorod.ém zornérc polí, kde §9..Ta*
chází spousta předmětŮ o rúzných odr,aznostechoZvýší-li
§€ intenzita ošvě,blení celého zorného_pCI}sn ťt§upne in-
tenzíta dráždění sítnice světlerri odraženým všemi před.-
měty ne o stejnou absolutní hod.notu, +Ýnr.X_o,s!!j9ou
hod.irotu relaiřvní 1 kažďý předmět toiiž- pohltí jiné rynCIĚ-gtví gvěi;elné energie - výsted.kem j9o ž" p^w§ .jasů
působících na sítnici zůsj;ane stejď_jatto přeďtím. Jak
blvne z lVeberov& p§ychofyzikálníhó záko-aa (víz §r a
ž."atr příručky)l v"těchio ťotopických rozsazích by_mě1
piatit Žhruba ióáaritnrický vztah mezi intenziton pod.ně-
'tu a od.povědí * ted"y intehritou vnímand jasnosti." ?qpřeáponiad.n, áe tatb 1o6arítnická transfóruace probíhá
jiz v sítniói, raůžeme impulraci na vystupu ze sítnice
řviaarit logaritmickým v}tahem a z;istímé, že. v takovén
nÍÍoáa! nřidání nebo- ubrání stejnéňo množštví osvětlení
ióahóirivým předmětům _se projeví pros!í$ přid.ánlrn stef,*
ňE kvantity }odrářd"ění ke každé % odváclěnýgh_inťornrací
(conx§w§nt, igro).A,však rrrýší-li se +e uróitép nieďmótu(ien na něm. ovše;ii na celém!) íntenzíta osvěileni o ně-
.iátr jiný siupgň než v celém zbylém zorném polir vj€itro-.
řá k,oňstántnoét pro rianý přednnět přestává platit, jak
jeme to viděli v- případě GELBOVA a KÁBDOSOTA pokus*"

Konstantnost jasností platí ve ve}mí ěirokón řo&*
gahu intenzít osvě,biení. novňěž platí i při urěitég ísfr*
áiíri áeai intennitou oslrót}ení přeamětu- a jeho pozadín
Jak p}yne z principrr laterá}rrí}ro útlupu, tyto rozdíly
však'nósmí Uýt příriš velké. §a &ruhó straně by_nebylo
správné domníva.t se, že konstantnoet jaenosti prati v
ce]_ém ieor*lcky před,stavite]_ném rozeahn oďrazností. Je
velgri dobrá při poměrr; jasr3, v uorném poll egi,lll$n pa§
se zhoršuje tnnrfrlput*l§§r-1955, 1961)" Jelikoř daleko qg;_.
--..casteJL v nasíem každ.oděnnín sv_ětelném_ pqoslře{í přereĚUí
povreňy o od,razu oď 0,1 ďo 019, Ir,é-Eic{r-že konsiant-
host uínožňuie činnost'našeho- zraku v ekologickém optimu1
pokud. nesprávně volenými pod,naínkami os\rětlení (v_ysokon
ireroonoměi,nosi;í, ostrýni á irtutotýni stíny, prudkýqi
přepaůy v časer"oslňováním) tuto činnost neunemožnírne"

Samogřejmě ani v uveriených rloasazícn nepiatí, íe,
d,ít<y k;;siániňosti vnímaná jailost 

_ 
odrazov;í.h- ngvrórrů

.ie ř přímém vu tahu k souěíniteli od.raau!_. Je známot %O

řávci:'Óiý"ir.arrrě nam§řená izvo střed"ní šeó neodplvío{
bolrriniieli od,raru 9 = 0r5, nýbrž_ v průměru asifo = 0319.
§a obr. 4.3.3 je křivka gvětlostí ve fotopické oblast\
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Sbr. 4. 3. 3
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Půst vn:inané světlosti §§ z,ryšováním
goučinite]"e oďrazu tostcvdho po}e: 

_ffi íla světlén e * + + na tmaVém
pozaůí i*le i{E}ť}lAl,trA et &1" g 1943i;l"....r teoretický 1o6" & É§ÉÉ hyper*
bolický průběh
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jak ji na pod.kladě experimentálních d,at IffiWHAT,IÁ, 1ťí-
ÓrenŠoNr. a- JUDDA (ů943) uváaí T,p GRAND (1968)" §ubjek-
tívnÍ, vjen světlosti povrchů se nekryje s růstem 9. V. - . a- aani při stálé a stejnóněrné osvětlenoěti, fibrž píobí-
há přiblížně pod"le řr.yperboly, tedy prud.ce stoupá na po-
ěátku ( u nízkého 9 ), překroěí polovinn stupnice rela-
tlvních jasností při g -Or25 a ae1 třt ětvrttny té,to
stupnice-pŤi 9 = Or5. Lž pak pobaěupe zhruba tineárně
až ke konci stupnice, caž znanená, áe pouze v rozsabu
součinitelů od.rázu od. 0n5 d,o 1r0 platí (s nevelkott chJr-
bou) lineární závís}ost jasnosti na 9 . Pozorujeme-li
však vzorky nl,zrré šed.i rra ěerném pod,klad.ě (++ na obr. )lje subjektívně vnímaná jasnost znaéné vyšší, a to h]-av-
ně v poěáteění ěásti křivky, aož j9tWsvětlováno jako
projev tzv" simultánního kontrastuŤJ, správněji simul-
tánní neboli souěasné ind"ukce (ffiINEMANN , l-972).

simultánní ind,ukci způsobu.ie interakce mezi mís-
ten pffi ěástí gítnice. Uvád,í se, že mů-
že mít d.vě pod,oby: bosilující (facilitaění), iíž se, ně-
kd.y říká ilsurnaění eŤektn (celkový a ěásteěrrv), a potla-
ěující (supresJ.vní), která bývá ózrraěována jako |'útlrruo-
vý efektn (r,n GRAND, L968) a říká se jí též flasimílacen
nóbo nekvalizace". Zde nutno._poznamenat, !9 ngjw "go-.mace" a 'útlrrm' se ěasto používají nepřiměřeněl např. i
zd.e je temínu ilútluml' použito k vyjád.ření koneěného
psyehofyzikálního výsledku, aěkoliv jde o mechanl.zpne(fyzioloeický); výsledken útlunu nůže být pod.le okol-
ností jak facilitace, tak í suprese"

+) 
^ž 

doposud jsme s poJmem kontrast operovali dost vol-
ně. Ťěr-oínoíogicky- ná totíffi&'ďťLk- význannů: ved.le
fotometrickéhó ("bbjektivního|') í d.va významy psycbo-
fyzikální (nsubjektivníl'). Objektivně se kontrast {e-
fl'.nuje iako relátivní hodnota d.vou k sobě přiléhají-
cích";aŠů, např. (t z-t t) /.L:-. (viz Čsm l0 0o-oo , Lgqi)_.
Naproti tomu psychofyzťrál-né jde al o vjem rozd.ílů
d.vóu sousedících .iasů. jenž závLsí na tzv. kontrast-ní (rozd,ílové) ctŤtivósři zraku, I/T+o, definované
jako převráeená hoetnota minirrálně zrakem rozlišitel-
ňéno řozdí}u d.vou jasů neboll prahového kontrastu K6;
b/ o jev zvýšení poěitku o rozd,ílu dvou jasností
v §oused.ství rozhraní mezi níni" - V d.alšílo textu
bud.eme temín kontrast používat jen ve význanu rry6-
deném aď al ne66iffifi[e--1i o fotónetrický kontrast.
toio výsiovně uváa-eně. Vo výz -
d.eme nísto výrazu kontrast používat temín i&99"



B5

Je d.ávno prokáeanou skuteěností , že jasy d.rrou
soused.ících ploah, kupř. testového kruhrr á inauku-jícího prstence kolem něho, zobraz,ených na sítnici(It a ],t), půgobí vzá3emně na sebe a-tín se mění v
san{ jgsnost."testovóho .pole. H§I§a§{A§lŤ (}95?) z{istíl,
že je-li poměr jasů r,t/L* konstantnÍ, je vnímaná jas-
nost §* také konstantní: noknď ias je&noho ?á polí ne*
Ee J€-J_L POmer JaSU }JttL,L E§n§T&l}§llt, Je Vn]-mana JaS-
nost _§t takq konstantní; pokrrď jaq je&no}ro ?, polí ne*ní příliš nízký " Zjistil řšak táxé ,- že § růstbn tt(iasu índukuiícího pole). mnohen temně_išího než i,t(jasu indukuj p019), mnoBem_támněj§ího_než frn
vňímaruí jasnóst Bt nejdříve mírně stou$á, ale v mÓ-
mentě, kd.y d.osáhne asi polovióní hod.noty tb, zaóne
81 klesat € zpoČátku mírněl Fa4 pruůce. V b}Ízkogti
k prů
Ii=I* jLž malé zvýšení indukújícirro jasu 11 vede
k průd,kému poklesu Bt (obr.4,3,4). Těnto poklesk prud,kénu poklesu 81 (obr.4.3.4). Tento pokles jas-
ností testového pole (nt} raěíná d.okonce o něeo ,íříva

poklesL Bt , (obr.4r.1.4), Ťěnto pótles
než se menší inÉ4tqj_í*+_;ep L1 vyrovná 11 (alpnRtu a
FRY, l954z HEINE},IANN, L972),

tento inďukění vliv na vníma,nou jasnost závisí
na rnrroha faktorech, např. na roaměru ind.uknjácÍtio i
testového.pole, r}a _vzůálenostť mezi ními, ná po}oze
na sítnicí, na trvání expoaioe atd".

Indukění jery mezi současně působícími jasy §ou-vtsí neJen s kónstantností, nýbrž- i s velmi Ťýznamnou
furdecí sítnice. pro"jevujíeí se v kontrastnf, (rozd.íIo-
vé) citllvosti. Ý aŮsleÓ,ku inoukcffiánBffiosti dvou povrchů o Ňzn;ýcň jasech ně-
které zvláštnosti* Indukce to,tíř nepůsobí jěn na hla*
ďínu rrní-raanó Jasnosti' ale i na C,etěXe*" roŽaítů jasu
(coln, }916; HEINEIVIAIřN' 1961; BIACI{BEII, 1963), pod.le
někter}íe}r d,okonce i na zrakovou ostrost (lrYtHCOn,
L932; FLOM et &1.3 1963anb).

Je znáno, že kd.yž se d.íváne na rozmeaí d,vou
achromatických polí, zrračně rrizných co d.o jasr.r (čer-
né a bílé po3"e ) , někdy s vynaložbním rrrěitěho úsílí
yipl*: 1,žr 11_!!|?na yryg9{§}o japg je pás, po19, pří*,
JenaJao]- }í rCIzmeu]- svetJ€JsL, Zatr-mco na tmavé §traně
temnější než ostatní poJ"e. Tento úixaz můžeme pozorovat
i na páseoh schod.ovitě klesa jícího jasu (obr.4.3.5).

lépe lze tento jev pozerorrat v případ.ě néně ostrd
}rraníce mezi světlým a temrrým poleun např, když brani*ci tvoří d.osti prud.ký grad.ibnt- jasu. E" IúACHI- jenž první
p9p§q1 tento zvláštní jev zvýšeného vnímaného kontrastu,
aó eá,m nebyl fyzíologem, již v r-l$65 navrh} pro tytotzv. ps}ichologické efekty vys]-oveně fyziologiCké av pod.statě správné vysvětlení. Tvrd.il, že jd'e o proti-
klad,né excitaění a irů,íbíění (útlumové) vlivy Ý nerrro-
výoh sítíeh eí,tníce a mozku. Tépěř celé stolétí zůsta]"
tento názor pouze jed,nou z mnořství nejrozmanitějšíeh
hypotéz. .Lž elektroťyziologický výzkum sítnice & j]-n
objevený príncíp vjemových po]"Í ukázal správnost rulaCHO-
1íY intuJ"ce"
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/UOr.4cJo§ Ťuv. &1aelrov"y pá§y, Jak j* původně %náza.T-
níl graťieky E.§IÁCH. V horní §ástí obrázku
graůient {rzikáiního _jaqu, _v doiní přísluš-
"ě_T1reryg-?á 

jasnost. V rnístě G4 je y+*4"světlejší, zaiirnco v nístě í3 tnavší pás
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iá ří,i"Ěu *o*áar.í křívka v}poět ená.z, ti*?-
it <l kontrastní cítiivoqti k sinusové frT;.z-
É; TaíĚ'ĚrrnóŤii:cÚcnriovÉ a ROB§oI{A, 1966}
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á§_ff, naavané lait pcd,le _jeji"*n objevit**
le, J §oli zaŤaas m*u í izní. rraťové - íj"uze. .'Td.e však
ů p"Ó;*v význal,:nýcá meci:anízrnů sítnlce, sio*žísťeh

-- l . § ac p . ___n _r__*
|-J V_L'tr.j $ v V"y á j.t{riiiliJ llj.'"|" &ruViid;;!.:.J.uJartL1 Ě*" uritkÝ ,_

k Ž.r;+řu"*rUr' obrýsů a pře*hqůr} oá jed,nd _jesové úrov-
ně k" jiné. iakoř"i k záchování .iasňostní-konstantn§§*
tí. mórvoúlňi ínterakeeni ěiní řýraznějš]"m neostrý
obraz na siítnící (]ffEsT}iEIIúlER, 1967), vlastně pravd.í-
věišín: ien ve víceméně r:něle navozen:ích situacích
můŽeme'jóiich viiv pozorovat jako určité zkreslení.

U l/Iachových pásů jde o to, že 'lkd.ykoliv křivka
íntenzity svět]"a určitého osvětleného povrchn . .. vý-
kazuie tbnt<ávní nebo konvexní ohyb vůěi o§e abscís,
vzhlěďově §e toto rrísto jeví jak-o jasnějšío re§p"imav*
ší neŽti jeho okolÍ,, (nncH, 1865).

V posled.ních ďvou ďeseti}etích ge mnozí .pokusitirvjád,řít tento iev kvantitativně. Bylo zjíĚtěno, že
šíře _}rlaehovýcir ňásů, která může být-1o-1á' i více
(n:ixÉsv, t969, heměřir 20' a HEINÉIfiAi{lq, !972o uváóí
l-5' d,okónoe u- ostrých obrysů), se mění s pruďkostí ,

.jasovébo grad"5"entu; čím je pruoší, !fu jsou tyto pá*
áv užší. Ťaké .isou závislé na místní hladině jasu
a lua jasov6m rózd.ílir obou polí. Někteří autoří popí-
ia;]Í áiistenci Maelogých pásů u ostrýeh (pravgúhrých)
"iášovÝch hraníc: sÉN:ísy (i968} i prohnmTIí{IovÁ (19?2)
řo přípisují očáím pohybům. Prahová hodnota Machových
pásťi póarOňa také vrivu 1okálryl*Bd"aptape - v pgdgtatě
stejným způsobem jako kontrastní citlivoslr 997 d.o}ca-
zujá jejiórr spoleěď ráklad. (pronnnrItdI0vA, 1972),

Bylo prokázáno, že pod.statou l,nhehových pásů není
sukcesivqí- (nás]"edná) indukce (RIGG§ et al.9 t96!i
RONCIITOVÁ a ERCOI,§§, t962). Ťg oyšen nezn§mená, Ěe
pohyby hraníee mezi-jaey nqmají vlív na vzh]"ed těqh*
to baé,i. Přl pohy-oecĚ tbrmých-rra tuto hranici a též
v mÍ}rajíeím světie (frekv.5-10 Hz) nohou být Maehovy
pásy d.Ókonce výrazněJšíxni"

i{utno zdůrazni,b, Že jde o čístě l'subjelrtivnÍ" jev,
tedy psyehoťyztká}ní (nelze je {9tqs{afovat)" V mecha-
nizáu*;é;ien-vzniku jd.e o laterálqí útllrm zcela obd.ob-
ně ;iutq ň vjemovó koňstentnost{. Ú.tltm roste _se .zvyšo*
vaniln .,}a§u pusobícího na vnější zór:ry on*střed.ový-ch
(Bo s"d6 ) vjemových polí a só zkracóváním vzd.álenosti
meát truníci a tiwrenou jed.notkou - a naopak. Důkary
o ro}í 1aterálního útlumu v těehto jeveeh jsou d.tres
ij-ž četné. Např. na obr.4"3.7 je uved.er.ra distríbuco
Ímpulzací on-Btřeo.ové gangliové qun}gy kočíčí sítnice
jaLo reakee na stacíonární pravoúhlý okraj mezi" dvěma
jasy při fotqmetrickém kontrastu 0 o4 a Qr2. !ýslgd.ky
řvpsbnbrffiRov"f ci{ psychoťyzikálních fokusů" na ólověku
(196Ť) ukázalyn že" prosiorová d.istříbrroe laterální
ind.ukoe ve vjenovýeh polích koěky a ělověka je obd.ob-
náo 0statně ánes éxístují objektivní ůůkazy i % výz-
kumrr na opicích {Bg vaT,Órs a }§A§S, 19?1)"
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O'br.4. 3.8 Vznik prev§úhJ"é mřížk3r
}ra:moni c}ďch s inus*výoir
j, 8.Tďn řáďu

gurraeí amplituň
rgřížek 1, e 3" *

o]I
J
&t

I



87

Pokuc jůe o ťyzioIogieké v.ysvětlení těchto jerr&,
obraŤme §e Ópět k modulační přenosové funkei zraku
(t-lrrl §EÁ }.- Jak jLá by}o řeóena, jakýkoliv tvar hra*
ňíce"meÍ{ jasy 1zó vyjádř§"t §l.lJfigl1 óínusoid. růané ťrek-
yence a v řytó slnusbíáy jei rozLgžLt_ (Fqurierůy r§u-
kiáů). i{apř-. jednu peri-oůň $ravidelné mřížky teoretie-
ky abso}ritně Óstře ohraniěených ěernýoh a bílých yer-
tS.tárníeh pásů tvoří nekonečný pqčet_ na gebe naloře*
nÝcrl sinusóid.. počínaje frekvencí této perlod,y a pokra-
čir:íe přes haiubníeké'frekvence, t. j" tioj-n pětí-'
seánrr*, d.evítinásobnou atd., přiěenž - má*]"i být z.a-
chován'tvar sinusoíd,y - so ieJien amplíŤ;uůa souběžně
snižuje v převráeenérr poměru, tedy !l3, 1:5r 1l7r };9
atů. (obr.i.3.B). Vztah mezi-ťrekvencí a amplítuůou
sinusoJ.č tvořÍcíeh hranící ruezj" Ťakto pravoúhle ohra-
ničenýai pásy pab nůžeNne vyjáůř*t křivkou MTF (obr.
4.3.9).

Ťřebaže nervCIvé sító sť*nice nosplňují podmínku
linearity přenoqu (HUQH§§ a IúAFFEI i L966; CtEtA§P _a
§i{R0ŤH-cu§Ři,i,OvÁ, L966i §TOl§§ a FABIA§, 1968; BIíŤTNER
a GRÚSSER, 1968)-a vlastně ani podnín]cu homogenily a
ízotropig, (". 14), e, Sq"i. arrtoří * s věd.oním urěité 

"}yUya s€ §n&fr]" vvjádřít jejíeh ťurrkcí pomocÍ MŤF (§q§AD§,
1956; KEtlYn"Í96o; v4,t,r-N-ES, 1968; DavtosONl L966i
pÁirón a cnnnm, 1969). Tak-třeba"ďle DAVIDSOI{A, ianá
proveůl korekei na nelinearitu' je MTF zrakového 9ýs_
Ťe*u ěrověxa .rv.iaaren křivkou (oĚr.4,3.1O)l vykazgjí-
cí maxímunr někfr.ó kolem fr*kvenoí 6*}2 eyklů/stupen
g d.ost prud.oe klesající na ?bě g_trqr.ry1 Je v zásadním
Šoulad.n-e ďaty eamptsnr,LA a_$RE§}TA (1965n s.34)_. Rekon-
strukce disŤrjlbnce jasností na výstqpu..zrakové}ro 9y§-
*Enu pomocí téte křivkv vede k další-křivce, sllně
pripoirtrrající Machův iév (qbr.4.3.tr}). Tylo křivky_
isoi, přesřěo.ěívou iluŠtraeí významu 1ateiální sj_ruul-
řannťind.ukce v sítníci, pokud. se ovšem tyto_vztahy
ář*Óráě g*éuravají v sítbici & ne na některýe}i vyššíoh
etážíeh zrakového-eystému. Ťřebaže §+e o _znaě?ó rjed-
nóaušání oelébo meeřraniznu, zďá §@r že tín způsob*ryí
chvba není takového rázn, že bychom tyto úďaje a§pon
ĚváÍit*tivně neměii brát-v úvaáu. Např. EAsTĚR (t968)
sj-ce přesvěůěivě ,akázal., že operace přeď výstupem
z ganiliovýeh buněk sítnice jsou nelj.neárnín nelinea-
riřá še všáx pod.le něho týká pouze nejranějšftq stadia,
ted,v vzníku ekcitace v reóeptórechi dálší štaaíurn, jež
EASbER nazýrrá !'transd.ukcí" á tttr9xx6ln9gftt a v němž §e
.ied.notlivé- excitaee l'sumujit', má prý.v pod.statě už
:. ? a otlnearne p".,běh. D].e El§ROŤH*ÓucBi.,ioÝÉ a- ROBSONA ft966)
ie toto staůium t'gu&acet' (interakce) líneární, u tlpře-
ěhod.ného" typu gangliových buněE, §d,ežto u typrr ttfffig-
jícítro" (s.66) je znaěné ne]-íneární.

Pod.le §AYln§O§A (1966, 1968), COR§,§W§§ŤÁ (19T0}
a iinÝeh za nCIrffiálních okoiností Útlusr § neuronovýeh
síÍíeh sítnice na podklad,ě antagonisticky organizova-
ďch vjemovýah polÍ, speelalizovanýekr na detekcí $a-
sóvých-rozaÍlůr-kompenzuje rozpiyJ. obrazu na sítnicí,
způbobený neďokona],-ostí Óptického aparátu oka.
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Obr.4.3.}0 Závislost kontrastní cítlivosti Iíd,ského
arakového eysténnrr na frekvencí měřící
sinusové mrtux3r tů}e 0A}á3B§LLA a CREE1ťA'65)
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Týsled.ni distríbuee vnimené $asnosŤí,,
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aobrazeného zú,,e §#6, a rrodulaČní Fře-
no§CIÝé furrkee liůgkého zraku - v5"x obr.
4.3.J"0 (ď:"e §ORI{§WB§ŤÁ, 19?0)
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Vzáiemná ind,ukce v sítníci ted.y v,ysvětluje tak
*rÁi"řÁ.rrtnn*nos*_ iakož j- kontrastní cí.tliVOSt,---v------, - . , - ,

vjemovou*konstantnest, . $akoŽ í §ory§rqpt"t "+!nřmie* spoJ-qčďrn mecharij-Try§n g íe íiig
ňó nťrurnu (naŤrnsoxo }96s), T* Ěiť.a;á"*j***',;",;;;;;,ř ř;;;;,, 

,J - v.. 
strirktůrítrn:l_ffiast- o6rísůo ;e{nak. kom3:enruje *re j"t*

ň*řář"ó§I§-(šy§témn i ob}aauii

0všem }aterální j_d.nkce nepůsobí tax Eřímočařen
lak bv se mohlo zďát z tohot a áied.nodušeného poplsu.
JrednaÍc zd.e ěasto spolupůeobí ďeziniribiee ae vzd.á].e-

"8ÍlÍÍÓn-ařezáaný*h- 
*rq! _g$tnice (nqctí,ffffiNl*t?§*; lE*ťrór et atr.9 L965; FlSCHER_et..a1., L?T_5; KRUGER et

al.. 1975), " jednak ge nomá}ně na ee]-énr proeesu po-"
aííóii-ó8ní ňohyby (viz kap.5)" tsylo poukázáno ne rúa-
ie -ŽříaÉi"o*i i--u*birdou jevit, - hlavirě u- s}ožit ěj ši.ett
struktur .iasovýgh rozďíiů a-obrys_ů, jako je Craí"kova
á orn*ienórré íiuze (V" 0'BRIEI,TOťÁ, 19'sQ),, 0ornswoetova
iluze (0ORNS\TEET, 19?CI) nebo BERGSTROMú1í paradox
(tg66*t9,6\}. §apřík}aů Corasweetova j"llrze vznlká pr:,
Ďozorov**, "r6ňí;;;iújírírro kruhn rozd,ěleného ve ůvě
;ňířř.-uiloú", černour-přióemž na hranieí meai nlní
Ťá-řírř";ffiň ňeřovnovábá jasů (gbr. 4o3o12). Ačkoliv.
iá"'fii;iňi-"- ň8jši ;ów' rotací vz_ni$lékro stř,edně. še_
ááňo"třň"-;ě (křó*E *"{e přechod.né _79ny mgzi +t*1}_
naprosto stójď, vnímaná jasnost .vnítŤní zony. j9 z,Te-
ťáí"e- n5_žší; 

-záiiryjeme*].í-však přeehod. mezi nimi,
íluze zmz-aí.

V poďstatě jd.e u tghoto a poůobrrí"{ jevů, o jL-
nou d.ístríbuci vňenarrych jasností , p'eá jakou by*hom
oěeká,rali od. zjed.nod"uĚerré interpretaee_ mechanlzmu
;fi;íia*r*- iaaůx*e- ni{NÉsv (196B ) nairrh} proto mod,i-
říňaóg vlastňího (1960i mgde}u sítni-cové interakce,
i*iřř6ri;-r;*ffi-ztie-pqďíiejí ůla kvalitatívně_ od14 š-

"e 

-a"orry'lut""árňirro-Ůtiu*[ - utaetrův .a He3í1sůvi . (tte*

=i"uá"""tntr:,UÍca mě}a mít mnohem šír§í akění radius_,
;i;"ňil"iF"ňBrá-půsouít sa*óá+átně na celou furilcční
;;á";třŮ;' §ňfrósřŘ6lvr-Tígeď, i96za,n) ověřil nový B]i-
finšyHo mod.el experímentálně _a dospěl*k závěru, .z?
;;6;ň přiňáaáóh ieu o tentýž typ-úllyuau.a že teůy_
rozd.l_t rrenL :iviacňořou a nerr"ngovbii ihibicí 1ze vysvět_
iíi-pouíúp"a se snižujíefm úřlumovýq vliven se_gzd,a-
rováirím sé od. středu \rP - až ůg vzd,á]_enostL }r?*: .Je-
iir.Óř vnrnana jasnost 4ení v prqstém vztah,.r k foto*
**Třici.e*"- iáuŮ - tvrd,í BnRcsrn§m Q9T3) 1_ ne].ra _zT8.-
rióřý-*ysió*-považovat za ěidlo světla: yz1$gmry_*r
{á"áxe"* mezi'velkými počty receptorů vytváří systém,
Óitiínr k některýřn tyĎůn Lněn v ůístribuci_jasu;. Tr*
Ě§ie-iá"ovg-u*eŇ ;sbir tím adůraznény, éíg;ž vzníká ttdo6

;;ňř iřář,t, 5iňď 3šou ,lasímílovqry" 1tln, ,Lg6|i BEŤ§-
Štn§m, }9?3); To uá rrkazuje na úěast \rÝss]_Grr urova]"
zrakového uuát§*o.'.l*-áóJřór.iř - řirea;í vAN DEN BRTNK
;-řÉňMř}rK Ti§Ť6T;- Zá sítáicové meohaní3nxy _1B3ií. ry*_jěch-
Tn-Teve;h ;úáůď"poaí:", avšak na rozd.íl od. ěísté Maeh§*
.ř' íiile-*á*ú-Cá*hewóqtqva a poď.iluze ěásteěně vý*
sled,kem p"o*á*ň:- -vyššíeh_.aá' 

Tgjvyššíeh úrovní qNs
;-řč;tne'úróřáE *nteipretační (ářovně rozhod.oirání).



A

Obr*4"3.18 Podnět§ín Corn§we€tCIyy í}uze je rye}rle §e
otáčejíeí, kruh (A}; ačko}ív jas okraje,a
střed.Ů iaruhu jsou etejné (viz .schema B}l
e elá vnitfní ňroeita (ďj .je vnímána jako
stejnorněrně tňavší (coRlrswnnr, 19?0)
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Jak přenáší náš zrakový systém informaei. o_ia_
sovgeň rožůí}eeh, =€§pr o jasnostir do Ýys§L§s 9a§"
tí bxs? pracuje také způsobem Fourierova rozt{Jaou
náUo nějakýn jirlY* způsobem?

Lž do neůávné doby byl zrakoyí systén. povaŽo-
.r án zá- g *.,,orióřá ánuó"ý _ ri }* á frg fi d s fl , t, *ai 

-*-í 
3tr*§ -sovýeh rozůílů.. 0AMpBalL

dě psychoryuířárňiěú-*"p*řúiá"Túl .i-řrrónz sróvnávatrí
r:a,ůprahogou'ffi;ffiili"ř-6itíivóst i rrrožňujicí rozlišová_---Ě-- ", - í;ň;řizěx o* sínusovýeh, prvňí vyslovílinL pŤavo*+J
hvnot€z*. ee- árai ď- sýstón ětovětca-o-bsabnje pe . 

j9d9nn
ii+fiř-$áá"-áo-"r*ůnB *try vzá3emně nezávíslých gu!9k*
tĚ*ř,riň*ň"Jňu"il*rt; přáa nimíž j got1_ úzkopásmové iil*
!ru;-L-,Áténa kažďý i9- "*aladěnlt aa íinou frekŤenc1
(ma§tn]-, p=ó*{óřó{lo.ůl. poate loho má teďy +ář z'#.
§-fi 8íňuŤ á 

- §ii ;i;ř-íáa[ - q;6i§n aet ekc-e ť o t orget rl eké-
ho kontr**toT*Jáíětti*r8 "itíiřý*b. 

na poměrně 41a1,
ňaň p"ostořov}e! frekvene}" .gf,Eglguu potvrzgja vy-
sledky eretiróřvŽÍorósických (nffiorn*cu6pt1,0yÁ a ROB-
ŠÓŇl,ígče;-ňiňKÉMóRp á cÁmBEt}l +29? ) i_n_s_i,_c.hoťyzi_
řáíňieň oi"uáí"(paŇrir a sEKuLERo 1968; GRAHAM_?_I{+0H*
NiťÁŠ; 19Ť1). SAcH§ se svýni spolupraco\rni}íy (ly,ír,
zhruba gtanovili ťreko*r,áiáí óřra"*kteristiky některých
á--taeáto xaňaí,r; o poórobnější chara\ter*zací §B p&*

l řo;iffi-ňuíčr a R§IcIíBBI 4íiŤ?"}, kteří konetgtuj+, že
ffiaíř jĚnď'*6r;;iiffili-n"lááúý na .ve].mí úry§ pásmové
rozeahy, soo§J§;€ 

";#áí;řg řié*óva , 
p§Le t ěchtó kaná*

iů ňfr"í"p="*Bř-áž kolem'].o. zaá se túůíž , ?e iŤ* o §€_
ríí podsystémú prostorev3 intur"řcel_ igqtt*Ť.ři:Tg"á
ioÍ*-"á-řrŮtň$ "žájenrně 

překrýv"ií: v. posled"ní d,obě

§e o mad,e1 mechaní"*u prá*Tóbov$ .iretcřenění.aqa3.ýay
v lidsko* "řáĚii;*-póůřiáaa 

J.ineárn§ pT&9piíoíeh nÉ-
-eřišíyá}, p;a;ýstémti pokusil GA§{BAa§}1A (19?5 ).

potvrďí*]_í ee tato velni pravďěpodobná T}Fotezal
;* zřášm;;-ž-:preňoáóvá funkce- arakogého systéryu*jako
celku - s *áiiňé* kontrastní citl$vos§í p9g+9_99+}T-
šřňňtn trgřóT"ilňre* 6 eytctů/stupeňl. dle c§IPBET,TjA a
ňóffi óŇ*' T ! 9,č 

E 
l 
- 

ř 
: i;r"t-s#% ;e{i-fr tB §f; §*"Tulffi §§jas 500 eďl.

vÝch funkci ieanátriď"h poůsystémů. původ.ně by}9 hra_
;igg tffi;;u€ňí--;itíivosti 4r'ql<u na straně vysokýeh
ifi ř";;;i- řřříáaáiá - í i;ii [i iEí-v u í itoo g t í f, o t ó re c-e pt orů
a hran5.oe "á*ilil;ř ;ilkyáň-rrekrlen9$ se J9*'fenome_
řaÍ*--iřáaáíu- jářó o.ůxaz" velnl nírného grád.Lentn ja*

Fgř*- rršrg- * ;Í-;;*tJ*fiu3xrš*- rglt' ítt i i"$Éf; "il?*á-
í*ěň"ř"š"šií*i*-i týtó hraaiee mezemí propustností
il;t"ái;Ěišířň-r.;"áiů; ;!,íč-*ů ááji*ta- nut4o přiqus-
;;{*ň;gfiiffi;-"ž;-*ezí'airáTomiekýpi danostmi oba ( j q-"
Ů; 

"";{i;řeň'"pá*átú-r- áitrostrú-kturlr sítuie e ) * _i9**
;ě ě{fiň$ 

- 
á 

- 
neiirof yziologí:ckýní .naechanízmy zprae CI,vanl

;iááil- existuj.e rrřěitá áákgnttár. gepet!?t{.""{lxova-
;a*"ffi§*, řt;řá však zajisté není tak.prostá, že by
ř§"*Eř-ťótóřá*;pt;nt ouoňr u;lt určujícím elementem to_
hoto vztahu.
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}Tókteří autoří před.pokláůají, že prostorově
frekvenění se}ektívíta a analýaá jasoďeb rozdí].ů
nesídlí v sítnici, ale ve vyšších-centřecb zrako*
vébo systému (např._ MAFFEI a FIOREIttIIlffiOVÁ, 7972,
L973; FTORENTINIOVÁ a MAFFEI ? l9T3). Také výŠe eí-
tovaná práce VAN DEN BRINKA a KEEilIINI(A (s"88) zdá
§€ nasvěd.ěovat tomu, že nelze vyloučít ďokonce l5r-
§oce centrální procásy. Na d.ruhé straně pod.le lCďr,-
LYHO (19?5) celý tento rozhod,ujíeí mechaniumns
kontrastní eit]-ivogt1 se může d|ocela dobře nachá*
zet ve vjemovýeh polích sítnlo€ a mriže být beze
abytku vysvětlen excitačně-5,n}rřbíčním* proc€§y
na bazi Ýj emových polí specíálníeh ( ''trval5ig5i' íi€-boli '|sustained," ) gangliovýeh buněk sítralce. Výs*
led,ky qlektrofyziologickýeh experimgntů ENBOTH-CU-
GEttOVÉ a ROBSONÁ jsou ve shod.ě s tínto názoremo
§ícméně tuŤo otázku nutno zatím považovat aa otev*
řenou.

Mnoho otázek o kontrastní (rozd.ílovó) cit}i*
vostí čeká na vyřešení, mezi niní problén vztahu
mezi zpracováním ínťornraee o kgntrastu a info::rrace
§ pohybu' ř€§pr 0 čagové mod"ulaci jasů (BHEIťffiYPR
a JUI,§§žt,\975; §PíŤZ§§RG a RIC}IARD§, 19?5), dá}e
řad,a problémů spojených se vztahem mezí zpraeová-
aín inrornace o přostorových jasovýeh změnách a o
barvách předmětů (oow a GOURAŠ, 7973; BROW§ et a1.1
1975).

Velni d,ůležítou Je í otázka o v]"ívu aůaptace
Ra světlo 8, ne tmu, na kontrastní eítlivogŤ zraku.
Z hleálgka MŤF tuto probleruatiktt zkoumali h}arrně
vAN l{E§ a, BOUMAN (1907), VÁl§ &IpEŤEREI{ a VOS (t9?2)
a d.alší. Vrchol kontrastní cítlivostí §e s ad,apta-cí na nízké jesy posouvá k nižším prostorovýn řrek-
vencí_nn, ovšem současně se sníží celá křivka a při-
tan více v oblasti vyšších frekv*ncí (canrpgnr,r, a
ROBSON, 1968; obr"4.3.13), takže z toho nelzc dě-
lat závěp o změnách párem propustností se]"ektivníeh
ťíltrr3" +)

+) Nejnovější práce }IEGGELUNDA a KREKLINGA (19?6),
v níž se ďokazuje, že tnv.Sraikova a O'Bríenové í}u-
7e (pod.obná Ěluží Cornsweetově " vLa §.88)nevzníká
z,a skotopických, ale pouze za ťotopických pod.mínek
vídění, ukazuje za§ na zásad.ní rozdíIy v meehat7Lz*
meeh kontrastní citlívosti zrakuo závíslé na adap-
tační ú,rovni" Výsledky této práee §e ad.ají nastrěů*
ěovat tgmu, že Ýjem jasnosti a Jeií distříbuce ge
uskuteěnuje různými meehanízmy víďěním skotopickýn
a fotopickým l aatímeo skotopické víd,ění prý nnohen
lépe informuje o jasech a jasových zuěnách, fotopic-
ké viďění je speeializováng na specifiětější ínťor*
maci poskytovanou rozd.íly v jaseeh, l'např. prud.kým
růsterrn nebo poklesem jasu, typíckým ve spojitostj"
s vjemem předmětů'l"
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"V této souvislostí nut::"o nparornit na skuteč*
rlost, Že mimo MTF je nutno u kontrasŤní citlivosti
& jejícb mechanizmŮ uvaŽovat iakó ťázové po§uqyn tu-
ďíž posuzovat tuto ěirrnost zrakovóho systému pod"le je*
ho ťázové přenosové ťunkce (Prr', vLz s.34 ).

4* 4 Bo?J"i{o]rá+§. §qr,ey,- Cl+ropaŤiekrí qd"gpí"ace

Ťegrie b"arevnsíhc__Lteění; Intuitivní ( tlehemickou")
tro;ico í ba:,ev vysrovii první
LOMO}TO§OY (1T5?). Áv§ak až v min*].ém etoletí, kdy by*
ly klaďeny základ"y moderní fyziologie smyslovýeh orgá*
nů, bylo možno sťoš$ulotřát první věd.ecky podlořené ná*
%ory o mechanirffiec}r rrnÍ,mání bayey* Th.TOUI§G (1S02) gťor*
muloval hypot€Btt1 poprvé vycházející z vlnové teorie
šíření světla, že barevné vidění zálrisí na třeeh zrakc*
vých pignentgch. Poďle tóto hypotezy mérne v oku tří d"r**
hy nervových vláken: podrážd,ění prvního a nich vede prý
k vjernu ěervené barvy, d"ruhého k vjemu zelené a třetíJro
k vjemu ťialovó ba:rvy, i{omogenní světelné spektrum d.ráž-
ůí tyto tři druhy nervů pod.le vlnové *é}ky světla růrně
íntenaivně. Becept*ry jsorr ted.y citlivé na všechny v3"ns*
vé &ó}kyn ovšem různ§n s maximem citlivosti v růaných ob*
]"estech spektra"

:iy:lo t eza t ehd;y z:;.pp§ 1,6 'aen oi:}asu. A.ž
ji t7táhi í}a *vó,[lo * přispůecbí]" *ehd"ejšÍ*r
k.ýrn pcznatkůrn }]eymann L"i]Sj'iiii]iůLŤZ" F}aií *o
názvem You,ngova a }í*lmho}zove tqqjkqm,i?oneru[

rr roce 1S66
fyziologic-
ůneška pod
L§

Před"pok]_áďá ? sí"brrici "iiái dru}:y :r ge ep{Eřfi*prď§arvy *
jscu to, jak vírne, čípky * fr nici:ž jeden d"r*h je cítli*

l 'tv'Ý 1 t ó . í 
_ 

\řý převážřró k papřskůň lcrá-bko.,rlnnéhó spe}ctra (ňod,rým),
jiný ic !.,aprsltům ze střední části spektra (ze}enýn) a ko*
nečně pcnleďní k dlot"ihov}nnéntn svě*lu (ěerven}rm papr§kiim).

'Iato lr.yp*,bexa překonala řaďu umón" Vaniklo tdŽ mr:c*
ho d"alšícn i:ypoteao jež a Youngo-,ry hypotezy vycir,ázely
(např. KO1ťIu]OTA teorie, 1903) a pro}rlubovaj-y jj" (GRA-
!ffiŤOiIA tecrie dominátoru a r:r*áu]-át*růo L947 ) nebo ji na*
opak v;lvracely.

Ěqzy po uveřejnění H§ii,,ti{OrfZO'ťY ťorrnulace tro$kom*
ponentní teo:,ie E,ra}ů }iínll{G (raTa} rozved3 §yůu i:ypo*
*ezu b*,r,cv:iói:.o vidění á !o líj?4, poein*e známcu jak'ó- ě*yř-
konponenŤnÍ i earie , ,nebo Ť *orie ononentních ( p:,Ói iklad*

. Podie ní č:yŤ"5er,vená*relená" & "nrod::á*ž].utá" působí na
poietickorr chemickcu }átku y re cepioreeh, která poůle to*
hon;da p"isooí jedna, trebo Cruirá-barva z avojice, ge íl8,*
cnází v disimi]"ova,ném nebo asinilo,,ranén stavrro ťaková
]-átka neb;,1a všait niltdy nill*r€1.1€,. iíicméně, j*rir<ór troj*
lcgirpgneniní',;eoríí se O.aři]-o v;,.siréilit,jedny psyei:oťygi*
ká]"ní jevy, káežto čtyřiiompcnen-iní jiné, u* ;:iezi stůu*

l



penci jedné a dru}ré ,beorie dlol:ho od+hr,ávaly pru.d*
ké názorové boje" 'ťzniit].e ;;lieó celá řaďa zcela od.liš-
ných ilypotez, :,rapř.§ARŤRID§EOVA mno]:rokomponentní teo*
rie (:.l++}, i,*eabokláCající v sítnici až'sqům ďrrrhů
receptorů pro různé ůaryy, ::ebo i:ypoieza SÉGALOVA (1953},
rrvažující jeůlný ťotopigment, před, kierýn jsou přeařa*
u er{y ai;eorpční ťili;ry {teorie riltrů)l hypoieza RA}áA1,{0-
VA (1960) a další.

ť padesátýcn a začátixer- šedesátýcjr let našeho
století nabyla ďíky novýn objevům značnou převa!:r-l te0-
rie Youngovg g i{elmholtzova; ad,álo §8r úe 0ůj je jeď-
nonnačr:ě roah,odnut v n€pro§pěe}: ieorie oponeniních ba*
rerr, kte:"á např,íklad neáoved,la v;7svótliŤ- vad"y ba::evnd*
ho vidění.

l{edař,ilo §e avšem id"entiťikovat ani ťotoe}remieký
substrát trojkornponentnÍ,heor.ie, iřj" ťotoeitlivé ].átký
? ČÍpcícho jsž b;r o}..{:bně ,lkirc roďopsín v- tyáinkách
reago,raly různě n€r svó;]_o různého spektr,á]-:lího slcženín
Che:rrj-clcy §e je nepod.ařilo izolova* podnes, avšak
CAiffBEtl a F.UStitO§ ještě v r" ].955 vy"rinn}i meioául kte*
rá jin umožnila speitrofotoraetrii světla cdražgnéhó od
očního p,:zaďí u čiověka in viyo {za živa). l,,.Iěřením tuv.
diťeyenčníc}:. spekter trozairu o* 

"sp*Xi"iÍái*-*ioX*":ť- -

svěiie o*r"aženéiro oď pozedí před a ,co c<jbarvenÍ jedně*h
ťotopigmentŮ pomocí "chrorneiicicé ad,áptace'! §€ pak RUSH-

TCIt,{OVí (195S} pociařrlo iůentiťikovat spektz,ální *har§*
{I.€ristiky ůvou re tří ťoto]"a-ni]"ních pigrnentů ťoveální
síinice, jež qyly zřejmě ťotochenrickýoi substráty ba*
re,ri:ého viciěnr a iež RijSIiTON nezva} chlor"o_tab (s naxí-
men ve "žlutét' čášti spektra 5+0 nrr}@]a[ (ňax.
590 rim)" Je§tě y roc* L953 vypracoval DÁR.T ÍlTzv. 11o-
mcETamy čípkovýcir ťotopigmerriůl což ,jse,; v]est;rě křiv*
k;; spekt=á]ní citlivosií, vyjáořené ve vztalru k frekven-ci (a ne k vlnové dél*e) e v,či}a" jejich průb$h si]"ně
připomíná průběh křivky spekir.á}ní Óitli:,rcsti rod,opsí*
ít|ll jen posunuté ďo jinýcli partií spektrac nU§}lŤOlffi§zjišiéné spektrální chara}tieristiky byly v soulad.u §€
d"věna §artnaliovýni nomogremy. }od"ie ioho pak nU§Htůl,ť
před"pokládal existenoi uátcé tř"erílro pigmentul p,Jgno.lp-
!§, s maxinem v inodró abl*.sii spekt::a.

§ŤItE§ (1959) psychoťyzikálně po adapiaci na
si]"né sv-ěr1o r:ůz::é "rilrové ddl}ey měřil pr"ah;r speictrál*
nícir svěřel a id.entíťik,orrel nec}:.enizmy l"aaximálně cítlí*
vé na vlnovS dólrc;,, ko}em 440, i4ů a 58C nm" WAID {1964)jeh.o výs}edky pot:,rrdil.

R}III;DJJEY a RlJ§líŤOid (1959}''§ konečnou pJ-atnostÍ't
y,y+ o 

V 
č í++ 

" 
S ÉCAt ůYU,,i:.ypo",.; e zu.. ťí ]"trů t ÍlB, 

. 
ž 9 t sy ci: oťyzí-

ká}ně něřilí odpo,rěd"i n& svět]-o vstirpující o,o sítnice
z ezad,*.
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§ROťť§ e ,,iýAT,D (1963) zeistili ve ťoveální sítnícj"
člověica dva ťotopigmentý, s- absorpčíníňťffiy u t35
a u 565 run; nepoCařilo §e jirr :rajít žáciný pignent §
:naximální iitiivostí 's mocřé -i:rřě.

*Ž ůo té doby vŠak ne'oylo jisto, zda se tři spek*
troťotomet:,icky idbntiťiicavané ťotopigmenty nacházej:[
v různých nebo v jeo.inéra druhu čípků (nebo d"okance rr
jiných. eJementecir sítnice). V šed.gaátýctr l?tech byly vy-
vinuty jemné mikrospektrofotonreirické metodíe umožnují-
cí něřiŤ spektrá}ní vlastnosti j*dnoilitých r:e*eptorů
sÍ*i:ice. Ťouto ve1]:1i nťacnou. teci:nikou iconeěně }ÁARK§ a
ir]ac],TICi{O]" ftgaZ, }96]) deťinitivně rozhoďli i iuto otáz-
ku: nejdřív* il ryby karasc zlatóhol lak u,opice makqka
a ir"alronec u člar.ěka po icorekcí na pohlcení jin_v?mí látkami
v sírlrili (obr. 4.4.i) z jisrili křivlcy diťeřenČn:ích spek-
ter, -bří iruj,"ů ;Ípků, kleré r; p:,inátů :r:ají rnaxina kc}ern
445l 531 a 570 nín (l,,urniis, DOB§LI,E a i,,{aci{iC;toI', 19bllil poď-
le ijiaciíICi{ůiA (1964} 4+7 t 54ů, 577 í§§r Ačkoliv tyto foto*
pigriren,y bývají iraaývané'llnoirýml', l'ael§n.íi!" a "červerqfu"o
ie .ie.jich skuiečná barva v ltedisociol-anén sTarru rra.stně
áopÍňřová. Doiconce i absorpční kř:"vita 'těe::,venéhot' čípko*
vého fotopiat§nl;tl i*d, na:ij_nu$i í1€ ,,l červené, nýbrž vs ž]-u*
ié 5ásti spákt::an n*jvíce však 7 i;ěci:tn tří pig$entů z8"-
sahuje d,o červenó ob]-asl;io

Ťri*hr*raat ic}r;í prímár"ní noc}:.a,tizffiu,s bar*vr:é]io vid.ě-
ní - i,neciranizmus přeměr:§i e;re::gio gvó"i;}e :,ů:lr:;?ch vlnovýclr
d,tilek v nervcvé puuráŽdénÍ, j*nž je ne;siieiem il:.ťonaac*
o ba::vách spačívá,i:*d.;,,r ne třech ťotopi6mentgch, jejrchŽ
absorpční spektra, jsou-li zeicresiena, j*,ko ťi;nkce f:r,eii,,,en-
c€ *rétlao mají ťvai, absorpčního spek"t:,a, rodopsínu (Dart*
nallůrr j}ů:nosrem, IilAHK§, 1965}. Jak byl* zjič"bčnc, počet
j?k "ier,veny'ch'l, iak . 

tlzeienýchH :,eccpio:,ů v oku karase , 
je

pě"lkrát a v oku primárů a,si sedrni,,rát qlšší l_ež počat člp-
Ír.* "mod.::jích" (]::ARKS, 1965), U p:ir:rítů "oyla zar,ír, v;ršetřb
n3. jen parafoveální sítn!ceo 'rís1,:-lácání čípků je zce irel-
mi p:,avi"ňelnÓ, eoŽ zřej,:ně hrej* taky §you úlohu, a jsrr*
vzájemn* rrads]"*rry při?:1iŽně kaŽd}i pěti i,yČín]<ani (,,e gi;ře*
ďu fovey "rtodrÓ" Čipky , j="k se aďá .růbec ci.:;bí). l{ombína-
cí. daŤ ŘusntOila i}95E), §Ťl;§§§ (1959}, },iÁF.K§§ a §p*]-ir*
p::acovníků {19ó+) a l]ROr'ťiijr a ,,ťALDA {1963) se dospiítc k
závěrrln žg jd,* 9 ťc*apirln*{ty lupu ::*ůcpnínu, absoriruii*
cí s §:axiru*ífi kcle$ 4+ar 54CI a 56? n§, §€pi:tl"cve::ých do 3
typů čípků.

Fo n:nchn n*úspěšíci: taNé rník::g*lek"b:,od.ová -Leci:nika
pot,rrďii*, :ra oi:r-eT,tlcvcÍch igorij" Younga a lielmholtze .
Fop::vé by]-y elakt:,ic},;ii *kění p,:;teneiály vni"i:,oburróčně %

j einc :;!!,,rýci: 
. čípků .ie.r:e;is;r,ováqy TCII;ITCrI.u r,y? (1963).

Urázalc s§ r že čípky sí"c:rics ob:a i] cvců oo ocvina jí ne s:,-č,-
t 1o FyBe:,ooLar}gep+ ( viz * [.r:. 97 ) .



': ,;i

,|l,:

1lil 1 , ',..il l : aj:.

-1; ].: ;:-
i;i ;'i

";ri'].,
l lillfiilii

§,
] l i lii]li:
řiill

] iiiiililí
L", l
:::|j:...:;::j..; :. a'

;.;a,1l:];_r;,iŘ

]:]]:j].]:-:=.]:
Ť:l;i.::::]::a::::=

iffi
]!,ri::::!:li:'1Ý
i3=,:::..:]ť.7!
*:]:].]:1i:,-];l.

1i;i,;;il11l

lll§liiliii

.::j.|.i,i:. . . ] l i| li]::l=

l||\||-l1l,:l:Í/1:|j/|fu |!:j::a:!.:a,:|:a:.

Iii4i,Ý"x'##illil,íá)raní^l.iŇiii

líil;iii.1::iíffi§.1,$i i

. í.,,,,,

"i l,"_: _ u'|':. , ,,

,]- , ], , _ ,:,:]

l 1ll IJ*J+/

]i
,il

§

ť,it
,íb

§

.-...:,§§

.]:,. ..

-:a-:::,- 
.:

..i&:].:l:.
::,§-.]j
:ť]::::,.:
a:
t l]] i,

rl)(

]l!{i],i.r,]iil
1i{i:] :]:ii|

jl_Ť* 
l i

{§s

}965l!
.f
1rr r ňrrÁ
IlYU{§ÁĎ i

křívky_diťerenčních abaorbPních epekt6r
**tl číb§q §*Tu§g z].atého-'{are lÚR;isi,); B ":. obdobná_Xiíyky 4aněřend spektrÓ_
$$t l§ i l il ffS §lů t]"ídí á' op|g'l fi§§'*§'5'=

?

i"i
:,'; J:..::;l::::: , ,, l;
i: i|] i]]; ::;:]::]ii:a::i: ], ; .]]]

§

b \

. ., ,=!
| ::t

: l;f::::
l,

:n

]:]i]i'i'i;: t,

l
;:;.:l'i-]l'
]:.::]:::]i jl

,i,,:',§l
{f,, ,

I
:a.::j:::=:::.a:aa::

',' :]"=
i. |]];.:ir::

,1, ,,;1.1

'",f : }, i, )/
,l' 

o-/'t
-.', ,ď. , :

'|j,ij:;aN
.1r;:#

\::.;::]:::j.::

]ii.];:i=

.ě'"ý',
i, ],,



9+

U vyšších *bratlovců se aatím pod,obné uáznanxy ne-pod"ařily" .Jak_?o?*or,raď receptoT9vý potenciál (nh.r,
9!r.:57_J je pŤipisován procesrlrr přímo y receptorech.
BROWNOVI §e spol-upracovníky (1965) se podeřiio zapsatzvlášť tyčínkbvý b rv}áši 8tpt á"ý'Enř ;*-;i;;i*á*6pi*.
$trad" se tor.rto m*taáou poúařd určit i spektrální chárak*teristiku jed"aotlivých typů ěípků.

, f*{y ústřed"ni prob}"ónn vnímání barev by} výše ilir§*
denýni. nálezy vyřešen Jed"nornačně rr prospěch xoLngoyy
a §e].gt}ro}tzovy teorio.

A teŠ tsprv6 nastaly komplikaoet §xistuje totíž
řada jevů, h}avně z oblasti chromatické adap-i;áce a ba*
revných kontrastů, kteró trojkomponentní teórie neumivysvě*lit* .*. navÍc ani určitá e]bktroťyaí.o1o6ieká ťak*+_
v ó,a

§Vá,§ŤICHIIV (1956) jak aná,;rct pomoci mikroelektroóodhalil v rybí sítnicí táv. S-potánóiáry . jež
z počátku považoval za reakei ěípků a t-eCv aa--mrÉaŽ v
proqpěqh Heringovy teorie" Ukázaio s€r že'nejd.e o změnyv čípcích, nýbřž velmi pravděpodobně ř rrorizóntálníeh -

bunkách a dokonce v gliálních buri]tách sítnice (Mac§I-
CHOI a SVAETIC}II§T, 1958). S-potenciály jsou d,vou typůltzv. typ 

' 
(achromatická reakie), jež ie-vyznaču;e Íryper-polarizací o široké křivce, zabírající praíc-bicky"celou

ví&itelnou oblast. spektrar-s maximóm kolem 5eo-ř;oo r'm, e
lyp ! (reakce na barvy), Óharakterizova4ý spektrální se_lcktivitou: hyperpo].arizací v jedné části spektra a ďe_pQlarizací v jiné části- U kapř.a by}y zjišiěny d"voufázo-
vé a d_okorrce tŤífázo:ré §-poteáciály-typu-C (obř. 4"4"2),u parfi§r dva dvouťázové (Mac1{I0H0], a SVAEŤIC}IIN, 1958).
S-po;€nciáry trvají po celou d.obu působení svěielného
pod"nětu. ivlálo a pomalu §e adaptujÍ.

§}avně S*potenciály ps.nny iqou velrni uajímavé. J§-
den z tócht* dvouťáaovýe}r potenciálů reaguje ňyperpolarí*zací na zel*nou & ďepolaríáací na ěervenáu- baririr. taež*to ůruhý hyperpo]"ariuacÍ na moďrcll a d.epolarizaeí na žlu*
ťou" Dosud. se'nepod.ařilo poďobné _potencLály typtr C zapsat
u primátů, avšak ťakta nabvěůěují, že i u -r:ovgka a o}icje nerv*vá sígnalíaace or5anizořána o-ud.abně. HUBa} a 'kl$*
§§1, (1960) zapsalí ae stejnýeh vlákcn zrakového nerlru
opic.CIrr-od"povědi na inonochromatické podněty a jedrroho kBrI-c€ spektra a oťť-odpo.rěd,i 31"8, il,sí],0chromatické pód"něty a
opačnó}ro. konce.. Z !oBo vyvoaují_n že gangliové'buňky-aspoň
některýcB primátů (věetné ělořěka) .rea6u3r na ruune bai:.ry
oponentně. U ryb, kde byla tato otázka-přozkoumána o IB§,o*
hem vě"bší ďůklad,nostír s8 zjistilo, že mezl úrovní Tipo*lárních 3 saps}igvých- buněk- sítnicó dochází protikladir;,m
excitaěně*inhibičnírn nechaniurnen k tekovému ánracováne
chromatiekó inťormace, Eterá,,ru4išřuje Jennné roaÍišování
barev* Byla třeba zji§těno, áe již posuň ve spektru o 10 nm
ved,l ke změně o* on* k čistě oťf-reákcí (IYAG§ER et a}*1
1960).
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Z těchto a také z dalšíc}i elektrofyzíologickýc}r
d.at 5 9 d.nes zřejué , že j en první stupeá árakověho i:ro-
cesď rozlíšování barev (na úrovni receptorů) probfuá
podle trojkornponentní teorie Youngovy a llelrrrhÓltzovy,
zatímco další apracování iirťormace o barvách, pray-
d"ěpod.obně jiě počínaje ?. rieurorrem zrakové d"ráhy (bí-
polárními burňkami} se dějo v soulad.u § }iEfr,lNGEili-před-
pokláďanými ;iiechanizr4ý oponentních bar€v r'u Červeně-ze-
1eným", "mod"ře-žlutým'í a také pozďěji jím přidaným
oponentním mechanizmenr''bíle-Černým't ( achrómatickým)
- HURVTCH a JAttESO]iOVÁ, L957; }1URÝIC}i-JA]ÝIESOI§OVÁ á
HURVICH, 1961; JlUliESOiTOVA 1972. Spor skoirčil překva-
pivým konstatová::ín, že platí obě teorie, jed"na na
úrovní reeeptorů, áruhá *a dalších úrovních. Fravůu
tedy v jistén sriiyslu ruě1 autor tzy. zonální teorie
K;t]ř§, ienž se již v r. 1911 snažíl obě teorie smířit
a spojít v jed"nu.

Ovšen ne všechny gaggliovó Foňr.y sítnice rea8ují
výše uvedeným způsobem" Cást jich reagirj8 Ť rou§aňu
celóho vidi,telného spektra trvalou depolar:Laaeí a áo-
cela malá část ďokoirce sigrializuje vs tmě, kdežto na
světelnou stillrulaei od,povíďá inlribicÍ. T0 pouue svěd-
čí 0 složitosti apracování rr.alcovó informace v sítnici.

Vidíme tedy, že také barevnó vid.ění Je v sítnici
zprostřed,kováno protiklad.nýn §eohaniznen Ťjemových po-
1í. Na úrovní rgceptoqů vše, ěeho je třeba, aby bylý
různé barevné tóny vnímány Jako rthárré, je, abý konplex
stímulace tř{ ěípkor.ých néeňanizmů se vŽájomně 1íši1.
Dva barevné odstíny nohou být tedy vnieáný jako steJ-
nér kdykoli konbinóvaná stJ.nulaee- v§eeh tří-nechaniŽnů
bud.e ste$ná. Proto též platí, že rriznié spektrální dis-
tribuce ener5ií poved.ou v pod.mínkách fotoplcké ad.apta-
oe k j.dentíckýin rrakovýlo bárevaým vjemůlor- Jsou-li -růa-
ná světla §tejne absorbována v každ.én ze'spektrálně
selektivníeh, řotopignontů ěípků (.r.gmsotq0vÍ, Ig72),

Běžně ee uznává, že absorpěaí spektra tří foto-
pigmentů jsou pravd.ěpoůobně vzá3enoně- korelována ].ine-
árně a že tedď jak vJen barev, tak L vjem fotopiekého
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iasu (přine,inrenším v oblasti fovey) je výsleďkem li-
ňeárně- aditi.vní kombinace aktivit ve třech d.ruzích
;i"t,i. Áěkoliv celá fotonetrie a kolorimetrie stojí
,r** toroto přeďpoklaďun tento neplatÍ .absolutně. Názo-
C o vje*Ů chiomat,:,ctcýcii,.světlÓstí (l,bneyův "í§9l)s'e vetňi rozaházelí (naBř. GUTH} 19649 1965l L967e
GUTH et a1.9 a969i BOY1VTON a KAI§ER' 1968). Aditiv-
ní mísení bárev játo superpoziee světla r&.zné chro-
matiěnósti platí*v nejibpšim případě pQuze v úzké
oblasti centrální rověy á již- u barevných polí, jgž
přesahu.ií hraníce foveř, lj.nearj"ta nísení barev pře-'stava pÍatit (s,rrrns a-ĚuRcH, 1959), nemluvě o peri-
ťerní iítnici, kd"e zákony aditivního mísení neplatí
vŮbee (t,lonsr"am n 19T2 ) .

t§'a rozňÍ1 od" sluchového systdnun j*nž už ,f re*
ceptoróvé části funguje .poďle ilrinclpu- spektrální.
analyzy, u zraku tŤi \rza1emně se pre-Eryvaltc:..§p€K-
trální "kanálrlt' tuto ťunkci pod"le všeho nepJ-ni. ťro*
to arakcvý sy-stém ned.oveůe rrapř, od.lišít monochroma.*
tickou zeienóu bayvu od, zelenó vaniklé smícháním.ur-
eítetno Xráteúo a mod.rého tónir. Jak zndmon vjem bť,}é
Ěá"w vzníká buó aďitivníur mísením d.von tzt. d-oplň-
xóv.vbt barev světla, buá pomocí. spojitého spektia
(tzv. ekvienergetická bílá), a !ry pouhým zrakem ne-
poznárne, z. ěehó je složen.. Aďitíyi-ta, třebaže íet
řelativňí, zó"e ďókazuje, že aspoň v určitém rozsďru
a ve foveální sítníci-ďóehází na úrovni receptorů
k lineární spektrální abscrpcí světla. Z toho ovšem
nqire usuzovát, jakýrr způsobem §e v ďalším grun§n1
tóau.ie infomaóe-o barevďch vlastnostech předrnětů.
Protó křívhy mísenť barevn $ak jc aaáme z kolorímeŤ-

, v ,q -- /rre, nerLJ{aJť zhola níc o"vŽnikŮ barevnýph poěitků
a viemů. Liňeartta systému končí snaů už na úrovn:i
bipótárních buněk sítnice- Oďpověůí gang}íových bu-
nóĚ nejsou uř určitě v lineárním vztahr.l k energetlc*
kň pářámetrnm poďnětq. _Bezold.ův a Brňcke!o jev_*9-
n-ori-zmór.ra urěitý,eri tónů se rorěnou íntenaity světla,
rvchleiŠÍ u nod.ré a žLuté nežli Ll červené a zelené
?h]DD,"iqlí, HURVTCH a JA]!1Eso}TOyÁ, t955), nasvěd,ču-
ie neÍ:nááríí ,ávislosti barevného vid.ění na ad.apta*
Ói" na světlo a jq současně psycloťyziká}p$,p"njevem
r e 1a t ivní samostatnostimod.re-zlliferro a cer-
veně*zeteného oponentního systé4r"l. Existují prácgl,
a nichŽ plyne, Že Bezolďův a Bnickeho jev nesouvtsr.
s hladin'oďrotopignen"i;ů v sítnici, ŇbrŽ s nervovýmí
proce§y za toutó ňrimární úro.rní (např. COREtvaIffiIŤ}í,
1970 ) "

Hlinoto rávisí vnímaný barevný tón od toho, z&a
bvla sítnice přeďtím aůaptována k achromatickému ne-
bb různě zbarienému svět].u. Tomuio jevu - přechod.né

l, ',i
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uměně barevných vjemů v],ivem přeňchosí sti§}ulaee b&r*
*aoe. }Ta vjemu bíl.ých pov§l} - Ťíkáme *,., §'a v§eryu nílých*po*

:rrEhů se zá ffi tón* ánrěrem d.op}á*
kové barvy 1 bílý $ovřeh §o ad.aptaci k ěerven6mu Švět*
lu bude ui.ěítou-C.Ónu vypáqat iát<o mod.ravě zeletly, ke
žlutému jako modrý, atd,"-TÓn bárevných povrohů eb rnrění
tak, jakó kůybychóm k jejish barvě-přiiníchali urěitý
podíl barv}, která je d.oplřrková k barvě ad.aptujícího
světla 

"

§hromatioká aďaptace bývá r4ysvětlována relatĚv*
ním odbarvením (disocíaeí) urěítých ěípkových fotopig-
mentů" Tyto otázky jsou psychofyzíkálně_zkougtány pie-
clevším měřením zmén ínkrernentových pra}rů; tento pří-
stup však nemůže od.halj.,b úlohu jed,notlivýcn mechaníz-
mů á také z, něj nelze ďělat jeďřrozr:aěné závěry pro ty*
ptcké rozsahy vysoce nad.prahóvé. Naproti _tomu výsleď-
ky elektroťyziologického výzkr-rnu je obtížno interpre-
tbva*; třebáže ERG od.halil určíté spektrálně speciťic*
ké zvláštnosti (anRIem, l946i ARllil]fGŤON, L952) i pokud..
jůe o chromatickou adaptací (GOUaAS, .}97O; PADIfiOS q
Ťgm tronREN, 19?1), sumární ERG je sriríšenoú oďpověd.í
vzájemně na sebe působících mecbanizruů gítnice a m,ik-
roeiektrodová tecřrnj"ka zďe zatírn ténrěř nebyla por*ži*a.

DE yAtOlS a 1IrAT,RA§E§ (196?) srovnávali chro:natí**
kou ad"ap,baei u ad.aptovaného a čruh$ho §ka. ZjístílírŽe
zatímco- mísení barev prob:lhá v sítnicí nebo v binoku-
lfuní oblasti zrakové-kůry, zd.á se, že chromatická ad.-
aptace, iíž se někd.y řílcá- násled.ný (sukcesivní) kon*
třast bařevný, má ved"le nervové složky i výraznou kom-
ponentu receptořo,třottr BOYI{ŤOI{ a "ťť§IŤŤ§N (L9T2} p*E
Ž;istiri u opic makaků, jejichž mechanizmu§ vid"ění ba*
róv je velmi-podobný, ňeltí totožný s lidskýra, jed.no-
znaě:4ý vliv chromatíoké aďaptace rra tvar, amplítud.u
a :atLnci tzv* pildnťho ráóbpiárovérro poienciátu (rnp).*i

+) Pozd.ní receotorový noteneíáL ie považován aa bío-
ffi-'-+ -vtffiFTFíck-oň;it$ov6ď recópťořů - čípků i ty{inek.
lda rozdíl oď raného (včasného) feoapotencíálu (viz
s,57) je souěástí EnG. U oěí vybavenýclr. ťoveou lze
za poďmínek ťotooícké ad.apr}ace zapsat praktickir izo-
rováď pozóní reÓ.potenciál čípků. R.ůznost časóvého
průběh"rr pozd"ní}ro r-ecept*rovóho- potenciálu čípků a
ivěínek imnohem kratši časová kónstanta v př-ípadě
ěíokového nozd.níJro T€c.soteneiálu) r.rmožiru.,ie izolg-
v*'t ěípkový pozd.ní rece*ptorový potenciá} Ťaké u sít-

nic smíšeaých (s tyčirrkami i ěípky).
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§a rozd.Íl oů snmárního §RG, kůe se vlilř chromatickd
ad,aptace projevuje velmi slaběr §B jejieh výsled.ky
§ r,nr mvjí s úd,aji psychofyzíkálního výzkr-rmu. Pod.le
těchto autorů teůy znaérrá ěást chromatické ad.aptace
probíhá rra úrovni receptorů. Současně však výslcvně
řítají, že tia nemá být popřen pod.íl d,alších- roecha-
nízmů - tedy nenrových sítí.

Existuje řad,a d.oklad.ů o ner-rrov.tich mechanizmech
chronratické ad.aptace. Tťapřo YťITKOVŠKY (L967) , jeuŽ
experímentoval s vlivy chromatieké adaptac€ na §*po-
tenciály u kapra, jehož sítníce též obsahuje tři dru-
hy ěípků, zjistíl1 že aďaptace b monochromatíckému
ěárveirénú sřěttu v některých buiikách snižuje d.epola-
yLzacL, vyvolanou před ad.aptací d.loirLrovlnrr$n světlem,
současně Ýšak znaěně zvyšuje h;perpo}arizací a Toz-
šiřuje její spektrální bozáah ilo oblasti krátkovlnných
Boan&ů. Je ,běžké rozhod.nout, rrakolík se Ý těchto zmé-
bách oďráží podíl jed.notrivýóh d.ruhů fotoreceptorů,
zďá se však, že ve}ikost otlpověd.i je úrněrná tomu,
d.o jaké mírv může aclaptace ůlouhovlrrnómu světlu zvý-
šit relativní úlohu hlavně mod.ře citlivých čípkri,
o němž však víme, že j* nejméně zastouper: cCI ůo počtu
receptorů i co d,o aktávity (T{ALB, 3964)*,

l§AKA a Rlí§HllO§ (r96ea) Bozorovali v sítníci lÍna
maximum S-potenciálu typu C (t.j" spektrálně oponent-
ní,ho mechanízmu) u vlnbvé d.é]Jcy 680 nmn přiěenž §-po,-
tenciály txlu tr (spekirálně neoponentní) měly v této
oblasti d"vojí rraxímrrnl n 625 a u 680 írrlll U lína je
před.poklád,án fotopigment pro d.lorňovlrrnou oblast spek-
ty,a s maximem kolem 625 í§[r Proto tento nález Ize lry-
kláďat buó tím, že lín má ůalší, čtvrtý čípkový foto*
pigpnent s maximem 680 rrm, což je velmi nepravďěpod.ob-
né, nebo že meal- vstupy na d.alší elementy sítnice exi-
stuJí mimořád.ně složító interakee (g*xa a R§§}lŤOT{o
l966a; \'íITKOVSI(Y, Lg67}l aóko3iv v žáánén_Jiném pří:
oad.ě nebv} pozorován poslin maxl"ma v d.ůsledku chromatíc--t<a adaptácel úbrž jeir rozšíření spektrálních křivek.

0 mechanizmech chromatieké ad,aptaee v nej]vovýelr
sítích gítnLce mohou spíše *rďoxt*ova* akění potenoíáLy
gangliových buněk" Bohuřel ehybÍ výsled.ky od prl"ru{tů*
Ěřířlad Ýýsled.iců vTAGNERA a spbtuprácovníků (1960), uvá-
děď ABRAI.{OVEM, d.okazuje růst abso}utní citlivosti ll7e.-
lených-on, červenýetrr-offo gans}iový*h buněk gítrlíce
rsrb v d.ůsled,ku ad.aptace k červenému světlu a te&y na-
svěO.ču;e tomu, áe b*pověá není tvořena prostflm rbzd.í-
].enr nreži uveóěďmí dŤěma vstupy , nýbrž změnou vlívu
úttrrnru na tento" poůsystérn (aBŘ.g.inOV-, L9T2).
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GREEIT se spolupracovník}r {L975) měřenín akěních
poteneiálů v rrizďeh vrstváoh sítn:lce rejnoka ďospě-
1í k__závěru o specf,álním aůaptačnín mechaniztLvs jenž
r.rmístují za horlzontátní buňĚy, ale přeď nebg neJďš
ďo vrstvy gangliovýcb buněk sítrrice,

Ačkolív Ťe&y BOY§T0l{ a ťťHlTŤ§}í {L9T2) tvrďilir.
že jtmí naměřené změny iRP (pozůního Tscrpotenciálu)
jsoů shod"né s výsleůky psychofyzíkálních výzkr.unů, jL*
ňí uvád.ějí celou řad.u vjemovýcho psychofyaikální,ch
ďat v próspěeh nervovýoh mechanizmů chromatleké ad.-
aptaeel raL třena ij-ž- zmíněnÝ Bezo}ůův a Brfickeho jev
póvažuje JA}ilBSOI§OV§ ft972l ,á zvláštní případ chroma-
ttcté áóaptace. JmnnŠom0vÁ a HURYICH Qgre1 na podkta-
ůě vlastních rozsáh3ých výzkurnů a výs}eůků autorťl, pa*
rlírajících obeenou nlai;nosŤ KR]ESOVA zákana koefícíen-
tn+) l přeďpoklád"ají- d.va procesy, jimiž §e uskuteěňuje
ehroniat§.eká ad"aptáee l změnu *ítlivost receptorů a in*
d"ukční pro§esy ir nervových sítích za louto- úrovní, kd.e
proUíhá- ďetát be pro-bikláC.riě barevně tcd0.ovaných neřrro-
výcir od.pověd.í. rb*te jejích názoru nejen za-extrémrrě
výsokých jasů, kdý může-být jeden ěípkový fotopigrnent
Wěerpán dříve nežlí ďruhé d.va' nebo ?"a jasů naopak
vélmi nízkýoh, kďy se snad. projevuje i ťunkce tyěínek(viz níže). ale hlavně %a nornálníeh poůnínek f otopíe-
kého víůění neplatí.proBoreíonalíta mezJ" ťunkcí ěípků
e vj9ffiř beTorraých. t,Íir{.- }ilavně zůe plaŤí igT_ Ť?r-, i15.revné*§ůlret§$tqqst& lrevné konstantností. ienž ie projevem - poďobně jako
jasnosŤn]- kon§tantnosŤ (s€tr J - e!§oj-oglQ.t!y ve.Lml Vsu-
namného meehanj.zmu, zaručrrjí9rho optimální. rozllřoyg*
eí sehopnost arakrr-v něníeÍch se pb*mínXáeh spektrál-
ního slóžení osvětlerrí. Ťento §* úzce spja* s mechaai"z-
mem chromatl"cké aáaptaoe*

'i§myslemil chromatické ad.aptace totíž je přírpů-
sobení zrákového sygtému pŤevlád.a.iící barvě světla y me-
zíehr ve kterých síětto jaště můžóme nazývat "bí§irull ,

ra pód"nínek přírod,ní,ho oávětlení kolísá t eplota chroma-
tičirosti svěila, kŤeré umožňuje {ostateěně- přesné rozli*

*} Zákon koeť§g*entů v.K§l§S§ (rg05} * aplikace }Ťebero-
Tře 8. Feghnerolr§; p§yehoťyzlká]-ního zákona lla proee§y
v reeeptorech sítnice, týkajíoí se vjemu jasových
rozd"ílů. Stanovín že v případě trívaríantního systé-
mu cítlivostí (ěípxy) eipožíee barevnému osvětlóní
veďe k re3atívně většímu pcklesn c*"t}ivosti rg.echanl"z*
nů selektivně vťce ůrážěěďch a v dů§3ed,ku toho k 16*
lativnímu zrrýšení gitlivosti zbylých mechanizmů.

.,i
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šování přednětů včetně barevqýcb, zhruba od 4800 do
}7.000 K (.runo et a1.1 L964), Znamená to hlavně ně_
kolikanásobné zvýšení světelného tokrr krátkovln:réh*
koncg spektra při zněně od, 4800 k 16"-17*000 K. asi
4}-+5%-irí potróg světla teplých tónů koÍen 650-7eOrrn
a asi 3O,-+Wp*ní pok3"es dlouhotrtnrrélor 

_ 
červenóho svět*

Í"a. K těgto rměruím $e náš zrak ekologisky přízpůsober:"
ad.aptace ťylogeneticky zafíxována. Umělé zďroje však
mohou mít teplotu chromatíČností jen 2BO0*29OO K" Ze
zkušenosti však vť_ne" že při žárořkovéra osvětlení,
Q850-299O_ K) ugžně áepozórujerye zkreslení barevnýeh
tónů, jež by vadíla" To snáxftená, že náš zrak ná v ton-
to snyslu anaěné reuerlr§r. §,ou*ah aaší chromatícké a.ň*
apŤabílity je mnohem vě*ší než rozsah výkyvů bepí-aty
chromatiěnosti přírodního ůerrního sv§*la.

Jako Je pro ůetekci a rozlišovací sehotrlnost zra-
ku výanal§nou u achromatický*b d,eta5"lů konstantnast
jasnostío je u barevných ob;etctů d.ůležitou barevná
konstantnost, která je korekčnÍ.rn mechanizmem aměn spek-
trálního složení osvětlení. Bez této sc}ropností bychom
neTozeznali napŤ. barvu žlutébo předmětun osvětleného
namod.ralým světlenr oblohy, od barvy před.urětu zeleného,
osvětleného přmýn sluneěrrím světlem"

§ bar*vnou konstantnostť se d,o
,grultá

znaéné míry kryií
barevného kontrasjevy tzy. §CI*§s.§- *tu (CIRLOV, 1' * Z& PSUSrRj§m**tU (UH],0V, J"97J")o PrO.ieVUje §e

ffihromatíátcý (bílý neňo šéóý)
§an, Ze POZO3UJ§ííIB-J]"
řeomět na určiténr ba*aOnr0mattel{Y (bar} nebO §ed.YJ Pred,met na UrCL§en'I §8.*

re3,ném _pozadín nabývá ,benlo vjemově od.stín barvy d.o-
p-.]::.;,"- 't.:',- , ]. .i,, ,,:l-:;-]-q': ,,i _:]i,\,, ',-.. , ,,;.,]],-;_ -l,_"
::,_ ]:l ,',n,! ',la *].,.,í,ii_]1 
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ch.anizm§t sítnigové nebo zůa §€ zd.e pod,ílejí i centrál-
rrější pi:ocesy. Je jlsto, že i zd.e platí princíp anta-
goňisticky fungujíóíeh vjemovýďr p9lí; .např. byly _p0*
Žorovárly barevňé- "Hlaehový pásy", třebaže ne tak výraz-
né ia$o v achroniatickénr případ.ě", qď4 §ol že idu o obgo-
nÝ Órínctp zpracování senzoiictcé irrťormace: j*vy anaIo*
gictcé zralcovým tulachovlim pásům existují r g jiných moda-
nÝ Ďrínctp upracování senaorícké ireťormace: jery analo*
gip§E_ zralcovým tulachovým pá*y* exi9{ uj }^*..T^.j,ir{:}_*oda-gické zrakovým lulachoqim pasum existuj]- + Y J].nycn m

litách, lcupř. u sluchu, hrmatu a pod". (BEKESY , L96T,
196s ).

Za ťotopicicýcb podraínek je nejen vnírgání barev,
nÝbrž také viem _"iasů a .iejich rozůílů zprostřeůkován
ěÍpty. ByIo ňy vBak nesfrrávné §e d,omnívátn že také zná-
mou tcrivku polaěrné spektrální citlivostí (qbr" 4.4"3)
tvoří obáilrá křj-vek spelctrálníc}r eít}ivostí jednotlí*
vých barevných kanálů- (viz s"89)" JLž §TILES-(1949) po-
ukázal na to, že pokuů jůe o práh citlivostír_ jed.notiL-
vé barevné móchaniamy sé navzájem značně lišír-a že pra-
hové hod-noty pro ieďnotlívó v]nové d"étt<v světla se vůbee
nekryjí s ais-orpěňími spektry jeďnotlifrch óípkových
fotoĎÍeffientů. Ale křivka, přijatá CIE (Ir{ezinároďní komi-
sí pro-osvětlování) jako ze{*ráa ťotometrie a výchozí
roďveškeré světelné-techniky, není ani sumárnÍ, krivkou
cítlivosti tří čípkových nrechan:izmů _ 

(BOYI{TON'. TKEDA a
§ŤII§§, 1964) * 7,a- skoiopíctcých podmínek plqtÍ, že pr{í,h
směsi ďvo* monocirroma*ických pod.nětů závisí,,od. prahu
každ,óho z níeh a od" enereótického pod,ílu každého ve gmě-
sj.. Ále, Jak ukázaly expeřirn*dy, zá fotopigtsýc! pgdsf*
nekn kd.y*takovou sfuěs ábsorbují-tří druhý ěí.p}ců, ]r:ažďý
§ viastním absorpěním a vlastnín akěním spektrem, je ab-
solutní prá}r zraicového poěitku vyvo}aného sněsí často
vyšŠín nitay však nižší- než jak bychom očekávali, kůyby
piatíía prairO.ěpóďobnosbní _euriace trí nezávislých meeha*
iríamů (nby§rOtťet s.},1 L96+; GUtH, }965)" Znamená to*
že nejúčín-nějším je póůn§t ácektrálně iconrrraktní iBoyl§*

iíiiořo"ffi iď; 
- jááo " fiffieíly*ňň. 

.-,1,,
ři,ioře-aéíký;- jÁóu řnunáírv irú jejióh jed"Tot}iyé
spektrální komponenls,. poitle BOyl§fio§TA a DA§E (}966) to

-..L, . --

platí í o nadprahový"ctr v$emech.

7, toho plyne, že mezi výstupy j_ed.notlivýc! čípko-
vých mechanizmri ned.ochází k lineární sirmací, nýbrž §e
záe uplatňuje viiv vzájemného útlr.rrnu. Bylo to potlrcze-
no u Šměsí ěasově sffiutý-ch' rrapř. u růz_
ných monochronatických záblesl§i vzd.álených od. sebe i
5Ó ms (sIÁcKWnT,L, agfi; IKEDA, L965). BOyNTON a DAS
z toho vyvozuií Ónecrď-závěr, že fičť_ng více receptorůje stj.:nuiovánó nebo čím ůéle tnrá-sti*ulaee; tín méněje možnou lineární glmaee y receptoreeh. nebo mezí je:,
jtctr výstupy a tedy tíar méně účiffiýn je zrakový pod.nět't
(19e6). reČtý jde o jakousi analogil s prostqrovou (Rí.c*
cbův aákon)' a-časovňu (Bloahův zákon) burmací.



J,92

Na d.ruhé straně tito autoří zjistili, že pou-
žije-lí §s směsi d,vou monochronatickýeh pod.nětů, čer-
veňého (667rrrrr) a moďrého (456r:m), jako a d. a p t u:j í c í h o pozaďín stačí ic tomu, abs ned.ošlo ke afr-
Šení inkrementnrlho prahu testujícího poůnětu, jen así
ďvě třetiny intenzity směsi (ve _srovnání § íntenzitou
jednotliďbn komponeÍrt ad.aptačního pole, 66? nebo +56
ňn). ]ntebakce d"irou spektrálních sróžek'směsové chro-
matické adaptace je téd"y nelineární ve smyslu ťac.ilí-
tace vlivu *pÓĚt*áině 

""*to*pá}ctnrho 
ve sróvnání-ffi

§§ffitralně kónrpaktním (monoóhroroatickým) adaptuj_ícín
pod.nětem. Tomuto jevu, přesně opaěnému, než jaEý zjis-
tiri pří přímém působení spektrá].ně nekompaktního pod.-
nětu, říkají lisu,persuraas€r'.

Jde xřejmě o to. áe irťarraace z ěípků a Jas*ch
postupuje k dálšímu zflracovár}í jíťyrn! kanÉ]ry néžtí ín*
formaóe - o spektrálním složení pod.nětů. Připom€Rstfl§-lí"
si, co iíž'bylo řečeno o S-potencíálech (š.9+), jed-
notky ]., ňřij]_nají signály ze všech typů čípků. Kvanto-
vý získ_každého z nieh gřispívá k jejích hygerpolari-
aácj-, a]"6 ínterakce není prostým souěten vzájemně ne-
závtá§oh qí§tupů % čípků.- Chrořnatická adaptaóe znaěně
mění attivitu,jeďnotek I., (achromatíckého pod.systénnr),
jak by3o zjtštěno např. u línal červené.paaadí ?vyšujejejích aktivítu vyvolanou zelenýn! podněty a zelené
pozad.í aktivitu na pod"ně,by ěervené (I,{AKA a RUSHTOI{'
i9eOt).

To souěasně naznaěuje, že za pod.rnínek fotopie*
kéhg vid.ění je i vnínání jasů bríz ód.díI +"3) závislé
nejen na stařu ad.aptace k-světlu, ale také na spektrál*
níň složení osvětléní a zřejmě ieště více na barvách
povrchů. Je].ikož v ěíBcích Š největší pravd.ěpodobností
brobíjahí fotoehemícké a fotoelektdcké procesy zhruba
ÓUaoUáě jako v tyěirrkách, od.ehrávají s€ tyto ínterakee
asi v opón*lrtních meohanizmeeh nad. tou.to úrovní; t?v.
jed.notk} I, jsou síoe spektrálně neoponentní,, jasově, 

_však zřejmě &Ttor Ze se tyio ínterakce neprojevují tJŤ-
raznějí subjektívně, souvísí s jevy jasnostnÍ a barev*
nó koňstantňostJ., jáX nyry popsány. Fůsoní zřo$ně tak6
ještě ve vaájemné ínterake§..

Je-li pravěou, F§ ťotogtcká křivka poměrnó ,sp*k-trální citlíirostl zřaku je vysted;rl-o]- tqk složitých pro*
cesů, Lze stěží očekávat, že- by mohla nrít arralogicltyvlřĚ|J, _Laa í)vg4J VVVjlsYqv, 4v vJ !llvJé*9 J:**v. *lje3;t>ť*i,".' 

"prostý symetrický tvar Gaussovy křívky $ako přís]ušná
skotopická křívka. už d.ávno by}o zjištěno, že tomu skitcotobtcká xřivká" vá ďávno lyio zjištěňo, {á t9mp s§ti:Ěl1"9 !L, l,Jlun"d, l1.l-&vír.éo vA U.§ÁV1-1w lJ.y"L\J 4.|J-9 U<'IJv , av UvltltÁ p

teěně-tak není a jen z d.ůvod.ů"stanóarůízaěníeh byla kvů*
li jed"noďuchostí Ďonechána pro potřeby praxe její vyhla-
zená pod.oba, ježto původní krívka nrá řaůu vyT1ýšeetn a
inflexí {G]BSON a TY§§AT,I, Lg23*24; DItlCIl{ a Z§Gí{§Rsn
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1958, a jirj:-). Tyto inťlexe a deflexe bývají oběas
irgsvětlořá.nv vliÝern absorpce ve ž}uté skvrně (jae
o'ioveární vraění). Bylo _řšat d.okázáno (olttotv-a
ZEGHERS, 1958; JÁ}IESONOVÁ a }IIIRTíC}I, 1953; SPERLING
a H§lAl' l?5T), že §§ na nich musí pod.ílet i nervové
ťaktory**)

M;i_noto pod.le novějších d.at je fotopická křív-
ka spektrální eítlivosti 1iďského z,ra]r.u v krátkovln-
n6 oblastl vyšší neř jak udává křivka 01§ {rria }1TJ*
LON a ZEG}IER§, 1958 ) .

Jak známo* při přeehodu ad. ťotopického ke sko*
topickému viůěnÍ áochází k posuru.r, celé křívlcy poměr-
né- spektrární citlivosti (obr.4.4.9) l jejíž maximum
§e přemísŤuje od. 555rrm ke zhruba 505nm* ltd.ské oko
ad,a$tované Ě velmi nízkýa jasům se stává mnohem cit-
livějším t( pod.nětům krátkýóh vlnových d"élek a rela-
ttvnĚ necit}iv:ím k d.trouhov]-rrnému světlu* Ťo je tzvo
purkvňův _iev. iTe wsvět}ován přechodem od číště ěíp-
rafiffia-ťffiinkovóhu vio.ění. rrl podstatě toto vysvět-
}ení platíl ačkoliv např. DODŤ (L96T ) popisuje .Pur}qy-
řův pósun i u čistě tyčirrtových očí; také velká in-
tra-- a interíndiviďuáiní var}.abilíta u barevně zge].a
norgrálně vi*íeíeb lid.í a ďakonce náIez tzv, převráce-
ného Prrrkyňova jevr* (§§DFO§§ a WY§ZECKí, 1958) nasrl_ěd,*
ěují tomul že sě na Jevu za určitých o,kólností pod,íle*
jí í jiné mechanízwy!.

lViezJ. skotgpickon oblastín kdy lid slr;ý arak bar*
vy nevnímá, a obiastí fotopickóu jé poněrirě široká,
přeehoůná oblast mezopická (zhruba ad.aptace rra 10-;
át, 1o1 cď/g?, vizffTffEdý funsují póate klasické
před,stqrry současně tyčin}ry i ěip§. Přitom jd.e o dy-
namický Yztah.i s po§tupuj].c]- ad.aptacl na vTrssL Jasy(ještě'v mezopickém rozsahu) se raění vnájemný poněr
mézí pod.ílerr tyčínek a čípků" ťťEAVEB (1949) něřil na-
ximr.r:n: křivek pbněraé spektrálaí citlivos!í za e|d,apta*
c6 k rů.zqým mézopickýr jasům a zjlstiln Že v průměru
§e za ad.aptačního jasu 01005 cď/rue nalézá u vlnové
délky 5}atul, %a ad"aBtace na 0rO6..ed,/n2 u 53onrn, př4
áááptaái-ť ó ,+- *á7Ň ú i+ór* á při baapťaói t 0 b*,1rgz
tt 552rm*

+) Pígment žtuté skvrrly, pravděporlobně j-utein (jed.en
ze xantofylů) ovšem působí jako optický filtr. Dle
YťOTaARS}IŤA QgT6) hlavně zlepšuje zrakovori ostrost
tí.m, že působí, proti chronatickě aberact oka {q.3Q),
Sekúnůárirě.pak $rý půso,bí přízrrivě i na spektrální
roaLišování"
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}í}avn{m projerrem Purkyňova jevu je, že v průbě*
hu adaptace k nížším jqsům_1r nezopícké oblastí mnohem
rvchlelí tmavnou a zŤiáae""ií svou sytost barw z ď]-ou-
rrbvtnněrro (ěerveného) konóe spektrá nežli tórry, mod.ré
a ťía}ové, iež §e pak zd"a;Í sví*ít. Jev lze velni ůo-
nře pozoróvát, d.ívitme*li Še za šera na střeďně syté
nod-r'Ý a čergeáý předmět současně" Zďá se, že ve sfis§-
tu viíše uveďenéhb §e na jevu veďle směny ěípiců za ty-
čínk_ll nod.ílí aspoň částeěně i chromatická ad.aptace.
Bylo"tbtiž zjišiěno" že mgzopická maxina, jak bylq ur/€-
d.éna výše, nÓlze wi4ařit žáďnýn prostým relativníu.
vztahefo nróz* excítáóí ěípků a tyřinek.

Změnám vjemů barev s přechoůem přes mezopické
ke skotopickémŮ vid.ění bylo- výzkumem Ýěnováno nrrrohem
méně nozbrností než změn];ám světelné citlivosti" Je jis-
to. žé Purkvňův iev znamená postupné zďůra4nění krátko-
vr:áqých tónii v bárevných směbích na útcor tónů d.loti}ro-
vJnnyc§, avsak tyto zírany nelre i}ea zkreslování skuteč*
nosií oávodít pour.ýor od"eótem neba ínterpolací,mezi fo-
topickou a skotopibtou křivkou pom,ěrni _sp,ektrá}+í_cit*}i?osŤi. RlCHÁnDŠ a }U&TA (1964), kŤeŤí zkounrali.ťt"llŤk*
ce mísení barelr lr l§euopiokém aďaptačním rozqahq|{, zjis-
tiri, že sice pokud. ida o \rjemy rozd.ílů jasů říd.í se
zde ár45 víceméně záĚony prósté ad.ltívity, ale o chro-
natroXé ad"it$.vítě Xe neizě aa tóchŤo 5lodnínek vůbec n}u_
vít.

to anarnená o že veďle poklesu sy*ost,i ěervenýeh a
oranžových a relátívního růŠtu sytosti mod.rých a ťia1o-
wón oabt_ínů ďoct..ází al také _t< uřčítým vjemovým posunům
t§ou,to tánů a bl lt posunům tónů a změnán sytostí v o§-
tatní ěásti spei<tra. Změrry uvedené aď b/ jsou zřejmě
zčás*L kompen}ovárry barevnou konstanŤnostír ?1e_ jen_po
určité hraň.j.ce. }íeirí přesně známo, kůe §e tato hranrce
nro iednottivá spektyátwí páma nátézá, zďá se všakn-že já ůosti blízÉo }e ďolní m9qi mezopického rozsahu ad,-
áptác** §ouvígí to" jak se ud6,r s€ sbekŤrá}nía slož*n:im
;řír;&rtro osvětleáí"za sor:mraku a na úsvitu. Tyto zro'é-
iw měřili rrapř. JOHNSON se spolupracovnÍlcy (196?)" Zjiq-
tiri Bod.le o-čekávání relativně piud.ký pokles plnrěru krát-
Ú;nlrně--ř aróu:rovráE složce (B7R), á to EQ z-i.o_+ na ú1?6
příbližně za plŤou ětvrt}rod"inu sotis}raku a ůalší pok3"es

+) Nrrtno zdůraznít* áe pro vzn:tk Purkyňova jeyu není' rozngaÚ;tcun noňentáině působící_ jgu, ďb"ř vý_tuěně
a d. a p-t a O e }! jasůn mezopického rozsa}ru (IIERTNG,

1895; lE GRAND, 1968}.
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% této hod,no*y na 012J za dal§Í čtvrthoffiq*; vysgká
počáteční iroa-nota 2,04 je způsoberia prud,kym a krát-
i<od.obým rtisten poďíiu obtonóvé složky přímo y iloí]t€íJ-
tu aápadu slunc**

_ Vypad.á to takn. že" zra| za přechgd.q d"o nogi 41ep-
šuje tořr|enzacl prud.!íyen umérr spetrtral.ní-ho složení
světla sřou schobnost- rozlíšovat barqr" Současně §e
d.ík postupnému zápájení tyčinek v činnost zqyšuje í
světelná cítlivost rraku".

Obůobně, pouue v opaěném sled.n; probíhá taŤo
funkční přestavba na svítání"

}Těkteří autoří. upozorňují, že skotopické vidě-
ru- (viděni ve 'ltměll) nění vlaštňě "ěernén, úbrž qod*
ré."Jed.ní z toho wvozujÍ, že také tyěin}qr se pod.íle-
ií na barevnéur vídBní (ňěkteří tftn d"ót<oncé vysÝěttují
řakt , že se d.osuď nepod.aří1* najít ěipk{ s,mod"ře cit*
livúir ťotopirmentem byanolabem; - rraprogtá většina auto-
rú v8ai, tuto*nánradu Ža "moůréÍ' ěípky popírá), d.ruzí,
že ||moďrérr ěípklr isou aktivní i v bod"mínkách skotoPÍc-
kého víďění" ÚváOÍ §e například, že ačkolív teplota
chromatíěnosti světta měsíce je fotometrícky mnoheq
nižší nežli teplota chromatičřrosti průněrnébo d.errnítio
Óávatráni n;*Ód.nírro. krajina osvětlen-í. měsícem se je-
ví mod.rou á sám měsíó nrnoňem běle j ším než bychom před.-
ook}ádali ze srovnání. }ánozí autoři, mezi rriln{" 30tjlWÁ§
á r,var,nlvptr (]9T2) uznávají achromatické ťoveální (teay
8ípkóvé ) vi"děiú 3ratýcrr švětelďch pod.nětů. Ťaké GftA-
HAíI a }iSIA Q969) tvřaí, ž. fovea má tzv. achromatic-
tý pr*}ro 

^ 

jeňž ;á *Ťo§era'nižší než ;ejí 9lr=91"iig§^e*,3ra-hY.-Pokud. teďy uznáváme, že fovea neobsahuje tyěin§,
já nutno připústít činnóst ěípků i za skotopiekýc]r ja-
Šových úróvní. Proto byla unorru nasto].ena hypoteza
(ntoirnop.- t925) o tzv. ěípkovém achromatickém ínterrralu,
j"*ž ju'vyjád.řen poměrnýq ěíslem ud"ávajíq:m pgpěr ba-
řevného prahu lc absolutnímu prahu zraku (BP/AP) a %a,,
visícťm ira vlnové d"élee světla, BOU}IA§ a WÁT:BAY§§ te*
aý-p*ipoúšti možnost, že kor:kretnó č*rrreně cítlivé ěíp-
kí isoir schopnrr přenósu jak chromatícké. tak aehroill&-
ii*ĚE inrormác"er- přičemž-pgslední se dík jejich ni-ž+l_n
actró*átictý* páaňtm upratňu3e ještě í za-sĚotopických
podmínek (l9T2).

I§a d.ruhé straně někteří autoř1, jak už bglo ítá.*
značenol_§!!a{r.rjí *yči{r, za gouěáet ťótopiqké.hg §Fsté-
]Bu a uyaunJa C.ořoncb 0 3ó3icn ťunJcci pří vn:mání bar*v
krátkovlnrrě oblastl. speřtřa (STÁ3§t1", L96T t 1968; StA*
BEffJ a §ŤAts§3,L, 1965 n Lg74i ť§§ZO§A, 19T0 l L974),
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Je mnoho problémů spjatých s vnímáním barev za
nízkých íntenzit pod.nětu nebo za podmínek adaptace
x rnaiýn jasůn. BOÚMÁ§ a ,ťťAr"Rt"t/-Ei{ (195?) uváaě5í řad.u
d.okla-dů Ó torn, že vnímaný barevný tón plošně velmi
malých a _iasotiě mírně naáprahovýbh monóchromatíckých
poaírětů, áplikovaných sukěeslvné, se přípaů oď pří-
bad.u měňí.-Neívětš-í varíabita je pozorována u pod,ně-
tů 580nm. DITÓHBURN (1958) ukáža1, že je-li _obraz.poď-
nětu r.luěle stabilizován na sítnici ftLz od,d.íl 5.3)t
lytg_variace pŤ9=t?Ť9*. KRAIíSKO|!_p*t_ !q*to fakt _po;.tírd.i]. a od"}ratrt pTlc]-nu Jevu Q964, 1965). Je jí sku-
teěnóst ,, že 3eo.nottivé tyřy. §ípty jŠou_prostoroŤ§ 9e-parovanei v pokusech, v nichŽ pohyboval obrazem bod.o-
vérro srata svítícího-žlutého z-d.roje 580rur po sítrxiei
(Zo od. střed"u fovey), byl tento vňímán postupně jqko
červený. zelertý. móařý nebo i bíIý. Cílem této práce
bylo ďokázat eiiistenci tří druhů ilrostorově od,děle-
ďch ěí,pků u ělověka.

Doid.e-li ve tmě u zraku aďaptovaného na tmu
k náhlé štimulaci maloplošqim, avšak d.ostateěně inten-
zivnÍ"n barevrďm pod,nětén (např. světelná signalizace
v noci), reagúj e zrak díky rTchlosti průběhu lokální
adaptacě na Švétro téměř Ótamžrtě vjemem pŤí,slušného
tónir. Poěáteční zkreslení je tak malé a tnrá natolík
krátce, že v prax§. nebývá subjektivně pozorováaoo Je-li
ovšem j*u barěvného poánětu ták Ty§oEý; že vyvolá osl-
nění" nrůže býŤ zkreslení barevného tónu velké (viz
2.ůíi přťruělry}. Pruďké rozsvícení světla ve tmě,je-li
pod.nět-velkoplošnÍ* ved.e vžd;y k oslněnÍ, v d.ůsled.ku kte-
i'érro jsou,bařevné i_onv }-5 _vteřtn vnímány jako znaěně
nena§yc§ne, ale 1 zkrbslené v tónechn coZ ňutno pŤ{psat
na rrirn neáte3né rychlosti adaptace jed"notlivých čípko-
vých a § níai spjatých mechanizmůo

Jedním a +e§yý?§qmg{jětcB pozrratků výzkumu {e Fzjištění, že jednottivé čípkové mechanizmy ma{í..různý
čásoť průběh ad.aptace. Krátké monochromatícké červe-
né a řoo-aré záblesky, aplikované na ťoveu ad.aptova4ou
na tmu, se jeví jako výrazné růz!ě_ jasné, podávaj.í:li
se strídavě- (ERCÓLES a- SUIII , L965); což je rrysvětlo-
váno růzností ěasových konstánt příslušďch ěípkových,
případ,ně dalších mebhanizmů.

r.rzbou iatenbi * což se uvád.ělo jako vysvětlení vz -' ,u
barevaých poěitků působení.no pohybujících se kontra§t-
nÍcir abhrofuattckýeL obrazeů,-x řrie.ňž nejznámójším je

l§aprotí tomu aebyl po!3xzen názat, ž9.j_e$not}{*
vé po*sýLtemý tricrrro*átibk_é,ho mechaniráu.říňE" * ,{

i':. -; ]!_

,rťóir abrrroňatickýŮ obrazců.r- x řri*_hž nejznámój ším je
*zv" iev

\;J.l lJL/J-c[4|\r'\Á, l) J.LJ-\Jlrá JrvJ á*rffiÝd uer d v

o někcry téŽ avaný Fechnerg@ q §en*
iraino-rffi ., ,I \i ] , ia94.; },§cŇ§R, 1B38i.-znáraý



i 10?

Berůramův kotouě (obr.4*4r*}, skládající se z černo-
bílýoh ostře ohraníěeďch obrazeůo še po roztoěení ;jeví jako lcruh s různobarevnýrni prsŤenci, jejichž ton
se mění v závislosti na rychlosti pohybu. Vzník barerr-
ných počitků tedy souvísí -s pohybero - s ěasovy:ni změna-
ni jaxových rozď-ílů. Sám BEiII{AM považoval své '|subjek-tívní barqyl| za násled.né obtazy (paobrazy) neboli z.a
jevo řeklt bychon d.nes, sukcesírnílro kontrastu" F§SH-
Ňnn'su domní?aI, že rúáné barevné počitky vznikají
různou rrychlostí a že periodická stimulace .půlkruhe$r
odďěluji"í^ od" sebe ob}azce (viz obr.) aerť vzájemněn,
různé tor6r a jejích paobrazy. B"yla vyslovena řad.a d.al-
ších hypo-tez (vs.n ,l-grvlrsomovÁ, tgtzn Š.404). Fostulát

o 
'r 

- vruzneno casového průněnu zrakových procesů (excítač-
ních oproti irňibičnún) je oprářněn. Víme tgké (s.70 ),
Že tzv.- "přechod.né" a l'trvalélt gangliové buňky sítn:ice
ved.ou vzruc}ry svýmí a]§ony znaěně rózdílnou rybhlostí
(counas, 1968).

h{od.erní vysvětlení ťyz5,ologického meahanizmu
Benhamova jevu iravrhl CAIvIPÉI{iIAU§EI{ (1968 l_ L9T2)l jde
o projev símultánního kontrastun jehož základ.em jé la-
terální ind,ukce mezi- jednoŤlívyini barevnýni kanály. ,

?řenosové charakterísiiky kanálů s rriznoú spektrátťí
citlivostí jsou road.í}né- - excitaee přenášeruí l'če]:Ť€-
nýnttn t|zeloňým" a 'lmod.rýmil podsystén'en je různě mod.tt-
lována"eg d,o gmplltuds i c0 d.o ťáze. Irrterakce pak
nůže zeEÍlít exůl"taei v jeďnorn z kanálů.

Toto vysvětlení od,povíd.á současnýn před.staván
o barevném viaění a o p_]eromattckýeh kontrastovýg,h Je-
veghn §:qperí-raentální ověření (cA}ltpB§rrAUsEN, 1972) uká-
zalo, že uveďená lat ku,
3JU$ př+o v.sitnicl. .$o19r.qoukázat i, * s$utg§nggtl
,a ;,,]i:t._ií_]:l::]i]l 'l;,:,:-Li,li-,]r| "Í;il:r;:i;.la 1j;.],::Í.,] ]l"1 i.,i,i;]ŮOaj:i: "i:_ 'i,];.'j-

/ - '];solreR 3OEC[LJ1i ill§u} úŤeme Yža,J€mne §§ o1íJ"]-vr§tJ].c].ia}sovem roac[LJu il}ezJ. o"vema \rza:|emne §e ovJ"LvrruJrcaim
"progrg§týrr Át< 1 mso Je to ře srovnání se vŠemi zná*

-, -.,,.,, J,a,,-- tL---^!---! J_§_-_1,_ !___,_._aďmí-probesy v neTvovém systé:nu. (trváni j ed,noho. impul-
su 1*§ rirs, změqy potencíáltr na synaps*. 10*20 ms) doba
ďmí-přo§ě§y v nervovém

n? 9yn*qs**1Ó*?9 ** } *óuaplrÁ J*J; rrrp 
'' 

auvlhy ťv v Vl*v&l+*E r4g pd/ }eťBe

tak krát§á, že áutor oprávněně tÝrdí, ž? sítrr.tce zřej-
mě slouží jako óe*ektor velrui krátkýóh časorrýeh inter-
valů "

Mezi jednotlíirfoí typy čípkr} nesporně existuje
současně rej.atirrní nezávislost" rím také ALPERN (1964,
1965) vysvětluje si-B,Iultánní bareTrný kontrast l šeďý
čtverec na ěervenén pozad.í vypad.á mod.roaeleným, proto-
úe na *červen6" číptcíl na něž d,opaůá obraq ětvercerFů*
sobí zpětnrfori vazbamí z,e soused.ství lateráIní útlunn
z "ěerirenýbh" ěípkri, d.rážděrr}ch če:rrenýa" pozaůím. Je*
likož''modrý1! a .Í'zelerď'l čípkovg_mechanizmus poó ětver*
cem rren]. cervenýrn pozadím laterálně t}urnen, inísled.rlýn
vjemcm jc nodroáelbný ětveree" tg ovšem nemůžé být ár.rt
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frůznd typy ieotouěů k vyvotráxá
barevn$c". yjemů rychJ"ým ouáče*
nrrn černobí}ýeh sektorových
obrazof: a - půvoc.ní kotbuč
B:;i}T§&e{Ůy, b : ttotsnč řnÓnirnRt}y,0, ů - kotonče navrřené CÁM*
p§I,]HAU§ENEM
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pod.le AIPERNA jeďinyrm vysvětlením, Nezávislost je
jen relativrd" NeJenom Ý ránrei trichromatíckého sys-
tému, ale í mezi ním a systdmerg tyěinek exístuJe 5.n*
terakce. I{apříklaď v podnrírrkácln menapického vióění,
§e {8 vjemu jasnosti a rozd.ílů jasu pod.ílejí tyěínky
í ěípky (*IBpnm a cÁMpBE],l,, 1962). Dokonce za podní*
nek blímlcýc! 

. 
pra! ovýn 

. 
ne j s gu 

. 
j 9{19_t}ivé č ípkové _IBé -chanizmy vzájerrně nezávislé (BOYNtON et al.9 1964;

GUTH , L965, L96T ) , Benřramův jev je snad. nejlepšún
důkazem, áe í raezí kanály. ved,oncími irťorrnaci o nmé-
nách, ja§u a 9 změnáeh sp-eĚtra]"ního složení pod.nětů
9XLSTUJ€ ZnaalB, t"nteraKCe.

Relatiw.tě izolovaná reakee jed.notlivých ťotopie*
kých reeeptorů tedy není jeďiným meehan:izmen ginrzlŤán*
ního barevného kontrastuo

Tuto problematj.ku arialyzovalí Já}fiE§O§OYÁ a, HUR*
VICH (1964) ! Kd.ykoliv se v biízkostř určité p].ochy
urnístí ploeha "Í,nd.ukujíeít', pokažďé zákonítě- vzni!:á
barevný kontrast, jehóž charáktedstika je v úBlném
souladu s před.poklád.aďmí oponentnímí barevnýmí kaná-
ly, sítnice- - "be::veněŽelerrým'' a 'tmod.ře-žlutýp''. Ž].u-té ind.ukující pole snížuje žluŤost, re§p. zvýšuje mod.-
rost ínůukovaného po]"e" ?od,le autorů Je velikost změ-
rqir přibližně úměrná intenzítě ind.ukující slož}ryr oy-
šem s urěitými od"chylkartí, souvisíc{rai se vzdáIeností
a § tím, zd.a obě pole vzáiennně kontaktují a rrakolik.
Přirozeně se projevuje i zpětná ind,ukee z ind"ukované-
ho (testovaného) pole na inaukující - poůle speciťic-
ké váhy jed,noho i ďruhého. V případě vícero polÍ pak
vzniká složitý mnohonásobně ind.ukční vztaho jejž Ýšak
pod.le arrtorů lze vyjáářít i kvantitatJ"vně.

yliv současného barevného kontras*u se však §rc-jevuje i na rozlišování barevných tónů (."raUBSOiqOVďa
HURVIC}í, 1-964; SCI{OBEII a },{UNKER, 1967). Jak známon
rozd.ílový práh 1idského zraku sied,uj e poměrně stoŽí-
ton křivku ve vztahu k abseise, na níž jsqu zakreslg-
ny. vlnové +é1}.s rozlišoyary_*t bargvných- tónů. Tatokřivka, znázarnující rraleolik íe náĚ ntak schopen Taz-líšít řozdíly v Šoused.ícíeh tónech, má d.vě, rbsp. tři
minima. +) Na pod"kladě índnkěního mechanízmu barevnó*

+ ) nilelr_e4c+L ptáF gE,pqatr§H§}i vyj?$Ťu j e, T d.aném mo*
nochromatíekém pásmu rozd.íl chromatiěností, jejž je
zrak schopen ještě ajisŤít aa podmíriky stejně Švě*-losti oboun Lze jej vyjáůřit v nanometrech jano funk*ei vlnové_d.élky (oĎr. +,+.6} nebo také pomocÍ tzv.
ll[acADAMOYfCíí (rPrO) elíps v barevnérn Ťro$úhelníktr*
§ormá}ně ee něří na achromatíckén pozad.í," * Poď
chromatíěnos*í je chápána barevná jakost §lrětta r1r*
iáďřená .ieho triohromatíekýmí souřadnicenri nebo je-
ňo náhraání vlnovou d.élkou a čístotou (čSir :6 00Ó0).
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CIbr. 4.4.5 fi,orlišování bqryeŤnýah.oůstínů jqtog furilcoe
.í';;;;-eéíxy (úaa;b oa 2 pokusnýeh osob}
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ho kontrast §e Jl§m§*}TOYÉ a §§R1ř§C§OVI pod.ařile sprárr*
ně předpověůět změrry v rort;išování barevných tónů na
r&zn,ě zbarvených pozaěích, Tn..i,, Kirgchnnannův zákonrpo*
d,le něh.ož lze nejlepšího sínultánrrího barevného kor:-
trastud.osáhnont, ja*li j qs svý rozd.il mezid.a*
nYmi barevnými ploěhami nálý nebo vribec žáďď, použí-
vají tito autoři jako argwnentu" Nevysvět}ují iej ja-
ko inhibíci §e strarrtv jasnostníbo kontrastu. rrýbrž
prostě tím, áe bělosi á ěerrrost (t. j. přístěši birg
á černé k óhromatíckýn tónůn). jáž isoú vlastní pří-
ěinou vyšší*ro jaqového rozďílu, souěasně snižují Éy-tost barevného tónu. Na d.ruhé"straně ani..maxi.:náLní
saturace není v případě soused.íeích ůoplákových tónů
příznívá pro vznik šinultánního barevného kontrastu,jelikož v takovém přípaďě by §q oponentní ind.ukce mě-
}a projevit vlastně ještě větší sytostí, což však prak-
ticky už není možné" Proto lze nejvyšších hodnot si-
mrrlt|ínního baryevného kontrastu d.oóílít u střed.ně sytých
d.oplňkoťch tórrri, což §e potrrrd.ilo.

Prgblém je však mnohem složitěiší" ?řed.evším sít*
nice není homo§enrrí útvar" Přísně vzáta by uved.ené jeqy
měJ.y platit pouze v rozsahu fovey. Je všaF nwéma, že
zrak se chová takn jako kd.yby v samém střed.u fovey
(v tzv. ťoveole, fr3O') neexibtovaly žáďné ttuoůrétt- §ip-
ky. caá je nrožné. Proto se mluvívá o foveolární tritán-
obít (s"]]1). Někteří autoři tvrdí, že i periferní sít-
rr:ice je trítanopícká vzhled,em k barevným objektůn mell-
šírrr než upčítá krítická velikost " tyto problémy souťi-
sí s rozlíšovací schopností zraku (iLz 2.d.í1 příruřky)
v různých spektrálních rozsazí§h a § tím, že ahromatteké
prahy poskytují pro rbrrré barvý pří měření'zorného pole
nizné profily (viz ÁULIIOR}{OVÁ a HARLíS t L9T2),

Je zajímavé, že byl pozorován i jev tzv. přerrrá-
ceného sí-rruj;tánrrÍJro kontrastu' t.j_o nístg aby í,ndukco
vyvolala subjektívně r;nínan$ d.oplňkový tón, testované
póte mbývá Ďř:sněsi tónu pole indukující}ro (WaCttrnn,
i9e 5 ). Tódy hapř. ěerveď- čtvereěeit ňěrďy přibíTá l}a
žlutén pozád"í Žrutať od"stín, ne modřén namod.ralý atd..
Jak bylo zJiŠtěnon íntenzita t*lroto |'antikontqasttl"" rre*
bolt áeeaŤi.vaího řontrastu roste §e zmenšováffi"m ú}*ovd
velj.kosti testovanéb.o pole.

Poůrabně jety negatl"vnÍhc barevného kontrastu
zkoumá MiJl{Kp§ Q266; §ČHOBEB a MIJNKER*_.}967)* Jgho 1ý*sled.ky jsou nadrníru zajímavé* Bylo zjištěno zesílení
F9galiTňíhg_'lkontrastuř'u.j enn.ě-j š í eh mřížok,
ktěyéžtoffaďítivní mísení*' těstovaného-pole a índ.uku§í-
cího pozaůí snižuje barevné rozd,íly a ted.y způsobrrjě,
že heterochronatícká (různobarevná) mřížka vypad.á ód. ur-
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čitého momentu zjemňování nřížky jako bomogenrrí pole.
Aěkoli oěekávali", že - jak plyne např. i z tritqnopíe
nalých polí - jed.notlivé barevné kanáIy budou nít růz-

* Ý. ? t t - v v 2v . -ně široká pásma , zjístř]"í, že šíře pásem Lao* a hete-
rochronatj"Ókých- nŤÍžek byiq prakticky stejné (něřeno
při jasech oď 1 d.o 10 eď/\e) " Kvantitativní anaayaa
het eřochromat j.ckýeh 

"pravoťhrýe! 
mŤížek ..e wgokíg ,..anízkýnn razdíJ.em jasů_ je přiveóla 1r závěru , ?? _ryiíi- ,ky s-na].ýni bareŤnýui-rožd,íly jsou qéně rozlišitelné

néž mřížky § velkfui barev4ýmí rozd.íJ"y, jinýní alovy
áe barevnÝ kontrast v určité níře přj"spívá k rozliši-
te].nogti břeanětů a d.etaílů, Souěaině -prokáza3-í, ž9
exisiuje bod.stabný rozd,íj- mezi" detekeí- barevnéhó před-
mětu a"určením (roz]-išenín) barvy objektu.

I v tomto Bokusu byla potvrzena trítanopí"e maffchpolí. Je to v sórilad"u s před"stavou, že r"hzné barevné
Lanály se na citlivosti Žraku, a. na-kontrastových je-
vech bodílejí v ríané níře (erum, 1973) l n éeh"až ta.há
plynel áe "ád,itivita" míchání barev nepiatí u tzv" ll€-
áatívníhe barevného kontrastu dos].ova (S6TIOB§R a MUN-
KER, 1967).

barevnéb.o Ťvoří složítou ob}ast pato*

póůrobnósŤť _m me*}ra
§Ťuůiurn 5:omCIh3.o obj asnit- řaů*
li bar.errn6}ro viďéri"í" Je"!ia}ipod"ro'bnosŤť m me*}ranimmee}r bar*rrnó}ro rriďěri;il" Je3íei:"

px,aktícký výrr*anrl qyplývá me mkuatečruogtí n áe pom§rmě
ánaéná část- lid.ské- řobulace trpí, vadamí a anóna].iem5.
vj"d.ění barev. A zďe- oĎět inter}"nd.ivíduální var*abllí-
ta mezi nomáLně bare?ně vidícími způsobuje, že může-
Be n].uvit o praktl"cky pJ"ynulém přechod.u od. normy k
angnálíí"m"

Razeanáváme vrozené E g§§g!. yad.y barevného vi-
riění (barvocitu).-

f,{ěkdy_ se ce]"énu
a§taraiJrm naffY€m

souborn těehto vad. nesprávně ří-
*g&§§*&ap§§ (podle Johna Dal"tonn 5ká zbs IIRHY€m

lV66*t844, "jenž prvnť po§řffiTopba]. §vott ěásteěnou
vaďle } * ;n

Ťyte vaůy *říůíme d.neg ů* "bří *ravndgir *ypůi e$§*
ruátrnf i;richrommsj"e, ůi*lrnomasím a aehrpmamj"e*

]-, Anomá}nÉ ix"j"ah"rornasj.e (syrto*-ryrna ; abnmrmální
trj.ehrom rícřeromásíe} ee oů nor*
má3mi t::íchrorniaňie (ne,bo}i rromrlá3"n"ťhm vn,ímáná barev}
}íš{, hjffu ňe oeoby jí Ťrpieí gj"ee nnají čámŤměmě mae.hCI*
vány všeehny tří složky trí*lrromatiekého nreehar"*,zmu,
a]-e- jejíeh lnnímání barbv je v{cemémě akremlerroo e ,tp

tóměř řýr,.ačně rn ďJ"ouhovj.n:té óásti epek*r+ .(t*ť"r y "eP*}asti "Teplye}ao' t"Ónů l červel. jchn oránžovýeh, řlu&ýe}i}.
ť ďrns]-eěkii tokas víd"í mriomá]-i*1 tří*hroreát některé bar-
\nr CIů].j"§ně rtcfi průrněr B*pur}"ao* a mrlže sí.. elp}ést Botá*
géaící baravné bastír:yl boĚ můfie ffirí,t např. v ďnpravěn
(ěervená_oranžpvá*ž]"mtái, a}e í jj"mríen nebj"ahé ůůsieó*
ky, Aleonrá]-ní trí-ehromagíe se vymky*uje ve třeeh ťor*
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s$olu *, $*Fn {"?;čaml,ější} Ťrer§p§gsát#,. del+§e§axrory6-
]-ie a trj.tanoruálie" která .iel rrel;ní sříďtavl*. Prvr:.l
ffiicil]ffilffiFffii:j e slar.,Óst čerueně cj"tlivého óíp*
korró}r,e poďoystému, d"ru}rou s]-abggt ge]-eně cit].ivóho a.'tí,et]. §ÁaOose moŮi,o cítiívÓ}ro. ťéměř vŽd.y Jďe o vro-
u enou v,ad,u, d-ěďíčně přenášenou h]"avně unriží. V rnužgké
popuJ.ací eó ii.ob"romadý r..tváůí aá asi 5% anamáinícir trí-
chromátů různého stupně.

2, Diohromasíe (synorynnra: d,ichromatopsie, dí-
chromatiznuď-E-Týp váeného vnímáni lrarevn u' nehož
k vyjád"ření ae1ého barevnéhtr _spektra gtaóí d.vě zá-
klabňí barvy, míchanó v niznórn poměru, Celé rríďitel-
né spektrrrm- je u Cíehromáta zúábno d.o ďvou ob].astí,
mezi-nimiž já pásrno vnímané achromatíc]cy. i{ejčastě*
jí" jd.e o obtrast žtrutého a rr,,*d,rého tónu, 5lrí-Cemž s5-
ri:j"elrnomát raůžo splést žlntour g červenouo oranňovot*
nebo $" se žlutó*ae}enou e. rg*ďyo*ge3efi"o,á bae+.rou; ta*
le*§ některó pu.n,purmvé oďntíqy orer{xná jako beu barv# nna*
tírneo inoůrou bárvrr vulímá tdměř j*l** normá}xr-í- trí*hro*
mát, Taůa §e dě3í d"r* tSí ťox"ernl p:r §g§lpĚ&qo ď-er*.§gry
afi,CInl§ a *::ítaxi"*cj"e"

. , § nre-tea*eee lafuncuje, l'ě*nvŤ§"' č11:$*,1u, Fsd,*qq*ten. Va([a Se VYZnaCnJe rj€íi§n*í}liDgl]- rOí"j_}-í§O€&T úůrl'Bc
;ld n ,;r,anřoy*, *]*u'*ú ,fr, ee j-qná tor$,, přj-é*mž je tSž sil-
ně" gndžei1*" nůsycens§t vl:,rn.aných barev té&c n5:e:k;::áiní
;bJasti§ p]:ah*uop vldí 5e;Treli"ltr holrvu (nap,j:. svelfiei::S
;j.iááÍř} }"Ě* veimi tú:;tn$Ll. ;** o p+tilaváě ,rácaí,,ou
*ěáičnbu vaůun k*erá me \ř;yskytuj* así lr ťn mueřskd po*
ButJ-a*o" [atím jen, u tÓ*g vad;r by3a prekáxánn n*pří*onr-
Íloet p§ám}ulsnáňo ťouepignr*ntr* ierTux,c}a'lau} "

Dellternt:"opie ;e cl!,,rli,um.eii*ir.{ "r&*itr ,J. lt"í*ž }ae
všeo;h,ffiffiffi:úiňtíi:y n"in-í.oiret z d"i*L.irorri:-rr6 il krát*
]*ovlnnb částí epeietra"- Fnnk*ně rtmr;lůeob5.}$w je'§fi€]-e*
ď" pod"m3rgfS;p. }leuatrální bo*", jenř jc vnímán jak* nbí*
iý", se iia].dzá pFJ"bJ_:!"řreě r:" rr}n*v6 qlélk".r 49T ilíťlp ale
db.lterail,oF rnzazmává nejlép* j*ďrr*tl iv4 +ůstíry/o s teu*
iic.: v]_::evntl ť.Ó]-i:sti ;oLr"sed.íeín ků*zt,= všechrq, torny krab-
ší -rlnov$ dd3k"l,r vnímá ;elk* rnuůr*í g deiší .j;*Jtc Jl,.tué"
j*§ieh rranyu;enmst k obě:nr" k*naŮm mpektr$ n*mi*pá, ř*rr-
*eřan*p tcďy }?eroae4ná č*rve*r*tr oů or:anžpvdo á3rrté araŘ
ze3.end a a::Í t}ot,o tgfrs mezí. s§tfrs.,.'*gkd moůr:á, |Ř*&q*srá * m+d_ře-pupŤ]l-x,rfrvá e* pro něj }í§} §xitl*s ,§,,rěť;lt+stÍ
& sattlr€icí. S§:,íb j*}_e o vrpzeii+u. ďěů!Sn*u.,vad.r:,o váaa*
nů§á 3,}&, p*hJ"*"sl'í" 'ť;rsi*ytr*j* ge a§}! te 1ť* trll*fiů *1 l"1 j-,*3"m5"

nra]"ého peičtui ž*xt"

,Iritrr*,onie ie vad,a* u ra"íř Ize v+ši;*r# .'rníu:;;*:ó;ri-
sů í.rry-mm frmFpcl:<l+ j, rák}r*,dníe},,l barev n d.}out}:"*v}m-,eé
a s,bíed-:rí čágti *se}r"brti, FitnkčE:"é ne"tpůnc}"lí]-*n jt tedx,
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finod.ďff pod.systém. Tritanop vn:Íná barvy zkresleně
1r tom smvslu. že má sílně sníženou eitlivost k moti.-
Tfu , ryoý?:róreným .a zele@ od stínům z ."q!4qq yoz-
líšóvání tónri v nej zazší rřáttovlnné ěásti (rtatová)
se zd.á být, lepší než v aormě. §eutrállr:í bod" je ko3,em
570 nm" Ýada je velmi gřídkavá; obyěejně se lryskytu-
Je jako získaná v důsledku odloupnutí sítnieel po-
přípaěě jiného onamocnění" § různě ud"ávanou incid.err*
aí (1!13ó00 až 1;65000) se vyskytuje prý také jako
vrozená"

3. Ach,romas5-e __(synonyna ; achroma,topsie r tnollo*
chromasíé) je nejtéžéí z vad barvoeitu. Neexistuje
u ní žádné ňarevňé vnímánrí. Aehromát vid,í svět béz^
barvě. .iako !'černobíiý filn'l. ,Ie to vad.a velice zŤíd*
kavá (néně než 1;.100.Óoo), Obyčejně se vyskytuje ja-
ko tzvo tyěirrková nonochromasie (tyětnroÝá áchřomá-
sie) * t,j. všechrry ěípky Jsoq funkěně nezpůsobílé.
Proto bývá §pojena s d.ysfurrkcí fovey.

C e ]" }í_9 v ý". výskyt _vad barvocj"!u.,"9 pohybuJe
u muŽů ,pŤes 7%, F žen as,L d.vacetkrát ,néně oěasto n caž
souvisí r,_J,aR uz _ !íIo_uvád,ěno, s d.ěd.iěnostÍ: Zatímco
§e prena§f- na 5aŤi maáskr§h pótnntů jednoho .z rod,ičů
trpícího vad"ou g fl& potonky Ženského-pohlaví se může
přenést jen v přípaaě, trpí-li oba rod.iče některou
z těchto vad." V naší d,ětské populaei zjistil WAC§§-

i MAI{N (1957) ponocí Rabkinových pseudoizgchromatíe-
kých tabu].ek z 1O0O hoohů celkem T r8% vad. barvocítu,
z- kteréhožto poětu bylo L513% protánopíÍ, 30rB% d,eu-
teranoptí a 53r9ťo anomálníeh tríehronasíí. U d,ívek
zjístil pouze anomální trichronasíi Q%)" Aěkolivjáe o neÝe}mí citlivý test, výsled.ky se kryjí se za^
hraniěnímj. (srraě příliš vysoké % anomá]"ií u dívek).

zígkané poruchy barvocítn nohou být trvalé ú.ts-
bo přechodné.- NejčaEtědší příčinou přechod.nýgh býva-
ií něXteré intoxíkace (olovol tabák, alkohol), trva-
Íýon některá onemoenění CN§. Vcelku se však získané
váay vyskytují d.ostí zřídka,

vrozené vady barevného vid.ění jsou nevyléčiteI-
né, u získanýeh be iéčí prínární onémocnění.

Od.halit vad.u ěi porr*ohrr barevrrého vid,ění je velt
gli důležité u některýón povolání, např._ u letců e ji-
ďch pracovníků v _d,opravé, ale i v jin$ch odvětvích
píůnyiru, ve kterýcď záIeŽí na zrakóvém_rozlišování,
ňrávha bárev, S póstupující mechanizmaeí a automatj.-
zaeí nar"ůetá význam bárévné světelné si8nalizace a
ted.y i vad. a ahomátií barvoeitu" Avšak j" v běžnén
živbtě je dokona]"é vnínání barev d.neg velmi potřeb-
né. iJ óětí ie mimořád.ně obtížnó takovou vad,u od,halít,
ř-=rne*-verú prakticky nemožné. Často si postiž.w
nemusí být věÓ"om své Ýad.y až d.o d.ospělostín nebot mu
chybí srbvnání. I ťše popsaná symptomatologie Jed-
notlivýeh typů a forem byla získána u těch zříd.ka-
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vých pŤípadů, kd,y jed.no oko vid.ěIo nonnálně tricbro*
náticky a d.ruhé byio vad.né"

Zhruba můžeme k prob3,ematice barevného vtd.ění
vyvoďlt tento struěný záv_ě.rl

Také barevné vid"ění se uskutečňuje pod.le prin-
cipu vjemovýeh polÍ, ovšem speciftckými mechaníz&!c
Rozlíšóvání barev4ých od.stínů nesmírně obohacuje in-
formaění možnosii našeho zraku. T kd.yž oďh].éd.nene
od. bohaté škály psycBologiekýc} TliTů,barev na ě1o*
věka, Jež, aě jsou pŤírozeně závíslé na fyziologi.c*
kýeh móchanízměch, nepatří d.o tohoto přebled.u, jsou
barvy v rrašej prostřed,Í bohatým zd"rojem infoťil&cec
Přítbn jd.e g-něnotíX ďrr.lhů inťornace! před.evším o in*
fo:uací- o barvách (ko],orec}r) před"nětů, d.ále o ínfor-
&ací o barevnýc! rozd.íleoh*a Ta$ope? je zde pomg"9a
funkee rozeznávání barev při d.etekcí a razazn;ávání
přednětů zrakem pod.le jasových a tvaroťch charakte-
rístik" Na tyto funkee barev a barevnébo vLd,ění ne].ze
ovŠem pohlížet jako rra zcela vzá1ernně izolované pro-
c€sýe Aěkoliv výzkr.rn těchto otázek zilaleka vše neqy-
řešíl. je nožné- říct " že funkee kontrastní (rozd.ílo*
vé) cÍ"tÍivosti zraku- je vázána přeďevším na jasové
rozdíly a že rozl,išování ďrobnýeh d.etai]"ů poďle poll*
z,e barévného od,stínu (pří jasové rovnosti)- zůstářá
za touto fnnkeÍ, da]"eko pozad.u. ITloha barevného víd.ě-
ní spočívá nnohem víc v id,entífikací před.uětů a po*
drobností, již zjištěnýeh (deteirovaaých) na bazl ja-
sového rgzd.Ílu" Níeméně barevný kontrast naponáJrá
přesnému barevnému rozlíšení větších různobarevnýeh
iJoch. Musíme si však Brrovu nvědomit, že víd.ění jako
proees získ'á\íání a znžítkování světlem přinášené in-
řorroaee je konrpiexním prCIee§em, jehož sňyelen není
izolované vytěžení té ěí jíné d,ílěí infoinaeeo nýbrž
pazwávánÍ-" V tomto íniegrovaném proeesu (věetně mno-
homod.á}ní spolupráce vícero senzorů) jsou d,etekce rrr-
ěité barw ňebo- srovnán:i ěi rozlíšení- d.vou barevnýeh
odstínů jén krajnimi přípaťly. lled,aří-li §e Ýe všech
prípad.eeh barev.qých rozůílů zjístit chrornatický kon-
tra-st, napomáhpjíeí tomulto rozlišování a paznávání,
a d,okónce- zjišřújeme-li vyhlazenío "roznytín barev-
ďch rozd.í]"ů (negatí.vní bárevď kontrast), je nutno
se ptát t z& jakých okoinosti ir tomu d.ocbází. Zd,á se, že
z pód.obně postavenýeh experímentů byehom se dqvěd.ěli9
že' je tomu za okolbostí á v rozsaaí-eh, kd.y buň

a/ je jasový rgzďí1 a kontragt tak velký, že.po*
noaí chromatického kontrastu nelze d.osáhnout J"epší
íd.entíťíkace nebo d.etekee, nebo jsott

b/ jasové a ogtatn_L paranetry víděných d.etailů
mímo rozsah možnostf fyziologiekého moebániannu rozli*
šování barev (příliš nízký iás - mezopieké a skotopic-
ké _vidění, desáturaee barbv-přínaěsí bÍlé nebo ěerné.pŤílíš nalý úhlový rozpěr ba}evného d,etailu)" Zryšo,l
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vání negatívního kontrastu s6 zmenšovánín ťrblovýeh
rozměrr3.-testovýeh polÍ a KIR§CHMAI§BTE}&, jakož í JA-
M§§ONOTOU a nuÍivrCH§M pozorované maxinun chromatické-
ho kontrastn u střed.ně- saturovaaýeh barev nasvěd.ěují
takovému ehápání úlohy barevného- kontragtu" Jelikož
vzdáleností bezj. jednbtlíÝýBi d.ruhy ěípků jsoul po*
chopitelněn větší než mazL čípky vůbec, je už mj"kro-
ana-tgmicky d.áno, že rozlišování tvaxrl a rozněnl je
funkeí pfed"evšíň achromatíckého kontrastu. Naprotí
tomu v -pri,pad.ech rozměrově a jasově d.oetateěně nad.*
prahov.ýbtr ir,rZe rgzlišování bařevných tónů úóinrrě
irispířat k získávání zrakové infomage i na této
bazi'. Je rooŽné o že ||smysJ.emt' trítanopie saméhg stře-
du sítniee, o héwr, vímé, že Je z hleóíska rozJ-išovací
schopnosti nejcítlivějš]_m mrstem, je právě to, aby
tato pomocná funkce bárevného kontrastu nepůsobila
v nep-rospěch d.etekční a rozlišovací schopností zTd,-
kti"
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0kohybný §y§tén

0ění pohyby
Mikropohyby iriakr"*trllohyby

Rrizní autoři (eOlnn" L952i YOUNGl L963a JARBU§,
)965; sl4c€le l?6.7;_ LEUŠINOVÁ; 1971; ALPERŇ, L962,'
L972, a d,al.ší) tříťtí pohyby oěí různirn způsoĎem. Zóe-
1a obecně mrižene tyto pohyby d,ěllt (viz schema) na
4akro- a mikropohyby. z niehŽ d.ále makropohvbv d.ě]-í_

paTr]. pguze ponyDy .vergenenl. Ke §trupině po}tybtl kon-
j ugovaaých pak patříffiv-sakadické nebÓli- gkokové
a ponalé; pórnalé pohy-by molrgilEffiůovaqí nebo kom-
eefrffi4í' ( řěetně toráních) . Nakóne6-fe-žříáětní n6;E:

Dísjunktirrní
(vergenění)

Konjugova:ré

§akaůícké pomalé

§leóovaeí l(onpenaační
fue. torznťeh)

skupina pohybů.nyslaroíek,ých, které rnajÍ, jak známo,
komponentu i tt3,ižP|ffiffi( sqkaňíeicou} a-trlonnaJ-Otr rsrovnate}rrou § pohyby sled.ovaeínío jako kupř. u op'fio*
kinetictéiro qystagpu, nebo s _kompenŽaěnÍnrio ;jaro u nry*
staryu vest í butr árníiro ( via nÍž m , odďíl 5 .3 j *

YOU§§ (}963) ag].* pohyby očí na vo}ní (vo,]_*ntár*jtí} a rctrnovoiní (ínvoiuátárnii}, Břičemž meai volní po*
ě}tq- pohyby sakadí*ké a k rnírnovo]"nťrn před.evším pclnyby
s]-ed.oirací a kompenza§mť, 5lohud, m].r-rvímb pok%e CI *onju*
gova:qlei: makropoh_ybeo}r. Není to zeela správné, jej"Í"koĚ
í]epř, j" sakaůícké p*hyby očí jsou značně raratárná,i;Řnorrá*
n# a :raopak s}edovaeí pehyby n*mugí být vřely m§.novoJ-rrín

Nystagmícké

enó) a

\
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pĚnil yínne, že {ayŤ §e v našem tzv" ob}:,].eďov#m po*
]_+ pohybrrje roasáh].á s,bruliturorraná p}oeha nebCI vár*ký předgět, rrejsme schopni o*trpoutqt-tlď něj pohledvůií (t aum:,lcsótl a PROSKIIRJAKÓVOVÁ, 1968) ;

_ T*ď"T_n§kud..jd"e_o _kcn;u6ované oění pohyby, d"o*
veďe tntiř ělgvěk v&}í přároístít poh}eď- z iebáonnpřefunětu na jiný jen pomoeí stcoko,?itýeh, eáitad,íe-
kých pohyi2ů; mtzi jed,r:otlivýmí. sakad,ickými pohybyoĎi,fixuljí před_mět'či úetali" ifaproti tórnu bo*áléočrt{ pohyby jsou _nomá].ně možnó }en pnmoeí i'5.xae epohied.u na.nějaky d.etaj"}; teďy Ják *ied.ovacÍ, taki koinpenaaění pohyby očí jsou v]-astně zvláštn:Lm
ngípadem ťixaee pórr:.edrr :-Quá na porněrně poma].u. apř,ed,vitiateině se pohybující prost"ředí nebó predmět(rrapř, ]"etad.j"o_, né vŠak-moueňu} nebo na neh}Unéprostře$i pri konnpenzaei pohybů qlavy n+bo árevy &trupu tr&ěi tomutg prostřeÓ.í.- Vioíne ted,v, úe Bofua-
ié_ p_*hyby oší, at š}ed"ovaeí nebo Xompenááěnír' jsou
pohy!{ pog?e :,e]"ativr:,ě - v€ vztahu k- htavě , + aíž
§e oči nalézajÍ.

, Veškeró .pohyby očí sehrávaj í. y _zrakovérr vní*
rnání nesmírně význannon roli"V §*ršÍm úontextn ]-geteorlí o očo:lích pohybech zařaďít d.o teoríe senzorj.*
nnotorická regu}aoeo poď}e níá pohybová ěj.nnogt .je
rreodrnysl ít e].norr *o i"lěást í smys J"ového vnímání hlařně
y9 wnyslu aO.aptaL,5.iity organiar+ul na peďmÍ;l.ky pros-
tred.3= (Víu í}fr.pro BER}ilSTEJN, 1966, 1967: sMlŤii. }962.j,264, a].e hlaÝně;iEIJD et ai,n i963n ].9o4}. Na'ďrrl-'iié straně §e qĚqí p.-,hyby vyairečlr;Í'irai<téi.Jnai spÁ-ciťickýrni zvláštrrobtmi. "

],llusame ei teveůemitr _ře oení pohyby jsou sku-
teěně inherentní součámtí vjemové- funkbe"n*ršeno wa*
kŤ_o_nep}ní ted.y, ja}<otlsí pomócnotr roii, nýbr,ž prinne
záklacl.nír_ bez níŽ by vid.ění nebyio vůpee*možn3. Vy-p}rvá to i a po,,r?kry.sí,ilt.íeovýeit meehanj-rmtin Q nieňž
už..víme, áe.L,/ přeilášejí poilŽ.e í.nťo::maci o b n ;*R ě (str.,+)r 2Í ,lpkonce i tuto ínforrnaei selektuii.přenásejíce 

^d,o vyšsích částí zrakovéito systému j*ň '

informací yýzriarrrnou a nutno* k ďa}§í_rnta xfrracováňía pctlačujíoe ínťornaai n*výanamnOu, 3/'v soulad,ut,s."tzv. pripcipern ďuaiity sít;lice p*uue o-r,,}ast o prů*
měru alsi 2u v jejím etř.-ed.u ná dostačuj{eí roatíšb*
vae1 sehoBnont, a óehelř pak pJ.yneo že"(a} ootátiv
potřeb;_1jene vid.ět CIrutře h gpr:ábně"nol:]-íšít, musí
byb z,aarazeno z{el ve fovei ted.y obraz nrusÍ b:ýt
sem přenesen a (b) ni]td.y nejsme sóhoprri vnímat ác,r-
čagně ařete]"tr,ě e e3é z,:rné pó:-en ďbrž musínre kom-pl*xní gbraz o proetřerlí pbstupně, -r časová nás]"ed.-irosti sk}á dat.
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i{larrr:.]_ ťlenkní pohybů ůčí je teďy převed"ení ob-
rqzB detaílu, jenŽ jo nqtno roz,ezn&t, z& co ne$kyat*sí d.obu ďo oblasti ostrého iridění a ťíxovat .iei zce
potřebnou_ůobtl (lnušrxovÁo LgvL; RoBiŇŠON; }§ŤÍ) ;
pek _pomoe r _miBrrrp,rhybů zabránit , aQ} o"oraá ť5-xovaný
v§ foveální sítnici- přesta3- být vnímán.

První z těchto fu"nkcí - rychlé pfenesení ohra*u
rra ťoveální síti:,ioj. * pJ_ní sakáaické-pohyby, ďruhou* fíxacS. * pe4yby s]"eďovací a kompenzaóni opotrr.l^ § p$*
hy-oy verger:.čnímtn třetí rlak - neljstáIou změleu d,rážáě*ní receptorú * mikropohyhy oóí.

§pecJ.áJ"riím regu].aňním aparátent, jenř říd.í oění
pohyhy, je, tzv. ^9E9[;p!E neboli o]c,r].omótorie§Ý .regu-j-ační eystém, Skládá ge a primárrrích regrrlačních c€Il*ter, jím5.ž jsou tř3. páry jáůer okohybnýČh n*rvů v ú-
::ovni stŤedního mogku a tsy, Yaro}gira rnůstkn, ,"r]-oĚe*
nS h]-uboko v moz}*pvdm }rrneni , ZaJisřují motrrrÍ"ekou
i:r,eriraci olcohybných svalů. Dále s* *ráaá z vlas,bfl,Íeh
okohybaých nerrni - olrohyllri;x nerv v rižšín smysr.u. g}ova
(ř.tn ecu]_omotoriilsn i{ I1í), kladicorr.ý nerv (n. tnochle*
arj-s, N.,IV) a otáčl"vý ocní nerv (n. a.bd.ticensp .i\ VT) *
leŽ patří k irior,kový,rn nervům, .,1rnr:ačr*jí se m*_mořáď.nouekrátkostí ď_ná}ry a také tínn, že- jsor"l ňetvy smíše4ýmj",
t. j. obsahují ř* ee]"é d.éj-ce jak-motorické, tak i- seň*
z5.tivnl v]-ákrre. Ťyíq ner.qy inervr"ljí 6 vně.jších cko-
hybriýeh eva]-ů (sr"alů exte,áokulárních} na Ěažďém oku(via s"9), které pohybr.ljí bu].rrou v očnici prakbicky
vúemí mer,íďionálníni sméry z, tzv. pr,ímární polohsl

. aÝJaa Je _pmJohe vrch,alem rořrovky pťíňro rrpřeůr* do pbj"otr
sekunůárníelr ( t. j. pí,ímo dovnítř, venr- nahórlE a- ůoJ"ů)
a do po3oir terciárníeh (rnezir:o].oj:y ši"kmé poh:,h.v}
a v onezené rníře takó .rotltjí-oko Lgierrr jeiro" opf *ét é
0§y (torzní poityby} -

l{ee}ranj.ka očníe]r pohsbů: úční b*]-vrr uďržurií v je*
jí po (].igamenta) n uveČ"enýeňšest svaiů (vrlějĚí a vzui"třní př:.mý gvai, horrrí a ho}-ní příqÝ sva} a-irorní a ůc}ní-ši"knď svai}, jakož í síi-
ná vaaj.vová faeeíe {oba3"}, která jb pokraě*řáním tzv"
tw,d.é _pJ"eny mozku, Svaiy jsou uloŽerlý ve vazivovýeh.
trlochvácii, kfreré jsou výběŽiry této ťascie. illime nerTřy
& eóqr je abyteh očrtee w,pJ"něn tr.rkovou $káruf , .}e]-i-
i*9ž je -pu]"va ucir;roena pevně a tuková tXáň oěnice jípři pohyheeh rreu,st*pujen pos,*n"utí oka do m*ran neřo
doaaeiur a. úcpřeďrn nejg*u ,_i človělca prakuieky moánri" Sou.-
časná korltrákce příň;ícir očníclr svai,i. nrůže všat< yýjí-
meěně posunout okq }-2 rrm ď*gad"rrn eož je provázeno
zvý"šením rrmitroočrrího ttaku (gnrÉn, }95Yl, }ía óruhé
stnaně Ť§§GROTIí (1960} urňě}ylr, prušenfm tonu vnějŠíeh
očníeh svalů vyvoJ"aJ" u e:l"ověka nsj. ]*rní}imetrový €x:
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oťtalmus {vyeirr:utí přeůního pÓ:-u oka kupřerj.u). "Tsouto však Jevy výjírnečné až nefyzío3-o6iek6. /Je jísto,
áe jsou § nimi spojeny rměny oční reťrakce, prCITo §e
někáy § nieh uvaŽuje jako o možném, ad"aJ"eka však ne*
o"oicáxarrém meeh.arríznu vxniku refrakčních vaď - viz

':/§) C'Ť,:. O 1

ůkc se pů§ohení§ vněJších oěníeh sva]-ů ouádí
ko}em ponysliého gtředu rótace - průseěíkLr tzv. Fi*
ckovýcň oé x, r a Z, kolem niehž be teoreticky dějí
ve škeré T,rysioveně rotaění pohyby buiqy: ko}erg osy X
(frorrrátnÍ) pohyby gměpenr r:ahgru a d.olů, ko}eru ůsiyY
(předozadnÍ} toruní pohyby B" kolem osy Z (vertr"kál-
rrÍ,) pohypy r}o sl,ranr,t.eů{ horizontá]"nÍ. Ovšem gtřed,
rotabe bká není pev:i*} bed ani vůój" oku; rnění §rrou po*
lohu pod.3e směrď potrled"u po nakřivené clráaeo. tr<oJ"mé
,na. og-ll Y. Prs praĚtj"cké úěely se přeeto uvaŽuje gtřeď
rgtaoe průměrnélro d*spělého emetropíciréhei CIka asi
15n4 mr, za vrchotrera rbhqvk3r a así }16 mnr ďovnitř (na*
*á].ně} od. geornetrickó e§y buJ"vy.

Pomym}r:;i, rowireo jíž probťhajf Fíckcrra_"oea Xťomys-Lri. ťOvinal Jaž pťOn}'na(j]. ť'tcKslra
:, Z, §e nazyva l.,istingovou (obr"5"]--1. . Rota ční po*,: Z, me ř:azývá l.,ígtiúCIŤou Tobr.5.i-l,i
hyby ko]"em těehto &vom os $sou oheerrě. nazýrránv &uk*

- pu u -l

eř:rria abdrakee a ed"d,ukoe ;]sňu horízontáhť cční poW-
ffiilo §Eran a k ffiFu-rTeňp,orá3"ním a nazálrrí-m smBreá) ,
eilrsijnďukee a ďeorgund,ukce poi:yblr rra}roru a Řolů" [y*
ťs-Ť-OŤffi§bp meJí-FFfficB-§říď- prnn;n, ovšem a bho
nelie Vyvozovab, áe by:, '.,.,.,l', l-"]-- 1F :,_", r rt_ -,,,,__

ze přísiušné přmé sváry" i{eproti" ioinr.l irla.i-j" šikmé
poir},Uy okQ, t-bďy po}tyby- d.o těreiárrríeh po}oh, vžd.y
té;" tórzrzí s]"ožku, t; j; vertikální nrerietj-án oka §e
:: rr;.T;., r:ll_,;::Č.ť. i:-:': Ó_i:,*::.: _lr n::;_l,_;-,'ri.,:"i ;..,,;i.rl:] * í,-i ''É-d," l'.]*
hovky.

§ovína ,gmrš*ění (kontrakoe} vnj"třníhe, a vnější-
ho přímého gva].u je přeeně shoóná g horizontá}ní, ro*
vinblrn prenbí.bajlcí stře<iem oka" íiorilí a dolní přraý
sv61 směřují a ulpínají se na oxc, ahruLla._poů úhien.
ZJc proti §eornetřj"ckě o§ťi buJ-vy" je}ikoÉ vrchol oč*
rricel kůe ňe rlpínají d.rulhé konee všech přímýeh sval&
oka is.]-Z), směřujě d"o*adu a :rará]"m§. I{ontrakge těe}r*
to svalů tuldíž neótáóí okern ěistě ko]-em osy X, rqii:rž
ved"e k pohyb,,e, jenŽ ja jakýmsi velctorem směrů otáěení
ko]-em vBech tří-Fiokóvýóh og. Pro ťurrkeí hoxTrítro šík*
naé}rc, sva}u, .-ienE má d.vě bří§ka (obr.5.}*8}, je r$m-
hoďuJíeí.ťc prŮněn jeho pře&ního bříška pd. jeilo vo].-
néhc-uchyeéní v tŽv, klad.ce (*roek4leí") ria }:.orním ok*
rají oóniee'olíže k nosu, k jeho Úporue na okr"l iobra
1,]..5}. Tato část svalu srcéřrrje k o}crr poů úh]"em 5i*
rrůěí přeďozad,ní o§e CIkan .Teh,o kontrakee ved.e !edy,nactrááí-li se oko r prinární, poloze, k složj.tému
pohybu, sk).ád.ajícíniu §e uB 3 gložek: d-eorsundukce,
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torze a abůirkco, Koneěně dokri šikný sva]., jenř
cel.v tvoří § o§Ou oka úheL 5X", ved.e oico z pri*
nárirí pglotry k pohybu s}ožanénru ze sursl-u]ďukee,
torze bpaóiťýni sfoěrbm než přeůohozí sva} a abďu,k*
O€a

Jednotij.vé d,vojiee svalů jsoL{ entagoni,shy;
tyká se to i šitpýeň mva3ri, z n"i.chř však ďoiní
jó rnr:oirern sj"a"Oší než horní. Naprotí i,ltúu jsou }tor*
ňí př:-mý a dolní šik§rý_sval_ěástečnýni agonisls,
pokua jde 0 eursu.&ďukcj-, a o.oll}j" přriJ§i a horna
gxifi,nJr, porcufl. jde o deorórxndrri<cí. V pri"mární Eo19:ze oÍ.a }sou aÁonj.at:r také hox,ní šj"knY a horní pří-
mý n .]atóž i *Órní §i}rilOý a do],ní příď sval" při
tói,zňťeti pohybeeřl- U i:brizcntá].s.íeir pohybů jscu
egonists bněiší přímý a do}ní šil€ný eva]. (abduk*
eě) a vi:,itřnÍ přímý b norní šiiffiý (add"ukee).

Ačkotrí"v žádqý x pohybů oka gi nelae předsta-
vj-t .,iako výpleďek-kontrak*e pouize jediného svetru
nebo-;jeko výs:"ed"ek emrštěrrí á uvo]-irěrrí v rá-mei je*
d"íné ánta5c}rí"stícké ďvo$íee, n§brř jako gtrořítou
sor*nru všěeh vnějšícn očních gva]"ů, jóe vcelku
o _nej jednod.ušší."? nej_samostat*ější pt:hyb,*vý gyq:
tém v-llďeieón těie. Navíe v něnr da]-eko převažu,jí
horí.zontální pohyby nad všemi oeta"bnimí- To vše
jej činí výbornýfo 'Bio:"osic§ým nrode]-emr I1a rrěmž j"ze
s řýnod,ou gtuďovat pohybové ťr.an}rce a mo,úorickour re*
guJ.ae in

Ze všee}:, grralů na§e}iCI Ťěla Jsou vnější oční
gvaiv sehopnv nejryeh}e;iší kcmtrakee, jiáběhi;vá ma-
oa pívní táae saĚáhy ("Škubnutí"i trgá poiúr$ch
5*8'insekc 8" psločae"ďoanívání přib}ižnĚ ? mgeko
(coopnR a ECČLE§, x930). Nejen pohyb sjámo a}e,í,
jeho zakoněení je výsledjeegr aktívryí pohyqgvý čin*
ňos*i, Froto 1zá námev 'lba]"is*í"ckýlt o průběhtl §&*
XaáS"cXých pohybů umnat jen v tqin bmye]"u, Ěe t_:í1_
poh3rbu- je nrčen jlž v ďóbě zaěátku pohybtln níkolí
ve smysiu d.os-l"ovnóm.

0dborná }j-teraturn uvád"á ně}co}ík (nókay gř
pět) typů svaJ-ovýe}r v]"áken v tě*}ttei sva}eeh" V po*
brenn*Ch ]-eteeh bylo hlavně e}ekbrorrmikroskop+eky
zjíótěrro, že v podstatě ;de o d,va morťoJ.ogi"cke ty-
Fř ř*áXen ^ tzv" p*rnalý á tz-r. ryehlý typ (HES§,
lg6]-" 19b7; PEACT{EY a HtrjXl,§Y, 1962; HE§S a PTLÁR'
i9b3}. tivc}r]"á (twitcir} vl*Íkna jsor* motoricky iner-
vována kaňďó jedinýni nenrový:' zakenčenín; podráždě-
ní je siedováňo prúaxýnr a krátieým škubn,*te.m vláiriia.
romárá (s].gv,r} 5*bu nafrr*tí tCImt* iner"rr,Bnnáira několika
rrervov.ft,nj- *akorr&ení'lni; jejícnž podrážůění způsobuje
poma]"e} ší, .ost!.ipně rr,*n:s*a5í.cí- kontrakci (tsAC}í*Y-
iiTr.An ígrr; pEAC}{Ey, ].9?})" §iorťCIlogíeky se tato



vlákna lj.ší hlavně t",r*ilť! rogměr.v nnyof ibril:
pryn* nnqq§uji ostře oi:"raníčend mybgíbr5"Lye fiře*
te}ně od.ďě}er:é sarkopJ"aznmtj.ekorr Šítov5"noÍ"eo a,ru-
tiá .jei; nejasně c,hranj-čerrén splývající rnyoťj_orj.]_y"
Zd.á_se, Ěe ryeh}ý byp §e i/ysi{ytuje přeďevším rnrnttř
§19}F, typ porurlý hlavně ť ;eho-pořrehn (PnÁcHEY'
"Lžíí/o

§ nvedenýmí typy svai.-."ýeh v"?"áken isvazečků}koresporrdují $.y* lvby ryoi;or5.ckýc.tt nervo,yýgh .zakon*čení * í}a. rychiých svalovyeii vlákrrech jeainá &9ř-
vosva}_ová pio;érrjca tzrídka d.věi J Tta po*ralýcrr .Ťrre*
ilonásobná 'i*roznorriiá'' (en $rapá - ŇrZluŠ, }892)
zakončenj,. Yzájemně se iiší-h]-ávicě rychtrosúi veaá*ní varueFru: v první*n prípaďě 4}-83 nrisek. l "trI€ ďrn*
béln 6*40 r*/senť- (ryacx;xtŘ:rg a IŤb, 1966; "yA}rIAi{ÁI{A

a FACH*Y*RITA, ]"968}-

Jak uá b;.ir._řqčenou jsou vnáj§É oění sva3_;r
inerrr*vány na kaíd.ém okul břemí nrnikov;řmi n*rv:r. jeň
ic niul přiváďějí &ofrorická v]-ákna (viz's.l'T):" lq-rrrj-i:ervuje vnii;Ťní, horrlí a ďoirr,Í přÍWí erra]." jakqž
í Solní šikmý, i{ Tť j-ne=yuje hořní H.Ltgq}i ávár irlI ťT _vnějňí přínr;! sva]". Čáátečným přetřížením rc*tn*
ržckýcit v}áltegi těchto rrervů. je§tě přeď výstLj.I}€mz mozkorrého }*rnene jg ď*sažeryó §rřaŽení (konj,;aace}
r,qhytů _o'bout 00}, QQ% rnirmená, žě veškené X,;ájřgova-
nd CIčr# 1:o}:;r'b}r prooíha5í u o'ňou očí sor*ěasi}ěI štej*
o*.1 r,rnchlostl & t stejné ampXíťudě. F}atí ade jed*
Tai*,Eerí*gŤy_.aáirg_& Fteinó._-Ln§{_vecq" po,t}e rrěhoř je
ú€"rl"f *qv&..|- J*{InOnfi QKa j"neťnl.oťára naprosio ste_ině ja-
ko anai,lgibký eva]. oka d.ruhéh+, a ljed.nak gileáně.iší

,. jenž *"á-§Taffij i8ou p"un0va-
nélro svalu v tě}e je pr,ovázena zeeyileh.nanižova,nůLr'
e px,op*rcioná}ní ré}axací jeti* antágon5..sty.

Mluiríme*]"$. § pohybeolt obeu očí, nazýv;írne tvtéž
Boi}yly jinak, K*njugavané 5lehyby _c"o *ekunaárních p**
}oh j*oq tz_u. v€T_aQ, ů}qjr*nkiirrn{ pchy"oy, teďy nre}
Spřazené EoFt3ri:y cbott očí, prerk"{"ícky *rnéřrrjíeí trlrottgobě, .ne*zývárne T,g]:.sencemi . /lJ,vergerreí ovŠem Fibrí;i-
ts,úlí aákon_i:eplatlo cft4 gouvj"sí s jejith úplně od]iš-
Jlou c: entrá].trf reguJ.aeí * vj": adeiíÍ *, 4" / ^

lvij,mr+ motorj.ekon írrervací jsoui vnejší oňní §v&*
].y 9o!,*tě,aásoLery senzítivninní" tďostřádivfilríi nei.*
vovými vlákry,, ,íůbea }r}avně % propr5.oeoptorti gvalů

h Ťnv. sva}ovýetr vťetór.rek a- ze- §}achóvýcir tě}íeelr'.Furkční r*le prbprio*epoe očnÉch sva].ů néní ůosLt"d, fiee*
tra jasná, J5.ž FIETJffi1O}ŤZ hy3. přesrrěůčenn Ěe tato nenť.
po,břebnoul, poněvaď"ž gítirí*e_§ganfr Js iiróogg rrý}ceimýnr
sonborem neeeptelrri, &ogtateč:rě a a* v nadb3ltkm iŇe,x*
mr.ljíeím o poJ"bze oka v prcstorn" § tťm neebrrh].amj-1
§I{ERRTifTO]ť, jenž správně ponkázai_ lra tm, že eí-bniee
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nemůže $ako zďroj této ínfomtaee stačít; např.[ p0*
hvbů oká ďo terc5"árn:ích poloh mueí gí,tníee v ďůe]"ed.-
k[ torze nutně ukreg1enď inťg:movat m vertí.ka3*tě a
poď. (sHgnRImGT0I{, 1906, 194T}, Avšak skutečnostrž*
člověk si níicdy není věůom poiohy v}astní*i: očí
(tsRTt{DI§y a M§ŘŤON, }96CI; §,IERT*I{, }964), tedy Ěe ria*
šin oeím cbybí tzrr. 'lpotroilový smys}'l, jak je obeeně
zn;ám u kenčetilr a trulpta a ;]enž 'oyi ďoneďávna spoje*
v;fun se gva],mvmx a š].achcy*rt 1)ro§}r5.oeepeÍ, ďlnuho zd.e
svád.ěia k popírání ěasio í Jákéir.oko].iÝ funkdního qý-
Enamlá sva3"ovýelt vřeténekn ;ež jseiu v komterďcil ffiv&*
j"eela d.mká*taně výzr*araďm§ properioeei>ter;r. ffďg §s
0 r:ioh nluvíva.Lb ja*e o ru*ímeutech. Až kd.yž se !*á*
gn}* itutATrH§wsn 1'j64}, ře ariř ve gva}ech končetfln a
trupu ťulr:.k*í. svaJ.ovýeh a š3.aehov$*h propríooeB-torů
irenÍ poslcy*ouání in-flo"rrna*e {,} poibne tě;nto čá;}*í-f;ěJan rúbrí ace}a mimo vód.omÍ se odetrrráva;íeí jerrná
ťlefvsvá reg,rJ_ace sva}ovýah jcontrakeio bo,J^á těmtO re-
cepborr3m přírnárm rote tak6 §e wnějšťch gčnle}r §va*
}eeh iGEH,I\TANDťl j.96s; FlJCFtr§ a K*]t}fiítIBER" }$b9i EÁO}í*
-Y*RTTA, 197}). Pokud joc o "polohov;Í sqlrs}'un by}o
aji§těnc, ře rrali.j.ká zpracctánť,m irďgrmaee r prueprio*
e epŤ;orů ic]-o,,*hový*ii pou"ad.er {C}íRlSTXJlAtr{ m KLTB}"ER,
n963); otrqo *emá k}ou?:y, pn*to nep#ekvapxje, ře mul
chybí také tento me*}:anímmus.

,ře vně.jšťeh očníe}a gvaleeři §3orrějs,a j* veJ.mí
mmoho svaiořyan vře,ťétloti,:. jsi}tÁ veimi droňná a nají
v,e]"mí jomná p*uzdárk*,. l{alémají ee rr km*reow3íc}r *ře*
tj-nác}r eya}u" Z kazdéh* v:,*tór-rka vystupr"lje aťer+nt*
ná v3áken}*o a dp kaáď#hCI přj"*hází eťerelrtní vle{kno
m rnoaku. §vp]"evá vretdmk* jsotT tuv. t'reeept*x3r ffia*
tafi ení" {gtretcřr-:,*e_eptcrs} * aqle}r.rátní.;n poctrnétem
p]ro rlč je pravděpoďtlbraě auiěne rpr;h}oeí,i napí,leání
*vo}*výei,l vj-ákerr, a sya?,+ókr'i {iilCm-Y*FiIŤA, }9l7r) ...§e*
lích funkČní rofe gír:e rrení jeŠtě uoej"a objasněrra,je však jisto, ř* jsua,i význ*aaým č]"ár-*<+m v+ apětryě*
Ťnzebnýoř* r*eeharlízm*eh }r}avně ry*hlýc}: i:ořrybů oěí.

.Iunozí _a*tqŤi. 9 _ 
t§m yirelovítrJ" řadu }r;rpeitea : ttY*

UťjaVA e IJAV.L§ (".!-?bUJ llVažSVa3}. C inOfi:Li0§E]., ;* Přa-
pr5,oeepee ,rleěJš-ích. oč:iíc}t sva]"ů má 3:r:ďá.3. r:a stalas*
vení cíi* gaka,Jických p*hybů, FET{DER * H"ťii (igvli
.n"}"mví ry rl':. jako a aáparla$ apětlad vaabě, kt*rá u:om*
ilori.nje u ďrobnýeir ;:o}ay,bůn nbrágť, vĚak vý*rram ,.'1 p0-
irybů v*}kýeti mnptrS.tu*; teii*é d].e ůi{RT§TMÁ1{A a í{Tjffi§*
RA (19t}3} jso!"{ dů]-Báíté u mi"}irmpohybů- A3.e §A§AH§
v térnňo roÓ.e vyn3.,svi}. }ryp*teza"l fr t]"nmá*Í:n v]-ív* *é:
tr* propria*epoé ntt rcotori*kd i-rÉrirořiiř rrnejšť,,;h oč-
i:í**r s,va]-ů. BAce-T*nT,,}A a TTG (3966} ad"ů.r*"aň*jí och-
ťe*ťts§ ťtritke i -té bi"l I)ereepůs pl"ed, přepín,í::ím sřaJ.&,
i;3RTíÁi{řT (.]-96S} t}.*níeí a k*rgk$nú ťa"axr}i*j" p*:ot*
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'lpřestť,elovánÍ" očních po}rybŮ, hlavně nralých, _FUCHS
a-KORM{UBER (1969) tvrdí, že její funkce je vázáaa aa

smyčku zpétné vazby, řídíeí oění pohyby přes mozeěek,
a-spočívá v iní'oriuaci o velikosti a cÍlovém bodu sa-
kad.ických pohybů. GRANIT (1971) se pokusil na podkla-
dě současných- neuroťyziologických znalostí ťormulovat
úlohu svalÓvých vřetének a šlachových ploprioceptorů
v tom smyslu, že pravděpodobně jde o zjištění přes-
rlosti nastavování délky svalů, tedy o mechanizmus &§-
tomatické koiiipenzace, tdykoliv se áxtraokulární sval

smrští v nad,bytku, éíll;ž lze dosáhnout místní regulace
moi orické ine}vac á . Považu j e za více nEffivd"ěňodobné l
že tímto způsobem je přesně nas';avován směr a cí1 po-
hled.u, jenŽ je, saňozřejmě, iniciován jinde, tedy přede-
všírc zrákqvýlni nebo vestibulárníni podněty"

Celkové roztřídění oěrríclr pohybů do d"vou velkýclr
skupin - na rychlé (sakadické) & fié. pomalé (s}edovací)
- souvisí § ěinností dvoui relativriě ganostatných podsys-
ténů okohvbného resulačního aparátu: fázického a tonic-
kéhó t967).
Také mikroelektiodové"zápisy spontánní aktivity v jád-
rech okohybných svalů u koěek (SCHUBERT a BORNSCHEIN,
Lg62) ved.Óu L před,stavě o tor:ickýclr a fázLakých neuro-
nechn Vnější oční sval;, savců, Ýčetně člověkar.jsou
zřej.ně ;eáinými sva}y V celén-těle §e zac}rova4ým tonickým
a fázicřýn mécharrizmém regulace, zcele běžqým u příěně
pri:,hovanáho svalstva, obojživelníků*

ráno,
N8,gn]-0

§yto7e Te
:n) o

BOBII,ISON (1968.- L973), jenž posuzuje oiáz]ra ř€$u-
lačních mecharrizmů z-hled"íska' cílů , jež j i"mi ma j í být
d,osaženy, a příslušné ir.i.ťormace lra vstupu, přidává k
těmto av$na hlavnín d"va pomocné podsysténny - vestibu-
lární a vergenČní. Spolu tyto 4 pgdsyqtény_ (zaned.báne-
-li kvůli jědnod.uctrostí máio..probá$apÝ.noďí t proprio-
cepce z vl}eJsích oěních sva]-ů-a z krkÚ) jsou schopny ře-
šit všechny okohybné úkoly.

Regulaci oěních pohybŮ si pak představujeme asi
takto:

1. Funkcí §_akadlqkého pod"systénu u primátú je co
možná nÓ3rycnrej§í-ErTffí6-' řelmí_ plesné unístění obra-
zu pozoTovaneho"přednětu do foveální sítnice. Ulohou. §$-
malěho sledovacíbo. pod"systénu je ťixace obrazu (pohybli-
ffióvei. I,Iaproii tomu ťun\cí gestibulšl§-
ně-očniho pod"svstému je automatická stabilizace v pro-
§To-ru-§redóvacího (de bekěního, měřícího, fixaěního, Taz-
lišovacího ) zaŤ,ízelí (t. j. oka) vuči pohybu-jící se hla-
vě jako nosiě! tohoto zaÍízení. l{akonec úlohou ve,rg.enč-
píbg regulačního podsystému je riastavovat stupen konver-
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ge]lce zTakovýoh os očí § cílem ťixace obrazů téLož
ňřea*ětu o (břiurižne) stejnýcir bodech foveální sít-
irice obou očí (ROBINSON, 1968). Tyto samostatné pod.-
eystémy pracují v úzlré koordiiraci, Výsled,ken je. ne
nátioané,- nýbrŽ zcela zákonitě se s;řídající ťunkce
prvních"dv-ou podsystémů za § o u č a s n é ěinnos-
1i pod.systémů- "pomocnýo4". ilení ;ešt+ zcela jasno,
jaké .ie nervové uspořádání a lokalizace těchto pod-
ávstéňů, je však jisto, že pracují relativně odděle-
ně, infórnace z ;ě;icii výstupů se sbíhá d"o motorlc-
kýóh jader okohyĚnýcir iieivů (Urrr, N IV, N VI)l le-
ží.cícln, , jak_už !v}e _u.vegu1o, v mozkovém. kneni, _kde_
§e za prtspení aáršícn infořmací, hlavriě prostřed.nic-
tvÍ-n mězenóefalicré a nrůstkové retikulární ťormace,
uskui;ečňuje jejich leoorrjinace a od,kud j99u yysil4!{
pŤíxazy k-Jeánótlivýn vnéjšín očním sva]"ůB (ROBINSON,
igOa, lr973r. Koncová, notórícká dráha je spoleóná
všen podsystémůn (ROBINSON, L972).

2. Adekvátnín pod"nětem sakad,ického, sled"ovacÍ-
ho a yergenčního poosystérnu je zyaková iní'ormace ze
sítnicen- kOežto }oOně_t pTo poosystén. ves.tiPril?,rně-
-oění přLcnází ,z vestibuiárního aparátu vnitřního
u (-nonlilsoi,t, L968, obr. 5.1.3).

3" Informace % korespond"ujicích míst períterie
obou sítnic postupuje zrakbvýni-nervy zakód"ovaná spo*
}eéně s ostatní zrařovou inťÓ:mací a jako součást té-
to do iádra laterálního genikulátu (nucl.8eniculatus
1at. ) , 

- oo,kud, pokracu j e k-dalšínu zpracování d"o okci-
pitá}ní mozkoÝé kůry. 0dtud - z oblasti L7 l 18 a 19
áre Brod-manna je koititotegnentální o,rahou do moto-
rickýoh jader Óton.ybných něr,vů vysJ-án pŤíkaz, jenž
je pbo" oózprostředním v}ivem ta-
ton jak známo, ná krome axtivaění áťéřentnj ťurrkce,
púŠobÍcí na h]"adinu věd.omí a bdě§í, významnou run}rcí-pŮsoUení na motorj.cré reI'lexy, hlavně pokud joe o
tvorou složitých koord,inova4ýcir posturálních pchybů
(MAGOUN a RHINES, 19+a; SPRAGU.E; a CHA}IBERS, L954)l
regulaci svalovéňo tonu (r-u;eCOCX, L954) a s tím sou-
višící vanik tremoru (.lgnritinn a lyARjJ, 1953). Už na
úrovni olculomotoriokých jader, tezících těsně u střect-
ní ěár:rn dělj"cí mozek v pravou e Ievou poJovlnu, cto-
ďnází É";ástečnému pŤekřížení motorickýcrr vláken oko-
hybných nervů, ó.Ímž je zajištěno, že oční_ pohypy_ : §
vÝiimxou verqeněnich - .jsou konjugované. iiotorická
oiáXna, skříŽená i neskříženár_ !aĚ pokračují ve třech
okohybných nervech a jejích vótvícri oo přisluŠných
svalů.

4* l]ále jsou jádra okulomotorických nervŮ §trp*
ranukleárně spojena § f'rontální kúrou mozku' §^lllo-
zeókem a s hornj.mi hrooly (collicu}i superiores)
čtverohrbolí,
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Area 8 ťrontální t<úry je obecně povaŽována
za centrum regulace voluntárnícn sakad.ickýcn očníetr
pohybŮ. §em je také lokalitován mechanizmus uvolně-
ni ot{ulnmotoriky zpod. reí,lextorické kontroly, Dez
nehož by si bylo ztěŽÍ moŽno představit volní po-
hyby (i'ť. S§íITH, 1949)" Průr;ěh nervových d.rahr Bsku-
teČnující tyto spoje, není přeeně zfrá^, je však jis-
lor Že §pojeni mezi kůrou mozku vůbec a jáary okÓ-
hybnýc}i nervů neni. příné, ale ne;sprš přás synapsy vretikulárnr tormaci (CARPE},TT§R, 1971).

Na .rýzrramnou zpětně vazebnou funkci mozečku v
regulacr sakaoickýc.n oČnrcn pohybů v poslecni dobé
poukázali, jak uŽ jsme uveoli, FUCH§ a KOru\HUB$R
(1969), rteří zjistili, že rychlé napnutí vnějšícb
očnícrr svalů evokuje akóni potenciálý v někteřých
mozeókovýcn strulrturácb.. .Jak známon mczeč.ková jád.ra
a rŮra a lrortiko-cerebelárnr orány jsou vyzrramn;im
článkem v organ5-zaci a regulaci pohybové ěrnnostj-
vŮoec 1přehlea viz napřc u ir,lAS§IONA, L973). $techa-
n].zmen zpětné Ýazby působi mozeček racilitaěně na
tonus motorictcého systému celého tělal poailí se í
ne reguJaci s.!.oŽitých volnich ponyDů konČetin. Zaá
§€l Že pod.obnou f unkci plní take v orga.nizaci pro-
nlrŽecrch (sakaoických) pohybů oěi. ťento názor pod,-
poruje řaoa náLezú" z posted,ní úoby, lcupř. potvrzení
(nlXiltt et al.r L97?), ze aferentace ze §tretcřt-ťe-
ceptorŮ (str.].,r].) vnejšrcrr očnieh svalů probíná d.o
kůqy mozečkuo I}T,o nátezy spolu §e z3ištěnÍn !ťOr,!'E-
H0 (l:971), že .axéní potenci$ly nozečku přeo.c!á"uj}
saltad.icxé oění pohyoy, svěo.čí o tom, že mozeěerr pů-
so§Í jako ;akási rorekěnÍ zpětná vazla z propriore-
ceptorŮ,extrao}cu].árnich svalů je§t_e^v prybělu vlrpla-
covávání progranru sakad.iekých pohybů očí. COIiENOVI
a spolupracovrríkr}.m (1965) se o"Ókonce na kočkách po-
dař,llo vyvolat oČní pohyby elektrickou stimulací mo_
zečku.

Pokud jde o horní hrbolky, jsou tyto významngf,-
mi okulomotorickýni centry u nižších živoěichů; dle
MICIiAELA (1969 , l97O) všák přic}rází sem také ú č,1o-
věka i-nformace a mozkové kůrv o směru pohybu obra.-
zu po sítnici, proto považuje hrbolky zá výzrraar'ré
íntegrační pod"korové centrum očních pohybů. Podlejirfch autorů (viz A],PERN, 196Z) se zde or8arrizují
reflektorieké pohyby očí včetrrě op"bokinetického ňys-
tagmu, což však PASIKOVA se spo].[praaoÝníky popírá(19b6). KWPERS (1958) uváaět, že hlavní část si8-
nálů ťoveální kůry Jďe d.o irorrrícb hrbolků a až od.*
tud. působí na okulomotorická jád,ra. Ale i z poeled-
ní doby existuje řada udaJů o frrnkční úlaze teehto
útvarů. Tak ROBINSON (L972) pozoroval9 že elektríc-
jcou stímulací horních hrboll:rl lze u bdělých opic vy-,,rolat oční. sakády, jejichŽ amplituda a gměr nezávL-
,* art #ů pa3"síiy-;;r,ir tr;,cúi;ét*n eti .r,1 ,v:Í*i:c,.lÍ psl;i:.; ;l:i1*
i,* oů n:í::ta l;tii*,*ia*e i*."bc]"ku* Tů §Jirě*áí_ c ;opj:upciřlri -.:ó*
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dování pohledových orientačpích reťlexů a potvrzuje
etarší nálezy a úvehy (apmmn, ]§ř2; Hn§S, L954i
APTER, L945, 1946) o tom, že tatc část mozku je d"ů-
ležitou stanicí převoůu senzorické zraitové iní"onnace
v reflektorickou motorickou cinnost" V soulad.u § :;ím
jsou také práce, d,okazujíci, že impulzace v hlubokých
vrstvách horních hrbolků rná časový souvís §6 sakáda*,
ni určitých sněrů a anplitud,.

5. Nakonec jsou zde ještě velmi významnó §po-je, iež jsou nervovým substrátem kompenzačních pohy_
bů očí. Jedriak jsou to ďráhy spojuející oku.}omoioric-
ký regu3-aění systém s vestibu].árním aparátemn jeď-
nak spoje, jež ved-ou signály z krěních propriocepto-
zri. Fodle MeCOUCIIE et al. (1951) nejd,e v tomto pří-
padě o proprioceptorTr ve gvalech a šlachách, nýbrž v
ligamentech horních krčních kloubů (atlanto-okcípl-
tálního a attranto-axiá}níc}r). 0 význanu této proprio-
cepce u ělorěka byly vysloveny pochybností (např"
ADLER, 1959). Hlavním pdrojem kompenzaěních podnětů
při pohybech hlavy - ař už-vůči t}upu nebo spolu §
nín vůči prostředí - .ie nepochybně yestibulúrní apa-
rát. Ovšem, jak §e zdá, ani úloha krčních receptoni
není zanedbatelná (nmrny, 1965n 1969), hlavně ú ve].-
mi ponalých a u velni rychlýcb pohybů hlavy. 0 tom
§e 1ze přesvěděit tím, že kompenzaění pohyby oěí v
přípqdě fixované hlavyl a.1€ otáčejícíno §€ trupu Jsousice "podobnyl' vestibulárnímu nystagr.u (vLz dá}el s.
1i3)9 ale al chybí jakáko}iv signalizace z veetibu-
lárního aparátn, b/ jd"ou tyto pohyby očí ěasově para-
J"elně ( jsou!|ve t,ázi'') s pohyby trupu (nmtm, 1965).

Senzitivní vlákna z krčních proprioreeeptorů,
jeŽ zřejně zajíštují tento druh kompenzace, probíha-
ji v rárnci krční pleteně (plexus cervi colis) níšních
nervů do prod"loužené míchyo odkud, pokraěují vzhůru
pravděpodobně (př,es retikuj-ární fornaci) k okulomo-
torickým jád,rrin.

§enzorická informace z vestibulárnj}o apará-
tu má počátek v recepl;orech otolitovýeh orgánů €, &lB-
pulárních částí půltruhovitých (semicirkulárních) ka-
nálkŮ _tzv.. labyrlntu ve vnitřním uchu. Jak bylo z$§.Š-
těng (szENTÁGOÍHAI' l95o,- Lg6v; RIcHTEn a pŇcnr
i š 6 ó ) ; 

- ř ; ; ifi i ifi 8 "i""é 
I tž;;i' "" ;T ; ;'É ;' r í r á lř řĚ i i " 

xy
S+qO _neJ§Iarsa_.z _těchto §ystemUl _89 Jen PrO í,O]I1ZO!-

obJ.ou§, ťyJ-oggneli UKY
r _8€ Jen PrO f}O]llZO!-

tální kónpenzaěňí pobyby Óěí sxiáaá řlastně ze tří
neuronových oblouků (óbr. 5.1..S.)o Aferentní vlákna
ze semieirkulárníeh kanál}nl jdou d"o tzvl vestibulár-
ního jádra, které je na rozbraní prod"louŽgé míchy a
nŮstku; zde jsou _synapticky spoJena § vlákny 2. B€ll-
romr vestibulární dráhy. Pokračují pak vzhůru v lám-cí tzv. etředního long-itudinálníňo iascikulu k jádrú![
okohybných nervů, a to v důsled"ku částeěného překří;
žerrí tak, áe vysilají excltační vlákna do jád.ia N IÍI
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téže a do jádra }T VI opačné strany a vlákna tnhibiční
d,o jádra trl ťI téáe a do jádra N IT1 opaěné strany,
éírriŽ §e tyto protiiclad.né vlJ.vy vxájemně anulují, na-
eházejÍ-lí se očj- v primární poloze (viz itOBTi§SONr1971)"
Adekvátnínn podrrět em ?estibulo-,oku}árního kom^oenzaění-
ho ref lex"rr j e zryc}rlení hlavy , jež se přenáší na pohyb
end.otrymfy v půlkruhovitýeh kanálcích a na pohyby oto*
iítů" /Jak známo, Ize nystagnij.cké oční pohyby vyvolat
též kalorj-ckou ( tepelnou) stinulací vegtibulárníno apa*
rátu, eoŽ §e ovŠem vymyká naŠemu támatu./ itla výslec]"nou
inťormaci nrá silný vlív retíkulární ťormace střed"ního
nrozku a ruůstku (nbl*ollr-TYG a D§LL, L962i ROBI;isOi\T, 19?1),

6. Je nutno zdůraznit íntegrační ro}i můstkové
retikulární formace, ExperimentáIní data, aískaná je-
jím přímýrn elektrickýn drážďěním ukazují, áa z T1 Lze
řyvolat 'áa}cad,i*ké i pomalé "sled.ovací" pohyby 9čí,járož i fixaci pohledu zce]a pod"obnou přirozerrým ťíxa-
ÓÍm (C0I1E1{ a Fl}LDillA§, t36§; C0l{Eiť, K0&{ATSIjZA:7,7 a BEN-
JEP., 1968; GO§BEL et al", 19T}; COHEil a K0I,IíAŤSUZAKI,
LgV2). Iyto poitybyo vyvoland d,rážd,ěním retikulární ťor-
maee, měiy nb;ebst;;li konstantnírychlost, kratší }aten-
cj- *ež pohyby rryvolané z jíných partií mozku nebo ino-
zečku, á arnpritud"a ůeviací pohled"ir byla úměrná ťrekven-
cí umělé stímulace, eož svěd.čí o integraci :rervové ak-
tivity (JOIIEII a KOmarsUZAKr, L972)- Ják je znárno (odd.
5.2)t zd přirozených pod;,rínek činnosti zrakového §y§-
iénu" je rýchj-ost bataaicnych po}rybů očí v podstatě ta*
ké koňstantní, každopádně není ov]-ívnite].ná niěím mi-
mo arnplitutiy Šakádyr- která je ovŠeq naprosramován,*
napřed., Z,ďá se tedy, Že retiku}ární formaee můstku je
jakýmsi výpoěetním a programují.cín střediskem oko-
ňvUi:éno systému, ieĚ vysÍ"tá ná svém výstu,lu přesně^
d-ef inované pŤíkázý ,J< provedení konjugovaných pohybů
očí) do ;ednbtlJ,v;řc}r okohybných motoriekych conter.
ilinoíro autorů §e pokusilo mode]-ovat tuto _íntegraěni.
činnost centráln-ích mechanizmů kompJ"exního okohybného
regulovanóho s;ysiému (viz např, §'IARI{, 196ts; COOK a
§IIilK, 196s, ,iiÓBI1,l$ol{, 1??1 o. L?v3) - ii_těchto pokusů
& ze §rCIvnanl § ťyzí.o1o61ickýnri .daty pJ-yne , Že s vy-
jinr}cou několika mála jeďnodušších čásií a mechariigmů
Óku]"omotorického systému systém pracuja vy§oce ne]"i-
neárně.

j§a obr" 5"L4 je uveůeno zj*dnodrršené schenra
}ilavní*}r o}<ohybných $rqh. v centrálnír* i::,ervogén systé-
mr"l podle ltOEIt SCIitA ( 19 6S) : lfe jloka]_izovane j sím j 9
s gsi épr ;vqs.t i"bLrl +Tní.. I*í_ *{*ac e 

_ 
o r;u * 

| lost 5" p ohybů_ }rla*
icn jad"er pŤenášejí meďíá}nim 1orr-

gituOiálním svazkem přírno d"o jader okohybných nervů,
ÓaicuO jde příka,z do dvan:ictr vrrějšíeh oěních svalú.
Uasovc,ú ín*egraci pro,,rad.J- íf,e retiku}ární ťornace
nrĚstku a mozečeir.
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Svstém pgma}ého sleÉování je řízerr z,rakovou

inrorrn porr.ynu obrazlr pCI sít*
nici prayd"ěpocjobně z okeip5"tální a" před"o}tcipítálni
mozkové kůrry (ob}asti L7, 16, 19 d.]_e ]3rodmanna} _a,.z horních hi,boJ.tru" cí]_em je fixaceo ted"y zaehování
prakticky nulové rycirJ"osti pohybu obra:zu po síi:rrie i.
informaob o ryehloŠti obrazu postupuje praÝd,épud,obrré
,a kůry v ri*mci T nitřní kortiko-tektá}ní dra}i; +o,jade:,
oxotrylnYch nervůr přeCI retilt,*]"ární ťormaci střeůníbo
n.ozkii, kd.e §e spojuje § informaeí, o rych}osti, při-
cházející §eI& 3 horních hrbolitú.

Sa@ je §srr'osystém.s ugavřenou
;eanotffiz§Utuou vabbolr (clgsed"-loop)
ňezi polohou o6razu a pÓlohou fovtl;l; sakád"a má zhru-
ba stá;nor.r anplitudr-r jak_o je _vzd,álenost uezi těnito
boď,y ná sítniói, ovšem s oi,.aěným znamén}cen (F]Ii{DER
a. h|yE, 196}; }'ilC.tJ§n 19?1}" Jrťornace 0 polaze obranu
rra síLnici je 

" - piavei.špogobně př,eq asocj-ašní korové
spoje ze zrákových oblastí okeipitá].ní lcůr.y ďo
froňtá}ní r,r,ozkcvó kůr.y (obJ"ast ú), přj.cercž §e zdá,
že jeďnotlj-vá místa zrakových polÍ frontá]"ní ků:,y jsou
speóiťitcována podJ"e anrpl5"tudy sakqdn !eůy Že informa-
ee o ve]j.i<ostj_ a směrr_l sakad, je kód.ovd,rra poď}e 1o-
kalizace & area 8. §eetupuje (kortiko-br_rlbární d"rahou}
d.o retikulární formaee můetlruo kde jsou pravďěpodobrrě
ďva trluJ-zní generátory (sakád.y jsou vyt;avovány rpůsobem
|!11še-.,o.ebo rric'') l jed.én pro příkazy okuJ_onrotor.j.otým Já-
drůnr k pohJ-ed,ům zleva dopravan irriciované z j-evé Líiaz-
kové henisf éry, d i,u}rý pro .přík ?^ry_ ,k pohledůrn zprava
dolevan inie íova,né z pravé hemisféry"

iieqeenčqj s:,sténr dostává .příkazy z .korových ob-
]-astí ffiextrahována zraková i nf crrnace
o rozdílu v pÓ}oze ói:razů téhož předmětu (stlmlilaěn+*
ho vzorkre) ř}a sítnicíc}r obou očí" Je vedena (vniiřní
kortiko-tektální d"rahou) do mozkového kmene, odkud
po upracování info:,rriace \r retikulárrrí fcrriLri*i etřeóní-
n"o nňzkr: přeehází v podobě příkarů d,o jader okohyb*
nýcb nervi ( ROBTi\S0}t, 19 68, 19?3) 

"

).2 SelkÉr3ické pghyby

Jgou to konjugované velmi rychJ.é pohyby qbqu očí
nezi d-věme ťj_xaeeňi pohl*d.u na přodmět poáorování,
nejčastějí voluntárnÍ, J"ak již bylo řečeno l z& běžnýeh
poámínek-neďoved.ene vů]"í vybavit Jiné _po[yby očí r:ež-
ii tyto. J§ou to v]-astně nej,t_ypičtější oční pohybyo
součásně to jsou nejryeh]_ejší pohyby, jalrých je orga*
nismus ,růbee schopen. Ke vzniku typieké sakády je
nutná stimu]-ace p-eriferní sítnice: rr tzrr. práz,dném
poj"i a, ve tnré ma}í sakád"y pomalejší průběh a delší
trvání ( BECIffi.Ii a FUCHS, 19 6' ) .
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Amp}ituda sakadických pohybů očí může !ýt velmí
různá: zhruba od 0r3-0r5" do 60 i více stupnů. Z toho,
áe většina ].idí ned.ovede vyvo}at volurrtární sakád.u
řřuiĚi:řž ó;]",--ů"u"ú;ě ráaá-áůtor'n, Xu rozsah od" 0o
d"o 0rJ' tvoří tgvn okulomotorícké páeno necít}ivosti
(d"ead" z*ne: RA§}IBASS, 1y61; YOUi{G, }9 ú6) . i,{apz,oti to-
mll jiní autoři (např" BOYCE, }9Q?; CORN§ITEET, r.979,
,{yl{Ái,í a §ŤEI§I,,tAi\], 1gr:) považují d"okonce nik,:osalcád.y
(arrplituda kolem 10! í kratší - vyz oddí]" 1:;} za drob*
né sakáoy ee_sb§ jnýry _rneehanizmen} jako makrosaklay,
Z toho by ovšen vyplývalon že zona necit]"ivosti prak-
t i *]::r .:i_.rfi;:;;:,.-{:i.r j.,j, tato o*ázixa mŮŽe eouviset § Taz^
měry eentrální ťovey a tedy iéž § často pozorCIvaným
"ned.otahováním'l sakad za pohyby terěe; také jsmq pozo-
rovali, le polcusné oeoby se spqkojovaly s přiblížením
pohledu ďo vzdálenosti 0rJ-Or5" oo tel,Če.

Laterrce sakad, lépe řečeiro jejlc}:" r*akční d"oba,
trvá kolem 190*230 msl je*lí přítoilieí} zz,akový podnět
a jqou-li vudálerrost a směr" pohybu ,r9pš9q_p_řqsně deťi-
novány; z,tvisí od amptítud.y poh.7bur ( "!-' ''r,4 l : .: i
BAF.TZ; L962, Lg66i §A§LOITo J-9{:7; FijCHS, l9?1) " S rŮs_
tem míry neurěitosti terčel jakož í § jinými nároky
na okoh1,66;i aparát a na zrakavý systém_ ja.io celek
roste před"evěím reakČní doba sakad (ilTA,iAK, 1970, 1971;
;iYiliAl$, i9?3). ReakČní doba sakad reaguje yůbec ve}rri
eit}iyě na ušechny v}ivy, působící l1a urakovou inťor-
mac1, která sakáely vyvo}ává. U praviďelnýeh skoků
terěe nezj_ d"věma polohai"li, t. j. jsou-li dvě polohy j"

doba změny polohy terČe z:*ela pra.viďe}né a tedy úplně
před.povóďite}né, může §e rea}tční doba pravidelnýeh
sakaď", jim5"ž ho naše oój- sJ-edujío postupně zkre,eovat,
popřípadé až ďo nuly nebo d.okorrce d,o negativních hoď*
no,i;o teďy tako že sakád.y před.bíhají terč (S,IAi]*i et al",
L'l62}.

GAj]ERSEK (1963a,b), jenž zkouma]- závislost reak*
ční doby sakaůj-ckýeir pohybů očí :ia věku, z}istj.]-, že
§e tato-s yěklni dětí d,o X2 let zkracuje, a oů toho vě*
ku zůstává už p::akti-cky neměnnou; u šestiletýeh to by-
}o v průměru 400 ms, u sed.miletých 310 ms atd,., aatím-
c0 u dvanáctiletých a starších včetně dospělých je
podle něj reakční doba v průměru 22O ms" Zjistil také,
že zhruirá od" věku 8let je průněrná reakění doba ho-
rizontálníeh sakadic}<ých pohybů kratší nežli sakad_
vertikálních a u sakad. směrem doprava významně kratší
lež eíBěrem dolů? re§p. doleva. Pod,obné výsledky získa-
1a už předtíiii IIYDEOVÁ (1959, poLlze § tím rozdíleiri,
že u některych jed.5"nců naměřila kratší reaitční d"obu
(P,n) sakaď zpraíra d.o]"eva nežli opaěně. 3iíčina těcht+
rozd,Íj.Ů není zatím objasněna, Aní HYDj:]OVA, aní GABEFr*
§EK nezjj.si;ilj" kore}aei fi dontj"nancí xrozkov.ých hemis-
ťer (praváetvím, re§p. leyáctvíra} nebo § tzrr. vedou-
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{::Ím ok§m. GAB]!R§iK vyslovíJ" hypotezu o v}ivu zpŮoobu
čtení zleva ďopt,ava, caž se vŠak ve svět]-e souóasných
zrralostí o regulaci sakad"ickéhg pod"systému zd.á být po-
někr:d násilnýrrr. § jeho výs}edky nejsou zce]"a v sot"l]"a-
riu výsledky EARťZOVY (1962), jenŽ nezjj-st11 rgzd.ÍI
v RD sakad dopreva e d.oJ"eva, zJístil všakl že."§?k+W
nenšíeh anpJ"itud směrem d.oprava ruají relaiívně delší
:i9r_kdež"to,d"louhé sairády tímtéž snrěrenr relatívně icrat-
ší F.D. ,iení jiston zd"a BARTZ ve svych pokusee}i uváŽíl
vĚechny proměnné, jeŽ mohly ovlivnit riD jeho sakad,:
Fod.le našich ďosud" nepublikovan$ch vysled.ků neodd"ělí-
te]"nou funkění součástí regula.ee oakaůíekýeh očních
pohybů jg nnechanizmus statistickéilo předvídání, jenž
§e uplatňuje jak v případě jak jsme vid"ěli výše
úplně před.vídatel4ých pohybů terře9 tak i v případ,ě
jejíe}r nepřed"vídate]-nosti (obr" 5 "2.1) . Tyto výsJ.ed.ky
nejsou v rozporu se souěasrými názory o r"egulac5- oě*
ních pohybŮ (§,I'Aifi et a}", §}A;iI{, 1968; ROFII{§OI{,
}r?3} "

Kratší reakční dobu yertikálníe}: sakadických po-
irybů směrem nahoru uvád"Í GABEH§Jťi (}963 a) rr souvis}ost
§ tínn že reflektorické pohyby víče}i (mrkárrí) jsou pro-
vázeny rychlými pohyby očí vz}růru (vj"z A]]LER, 1959).
Jako alterrrativui uvádí souvis].osŤ § obranným reťle-
xem* i{apratj- tomu rí{OloiAS ("1969), jenž stud,oval d.yna-
miku sakad"ických pohybů, irrterpretuje čascrvé roz:ciíly
v pniběhu }rorizantálních a vertikálních gakad, rróet-
ně jejich la,bence, jako násled.ek rczd-Ílů v elasti*itě
sva]-ú" Je jísto, že mechanika okohybného apar,átu (COt*
],Ii,T§, 1971) sehrává také určitou rolí,, spíš §e však
projevuje na prli.běhu pohybu rreáli na jeiro tra-tentnÍ"
f,ázi- a hlavně v ton, ře u vertiká]-níeh pohybů jsou
nno}rem složitějšínr zpúsobein zaa*6ažavány skupiny růz-
ných extraokulárníc]r svalů.

\ryi{il:alJS§ (1967) ukonmal záviglost ůasovýci: cha-
rakt*rístik sakadických po}rybů oČí iltl jasu terěe a
zjistil }rlavně u}cracování RD sa}cad s ::ůstem jasu pod,-
n"ětu a je}ro kontrastu vůči pozad"Í.

Maxímá].ní 1ychlost sakády je podte íEiSťHilI;\,iEftA
(1:)4) ko]"em o0O"/§ek,, kdeŽta poflle jiných autorů(viz rrapř" .|"Uí]:{§l }971} kolen JíJQ*Isek., zatímco i{y-
D.E;OVA (L959} ziiebila^ žc u sakad ve}ré arnp}íbudy
mŮže d"osahovat az i.}r0*/sek, };iaxima ryehJ-osti je dosa*
áeno u kratŠÍch sakad zhruba v polovíně poh,ybu, u del-
šÍ,ch §e toto maximum posouvá do prrrní poroviny p0-
lrybuo tedy jejic}r d_ecelerace je o n§eo pomal_ejši neŽ-
1i akce]_erace (iiYDEOvAn tg59; JAii§,ú§, 1965) , vcelku
však rychlost narústá a k]-esá ( je akJ:íviré trrzděna)
ve}mi rychle & rovnoměnně, x,ycJ:loet CIakad,íckého poh,;i-
llil ani jeho zrycl:,lenÍ, a d.ece}erace i:iezávisÍ, na rrŮ}i
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ůbr"5.,2.}. }i*stogramy frekvenee }atentníeh d"ob sairaďiekýeh
Fghyb,5_ očí ra, růzrró r{edvid.atelnCI§ti porybn pod*
netul tr * prei{ticky aáhod.ná poloha í časn 2 3
pse*d.onáhoůná po]-ohe: §Ťejnornérný časo 3 -p§ery
áonáhoďn.ý óas, pi;ed.v,Ld.ate}ná po}oita, 4 - praví-
aelné poiohové i časové intervaiy ivýstreďky od
3 poku-snýoh osobi, Za1ínavý je h}avně výskyt 3a-
tenaÍ. ů-ž00 ms: jejích počet s rristem přeůvíd,a*
te}nCIsti stompár-nieméně aní v případ.§ úpXné
přeďviáate3noŠtí agela nemízí
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č]-ověka arri n& jeho pl,axi; e vičenírn a tréningem je
neLze zvý§it. t{á d.ruhé straně vliv seda,biv a alkoho}u
y-:,,ehlost sakad, rpomaluj * ( gsfi;;OPl', J"ý68; _t"-ii.Al,iCii n_ 19 á9 ;
EECKER a FUCj{§o 1969). Také §e to r_rdává po únavě
(Bjl0Ki:jll a FuCri§, ]yo9)n ďokon*e xř p§ l-irod,j-novó saka*
d"ieké aktivitě, nani sg vŠali_negodařilo aní.dvě a pů}*
hod"inovCIu vy§oce nároČnou zátéŽí vyvolat významnjr vliv
únavy rra průběh sakad,,

Pohyby smérem d,o*třed"ívým (xe selcund"árních polah
do polohy-prlmární) jsau o něcc rychlej_ší než]-i pohy-
i:y ÓOstřeOivé" |alcé existuje určitá přímá závislJst
r,"lc]r]"osti sakadického po}ryklu na velikostí jeho ar*pli-
túd"y *,"např. 2-stupnové saká{y rlc.sahr-ljí zh5Lrb*L rye}rlos-
bi ZOC' /sek", kd.eŽto 20*gtupiiové kolen +5a" / sek. (;n*-
FU§, 1965). T zryehlení a d.cee}e]:ace jsou částe§ně zá-
visié na applitu{ě: d}e JAii*USE je ascelBrace")"-sakáůy
asi ]-5.0ůO"7§ek.'9 20'-sakády a.gi 20, ůOu*/sella ( 19á5).

Je]:l':l:li i;T,:,:,nrl.Í i:*}:.lh :r .i]".'h?.']..,rsj:l"i,;il-|; rj]Ťil,t*"
vuje se v uvertrené rávistbstí'enaha s},stérnu § áX:racova-
nÍ"tz,vání velkýerr sakaď. Závj-slosL ryciilosti na anrp}i-*
t"rd.ě není ovšern lineární, takže trvání sakad přee e jen
§ r"ůstem arirplitudy narůstá tRžn hJ,avně všaii "v :,ozsahu
velmi malýcii s;:kaÓ. ( mezi O, 5' : 3') . Ne jfiypič b ě j ší se-
ttády, tedy ty § anplítudou kolen j*lr-20*, trvají od.
agí 4CI-45 do 60 nis.

/,lrvání, jeCn"otlivých sakad téže aruptritud,y z8. ji-
nak stejných podmrnek vykazuje ůoetí zrwóný rozptyJ.
podle ;IAi.BU§E (19b5) až ].O-}5 ms. Pozorova}i jqme ta*
}íé interind j.vj.duální r,ozůíJ-y ,\r rCIzmezí ďa t 24%, ač*
koliv .íARtsU§ (1965) - růá een ža n*, na}óm počtu pokus*
ných osob - v prťlrn§u"u z§"aleka až takový interj-r:"d.ivid,ui*
álnÍ rozptyI nez jrst í} ",/

V sou]-ad.u § tenderre .i c0 nožná nejkratšího irvání
sakadiqkých pohybů je tenderrec zrycirJ-ování velkýeh sa-
kad poe}ropítelná, uvild,anníme*}i §io že ď*ba etrávená
v}astnír,r rychlým pohybem jo z trled.iska vj"d"ění utracena.
Bylo zji"§těno, že zrak v průbělru sakad,j.ck6ho pohybu
není sehopen vnímání, třebaňe v některých výjimečnýeh
případec}r, např" při působení v*lmí intenrivního nebo
kontrastn{ho zďroje (příný po}ileó ďo slunce), vznikne
zrakavý vjem gvítící óáry, qaž je všalt s největší
pravd.ěpod,obností násleďný paobraz, vznikJ-ý pruůkou }o-
kální adaptaeÍ. Paobrazem j* asj- tóá lj-ohoběžníkovít5?
tvar ŤY obrazovkyn vnínraný pří vellcýc}:. sakedickýah
pelhybech očí směrem od ní d,o tmy. ldesekropnost vnímání
v průběhu sakáůy tabíá rrení způsoL,ena tím, že je pqhyb
obrazu po sítnibí přÍliš r,ychlý na to, eb,y světej"ný
tok dopádající na jednot}ívé receptory staěil k v}řvo-
lání nádpránové odézvyn nýbrř aktivní, íru:ibieí, kberá



zaěíná d"okonge nějakých j0-40 ns před. exekucí pohytru
a kr,átkou ďctiu takó sakádu přetrvává. fato j"nhíhice
nTá pravďěpod"o}:ně centrá}ní původ (viz LAťOU}il lj62;
\rO&K&Á1{1,{ et al., 19u"i). l,rITltAt{tr §e svými spmJ-upra,cov-
níky (1i?0 arb, c) popnal některé ehax,akteristieké ťy-
§y téic ínhibice"

Základ"ní ťunkcí sakadj-ckýeh oěních pohybri je změ*
na ťíxačníoh bodů v co nejkrat§í d.obě e v tom smynlu,
že p<lhyb uvede obraz d"aného obje}etu do foveá]-ní ob]-as-
ti, jeŽ je n hled.íska rog]"iŠovací schopnonti ( jaeů i
barev) neje ítlivějším rnístem sítnice" Z h}ediska vid.ě-
ní, ted,y získání zx,akové informace, jsou proto To§*
hodujícírni fixační přeetávky il;ezi jednotJ"ivýnii sakáda-
mi. ťyto nejsou totožny s reakční dobou sakad", třebaže
v přirozenýeh pod.mírrkáci:n kd.y napříklari ,garni r-rrěujeme
teupo své zrakové práce (čtení textu, prohlížení obráz-
ku, kontrola výrobků v průmyslu a pod".), §e někďy kvů*
li jednoduchosti s určitou volnoeti § FtD ztotoŽnujÍ.

Ťr,vání fixaěních přestávek nás d"o urči|é :níry
i.nformuje o j"nformativní hoo.notě viděnóho (podnětů).
PoněvadŽ trvání jeůnotJ"ivýcir salrad" ja v prax5- relativ-
ně stálé, závLsí čas, li bývají*í k v.ta.stní vjemové
čj_n:rrasti zraku, od relativníb.o ts:.vác.í fíxačnÍch pauz
e. cld počtu vrnezeřenýc}: sakad" V px"ůrněru je k d,isposi-
ci pro fíxaci" očí (vidění} asi 9>i, ce].ko_vóho času
a jen 5'Í, nebo néně připaďá na (makro)sakády.

lrrrrp}íirrda^sakad, pů.e sahab jak u.ž bylo řečeno
od zhruba 0r5" dt; ÓO* a extrérrně i více e člověk ji

uŽ nemůže * podobně jako směr sakády - v pr,ůbě}ru pohy-
bu (a vlastně uá anj- několik desíte}"" m5"]-isekund před
ninr) změnj_-b. /,{ posl*dní, době se připisLrjí také nikro*
eakáCám meeh,anizí&I}g a .rlastnosti sp,clečné s makrosaká-
dargi * s-i, l4 * *:r,l;+:il* -r*,"ty r.l ,:, 1;__i ],:,:-:;"ti" ,,:..,i,,.í13.'_],_,,. :]"li_l,"'i_: t,;,{
rozšířit aŽ k nělcolíka Úh].ovým ra5.riutánr",/ ,.1 prakfiických
poďmínkáctr jsc.l1-l však nejčastějšími sak,Ílď.y Cc; 15*; BA-
i{trLt, A]]LSI]OVa a §IARK (},975) v exterieru npměřili aa
chůze po sídlišti 8b,{a sa.kaďi*kýeh pot,rybů i3' a kratších.
]riá-ti ;loliled lrez polrybu i:lavy zagáhnout cÍ} e J errž 3 egd předchozí ťixace v;:d.álen více než i5-20*, obyčej-
ně §e io d;je dvěmao něl*d3r dokon*e třerna sak*ídami, fis-
zj- nimíž je krátkáo irěkdy jen 40*b0 ms, niejěastěji
ko}ern, 120-1ú,J mg trvající pa,uza, 3Íá přirozeně nerrrůže*
ma považovat za fixační piestávku, ba ani z& nořmální
reakční dobu po ní nágleůu;íeí sakáďy, pt,otože je pří*
lis krátká. Frotc nělcteřÍ autoři (viz §ECi(E.. a FI]CI{Sl
1}69) tvrďío ťe průběh celé takcv,d ďvoj- nebo trojsa*
lcád,y je naprogramovárt jeňtě před začátkenr první Bal*á:dy. i]§Ci,.lEI? a ilUCi{S exper5_mentorrali § vel}.:Jirri (+0*;
sakádailri. l]rrthou sakáďrin itterá v tomto případě tvoříla
jerr asi lCI ?,l (teůy kolern 4') a celkové Ýzd"álenosti
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nezí f ixačními bodv ( BECKER . ]-97 ?) . nazýva:tí korekění
sakád"ou; pozoraval.i ji dckonce i za tnry {BECKB|{ a
KLEII,]r 7973)t aČkoliv ve tmě §e charakter sakad. znaě-
ně mění. Průměrná latertce kcnekčních sakad" za pří*
tomnosti terěe í ye tmě je ntejnál L7T a ]"3ů nrs"
Korekční oakád"y měJ"y pokažůé stejqý směr jako hlavní
sakád"a" Podle EECKE§,A a FUC1{SE jsou všeehn3, ryeh]"é
pořryby oěí (nebq při.nejmenším ty, jejichž anrplítud.aje irětěí než 1l*) přěd,progz,anrovány už jako dvousaká*
d-o yé .

Ý, Ťyto zá,r(ry nejsou v soulaďu s našimi výsled.ky
(IvmirÁK á Hr,avAčlrÁ, Igtl; lilA§ÁK, 19?5}; pozorovali jáme
totiž typieky

a/ krátkó irrezíinter,va}yn trvajíoí v průměru
}20*130 mg, někdy však také Jen 40-9ů ms,

b/ d.voj* i trojsakááfivé pohyby, z nichž korekční
sakád"y tvořily často mnohem větší, ěást ce}é arnplituďy
než BllcKEltEM a FUCH§3I!{ uvád"ěnýei: la%,

cl J0: i {.O*strrpňové sakády neďě3.ené, teďy vůbee
bez korekčních sakad a

ď/ v někter$ch případeeh také korekční sakády
opačnýrr sm§rem nežli byl sriněr h]"avní sakáďy o příčemž
tato směř,ovala vřdy správně, jenže "přestře].5.}a'l; ty*
to korekční sakád}l měly nlatencili téměř vždy velmi
krátkou, např* 50-70 ms (cbr"1-2*2)"

Pod"]"e našoho názoru lre stěží souh]_asít s tírii,
že by tyto korekění eakád.y byly před.progranovány vý-
hrad"ně přeů zaěátkem h]"avní sakády, avšak aní krátkýj-nterval 40*90 m§ neize zřejrně povaŽovat za pravoLl
latenci korekční saká&y, Ve svět].e současnýeh názorů
o rreurofyziologii eakad.ícké reguJ_ace (ROBI}T§O}T, }96S;
BÁCH-Y-H]'IA, 197}; t{acKÁY, 197]) nevidíme ďůvoáo proč
by zpracování informage n f,ovey nemělo poknačovat
ještě i v průběhu h}avní sakády a Fo ní" T,ze si d,oce-
1a ůobře přeůstarj"t, že reguJ"aění mechanLnmy zaónoul
současně upracevávat ínformaeí CI směru i inťormací
CI přesné loka}izaei terče (o ampJ-ítudě pohybu), jak-
mí]-e obr"az tohoto d,opadne na periťerii gÍ.tnj-oe, avŠak
zpracování jeďnodušší j-nťorma*e o srněru d.okončí mnohem
d,říve a proto přemístí pohled b 1 í ž e k t e r ě i
a až ted" d.okoněí zpracování strožítější inťorrnaee 0
jeho poJ.oze. TomLl v naších experimentech nasvěd.ěovalo
i to, že zatímco v případě většíeh vzd,áleností mezi
terěem a ťoveou pokraěovala d"ruhá (ttkorekóní'') sakáďa
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praktíeky vždy stejným směrem (pnvnÍ '|ned.otá}r16") l.,
v případé relátivně lcrát,týoh vzdá]-eností (do L1-2r*
doŠto- ve}mi óasto nejdřívb k "přestřelení" & ďnuiiá sŘ*
káda Ýra,ce}-a pohled.. Ťerito ťakt odh"aluje téŽ pravůě*
pááóir"ááiňi-p6*átr* tdto regu}aceo půsoĚící rra.' baxi
předvídání (anticipace} .

lů o áe §jr0iiiiii n€po%úťova]" ítknrekČnÍ" sakád"y n

které by zaL,Íra.}y větší část arnpl5"tudy kompletního
pohybu neŽ |0zr9 souvísí aei § j.Ím pouŽitou netodíkou
bt j"mulace. }iad"a autorů je považuj* aa běžný j*v {DODú§I
190?; COBJ3 a htiO$§l 1926; JCI}{NSO§ a §tSMIl{ti, }96.i; BA-
_ililI,'a §TAEKn t9?5}" §íee tsÁ}$,.{ACK (19T0) podobné p0*
}ryby s krátkou 1*,tenci povaĚ,*-:rail ra abnonnáJ"nÍ, neprs*
ti tomu BAlílIL, §ť§TLlů\rA a §půj"Lrpracovníej" (X3T5}
oprávně konstatujín že jde 0 jev zcela norrrální. Fod*
le na.šich výsled"ků nenůže být pochyb $ tom, že jsou
něčí_m normální,m. EAiilLL §e StAliKE&& v jiné práei (L975)
uvádějÍ, víeedílné sakády v souvj"slost § únavou" My
jsme je však typicky pozorovali bez výjirnky u všech
ňokusďch osob- běžně už od zaěátku měření, ovšem pů-
Šobením oslnění Jejicb výsttyt statísticky výzrramně
stoupa1 (iUeir.q,r, 1971a, b; vLz 2. d"í]" příručky) .

Také Pfi,ABLAi,jC a JEA}{iiiilROD (19T5) tvrůí, ža hypo-
teza o před,programování není správná. Sami však.pova-
žu!í rrátt<ý- interval nrezi hlavní a korekční sakádou
ua pravou latenci. Ted,y kažůá korekční sakád,a je pro-
gramována individuálně a zpětná vazba ze. sitnice _jejejím nutným před"pokladem"- Zdaleke ne kaidý velký
řyórrry ponýb óei ;e dle nich víeesakádový a za korek-
ční lze- považovat pouzo sakáůu g krátkou latencí"

Krátká ].atence korekěnÍch sakad podle PRABLANCA
& JEAI{I{§RODA nesouvisí s ve]"ikostí chyby (amplitud,y
korekční sakád"y), V.ysvětlují ji možgým přispěním "ef e-
rentních signá}ů od příkazu k irlpvní sakádě", což 8z-
načují za táv" vnítřní zpětnou vazbu., která by někde
na úřovní můstkové retikulární ťormace (ť,íEjj§R a DAROFF,
L972) rnohla zkrátit nomální dráhu sakadické regulaee"
Io by ovše;n znamerra.Jo, že sakadický podsysiém rná v}a-
stně dva.4egr;}ační rrbvod"y jed.en pro hrubší.! druhý(rychtejší:T pro jerrnější zaěílení: +)

+1 BECK1IR tL976) v polemíce § PI1ABLArTCE1r{ a JjlAl{l{E*
RODEIfr přípouštÍ, že by mimosítnieová zpětná vazba rnoh-
}a mít pod,íJ" na přÍ.pravě korekční sakád3r" Avšak tento
o§rurh má prý ma}ou přesnost a tqdy u vŠeeh etryb d"o 2*
3u je ke korekci nutná sítnícová zpětná vazba, caž
zrramená, že J-atene* tn.knvá fikorekění'| sakád"y blrd.e stej-
ně á]"ouhá Jako,normálrrí reakňrtí d.oba h}avní sakády,

-,aI\ia d"rui?e sfirar:ě 5e-ri prý ciryná pril:.S-řeÍÚa-(přáa'f,5o),
}atenee je ve]"nrl krátká, ale taková t'korekce" je pí"ý
ste.ině nepřesná jako prvnín }:.}avní saiťáďa" Jak §e z,d.á,
B§CK§R zňe ustupuje od hypotézy předprosramgvánÍ korek*
čních gakaď,
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že sýstén lrolí nóvou s t r e .L e g í í. Ěnr,amnSOIlt
(1970i §R]-,Ái§DSON a FLE§IING, L}"trU ee pokusil tuto
eharakteristiku sakad.ického podsystému vyjád.řit v tzv.
teorii satisfakěnÍ regu]-ace (satisfaction eontrol

Je nospornón že Břesnost rásahu sakaďiekýeh po*
hybů 3e jej:_Óh ve.j.mj" a&težitou trlastnoslí a že tato
p-ře snňst-nŮtně rávisí na vnďálenosti mezí terčem a
řoveou, tedy na amp}itr"rd"ě (J0l{Iii§ůi\i, 19b3; iFíjnB§§. a.
DAROFF', rlri; §ittA}iíD§O:{ a FtJtfrTi'{G g !9T4}, Okohybný
s.vsténi"se § tínto požadavlrem musí navíc vypořádat
nájvatší možnou ryóhlost_l, coř je drurhou důležitotl
pc,á:nínkou a vtr.astnogtí sff"kad,j_ckóiro pod.systónu, 7, to-
Íro plyne , že okohybný syetóm rnusí ad* pracovat il€*
todólt uróíté pravděBgdobnostní stí,at9gie * t. j. rych-
1é vo}by takové skládUy poirygT{ Fterá.Fy_so pokud rngž-
11o s nejmenšímí *hybamJ. vypořád"a}a s úko}em,jako*cel*
kem. Poivrdí]-y to i naše frbXusy § terčemn přónrísiova*
ným náhotj.ně, pokud jde o po}ohre, aJ-e v pravideJ"ných
čásových interva]"ecňl zkrácování těchto ínterva}ů
Á Z}a- až na 1}0 irrs veďlo k merršÍ.mu růstu chyi:o treŽ

p§inciple - Ifi§q4ROYIe, §RLÁl{D§Ot§ et al"__t L973)r_kte-
rá.;e : na_q9?d{} od před.stavy_o optimální._regulaci

jasďn příklad.em teorie pravděpod.obnostně predik-
tivní" illísto maximalisace ěi m.ínirnalísage nějaké ťunk-
§Br áíž by se ďosahoval urěí-tý optimální stav systému,
přědňokláaá strategíl í!§ nrěítou vg].nější specifikae í
áosaŽeni jed.noho z& stejně žád.oucích stavů" (§RLAND§0l{
a FLEMTNG, 1974)" Pod,le tóto teorie je tz.ro nenrčitost
systénu - ponineme*li anatomj_cká omezení (velíkost
vjemových poli periťerní sítnice) - závislá jen na tr-
váni stimulaee á_na poloz,e od fovey ,(t1v. cttvp9)., Zá-
vislost rra trváni pod,nětu je nelineární a nepříná;
§ růstem tohoto řasového perametru do 80-120 ms neur-
ďitost prud-ce k}esá, ov§em pak uŽ z.ústává prakticky
neměnnou" Tedy u nad,prahových poonětú, působících na
periťerlí sí!{9i nejméně 12P_mq, ca{ .je v_praxi ďa-
leko nejčastější přípao, zůstává v pod"state .už jen
závís}ost neuyěitosti na poloze; ta je příná a také
nelineární (nedotaŽení pohybu je mnohem větsí u vyš-

ších vzd,áleností), caá je v soulad,u s daty jiných auto-
rů (víz např. 'ťťESTHEIMER, L954i ROBlN§CIl§, 1964}. Zd.e
jd.e o d.va momenty: předpokládaný smér pohybu a rrlagt-
ňí polobu" Autoři eitu;Í výrok ST"-CYRA a FENDERA
( J"9o9 ) * že ,,ge ndá, že okohybaý systém potřebu je vědět
pouze § jakousi $$;proeentní pravděpodobnostÍ, rďa
Žraková osa srrrěřu j e doleva nebo d"oprava od f ixační
znaěkyo abý mohl zaéít pohybtt a na pod.klad"ě vlastních
g.4perirnentů přicházejí k závěrun shodnému § naší.m (t!lA-
ŇÁKn 1971), že zřejmě první využití infornrace §e týlr.á
stanovení sněru (ER],AI{DSON a Fl§MlNG? L974)"
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Eaké KOMODA se spolupracovnÍ,ky dospěli na
záklaďě experimentů k názořur_ že '|se_ _zd,á, že saka-
d,ický regu-laění systém nejdřív vypočítáÝá ,jen směr a
přitrližnou velj_kost sakád.y a až pak sianovi přesnou ve-
iitost sakád.y upřesněním půvoc.ního výpoětu" (KOIvIODA

et aJ-" 9 L973) "

Sakao.ieký podsystém zaěíná tedy pohyb ve chvíli,
kdv sníži]_ poěáteění neurěitost na přijatelnou míruo
a briuríží poh}ed" k terěi s..tím yě!ší pravděpodobpos-
tí-rispěchuo tedy zasaženín óím b}íže k foveá]-ní ob-
lasti'se tárč náeházel" Nézasáhne*li Jej první sakádoun
následuje sakáda d"alší. Co je jejím pod.nětem? Zd.e §e
nánory Íozaházejí; aěko]"i ntoupeňcí mod"elu d.iskrét-
ního Ťíze:ní sakádického mechanizmu (lisampled,-data" $o-
d"el) ještě zd"aleka tnto teoríj. neopustili {vLz FUCH§,
]"97i); kloní §e souóasný :názay k tbnu, áe systém pra-
cu.ie analogově" průběžně (víz KOMODA, FE§ŤI},iGER et al.,
L9i3). ,Io Ěv zňařrenalo, že i velrni krátké intervaly
mezj- sakádafui může využít k získání, nové informace;
nám se zďá pravděpod.Ónnýrnn áe í v takovém přípaďě
hlavní ro]-í sehrává ztair'avá j.nformace o poloze zís-
kaná ;l"Ťlě ďo^začátku první sakády,, 91e dqpracovaná
aá v jejím průběhu" Otévřenou zůstává také otázka po-
d.í}u Ěróprióceptivní infornace z,vnějších oěníeh sÝa-
]-ů" Ta může mít Ll tohoto pod.systélou pouze pomocnou
roli; n5.cnéně někteří autóří be naů touto. rolí zamyš*
lejí' (vl"z GRAi§rT, 19?1; BACH-Y-RITA, 19?1) a j_e mqŽné,
že'v některých případe*h mimovolně probíhajících sakád
(rvch]-á sloŽka vestibulárního a optokj"netického ny§-
taimu), ale šnaů i v některých jinýeh případech, tato
fuňkce-získává na výnni!,lnll. V této souvisloeti J-ze ci-
tovat řqdu praeí 0 -sakadickém s}ed"ování úplně přeďpo*
ví,dateJ"nýeh-ryehlých.pohybů terčoo z nichŽ plyge, ž*očí postúpně i'wrbvnáÝaií kroki' s terěem a souěasně
Uínn řiár, tím víóe nedotáhu;í, nebo práce (např. FUCHS,
L967 anb) § umě]"e def,ormovanou vizuální zpětnou va4-
bou u podnětrr opakujíeího se period"icky ve dvou polo-
b.ách,

I\a sakadícký podsystém působí také řada vyšších
vlivrl z mozlrové kůry i podkorové oblasti" Autoři uvá-
dějí vliv ospalosti- (MIl,§§, 1929) a spánku (FUCHS a
RON, 1968; DEWAN' L97O, IlEHIvlANNl 1971) " 1§a vliv ťarmak
bylÓ už póukáaáno výše" Velmj- význam4ý je vliv.z jiných
sbnzorů á vliv pozornosti* Jak známo, gakad"ické pohy-
by očí jsou jed.ním z projevů tzv" orientační reakee
ě]ověka-a zvířat {téá na pod"něty jíných nodalitr ít&-
přík}ad elughové) a tedy pok}esem jejich frekvence
á změnou skJ-ad.by se projevuje charakterigtické vyhasí*
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uání orientační rea}<ee, rtráeí-trí vyvo}ávající pod"*
něty chax,akte:: ncvostj.n t,j. snižuje-]"i se j*jich
ínťcrniační hodnota tabr, 5"2.3}" i\Taopak pod*ě*ové
souboxnr § vy"eokým ínťormaěrrím obnahem xpůeobují %nFý^
šení ťrekvonce & speeiťiekou reďistribuei gakaáie*
kyeh pohybů (JAREIJ§o 19c5; F§§ŤIliGER, 19?1; FTJCI.ÍS,r"
lgra; ],,,AiiAii, }9?0), Přítom §e potr3-ed, jak by}o zjíš*
těno, fíxuje pouze na některých elementeeh §ouboruo
t. j, na těchn JeĚ jsoul s hl*dj.ska j_dent j"ťj_kae e před*
nnětu, popřípad,ě poilrobnějšího srovnání s pleďrnět3,
pod,obnýmt i reá]"nymi, zobrazeil}mí nebq pamětovýrni )

inťormaěně nejobsařněj§Í. Rozhod"ujíeí v]"j"v r*a frek-
ver:,ci & n& skle.d'bu sakad. nelrrá přťtom ani počet anijas d,anýc}r clenentŮ (.IARj]US, }9o5), jak byehonn se srrad
mohli domnívat a jak ,$e l-ae dočísfi rr některýeh p§y-
ch*logiekýclr- pří::učk.ágh" ?, JA::ItsUSOVIOřI zápJ.eů očních
pehybů jasně vyplývá, ň* jannější, prvky obrasu při-
tahují pohi-ed (ve gtahlstíekém smyslu) jedj"ně ln tom
přípáOě, že ohnah,"ljí ulž5"tečn,;u itiforraacl. Týak-:m
nezjigtj"} arrí vmtah rnezi subjektíT nín r*přednostnová.reím
někiarýeh ba:rev a poětem- sakadickyeh pohybů. Poněvaďž
pravděpgdobnost v;rsokého irďormgčníhc obsahu na obl1p-
sechl jasovýcřl a barevných roxhraníe}ru na různých
ú}rtrech, hranáctrr, oh3rbeeh a popřípadě určitýoh kolďigu-
raeí*Lr (B0žiiov et a}., 19T j) ie rrJšĚío jsou to přeůev*
šÍ,m tyto d.etaily obrazu či zprnóho a obhledového po}en
jeř. npři!*Fují pohled'.'_,,,4 těchto.,prvků jsmu pro saka*
áicté pohyby nejúěinnějšímt pod.něty tyo jež jsor.i §&-
my v poh;rbu ne}ro u níehž i.ze př"ed,pnk}ád"at nójakou
č a § 01r § ri zrněnull u ]"if,i tvářo ul iídské tváře pře*
d,errším očj_ a ústa, v prostřodí pohybiijíeí Ée iíté,
vozi.d"la a pod-

Sz"oirnárrí zárnamů oakad"j"cký"ah" očníeh po}:,ybů
u}eága]-o, ž* u jed"5-neů a ruezí jediri*í ex3"stu$í určíté
spoJ.ečné rysy okul*motorickóiro c}rovárríl s.le taicé
značn.ó intra* g inter"indj"víďuální, rozd"Í}y {-jAH§U§,
tr965)" l'rekvencq ainpl5.tuůová m}cladba sakad"o ale př,e*
devšírn d"!s,bribticg jeánot15"v;,íe}l^ ťixg"*í záví,eí nťl §}sfiOr-nogti ( vj"z např " K0i,{llliliifiLl, a KLiltrii, tr:j"tr}; JAIiBU§ , }9 65 }

a na ,Óko]-u, 
"i 
enž ; e s] eďoťán, JA]iBUS ( }-q úi ) rre j"rai

přesvěd"ěj"vě ukázal na příktrad,eeho Jak ve]-ui s8 ilis-
tribuce sakad"i,eký*}r pohybů mění podle írrstrukce, te-
d.y poeile typr"r eltázky, ittetrOu exp*x,ímentátcr }t}ade
pokuerré osobě předtírrr, než taio aačne prohj"ížet HT*
čj.tor: g*érr,;,

Interj"ndivj"ďr_rá]-ní rozdÍly v táto okr,r}omq;,horickó
akttrritě jsou podmíněny ú::ovraí intelei<tur (a t*dy í vě-
kem)g a}e h}arrně npeciťiokýrn zaměřerrím (a ted-y i px,o*
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ťesí, pracovní anamneaou) jednotlivýeh ogob, ŤrRůz-
ní riaé různě nyslí, proto-také v urěité míře růz-
ně vídín (J.*RsuŠn L965). Nj.cméně, jak uŽ bylo uve-
d.enon existu.ií urěité charakteristické ry§y proce§u
prohiížení sóény, společné všem jedincům: přodev-
Ším je to tedy vyšší frekyence fixací na obrysech,
úhleórr a místbch prod.ěiávajících nějakou změnu, a
dále určitá cykJ.iěnost sakaCických oěníeh pohybri
(ob3. 5.2.4):-tyto ry§y zřejmě odrážejí vyšší qechaniz-
my strategíe a regu}ace, d"osud velmi má].o probádané"
Zďe už má velký vliv cvíčeni a pŤaxe ( GOtjLD a CAfiSr
L97 3) ,

Pro pochopení organizace systému mohou mnoho
cenného přínést- výsleďĚy vývojovýeh studií,na malých
ůětech, poěínaje nomentbm narózení (FANTZ, L963, L966s
HER§HfiNsÓtq et &1., 1965; IHOMA§, tg65a §ALApATEK,
L967; VUft?ltLOŤ, L974 - viz 2. dÍl příručky).

Na v]-astníeh mechanízmeeh se poůílejí tzv" ss=
Iektivní pozornost (álViÁD§O a §I1ÁGA§§, Lg63i W§IŤZ§IY-
říOFFER a BnOCKMET§R, 1970; ifi/It],IÁ}fi§, L969; WUETZ a
GOLDBERG, L9T2a UNDERWOOD, 1972, L973} a pamefové me-
chanizmy všech tří stupnů (KAPLANOVA, tg66a PERNII;R
et al., 1966'; atd., ), což umoŽnuje anticipaci, bez r:.íž
by celý systém nenohl úČinně fungovat. WURŤZ a, GOLD-
BbnC <iglll na základ-ě svýah expěrimentů § abtrpcí
( 9nerátivníŤ odstraněním)- horníóh hrbo]"kĚ_ (s. j,O ) po-
pírají u prirnátů funkci těehto útvarů v přesném,navo*
Žování fovey na pŤedmět a tvrd,í, že _se tyt.o podÍre3í
na .přesunu ?T-aFgvé+9z9r.noPt}, ..kt9T{, n1!"á .musí _pred.*cházet sakad.ické oční pohyby, ťacilitujie je směrem
k momentá}ně ůůležitým místůn v zornóm po}i" V těchto
mechanizmech urěitě seb.rávají významnou roli proee§y
zpracování info:maee v sítnici, jeŽ mohou zvýraznLt
ty charakteristíckó rysy obrazu, které js9u využívány
v- regu}aci oěníeh pohynů (BOžKOV et al., L9.73), dále
zrakóvé ň" mimozrak-ové- prooe§y v mozkové kůře, nejv-yš-
šr integraění tgv. kognitivni ("rozumové") -_mozko*
vé procésv. iakož i aktivační vlivy retiku]-árních ťor-
*"ci. Oteířeňou zůstává otázka facititačníeh a inhibiě-
ních korti}roťugálních a popřípaůě jiných eťerentníeh
mechamizmů (m§ŠHEBSKY et- al. ,- L975i nptsspR, 1971),
jelikož, jak se aďá, selektivní. pozo"rnost (tzv...fokál-
ňí pozornóst dle i§§l§§EF.Á, L9€,7 ) se projevuje uŽ i
na $eriferníc}r nrakových procesech, což si ovšem stě*
ží lze představit bez- efeientace .z .nejvyšších.úrovn}
Ci[S" Tato vša}r nebyla uatÍn pro\ázána" Někteří autoři
tento mechanizutu§ Úplně popírají (víz §i{fFFRfi§ a GÁR-
Di§ER, L972).



0br.5.P"4 rr$t§§ sakaůiekýeh oční,cir potrybůpři óívánť ge ná ťotogr*ťíí rra-
ské tváře {ďle JARBU§E, 1965}
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_ §!sÉ ;s |.osgilivní mozkovou ěínností p3r 9T-celenct-Fsyóho].ogické experimenty d.okazují, že ěte-
ní v žáďnén případě není pouhým skládáním synbo]-ů ve
větší eelky (KOLER§, L97?), nýbrž složitýn poznávacím
procesem aéróaovánío závisícím na řadě vnítřních a
vnějších pod,mínek" Ókulomotoricky se běžné, normální
čtení skládá z jednotlivých horizontálních sakad,
sled.ujících řádkv textu a vzájemně odd,ě}ených ťíxač*
nírni Ďřestávkami trvajícími zhruba od. 150 do §0O msek.,
zřídká i déle, v průněru ted,y kolem 0r3 sek" Je zají-
mavé, áe aěkoli j.nformaění obsah, působící na zrakový
systén v jednotli.vých f,ixaěních přestávkáeb, je mnohem
větší a hlavně složitější, nežli kupř. za optokinetic-
kého nystagmu (vi-z d.ále, od.díl 5"3) a ted,y zpracová-
ní tétó informaee musí být mnohem obtížnějším, je tr-
vání ťixace (resp. pomalé fáze OK-nystagmu) v obou
případ.ech v zásadě stejná (0,3 sek" ).

Čtenář sí neuvěd,omujo, kam se jeho oči
snaží-lí se o to, ťixaění procesy znaěně se

dívaj í;
prod"lužu j í.

Pouze ve ťixaóních přestávkách je zyalr schopen
vjemu. Bylo zJištěno, áe očí neťixují jednotlivá slo-
vá nebo áokonóe slabiky textu. U velmi s}abých čtená-
řů to sice mohou být i jon. jed"not]-ivé slabikyn aley zásaďě běžný ětenář umístuje jed"notlivé f,ixace do
tt5pi"dtl, slaženýeh z 1 až 3-4, gtroy" Á.nplituda jednot-
livých sakad se pohybuje v w,ezich oď 5 do L5g někdy
i více písnen (JAVA],, }906), připadá ted.y asi d*20
zák]-adních sakad na řád"ek, aQá znamen{, áe jejich am-
plitud"a .je zhruba mezi 2 a 5" (ir5-10"). Při ětení
ábso]-utně převažují co do poětu sakády, směřující qle-
va dopraval avšak-máme zde také d"va d.ruhy sakadických
pohybtl zprava d.oleva; a/sakády při přeehod.u z jed.noho
řád,itu na další a b/ tzv. regre§e, jež jsou návraty
pohledu na některá již před.tím fixovaná místa textu
v daném řádtu. Frvní jsou charaklerizovány velkou
základní anplitud,ou, kolem 20-30- , zakonóenou obyěe j-
ně iednou nebo několika korekěníni sakád"ami (vLz o.br.
5"2:5) " Reakění d.oba těai:to |'řád.kový"h" sakad je oby*
čejně značně ďelší nežli fixaění pauzy nnezi sakádami
zláva doprava" Tzv. regresní sakád.y se vyskytují
u každ,ého ětení; nebyly zjíštěny případy, že by někdo
dovečil číst baz nieh, jsou tedy normální konponentou
proce§u, ovšem jejich frekvenee znaěně kolísá. Závísi"
před,evšírn od toňo, nd,a je uved,ený text pro daného je-
d.ince obrížrtý ěi nikoli. Fixaění přestávka před. regre-
sí §e §vou délkou jen má1o liší od. ostatních fixaěních
přestávek, výjlneěňě však ruůže být velmi dlouhá.
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Jelikož, jak víme, rychtost sakad, je stálá a
vůlí neovlivnítěrná, je tzv^ ětecí kapacita danékro _jo-
dince (za jinak stejných podmínek) dbťinovála !"q4-
nim riiaónÍch přestávér a- frekvencí sakad* Optimál-
ní trvání ;edn-otllvých fíxaeí v každ.é zrakavé ěinnos-
ti je spolŮurěováno- upracováním zrakové irrfornnace,
vieňov.ýňi momenty a pózornosií (JUI{G, L97r; lze to
víaat irapř. u nréírě zitušených ětenářůn jejichž..fixace
býva,jí délší. Vcolku však- je dé].ka ťíxace znaěně stá-
rá a"jak §e zdá, není _urěeňa natollk inťornaěním ob-
saheni Jako irrherentními meehanizmy ( CUNlrZ a $ŤElN-
iulAN, 1969; JiJNG, 1"973)l ne ovšem meehanickými vlast-
nos{mi- vlástníhó pohybóvého aparátn očí.

?od,robně se výzkumem oěních pohybů při ětelí_
zabýval TAyLoR (1957), jenž u velkého poětu školáků
staíovil některé závisi.osii tla učení. Zjistil , že
v průběhu návštěvy školy (od konoe i, tříd,y) poěe!
fiiaaí klesne asi 3r5-kiát, průměrná anplituda jed-
notlivých sakad rrzróste ze 4r2 ga I3r3 písmen, teáy
]-krát, průměrné trvání ťixace klesne z 330 na 230 msek.,
a prriměrná rychlost čtení stoupne ze 75 na 34O_ slov/
mi-n., tedy 4-r5-krár, Je známo, Že také..v dggpělosti*
Iae i,ychlbgt'čtení - hlavně u"donrých ětenářů zaaě-
ně zvýšit, nojd.e však o zvýšení zíákané a .zpracované
zrakové info:mace, Ňbrž o proce§ od}rad"ování smyslq
vlastně nepřečtenýeh- glov" Extrémně d,oved.ou někteří
rychlí čteiiáři na- jednu fixaei '|přeěísti| celou větu,
Ulrtno d.oplnit , že Žávislost mezi čtenářskou zru.čnos-
tí a poótem rágregnícb sakad. 4emusí._být tak prostá,
_iak tó plvne nápt, z TAytOROVÝcH měřeRí. Zjistili
isre na-příttaa iru.Ňalc 1970), že u starších studentů
á lepšíórr ětenářů byI poěet regresí _vyšší, přiěemž
bez vlivu íia celkovóu rych}ost ětení" U těchto čte-
nářů ie wšší (poďvědomál) tenďence k vynechávání,
přeskákování slbv,a výrazů, což může zpětně vést
k nutnosti rggresi.

Proces ětoní .,ie samozřejmě složitýn kognitivním
procesem, v němž výá\amné mísio má *nožství v d.lou-
Irod,obé páněti ulož-ených inťoruací a schopnost jejich

v , l- lvyužívání," ,V důsledkir totro každý béžgý čtenář některá
siova uhod.ne z kontextu * ,r závLelosti také na obtíž-
nogti textun al.e prakticky neexlstuJí ětenáŤi, kteří
by d"o slova-a d"o píemene identifikovali ee}ý !*Tt,,
Pi,o technika je v-tomto snyslu lehčím text pojed-náva-
jíeí o techniókých probléneehl Fro filosofa ťilosofic-
ř5í text, text rr cizí,m jazyku je obtížněj§í ne_žli_y.ry*-
tářsrém a poď. § tím souvísí í poěet ghyb _u hlasitého
ětení" idee}istuje absolutně bezvad"né čtenín ale p§y:
choJ-ogové zjistili souvislost mezí gramatidkou sk}ad,-
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bou vět a druhem chybně přeětených výrazů. (yiz KOiJER§,
1972). Z faktu, potvrzenBho také experimentálně, že
ětení potichu je-asi 1r?-krát.rychlejší nežli h]"asité
ětenír-BOUi}lA a-DE VOOGD (1974) usuzujín že za tíeinélno
čtení-identiftkuje čtenář méně slovn t.j. více jich
odhaduj e,

Avšak i pokud. jde o regulací oěních sakad., je
tato při ětení závLslá na pravděpodobnostní funkci
centrálních. nnechanizmů řeěi a prgvd"ěpodobaě také sa-
úa je organizována podle principu.statlstické pravdě-
pod.óbnosti. jriOR.ťOi,i (1964arb) například uvádí, že pa-
foěřové mec}ranizmy mohou.být mnohem hůř vyu4íyáw.pŤ+
čtení vzájemně nbsouvisících s}ov ve srovnání § jejich
f unkcí při ětení,gramatí.eky souvislého textu , j_enž
má logiókou sklad.bu" Takó srovnání s počtem a druhem
chyb ňřt ďtení souboru vzájenně nesoqÝisíeích slov
aokazÚ3í, že ělověk už pri volbě anplltudy sakaů vyu-
žívá kón-textr; v konbinaci §e svýni řečovými (gramatic-
kýnri) znalostmi" BOUjyiA a DE VOOGD (19?4) qe základě
svýci1 experj-mentů § textem, jeaž sám prováděl flgaka-
d.ióké" hórizontální pohyby opaěným směrem, takže 9či
zůata}y prakticky rtnehybné'l, tvrd,í, že běžné čtení
nevyžaáuJe přesného prógrar"ování každ.é dílěí sakád,y
na bodkládě- pochopení (rekognice) předchozího iextu
a náopak že eéntrá]-ní proaesy rekognice ,nejsou citlívé
k parametrŮn sakad. řoale niclr 

_ 
regulaění mechanizmy_

neurěnjí a ne!,ypoěítávají amplitud.u jed.notllvých sakad.;
chápené to tak, že loe o urěitý _pravďěpodobnoetní pro-
ees regulace, v němž je okohybný systém r e 1 a t i v-
n ě (ořšen ne úplne! ) nezávislý na rekognici textu.
Proto BOUMÁ a DE VOOGD před,pokládají jen jakýsi ná-
raz:nílr.ový systém mezj- rekognioí a regulací sakad,
jenž zajišřuje slad"§nost rychlostí jeůnoho a ůruhého
frrocesui tenřo umísťují něLarn do ceňtor aktivace řo*
8ových jed_notek. Průmérná amplituda sakad, je přitom
nastavována na kognltivní faktory jaksi vcelku, věet-
né poŽadavkú, jež má čteaí rianého textu splnit, .ltlimo-
to břijímá regulační sakad.ický systé* *q svém vstupu
urČitou informaci o textu, o zakoněení řáďku a pod"
z parafoveální gítnice,

§ tímto názorem však neeouhlasí, HOCHBERG (1975),
jená v podstaté správnď namítá, že BOUIúOU a DE VOOGD§ffi
Ďoužitá metod-a znemožnila regresní sakád.y, o niehž jsme
si řekli, že jsou normální a přirozenou souěástí po4y-
bú očí při ětení9 .a_namítá, že z jejic+ pokusů ne!z9
vyvod.it uved.ené závěry; regre§e pov-ažuje za aŤetelrrý
dřikaz kognitivaího ved.ení sakad,, _zprostřeókovaného
ae sítniěe. Ještě vážnější §e aďá být, jeho ná.mitka,
že podle nejnovějších prací (IJI§OONKIE a RÁYNER, I973i
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RAYNER. lg7r, změní-li §e Ý průběhu sakády textn
jenž ná být právě fixován, a}e zatím se nachází
4-6 písmeii párafoveálně vpravo, trvání nejbližší
fixaČní pauzy §€ prod.louží"

§nad jsou BOUMOi/Y a D§ iICIOGDOirr aávéry (1974)
jed,nostrannÓ, nicnéně §e zďá, áe je v nich mnoho
řacionálního" Těžko si lze přeůstavit, že by eakadic-
kó pohyby oěí při čtení § 1átencí (fixaění přestávkou)
r:O-eOb ásek" ,- jež jsou dosti béánén_ moh}y být urěová-
ny na, základě rórognice textu, která patří mezi nej-
výšší f unkce Ci§§ a vyžad,uje mnohem více ěasu. K prod"lou*
žéní fixaění přestávkyn Žjištěnérnu RAyl,,lEREM, může být
d,ostaěujícím podnětem- ěistě vjem změny, bez jeií reko-
gni ce.

Vcelku ted.y povaŽujeme čtení na jedné straně za
sloŽítou získanou (nauČenou) kognitívní ěinnost9: 31&

straně d.ruhé - pokud. jde o. oční -Bohyby_ - %& znaépé . ,zautomatizovanoú čirrno§ít okohybné regulace, umožnují-
eí komplexní vnínrání jako bazL uvedené kognitivní ěirr-
ností, v záaad"é analo§ickou prohlÍžecím sakadickýrr po-
hybůmo spoěívajícím na pravd,ěpodobnostníoh mechanizmech
oÍ<orryĎné' regulá a.e z ^nieméně 9o. ; isté Tí"y závislou, j"k
na vyšší nervové činnoetin tak na ireformaci zprostřed.-
kované zrakem přímo" Závislost na rekognici není užďy
stejná; největŠí je zřejmě u regre§nícň sakad.. Zďá §8l
že řaké u prohJ"ížécích Óěníeh pórryUů Uy bylo možné
od.iralit sakád,y anal.ogické regresním. Takn jako u pro-
hlížeeích sakád", je í u ětení výehozím mechanizmeín
orientaění reakóe; v celém komplikovaném a konp}exnín
me§haniznu §e ted.y tam i zde proplétají a tzáiemně do-
plňují volní a mimovolní sakaďické pohypy oěí" Tylo
jsou pod v}ivem pozornosti zřejně jen přes viív této
na vyšší nervovou ěinnost.

Z vnitřních a vnějších podmínek mohou být saka-
dieké oění pohyby ovlivněny také šuEgm ze systému ne-
bo z, podnětového pole (oslnění - $jAi\-AK, L97L, L975)
a také indukčníni vlivy ze strany sukcesivně a simu].-
tánně půsgbících přilehlých (soused"ících) d"etailů
( rpq§ů- - ,písmen * vLz. EI{GBL , 1274) t _ 

j eŽ mohou být
zvlášt významriými specíelně v případě ětení

K d.obrénu a rychlérnu ótení potřebujeme dostateě-
ně intenzivní a kvalitní osvětloní. Proto je nasna{ě,
Že se mnoho autorů pokusílo sled"ovat vliv gsvětlení na
průběh, rychlost a kvalitri čtení;,,avšak pokuo, inten-
ztta osvětlen:í. d.osáhla určitou, přitom ne velmí vyso-
kou hladinu, výzkum jeho vlivu na sakadické pohyby
očí v proce§u řtení ňepřinesl jednoznaěné výsledky.
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Ťo ovšem nezna.mená, řo samotné čtení není závislé na
dobrém a vhodném osyět]"ení; spíš jde o projev skuteě-
nostj- , áe pří čtení se upj-atnuje celá řaůa mnohem
účinnějších-faktorů, uvedených ve zixratce výšel Jakož
i re]"ativní nezávíglost sakad,ické regulace n& kogni*
tivní složce čtení. Ťéměř vyjimkou je zďe práce PÁ-
ŤER§ONA a TII{K§RA (1944), kteří zjistili v průběhu ěte-
ní tisku gtatistícky vysocs významný vliv typograťic*
ké charakteristikv (pÍ-sma, úpravy, kval5.ty papíru) na
frekvenci- fixací a trvání ťixačníeh přestávekl ale hlav-
ně na celkovou vjemovou dobu a na frekverrcí regreeních
pohybů.

Pokud" jd.e o sakadícké oční pohyby v pniběhu růz-
ných mentá].ních výkonů, jaic známo, při aritnetiakých
výkonech (sěítání, násobění v d.uchu a pod"}, aie i přj-
h]-edání odpověd.i na jakoukoliv složitější otázku ě]"o-
věk od,vrae1 pohJ.eď (ĎAy, 1964; DUKE, 196a; LT_BBy, 1970)
a při nejrůzirější nentáiní čiilnosti, vyžad,ující tzÝ.
ikónickoú před.Štavj-vost ( obrazotvornost ) , oči provádě*
jí e}ožité sakadíckó pohyby, Jež kupř. pod"lo H§BBA
(r9ea), NEISS§RA (19?0) a HA],LA (1974a,b} facilitují
vybavování pamětových o,brazů,

'. 
3 §ledovaoí.._EgsBepqgě4í_q. sy§3agnick§ pa

§]"cdování pohybujících §e objektů poh}edem má
pří4ý vztat:" k f j.xacím mezi sakád"anJ-, ale také ke kom-
benzáčnim pohybůn a k pomató ťází pohybů nystagnnickýeh"
Uskuteěňuje ee víoeméně stejnoměrným poma}ým pohybem
obou očí najednou, jsou to tedy pohyby konjugované,
Mininální ryehlost sledovacíqb. pohybů je ko]-errr 9',/sek"
(JARBus, t9'65), naxffióří autoři
30-40',/sek^ (DODGE et al. o 1930; WESTHETMER, }954),
jiní Z5-3oulsek. (YOUNG, l-972) o .lAnnus (1965) vŠak
řlad"e horní hranici až ke 100*150'/sek" a uváďí, že
za mlmořád.ně příznivých okolností, t. j, naehází*}j" §e
pohybující §e terěík trvale \r rorném polí, d.okážgu
jej oěi sled.ovat d.okonce při rychlostech 350-4Oa"/sek,,
ÓoZ však už aei nutno povážovat za koincidenei sakád.y
§ obrazem terěíku"

Ád,ekvátním pod.nětem s]-ed"ovaeíeh pohybů je d.le
RA§HBA§§É (1961) rychlost pohybu podnětu po sítnici,
ačko]-iv poůle novějších úóajů také lokalizace pod,ně-
tu na sítnici (JOHN§O§, Lj63t ROBI§SON, }965). Zjie-
tilo se totiž, že kdyŽ se oko^opožduje za pod,nětem
(v rozsahu rychlostÍ, kolem 20"/sek.), můŽe kompenzovat
toto opoždění nejen pomocí sakadr &le též urróitým zvý-
šením vlagtní ryóhJ-osti. Iťlj"noto musí zd,e okohybný
systém zpracovat í inforrnaci o směru pohybu terče.
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Dnes víme o že ínformace s směru a rychlosti pohybu ob-
razu po sítnici jsou zpracovány už na úrovnj- sítníce
a jsou pak ved.eny speciálními kanály do speciatizo-
vaných l'd.etektorú pohybulll umístěďch pravděpod"obně
r tzv. před.níeh hrbo]"eíeb 4onktr (BARIOW et a1.9 tg64i
snRAseHÍíu3 a II0FFM"&I{, 1968).

§led.ovací oční pohyby Jsou involuntární (mino*
volní). Nenůžeme je vyvólat vůlí, bez přítomností po-
hybťljíeího §e předmětu (terěe) v zorném poli, ačkoliv
W§STIíEIM§§ a CO§OV§a (1954) pozorovali, že existujíjedinci, kteří to dokáží, zřejaě na bazi před,stavy po-
hybu, Můžeme je v případ.eeh, že pohybující se terč je
nalý nebo se pohybuje na zaaón.é nestejnorod,ém pozadí,
ínieiovat vůlí, ale jejich rychlost závislou od rych-
lostí terěe, ani průběh iLž vůlí neovlivníme; v pŤí-
padech velkých pohybujících se předmětů, zabírajíeích
větší ěást zorného pole, nemůzeme vůlí zabránit aníjejich vzniku a prakticky je nemůžeme vůlí ani zag-
tavit (dokud" nezavřeme oči nebo nezachytíme*li §e pCI-
hlodem na pe\rnén bodu, pokud. ade nějaký je) 

"

§leůovací pohyb vzniká po latenci 150-170 meek.
(JARBUS, L965) a podle ROBII{SONA (L965) 130 &§ek, RA§H-
BA§§ (1961) zjístil, že poěáteění fáse pohybu má po*

malou (sled.ovací) j. sakadickou s]_ožku a že jejich la-
tentní d.oby jsou vzájemně zeela nezávíslé, IVHEELE§S
(1965, 1966), jenž kombinoval pohyb terěe tak, že §o
tento z nehybného stavu najed.nou přemístiJ- skokem
horizontálné ied.nín směrem'a hnod,_nato se za€a]- po-
lrybovat rovnoňBrnou rychlostí 3r5a /sek" směrem olaěaým,
pozo5oval, že nejěastěji reagoval okohybný systérn
dvojig způsobem: a/ buá gakád"ou vyvolanou skokem terěe,
na n.Lž na,\razoval rovnoněrný sled,ovaeí pohyb opaěnýn
směremr, přerušoys.ný (korekěnímí) sakád3mi dotahujíeími po*
hled d.o mqq94!él4i lororly__terče, nebót rychlost__§]"€do-
vac ffid póhj6ú - záo stEŤáTá -z a
bl oči nereagují na néůrlou zwériu polohy terěe sakád-ou

okohybný systém ji ruší - a poěkají si na návrat
obTazu terďe do ťovey, kdy zaéne sledovací pohyb, je-
hož rychlost je prakticky oě poěátkrr přesná sládána
s,.rychlostí terČe (a teo.y i poloha terěe s foveou: t&y"
nulová ehyba), Ťyto poznatky spolu s růzností latencí
obou systémů dokazujÍ, že sakadický a sled"ovací okohyb-
nY systém (sakadieký systém a systém ťixace) nrají úp1*
ně eamogtatnou regillaci po vzájemně nezávislých d.rahách(viz s,122), V d"ůsledku toňo může steJnoměrrrý sled.ova*
cí pohyb vzniknout těsně před nebo soúěasně -se 

eakád.ou
( ROBTNSON, 19 65 ) .
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_ RA§HBAS§ (196].) uváaí, že d.o rychlostí terče
lOo/sek, je mezL pohybem terěe a oěí- lineární závislost.
le-ii všaĚ rych}oit terěe vyšší, vztah §e stává ne-
lineárním. §á pRmalých sled.Óvacích pohybech (z}rrrrba
do uvedených 1Ó'/s)'Lze pozorovat d.robné mlkropo|ryby
(drift, mikrosakád.y, tremor}o se zvyšovánín rychlosti
se sled.ovací pohyby nápadně vyhlazují"

Které d.ruhy pobybu terěe d.oved.e okulonotorícký
systém takto sleáořat? Porlyn musí být rovnoměqnýo ne-
bb rovnoměrně zrychleRý. Pokuď rychlost takových po-
hybů nepřekroěí výše uved,ené meze, reaguje systém
sledovacími pohyby na přímaěaré pohyby,. pghýbý kruho-
vé. parabotické i sinusové. Experimentálně §e obyěej-
ně'póužívá pohybu po přínce, jehož ěasová.složka__ je
sinúsoidální (obr" 5,3,1) nebo je ďefinována souětem
několika sínusoíd (pohyb pseudoňáhodný)" Na s}ožitěj-
ší pohyby a na pohyby náhodné a jen částeěně předvída-
teriré reásují oět i<oňninaeí hladkých sledovacích a §a-
kadickýeh-póhybů" V důs].ed,ku reakění doby sakad !trq-
Lem 220-28Óms) a sled.ovacích pohybů (130, resp. 150-
170 ns) oěi se nikd.y ned,okáží-vyrovnat s náhod.ným po*
hybem terěe přesně. Proto v praki;ických podmílk?c4
,i-sou sled,ovací pohyby vŽdy, vlastně í u pravidelri;ich
á úprně předvídátetnýcn pohybů terěe, oběas přeru-..
šovány sákádami, jež korigují p o 1 o h u fovey vůči
terči; ovšem u néáě předvídatelných _pohybů,je těchto
sakad.-mnohen více a Ú úp]ně nepředvíd.atelnébo oko ne-
d,oved.e sled"ovat pohyb v&bec a pohybu j e se výlučně
sakadickýní pohýby"

§ předvíd"atelných pohybů, tqvají-li ,d,éle" systém
však d.ovbde postupně- zpoŽaění "očí z,a terčem zmenšovat,
až nakonec dósáhnó nu]"óvého zpožd.ění, tedy terě je
zobrazen prakticky etá]"e na foveální sítnicii iAURflfG-
SuN a ŠČpi:aovIcKlJ (1965) proto tvrd"í (a dokazují €x-
perimentálně), že vyvolávajícím podnětem s]-ed.ovacího-podsysténu není jen'rychtoát , aýbtž i zrychlení podně-
tu, i\iaproti tonu pro štenrA, VOS§TU§§ a yOU}JGA (]"962)
je sehópnost vynulovat zpoždění důkazen, že _sled-ovací
frodsyst3n jě sbhopen preáíttivního sled"Óvání. Také-ii,trcúrr, a 3omgs (i966} ve svón mode]"u okohybné regula-
ce sled,ovaeíeh pohybů postuluJí prediktivní mecbaniz-
!]i1-1§o YOUNG (1963) o- jenŽ také p=o sled.ovací pohyby rra-
vrhI diskrétní systém regulace (sampled, d,ata mod.el),
tvrd.Í, Že oko nůŽe ďokonce anticipovat pohyb terěe
(např" je}ro sinusoid"áiní pohyb v mezích 0r 3 až 1n0
cyklus ./sek,) a jít ted.y mírně před ním. Tato pre-
dintivní složka řegulaeb §e zd.á d,okazovat, ,že sohop-
nost foveální fixaóe obrazu pouorovaného předrnětu,
něaícího svotjt polohu vůěi oku, Je vysoee adaptivní,
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To rná význam hlavrrě u pomalých pohybů, třeba i zna.éně
nepravidelných, zpŮsobeaých pohyby vlastního těla ne-
bo hlavy, kde už ovšem jako zdroj informace přístupu-
jí..také proprioceptivní a vestibul"ární signá}y (viŽ
nLze 2 §o il*i.

§TÁRK tvrdí,, že okohybný systéra d"ovede před.ví-
dat a částečně ted,y reagovat sled"ovacímí pohyby i na
složitěiXi pohyby terče. U psei.tdonáhodrr$ch pbnyU,:,
vznik}ých sunací rrěkollka sinusoidálních pohybŮ, j*
poďle jeho názoru predikce možná,až ůo souetú čLyř
}rarmonickýeh sinusoiď (§IARK et al", 1962; STARK, 19b8).
Ovšen oči dokáží sledovat harmonícká sinusoid"ální po-
hyby f,rekvenog._ jen do Lo5^2 }l'zo pohyby vyššíeh frekven-cí ved"ou k snížení annpi-itud a k áeťbňaci frekvenění
oharakterístíky sledoveciho pohybu (FE1.,iD§R a I{YE, }9bl).

Y posled,ní době §e v odbcrné literatuře nrluvívác tzv" přenosor,né eharakteristice sled"ovacího okohybné-
ho pod"systému (§IARK, 1968). Jak a]"e bylo zjíštěnó,je jalr jeho anplitudová2 tak ťáaová charaktěristika
vyggqe nelineárn} l hlavně Ll sinusoidálníclr pohybů
vyšěíc}r ťrekvenoí (Ir§l{DEn a liyE, 19ó1; §Ť.*cyn-a il§lií_
Dí}i, 1969 a,b)" jielir.rearj-ta anplítr.rd,ová se ;lrojevujejednak v ůoiiio, že průmár.ná arnplituda sled"ovacíhň poily*
bu s nostoucí ťreicirencí sinusoiďálního polrvbu te}ěe-
stále více za ním zaostává, zatímco v riirrénr vysoko-
frekverrčnírn pásmr"r ampJ,ituda s frelcveneí narúslá, hlav-
riě vša}c v tom, že u dvourozrgěrných pohybů nelze sta*novít žádnou aákfinit$u závis}ost, 3éž by rycházela ae
vztabu mezi anp3"ítuůovýni zpožděním horizontálních a
vertiká]"ních pohybů. Fázová nelinearita se projevuje
ěasovýru zpažděním, které ne}ze u dvourozměrnýeň po-
hybů odvod"it n }ineárních kornbinací sled,ovánj: iedn,ldu§-
šícir _poiryi;ů terče" Proto §f . Cyli a L,, jjNDíR ( 1969á, U)
tvrdí n že snahy §TARKOVY a jeho školy mod.e}ovat 

- 
sieďo-

T ací systérn pomoe í jakýci:koj-tv : i"neái.rrích přenosových
fuinkcí nemohou být úsp,ššné a žc i ,jejíci, př,edstava
prediktívních uechani7,mťl, působících ná sleďovací po*
hyby, je zeela neopodstatněna"

,]e ťakten, že sledovací syetérn člověka .r:a rozdÍl
od zvíŤat včetně opic dovede zlrěnit po}ohu oka vůčiterči běhen sledování nejenom sakadiclcýni pohíb§o ale
téú akcelerací sled,ovac_íeh poh;;lbů, a také by]o Lji*ta-
no (1tOBIi,l§Oi{, 1965), že při umělém rdvojnásobeni ile-gativní zrakové zpětné vazby, což má teóreticky véstk selhání sledorracího podsystómu & k oscj-laci óčí,
člověk po někorika eyt<lec}r zbytec:,rýc}r sledovacíclr pc*
hyuů jedrroduše přestai:e terčík s]-cdoyat a por.:-rán kc]:l
§e periodioky §e pc}ryl;ujíeí ierč vrátÍ, aaž je zřejná
a,d"aptace" itobinson ji rryevětlLr.je schc,pncstí člorrěká
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před.pověďět sakaďické ogcilace svých oěí, U oplc
7po,die FUCI{SE {L967arb) / tato schopnost úplně chybí.

tsAR}fACK (1970alb) však ajísti.l, že také opiee
,-ieou schopnv pred.iktivního sledování terěe. Na zá-
řladě svýórr"eiperinentůr Ýo kterých exponoval před.-
víd.atelné pohyby terěů, jejichž rychlost prudce měníl
(zvyšoval nebb bnižoval), dospěl k názoru, že jak §a,-
kadické, tak s}ed.ovací pohyby lze u opíc mod"íf, j-kovat
náhlými-změnami rychlostr bohynu podnětu po eítreici
50 m-s před, zaěátkém těchto pohybů, z ěehož odvodil,
Že poaóUně jako v regulqci sakádického podsystémuo
ani-v regulácí sledoŤacích pohybů nemůže jít o dig-
krétní, ňýUrž o kontinuální zpraoování ínformace
(o poloze, re§p. o rychJ-osti) " Rychlost, jakou pod-
systémy reagují na qmě$§,, vysvětJ-uje !í*, že infor-
nráeeo Lteroň Še oční pohyby-nod j-ťikují, je zpracována
rychle.ii nežlí informace, sloužící jako podnět, ini-
ciujícÍ oční pohyb (BAR]úÁCK, L99.21 1970 b), Ng rozďíL
od Šakad. Ize b].edovací pohyby qěí změnou ryehiosti
terěe nod.ifj.kovat takó kontinuálně.

§chopnost sledovacího .poďsystému zmenšit fánavé
zpožďění zá ěasově sinusoidá]-ním terčem r.,áež byla ěas-
tó pozoroÝána, mluví rovněž v prospěch před.stavy o
prehiXtivní před.víďavé povaze této regulace,

Zdá se ted,y velmí pravděpodobným, že existuj.e
adaptace na vstubech regÚlace s]-ed"ovacího podsystému,
proJevující se v-pred.iktivnín chování těehto pohybů;
ánaÍogiě s jínýmí- biologickýnri pohybovými systény..
teTto názor jeqtě posiluje" Není zatím ovšem témeř nic
znáoio o nervových mechanizmech predikce" Naproti to-
nnu nutno dát zá pravdu §T.-CyROÝI a FENDEROVI (}970arb)
v torn, že regulaóní systém sledovacích pohybů očí
nelze'vyjádřit prostýňr lineárním rnode]-em (youme rLgT2) -

Na rozd,Íl od, sakadického podsystému regulace
sledovacích očníah pohybů zřeJné neúžívá sígnalizace
proprioceptorů vnějších oěních svalů jako_zpětněva*
Zeuhíno pbanětu ke-korekci pomalých pohybů očí.

Kompenzaěp;_pqbJ_btr očí ma j í podobný mechanizmu§
jako pffi-pouze § tím rozdílem, že jsou
řyvolány-mimozrakovými podněty. J§ou to pohyby .- -uQTz-
aí í torzní - konjugované" Kompenzají poJ-ohu očí vů-
ěi prostřed.í při poňybecii hlavy" iúá-li člověk úspěšně
využívat sakaáickýeh oďních pohybů k tomur_ a!.} byly
pótřeUné detaily obrazu zobrazany na fove4}ní sítnicí
á tedy d.okonale rozliŠ€ilýr tedy neniá-}i být _tato ťunk*
ce znéhodnoeena, musí zd.é exístcvat d.okona]"á koord.i-
nace, souhra mezL d"věma relativně autononními regu-
laóními okulomotorickýni podsystémy, iež můžeme nazvat
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třeba pod.systémem sakad.iekým a,podsystémen fixaee.
ByJ"o už řeěeno (odd,"5.?), že v norrnálních pod-

mínkách sakadické pohyby nenívají velkou amplitúdu"
Nejěastějšími^jsou sakád;y ďo L5o; sakád,y o amplitu-
d.ě pres 3a-35" §e vyskytují zrídka. Má-lí být oo fo-
yey umístěn obraz přednétul jenž je vzd.álen vétší
úhlovou šířku, kombinuje §e sakad.ický pohyb oěí § po-
hyben hlavy. Jalc prob:í}rá tento proees?-

BARTZ (1966} jerlž při takovég koord,inovaném^pohy-
bu, vyvolaném pod.něten ze vzůálenosti 40 nebo 5r'-
vprairo nepg vlevo_oď fovey, gorrěasně zapieoval poloh,u
hlavy i oěí, tvrdí, že a/- hlava se záěína otáeet
ve směru sakády ještě v průběhu této a b/ zpětný
kompenzaění pohyb oěí zaĚíná jeĚtě d,říve, než oěi d.o-
sáhnou cíle, Jelikož ví,me, Že v průběhu sakáďy zTa-
kový systém^není schopen_vytěžit- prakticky použitelnou
zrakovou infornaci, je zřejmo n že

\/ oba pohyby - jak spkadický pohyb oěí, tak
otoěení lrcyu -_J9óu g*pros"amováný á iřrieiovány sou-
ca§ne a Je§te preó zacatken sakady;

2/_ aaěátek kompenzaěaího pohybu oěí může být
iniciován a regulován pouze z něictbrých mimozrak-ovýcb
recept9rů, ted.y periťerní zpětnou vazbou, nikoli zia-
kovou informaeí. 1í úvahu přieházejíl proprioceptivní
informace z krčních svalů, šlach a případ"ně klóubů
a informace z vestibulárního aparát-u. -

_ Vyvglávajíeía podnětem sakád.y je sanozřejmě zna-
kový _signál o poloze terěe1 Ťato infórmace - pókud,
hlásí, že, vzďálenost je příliš velká - je zřejmě ve-
d.ena (ovšem ne přímo) také do motorickýěh cenier krě-
ních svalů, od"kúd jen s velni malým zpóžaěním přiehá-
zí pŤíkaz ke Eontrakci svalů-agonistů- dané strány kr-
ku a k aktivní. relaxaei antagonistů opaěné str.aný:
pqhyb hlavy zaěí:ná pouze 20-40 msek. bo zaěátku Éa-
ltády (BIZZI, KAI,II a Ť.A.GI,TA§CO, 1971). Při velké rych-losti sakad. to ovšem znamenán že sakáda je již 10*20
mgek. před. ukoněením. Rychlost pohybu hlávv- je pod.-
statně nLžéí, z éehož pfyr}e , že.- saLáda, XaýUý pŤíUaz
k ní znéL na plnou původní vzdálenost fovey od, terČe,
by nutně přeetřelila a pokud by nedoš]o k řychle.jší-
mu zpětnému (kompenzaěnínu) pohybu oěí, než- je rýchlost
plhyb3 hlavyr §. dalším pohybem této by chgba-směrempřestřelení ještě narostla- nebo přinejlepším se za-čala zmenšovat až po skoněení pohybu hlavy. Kd.yby
naopak regulaění mechanizmy fungovaly tak, že infor-
mace by §e rozd"ě].ila prostou subtrakóí mezi sakadické
okohybné centrum a eentra pro pohyb příslušných krě-
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ních svalů, d.osáhly by oči předem urěené.po}ohy_vž._
na začátku'pohybu hravy a rtéto poloze (vůči hlavě!)
by setrvaly- nehnut é až- d.o d.okončení pohybu hiavy,
náv až - béz jakéhokolív kompenzaěního pohybu 9ěí
bv- se obraz před.mětu ocitl na fovei. Je zcela jasno,
ža oba způsoby by silně znehod-notily nejd,ůležitější
vlastnost sakád.ického podsystému rychiost. K per-
cepci by zůstalo pod.státně-méně ěasu nežli u ěistě
saLadicLých pohýb&, nekombj.novaných s pohyby hlavy"

Systém podle názoru WOODWO§ŤHA a §CH],0S§B§RGÁ
(1959),"saNonhsp (1963) a jiných pracujo tak, že
rovááiní sítnice aosán:áe cíle- konbinovánýn pohyben očí
a hlaw už na konci sakád.y" Další pohyb hlavy je přes*
ně konbenzován zpětqin pohyben oěí,. jenž má úplně
stejď průběh (ryehlost i anrplitudu)l jako zgylq
ěási pohybu hlavýn takže pozoroTraný d"etail zůstává
pořád.- v fuezích róvey a jó normálně vnímán.. Naploti
tomu pod"le názoru BAŘTZOýA (].966), d"oloženého ně-
řeníni při 40- a 55-stupňových vzd.álenostech ďo terče,
obtaz otl3e*tu n"a koneí sakád.y j.eště neleží vR foveál-
ní oblastin rďUrž je od ní vzdálen asi 215-7" " _To
ovšem znaměná, že Ěompenzaěaí pohyb oěí nusí mít od-
].j_šnY průběh než pohyb hlavy,

Koord"inace ptůběhu uved"ených tří ve].mj. složitých
pohybů, ovládaných_ze..tří rťl,znýe,h, ?ř vzvjemnŤ pro:
bo;énýÓn centerr, a{ už probíh^J+ podle původ,ního názo-
iu-nebo podle názoru BARTZ§, příno vnucuje předetavu,
že nejjed"noďušším mechanizuem by byl ten, jenž by
prost§-trpov§giltt foveu (podle BÁRŤZE foveu+paraťoveu)
na d.aný d"etail a pevně ji na něm ťixoval .

íJkáaa],a §e ještě jed.na zvláštnostl v úplnén pro-
tikladu § obecně Úznávaným názorem, že průběh sakád.y
je jed.nou provžd.y dán nejpozději ve chví]-i jejlho za-
Čátru, íúORAssO, BIZZI a DICHGAI{S (l973) ziistiti, _.žev příiad.ě kooráinovaného pohybu očí a hlavy při převo-
d,u-pohted"u na jí-ný cí1 (tbrč) jsou hlavaí charakteris-
tiký sakád.yn tedy amplituda, naximální rychlost a tr-
vánÍ, mod,ulovány (sníženy) jaro funkce pohybu hlavyl
v důŠledku ěehoŽ celkový- koúninovaný pohyb (sakad,ický
pohyb oěí + pohyb hlavy) má přesně týž průběh, jako
Eista sakáda- za- absencé pohybu hJ"avy" §ouěaeně §e
z.iisti]-o (BIZZT, KAT,IT, a-ŤAGIIASC0, 19?1}, že pokaž-
dě, kdy oěi uskuteční sakád"u (a též hladký sléd"ovací
pohyb), teay i bez viditelného pohybu hlavy, !r?Ótektronyogiaťicky zjisti.t výtaznau ko-kontrakci krč-
ních svaiů, svěd.ěÍcí-o paralétní aktivizaci sakaďieké
oční a hj.ařové motorické regulacer jako zák]"ad.nín
mechanizmu přenesení pohleůn na nový eíl bez ob].edu
na to, zd.a ie hlava vÓlně pohyb3.ivá nebo iurobilizována,
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teďy zůa §e skutečně pohne nebo I}€. ťím jgůu vy§vět-
leú i BARŤZO\íY (196o) výsledky,

Teůy celý koorďínoqaný rneclranizmu§ reguJ"aee §&-
ltad a porrynu hiavy slouží sv$.inu zákleLd,nímu áírio * !fo
i9 Úiitit obraz terče co moŽná.nejrych}eji 9 co mož-
ná nejpřesněji na ťoveální, sítniei" ii'enomenologíeky
jsorr ř- tomto"smyslu čistá eakáda a sakád"a+pohy!, h}9yy
úplně stejně účinné (SU"ii a ,,JAi;AKUďA, L9vo; IuIOitA§sg
et aI,9 llV)).

Cg z, toho plyne pro naši představu o okohybné
regulaci? Jelikož iř:.táu k pohybur př,ichází do krčních
svátů současně nebb d,okonce asi o něeo dříve |B72,LI
et aI, 9 19?1} naž pŤíkaz k sakád"ě ďo očních sva}ů
a pouze pro mnohem menŠí r;rchlost pohybu hlavy ve grov-
náili se -sakádou §e pohyb hiavy rozyine o něco pozdějio
plyrre 7" toh.o, že b.;d je příkaz dán obecněji, 1, j: ke
Žnéně pohledů, a až rró;aký períťernější filtr r*odtt}u*
je prr:běžně pórryu hlavy pbale pohybu očín rrebo nějaká
perifernějŠí zpětná vazbe. - pod.}e iťiů:il\§SA a spo}upra-
bovnj.ků vósttoŮtární snyčka * průběžně modui_uje eakád_i"r"
\r obou případ.ech j e sitně otřeber:,a_.př,edstava o ůiskrét-
ní považe óicoirvbirě re,Euiace, včetně re8ulace sakad.,
kaž'dopá,jně v té podobě , Jež před"p,rkládá ri-6;idní časo*
ťol1 c}larakterístlku reg*laee.

Pokud- jde o mechanj-zmus kompenz9{nrho pohybu,
nod.]-e souČasňých názorŮ pohyi: lrlavy akt;i,vizujt" reT
;;il;"u_ 

: 
uíóxá".í v kupulieh- půlkruiroviiýcir ( senicir*

kuiárních, so c. } kanálků vestibulárníh; §l;stenu, ;az
]i;;;-p-r*uáěpodcúně 3edinýrn, nebo přirrejmen§ím t1?,-
ňi* 

"r,gánem, 
kďe jsgu 5_iliciouány,kompenzační oóni

e;Hyňy-(Bí.7,ŽI, L9i4). _KpnpenzačLrí pohyb oĚío . jenž .za*
Bi;á bndr" nnirrž-n (rgea) těsně přeá zákončením se"káůy,
poů}e B]'I,zTHŮ-"[í§?+}-pralctiqky _v qomentě zastavení s&*
řáá;" uáržúle áuraz nb foveální síhnici, jerr ehyubao a

Í;i!.řoť r*gŮraění podsystén, fíxace (g]_eďovacrch a kom-
i;;;;;;í;ň';3;íáú',otryb,:l pracuj e kg+tinuálně ( ;onrtl-
§Óii;--ig6áj, ;emnou aalustaói rrsřuteřňgje_(zcela ob-
áánňa-j"řá "u's}edovacich pohybů). průběžně ie,iiL0 iii3-
cňan"izňus. Jem:iá koordinaóe pohybri oqí Ť hlavy. je_te-
rlv vÝsledkem"=oóréŮ"é 8i""""ii "centrá}ních neetianizwů",
;ÉX 

-Í;iói;ji 
póral*č+ý souěasný .pohyp_ ?čí ".!1?"ll"?8innbsti vóstibu}árního reflexního oblouku julz pgdu*

í;ř"řán"čný kornpenzu!"} polr{b_n.*í pcdJ_e pohybu !1*_;ř: iVÓeiistil3e t'edyl jak iai<é dokazuijí e*|9T+::9"lI_..
,ó ablaci veótibulář.ních je.de;r, úádné _speciální l,vg-
ionné centrum kompenzace" postu]_ované starstml auto_
T§-
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Ne.is]"ožitě.jším a nejnéně probádaným je mecha-
nizmus, 1enž Xoořd.inovaně reguluje sakádu+pohyb hlavy"
Jak jiŽ Ďylo vysvětlerto, ned.ěje se tak pouhou subtrak-
cí aňl jinýn piostým lineárním mechanizmem. Zdá se
však, žé v-reáulaci nejen pohybu hlavyl.ale také přes
vestibu].ární Šystém íniciovaného kompenzaěního pohybu
očí sehrává svóu roli také zrakový podnět (vLz d"ále)-

Dalším typem kompenzačního poh;tbu je pohyb oěi
vůči vněj§ínu prostředí při pohybech..hlavy, vyvolaných
.jinými, rnimozrákovými příěinami, např. v důsleďku po-
ňvbŮ celého těla, popřípadě včetně s vozid.lem, ve kte-
rém člověk jed,e. ilytrÓláŤajícím podněten také těchto
pohybů je inťormacé o polÓze hlávyn zprostřed.kovaná
Ýestinu].o*okulárním reflexem (GOITZ, 1870; ROBT}TSOi{,
I972)l zabraňují pohybu obrazu po sítnici při otáěení
i při-různých ňakloněních hlavy_" Parametry (rrychlos!l
an}rttuaa á průběh) kompenzačního pohybu _jsou_.stejné ojako parametry pohybu hlavyn ovšem opačnýn směrem.

Trďomaci o poloze hlavy tdau3e vestibulární §y§-
tém ze stímulace rěceptorů s"b, kanálXů, popřípadě
otolitového orgánun rbagujícíno h].avně na gravitaění
zla"ény a nq změny polohy při běžných, d.opravních p.ohybech,
a toú není polohan ani rychlost, nýbrž. z r y c h 1.e-
n í hlavyr-a transformují je dvojí íntegrací: první,
mechanickóÚ, ještě v přijímaěích (pohybech endolynly),
ěíuá systén získá informaci o ryohlosti (YOUNG, r.969i
FERNÁI$D§Z a GOIBERG, 1971), druhou pak v tzv.. int_egrá-
toru (ROBINSONr.197á), jenŽ se pravděpodobně aalézá
Ý retiku].ární. i'ornaci-mózkového- kmeno (00H§N, 19T1).
Fod,le ROBII{SONOVA mod,elu jsou inpulzy z vestibulárních
jader ved.eny d,o motorickýóh jader okohybaých nervů
iřes mozkový kmen přímor- jakó zašifrovaná informace
Ó rychlostí- pohybu- hlavy t-_a též_ přes t_ento int egrá-_
tor"- .iako i-nfořmace o ĎÓtoze hlávy" K tomu nutno při-
d,at d.ráhu z vestibulárních jad.er přes mozeěek, jenž
§e snaď také pod"íJ_í na otolito-okulárních reflexech
( COHEI{, 1971) .

^Mezi prvně, uvedenýn_ a tímto typen kompenzaěních
pohybů je póuze ten rozdíl, že první §e prgj9vír. 7ž,
LavŽ se-obřaz d,ostane na fovou (anebo aspoň ďo její
těáné blízkostj. - BARŤZ, 1966), tedy § ]-atencí několi-
ka d.esítek milisekund, od" začátku impulzace % vestibu*
lárního aparátu, kďežto d"ru}rý §e realizuje současně
§ tín pohýbem hiavy, senž jej vyvolává - ted.y.praktic-
ky bez latence. Tmpulzy vzaLkající v Ét.c, kaná]cích
d.Ósáhnou vnější o8ní svaly jLž za 1,3 mgek. (.DU}áO1§Ť-

-TYC a D§T.l,r'1962; IŤ0 et- al, o 1969), % ěehož l,ze
odvodit latěncl rÓlem 5 msek; latence kompenzaěních
pohybů vyvolanýo|r dráž{ěnín otolitových orgánů je
kolem 5-7 msek. (SUZúKI et al.7 L969) 

"
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Bozd.íl.,v lateneích, J.ze vysvětlit tín, že se tře-
ba v prípad.é konplexn:ího pohybu pohJ"ed.u (sakáda+pohyb
hlaqlr) ná ně.n poaítí jako trétí komponenta komp ettzaó-
ní pónyb oěí, -což není. pravůěpodobné; d.ruřrou možností
iei že"v prúúěhu sakády- je koňpenzaéÁí- pohyb oěí po-
tlaěen tím, že něJaký fíltr 1epropustí ímpulzaci- až ks
svalŮm. TÍm by §e kompenzaění pohyby pod.obaly sleďova-
cím, jeŽ se také nekombinuji se sakád.ami a jsou svýu
způsobem fíxací. Ovšem na rozd.íl od. kompenzaěních po-
nýUů je Iatenee sled,ovacíeb kolenn l3O mŠek", pod,le-ně-
kterýóh autorú až 150_170 ne (vLz s.tr4$)o To je d.ůvod.,
proě- se na, s}ed.ovaeí a kompenzační pohyby všeóbecně-pohrí,ž* jako na lrzá1emně zeela odlišné.

l{ěkteré rozd"íly zd.e nepopíratelně Jsou, avšak tý-
kají se ďluěně první ťáze regulace: sled.ovací pohyby
Jsóu ínici.ovány árakovým pod.nětem - rychlostí (a popří-
Ďadě polohou) bod.nětu vriěi sítnici, natimcq pohyby kon-
penzaění vestibulární stimulací - zrycblenín pohybu
b,lavy. Dráha z:rakového obvod.u na jád.ra okohybných ner-
vů jé mnohen del§í a zpTaaavání iňfoimace zře$:ně složi-
tějŠí; tí_n se vysvětluje rozdíl v 1ateneícb," Ňelze ale
tvřat,t, žs "pohýb blaví a kompenzaóaí pohyb o§a jsou
kooro.íňovár5r- v jed.ínou- od"pověóovou jed.notku|l (WOO§flOaIH
a SOHIO§§B§ŘG, j.959r s.545) a že toto od.lišuje kompen-
zaění pohyb od. s1eďovací-ho" }.Ta výkerrgrén výstupu jsou
tyto pónyby praktieky totožné, pókud v jed.non i drrrhén
případě óěi ťlxují nejaký přednět" Nefixují-lin nelze,
jat- ví,me, sled.ováeí pó}ryb vybavit a v připad.ě kop.pep-
Žaéních pohybů zas nb}ze plúvit o kompenzaei. Vůěi ěe-
nB, ?

Je pravc,ar_.že vestibulární reťlex vyvolává ponyby
očí iako- od.pověó na rotaění stinulaci i bez zrakového
teróÓ, d"okoirce i při zavřerlých oěích a ve spárrkq (.iO-
NE§ a SIJCí§, L972), fyto pohyby ovšem nehrají žáťlnou
r'oli v zrakové. pereepei"

pokud. id.e o rozsah oění kompenzace pomocí vesti-
bulo-očního"reflexu, UIEIRY (1965) uváa,í óokorralou kom-
penzaci amplitudy v'mezíc\ poh.ybu hlavy přibltžně..od.
Oraz d.o 2rO Hz, avšak poěínaje así od. Og5 Hz silně na-
růstá ťázavé zpožd.ění. Naproti tomn JONES a MILSUM
(}965) udáva3í- nezkreslenórr,amplitud.ovou i fázovou
kompenzaci --tz.y* frekvenění akční rozsa}r reakce §rGr
mnálrů u ělověka * meži 0,1 a 5 Hzr+) cgž je v tíb.- |
lových rlychlosteeh aei O J aV 30 yaď/sek.

*} ffiloŤimentálně §e
moeí rotace, proto
ky frekvence nebe

vestJ.bulární aparát gtimuluje po-
jsou reakce vztahovány na jed.not-

úňlových rychlostí této.



l-52

Mluvíme-li o příbuznosti kompenzaěních a sle*
dovacích pohybů, vyÝstává důležitá ot ázka a roli zTa-
kové stimulaóe pri- ud"ržování polohy oka na terči při
pohybech hlavy. Aěkoliv qe tato oŤázka v odborné li*
terátuře obchází, re§p" úloha zrakové stimulaee se zďe
nepovažuje za významnCIu, zůstalo o ní mnoho ne:ryjasně-
ného. Shrnujíc některé nejasnosti, IiA§HBA§§ (1971) to
vyjádřil takto: '| Oko §e nejenor4 pohybuj,eo oko tatrá
viďí.ff Jed.ním z veikých problémů zrakové ťyziologie
je totLž otázka, jakp jakým mechani?,tfleu. dociluje zTa-
Ěový systém stabilítu vjemů za těch nejrůznějších po-
hybů oěÍ? Proto RA§HBA§§ postuluje néjaký, do§ud. ngz-
náný signál, jejž systém d.erivuje z komblnace signálů
o pólozé oka á o poloze obrazu na sítnici, (aěko.liv
sahostatně ani ;eáen z nich ned.osáhne na§eho vědomí).
Á ptá sel "Využívá víd,ění & systém sled.ování tantýá
si8ná1? Jinými slovy, sled"uje oko to, eo vid,Í?n

Zdá §er že odpověá na tuto otázku spojuje také
problematiku sled.ová cích a kolJpenzaértích pohybů.
(O stabilítě víděného bude řeč ve 2. dílu" ) Nejenom
fenomenologicky, také pokud jde o smysl a eíl obou ty-
pů po}iybůo - jsoir totožny. Á cÍlem je urěitě; viďět "

Konkrétně; Zd,á B€l Že v regulaci nejen sled.ova-
cícho ale i kompenzaěníeh pohybů, v jejichž průběhu
je na rozd"íl od- rychlých sakadických pohybů obraz ďo-
konale vnímánl §€ zraková ínformace průběžně velni
účinně podílÍ na zachovágí fixace - hlavně informace
získanď stimu]_ací ťoveální a parafoveální sítnice.
lVíechaniznus je nejasnýr ale celá řada fakt a problé-
mů nasvědóurjá jeho existencil například skutečnosto
že spoleěný-poňyb hlavy plus sakadieký pohyb.,oěí neu-
místí obraz Úplně ďo fovey, kam je umístěn až pakr
v poěáteění ťási kompenzaěního pónybu; nebo dlouho už
Oi-skutovaná otázka, Jak raůže být rychlost pohybu po
sítnici adekvátním pódnětem sledovácích pohybů i v pří-
padě, Že obyaz terČe je na sítnici praktieky fixován;
atd,.

Celý ztďr:ový a okohybný mechanj-zmug je třeba
posuzovat vcelku, přičemŽ nutno okohybný mechanizmus
chápat jako mnohovstupový sertoregu}aění systérn (i\,íE]-
BY, 1971), na jehoŽ vstupy přichází inťormace z mnoha
t?,v. orieatačních senzorů (vestibulárního, proprio-
ceptivních) l žQ eamotnóho oka a zdá se, že i z cen-
trifugálních příkazů k sled"ování (tzv. t|yýtoková'l in-
ťormace Houtťlowfi irťolroation).

Speciťická vá}ra jed"notlivých mechanizmů se může
velmi d"ýnamicky měnit , & tedy při zachování pozornos-
ti terči l jenž se nalézá ve foveální a parafoveální
oblasti, převezme pravděpodobně vedoucí roli zrakový
mechaniz&u§ ťixace.
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Je-li tomu skutečně takn pak odpadá hlavní ná-
mitka proti jed.notnému chápání sled.ovacíeh a kompen-
zaéních, očních pohybů; oba typy patří do téhož regu-
lačního podsystému (nazvalL jsne jej ťixaěním), lla
jehož vstupech §e uplatnují současaě zrako:ré, vestibu-j"ární i proprioceptívní infomace (mimo propriocepce
7 vnějších očních svalů). Je-li vestibulární a proprio-
ceptivní inťorpace ze svalů krku podprahováo nemůže
so přirozeně uplatnít - v takovém případ"ě jďe o ěistě
s].ed.ovací pohyby oěí, což je ovšem doeti umělá, tak
Ťíkajíc ]aboratorní situace.

Pokud jďe o proprioceptivní inťormaci z krčníeh
svalůr" někteří autóři její podíl na regulací kompen-
zaóníeb, pohybů popírají (víz výšeo s.149 ), většina jich
§e však shod.uje v tom, že její Úloha není zaned.bate]"-
ná a někdy může být i znaéná" Vestibulární kompenzaee
je za vhodných pod,mínek úplná do ťrekvence rotačních
pohybů 2 tlz, (MEIHY, 197}) n zatía"eo přesnost krění pro-
prlocepce je většinou mnobem menší. frehled"ě k tomu je
ěásteěně úěínná aa absence zrakové fixace při rychlos-
teeh rotace d"o Ora1 Hz, za. zrakové fixaee bod,u stacio-
nárního rr|iói hlavě j e úěínná do l Hz a v případ"ě f lxa-
ce bod.u stacionárního v prostřed.Í za souěagnýe| pohy-
bů těla dokáže ud.ržet polohu oka v mezích !0r5". Do-
konalá amplitudová kompenzace pomocí stímulace krěních
proprioceptorŮ ted.y neexistuje, nejlepší je v mezích
ťrekvencí 0rCI3-016 ílg; pokud. jde o fázový posun, ten
Je podle téhoŽ autora d.o asi 0r1 Hz a pak zase od" 30-
4O nz prakticky nulový; v mezirozeahu je ťázové zpoá-
d.ění s maximem v podobě p],ateau kolem I Hz, kd,e toto
zpoždění ťlosahuje asi -35" (bilE]Ry, 1971).

Nvstapmické pohvbv: Trvá-li stimulace vestibulár-

-

ního offirotací celého těla, ted,y přes-
něJi, překročí-lj- urěLtou mezrl;í hodnotu anplitudy vy-
voÍaného kompenzaěního pohybu9 jsou ěas od"- ěasu řiorailen-
zaéní pohyby vystřídány rychlýn pohybenr očí opačným
směrem. Je to tzv. vestibulární nystagmu§. Vyznaěu,ie
§e ponalou fází, sm6ffijffi§ř6Tí "sněrú rotac-e, a fá-
zí rychloun rre směru tóto. ?od,le vŠech charakterlstj-k
je pómalá ťáze vestibulárního nystagmu kompenzaóaím
pohybem a slouží zcela jasně stabí}izaci obrazu na
áítnici, rychlá fáze palc pohybem sakadickým a s]ouží
c,o .nejryehlejšínr.r návratu k novému fixaěnímu bod-u"

Je známo mnoho typů nystagmu, z nichž velká
část je patologických; z fyz:-ologtckých nystagmů je
nutno se zmínit mimo 3Lž uvedený nystagnus vegtibu-
lární o tzý. optokinetickém nystag&u.
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Optokinetický nystagmus se od vestibulárního
liší nffijícín-podnětem.a tedy pTvni ěás-
tí regulačníhó mecbaňizmu.1_o_zorován byl jiU Ée1r3g^_a poprvé popsán snad" PI]HKí§EM (lB25 ), Fo něrr HELnfiHOI,-
Tzb}L (1Bb6)- a dalšÍBi, T,ze jej vyvolat jahink9li11-aed-
ňffi smErenr pohled,u probíhajícffi-
pohybem strukturovaného pole ("železníčnÍ" nystagmus
bÁnÍ,mr, 1906). ir laboratórních pod,nínkách bývá hori-
zontální optokinetieký nystagmuá vyvoláván nekoneě-
nýn pásena áě].enýn v kóntiastní ěerné a bílé vertikáI-
ni p}u!rr, promíia§* *,promítaeí plochg přeq po??:
rováteléri irebo zobtazerrýa na vbodné osvětlené vnitřní
ploše bubnu rotujícího {o19m pokusné osoby. T?ké l9rr-io nystagmus se vyznaěuje tzv. pomalou a ryohlou ťází,
z níchž první j e zŤetelně pohybem sled.ovacím, druhá
návratnou sakádou" (obr.5.3*3).

Vertikálním pohybem horizontálních pásů Lza vy-
volat vortiká}ní nýstagmické pohyby, jež jsou však
méně výtazné a mnohem hůř se sled.ují (lpterakce a po-
hyby víěek a § jejich nerÝovou regulací).

Jak optokinetický, tak také vestibu}ární nystag-
mus zaěínaJÍ vžd"y pomalou ťázÍ, eož je v souladu s ná-
z|.lrsr,o ;e jich sie-d"ovací _poÝ_a,u 9. Byclr}á ,f áze 

_ 
je v obou

případ,ecň Žrakovélno původu; bylo prokázáno, že není
iniciována proprioceptivní stimulací, což zale dokazu-
je, že jd"e Ó sátaaict<ý pohyb, jelikož jiný rychlý po-
ňvĎ oěí-není znám. poaré iúóIi{TynE (.L939) se na rychlé
fázi. vestíbulárního nystagmu nepodílí propriocepce
vnějších očních sva]-ů.

l,,lezi vestibulárním a optokínetickýn nystagmem
.-ie pod,le mnoh.ých známek velmi Úzký vz;ah (KISLJAKOV a
ŇĚvbnov, 19 6b1 , aěko].iv se na ]g,ažaém z nich pod,íle jí
specifická nervová centra. K souČinnosti obou neeh&-
nizmů d.ochází snad. před. vstupem d,o motorických jaůer
okohybných nervŮ, v retiku}ární formaci mozkového
kqene a v tzý. jádrech Darkschewitse a Cajala (sz§i{-
tÁco,rHaIn lg{,il; podle n8rlerých jiných výsledků,
cítovaných KISLJAKOVEM a lIEVEROVEIIT (1966), ještě pro-
xigálněji, y tzÝ. d.iencefalické nprgtagmogenní oblasti,
jež má přínné spoje § tzý, vestibulární ryqtqgmogenní
oblastí opaěné strany. Ťaké jsou přeOpokládána spoje-
ní přes mózkovou kůru" Infornace z, vestibulárníeh ro-
ceptorů probíhá d.o těchto eenter víceméně známými- dra-
hani, iďormace ze sítnice, zďá §€r jde speciálnírni
nervóvýrai drahami mechanizmu "detekóe pohybu"; zatím
byly nesporně zjiŠtěr:y neurorry sefektivně citlivé
k r.ůznýn smělům pohybu (viz BROOK§OVA a JU}TG, L973)".
cnússnh a cnússnŘOvÍ,-cORNE}ítsOvÁ (I97 

' 
na póarladě

psychofyzikálních d.at však před,poklád.ají existenci
i jiďch detektorŮ pohybů, předevšíni d,etektorů rychlor
lrlr
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Na této skupině pohybů se projevuje velká plas-
tícita nervových regulaěních mechanizmů. i,lapříklad
DIOHGAI{§ §e spolupracovníky (1973) 40 d"nů po obou-
stranné labyrintektonii ( operativní od-stranění ves-
tibulárních senzorů) u opic zjistili, že za kombinace
sakad,ického pohybu s porrytem ňlavy nědocháaí, jak se
též dalo ěekat, ke kompenzaci, a tedy pohled" znaóné
přestřeloval: avšak do l-2O dnů po operaci došlo k'ťLokonale úěiánému zotavení Xompěnzaéní funkce tím, že
jí převzply jiné mechanizm;l" _Pod.le názoru autorů se
na této _'obnově ťunkce podÍlel soubor několika mecha-
nizmůl B& prvním místě přéstavba zrakového okohybného
programu; v p r ů b ě h u aktivních pohybů hlavy
stabirizají oči centrálně programované kompenzaění po-
hyby; d.ále autoři předpoklád"ají "rekalfbraci" sakadie-
kých'oěních pohybů jakó adaptaci na ted vlastně "pře-
mrštěnou'l sakadlckou reakci na otejnou impulzaci v mo-
toneuronech extraokulárních svalů. }Tsluyí bl'íže o rue-
chanizmech, jakými k tomuto přizpůsobení d"ocházío nel-
ze jim však nevěřit; bylg tot:-ž uiiŤtě3o, 4g_ry" regu-
1aci kompenzaěních ponýnů oei §e úěinrrě podílí pre-
diktivní centrální komponenta, Jež -,poáobně jak je
to dokázáno u strategie sakad,ického podsystému- může
tuto pohybovou aktivitu z:naóné nodiťikovat, vČetně an-
ticipáce- (vLz BÍ,?,Z7, L974). Na druhé straně Je zŤejmé,
že k- jakékoliv přestavbě centrálních prograrnů může do-
jít jen na podkladě zpétné informace o tom, že okořpřeŠtřerili'' ; tudíž- jednín z nejd"ůležit,éjších Techa-nizmů zde jietě bude mechaniumus zrakový, percepční
(což by mimochod,em, opět nepřímo dokazovalo těsnou
příbuziiost sled,ovacích a kompenzačních pohybů); také
bv bylo nanejvýš divné, kdyby znaěnou ěást funkce
véstibulárníňo- systému nepřevzal mechanizmu§ r vJ chá-
zejíeí z propriocepce krěního gvalstva.

Závěrem chcene unCIvu zd"ůrazait souvislost a v je-
vovém smyslu přínno totoŽnost mezi touto skupinou kon-
jugovaďch očních pohybů se sled.ovacími a kompenzaěnimi
a š fixaěnimí přestávkami neqí sakádami, což ;§ne vyjé4:<_."_l _rllt l Trm, ze@m r.e'zýv-ame'fixáčáíd-

5.4. Ve§getršní_pghpbv

Na rozd.ítr od přeďehozích makropohybů (odd-.5,2 a
5.2) j§gu to b.nrízontální pohyby d i 9 j _u n k,t*i v-
n í, což znamená , že každ,é oko j e regulováno zvlášt a
že tedy kažďé se nůže pohybovat víceméně samostatně a
ve směiu proti d.ruhénu okLl. Vergenění pohyby totiž
slouží tzv. binokulární fixaci, tedy tomu; abý obě oči
směřovaly na tentýž objekt, nechŤ je jeho vzd.álenost
od. oěí velká nebo malá. Obyče jně se uvád.í, že se při-
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tom oěi pohybují protikladnými snrěry, Přibližuje-li
se objekt pozorování k oěím nebo je=li poh}ed" aktivně
převáóěn zé vzd"á].enějšrho před"nětú na předmět blízký
rotují oči v zásad.ě d.ovnitř, čemuž }íkáme kou.vergencg,
vzdaiuje-li §e naopak objekt pozorování (nfr'ffiffií-
me-]i Švůj pohled z objektu bliřšíhona vzdálenějšÍ),
pohybují se oČi směrem ven, tedy oo sebe, což je d!_ver_
gence .

Aďekvátní podnětyo které tyto pohyby vyvo}ávajío
jsou tři d"ruhů!

a/ tzý. _{ispar!ta, t. j" stav, kdy obraz pozoTo-
vaného bo3extu-fr6Eop 'v oĎou oěíórr ďa izv. icóres-
ponduiící místs.. definována izv. panumovou oblastí
iúre 6plynutí) i'je to ta ploŠka sítnicer v€ které se
jednotliÝé bodý kryjí §e specifickými body sítnice
d.ruhého oka v tonn snyslu, áa jeJich souěasná stinula-
ce vede k jed"not4é4u, binokulárně sjed"nocenému vjenu.
K d,isparitě ďochází např. nalézá-li se pozorovaný ob-
jekt in§ tzv. §oropteri, jenž je místen v prostoru
(vnri oěím pozCIřovatele), % pěhož souhrn bodů objek-
t1,1, rixovaného binokulárně, dopadá na korespondují-
eí místa obou sítnic. Disparita veůe k tzv" ťuz_rqear-ní vergenci nebo*}i k ver}eněnín pohybům oěí|$ajfi'ffi-F figaovému splynut{ootazú i o'oo^u sítnic v jed5"-
ný oinokulární obraz. Disparita je ovšem relativní
pojem: absolutní parita nevzníká nikdy. Zvlášt u blíz-
kých pouorovan;fch trojrozměrnýcb přodmětů zůetává i
při optimální konvergoncí určitý stupeň d.isparíty,
jenž pak je adekvátním podněten tzv, stereoskopického
prostórového vid.ění (- viz 2"dí1);

b/ změna akomodace (s.ld), např" při zaostření
obrazu brffi ao ohniska ve foveální srt-
nici, je souěasně podnětem ke konvergenci, která nemu-
sí mít d"isparitní složku (tedy také při zakrytí jed-
noho oka - AIP§RN et alu 9 1959 - a u lid.Í slepýeh na
jed.no olco). Tato tzsí, akomodační konver&q4qq je sou*
8a"tí synlrínetícké}ro t s§nce-zú-žení .zotnlc, s.22), přičenž vyvolávajícín po{.nětem je
poďnět k akomodaci (er,rPtt, 1953; TOATí]S, L972). Ako-
urodaěni vergence není natolik dokonalá jako vergence
fuzionální"-K přesnému dotaŽeni vergoncó je potřebný
disparitní podnět, tedy podnět z obou očí. Ťzv. kvo-
cíentem AC/A (ACIA ratio;, což je akomodaéní konver-
geú,ce v prizmatických dioptriích dělená akomod"aeí
v dioptriích, bývá vyjaůřováno nedotažení (ÁClA<l)
nebo přestřelení (AClÁ>1) akomod"aění }conver8enoe.
AČkolivn jak bylo řeěeno, primárním podnétem jp zde
podnět k akomodacio z experimen,bŮ a pozorování bylo
zjištěno, že nevyvolává konvergenci přímo, nýbrž přes
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,příkarclvý signá1 k akomoeiaci t%v. akornodaění úsj_]"í
(tsREll'iiTi{, L957a L:i{Ii-l a BHETiiIidn 196T; iIERl,iABI§a §Alli§CI}í,
196?}- i:iapř" neďokáŽe*li o1ro reagovat na prinrár.ní
podnět dogtatečnou akomoda*Í, konvergence přestřeluje
(aÚlg } j_) r coz TCÁT.u§ (}9b9) vysvětluje tím, u e úsiJ-í,
které v talcovém případ.ě akomodaee vyřadlráen je nepří*
měřeně velké. }3y1,o také z;]ištěno, ze pouditím ťizké
u m ě } é zorniňky (ted.y-bez účastn i:upilárního neť*
].exuo jenž je souěástí trias) a také pomocí snížené
intenzíty osuě,h}ení §e ná ďaný podnět .r;"yvolá menší
akonrodaeeu ictcrou provází ta,}ró nnížerrá konvergence
( RTPPS et 8.}n p ]-9 6a} ;

*í skutečrró nebo d. o nn n ó :_ é zněn}. rrz,d"álencrs_tt_
ved,§u jaEffisi psýehoTogic.]eýmí eástam
nismug ani p*vaha jevu nejsou anánry) ke komrergeneí,
která * jak bylo nespor,ne ajištena - nenj- ve spojiios*
ti arri § d,isparitou arrí s úsi]-rm akorn,,:d,ace (alrnnttro

j ind.y
1958; },/I0RGANr. 1968). Je nazývána jed"nou Dsycfuilogickou,
i indí proximální vergencí, Lze j i-_vvvolať-rra-affi-vergerrcí. Lze ji,vyvolať-napříETá

-..Ťx.7- Eeoo zménšovánim p}oéného ter-
če, sinulujíc tak .ieho přibližování a vzd.álování. při-
čemž skuteěná vzaáienost se nem6ní. Je to zře jrn,: 'i};;,- 

--čemž skuteČná vzaálenost se nem6ní. Je to zřejrn
ce získaná během žl:vota (nauěená) a poole všeňoce získaná během žLvota (nauěená) a podle všeho jejínr
hlavlím významem je pomocná.role r4 hlgubkovém viáŠňíťrJaYn]-m vyznamem j e pomocna roJ.e v hJ.o_ublrovém viděnr
v přípaeeórr . že sřstém nemůže z n6jot.ícn aůvooů vyu-
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AB
A - Div€rEenční a kopver8enční po4yE CIčí
Órr áreaořánf ryc}r}ého poitybn predrnetu
bo"orovártíz a * záar,aw" pony§B,?Ka, ?._
žáÁn n pohvbrr před,rnětu ae vzd,áJeno§ŤL
6Ó-6ř*6-"ááárbnós"i;í 1ůO,em .a apét
É=*-řaři* §u"yĚÚ onen oěí_pří asymetríe-
ké kcrtvergbnoí a d.iverqene*
e - Komhj.nace ver8enenLcn & sakaúický*i,,
ňot voď oěí při znoěně ťixae e rá pred,aety
ř r{izďctr pb}oháeh v glrostoru" 

{*r* JÁREu§§, ]-965}

c
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maximálně 2O0 ns (lTES-tIiEIiiER a IťITTC}IELL, tg56), RD
saka.d.ického pohybu je v průněru o něco d.elší. §aka_
dický pohyb trvá naproti tomu jen několik desítek ni-
1ísekund, kd,ežto konvergence a d"ivergence zhruba od,
2O0-3O0 do 700 ms = v závislosti na tomn zďa jde o ver-
genční převed.ení pohled.u mezi dvěma vzdálenějšínni ne-
bo bližšími terči; \r tomto 'd.ruhém případě trvá yergen-
če déle ( JARBU§, ].9 65) "

Běhen vergenČního pohybu není'arakotý vjem pot-
laěen, naopak, zrak vnímá, přitom bez diplopíá, t"j"
bez dvojitého vidění (KRAVKOý, 195O), což zŤejmé sóu-
visí § tzv. yjemovou d.ominancí jednoho oka (viz 2.
díl příručky). Rychlost vergeněňího pohybu narůstá
zpoěát§u poměrně_ rycl:ler. p3k je prvních L5CI-25O msek,
rovnoněrná a ke konoi pohybu §e zpomaluje, přibliŽujíc
se asymptoticky k cÍli. Podle RÁSHBÁS§E a I{íESŤHETMERA
(1961) se vergenční pohyby nohou modifikovat na zákla-
d,ě inťormace o. změně disparity běhenr samotného pohybu.
Jinak si to aní nelze přeďstavit, uvěd.omíme-li §ie že
ve vŠech případech kombínovaného sakad"ického+vergen-
ěního pohybu zaěíná vergenční pohyb na pod.kladě áis-parity na periferii obou sítnic a je dokonČen - po
proved.ení sakád.y - as pod.klad,ě d.isparity f oveální.
lS rostoucí excentricitou na sítnici však anaéné klegá
od.stup mezl jed.notlivými dvojicenni tzv. bínokulárně
Ťízených neuronů zrakové kůry (JO§I{UA a Bl§IiOPn 1970),
ďochází k postupď§x změnám v disparitě na úrovni sít-
nice (změnán Fanumory oblasti) a také optická kvalita
obrazu na sítnici je zd"e podstatně iLnál. Dokonce i
v případech, že oči konvergují na nový terě, jenž §e
nalézá na §pojnici d.osud fixovaného objektu a jednoho
oka (ted.y na zrakové ose tohoto oka), proved.ou obě oěi
konjugovaný eakadíeký pohyb tímto směren, což znamenán
áe dané oko §e nejd,řív skokem vzd"álí laterálně od ter-
ěe a až pak §e na něj plavně vrací. Jed.ině v případě,
že je druhé oko zakryto (nebo slepé) a ted.y pódnětem
není disparita, sakáďa nevznikne; nezakryté oko pou-
ze akomoduje do blízka, s ním akomoduje také oko zakry-
té a v dúsled"ku synkinetického trias toto oko konver-
8uj e,

Podobně jako fyziologická klid,ová poloha akomo-
d"ace je _urěitým procesem d,ynamické rovnováhy (viz s.21-),
kdy oční ěoěka není akomo<igvána d,o nekoneěná, nýbrž
na asi 1-1n5 D, také fyzio}osieká klid.ová poiohá vBř-
genčního systému - t"j. ta poloha, kdy na Ýergonění
systém nepůsobí žáďné zrakové podněty, iaž by mohly
sloužit jako signály d.ísparíty nebo irďolruaee o TQa-
měrech a tvarech nebo jako podněty k akomod.aci - není
ta, v níž by zrakové osy obou oěí sněřovaly rovnoběž-
ně do nekonéěaa, aýbrž etav určité dynamieké rovnováhy;



;r-rŤ

oěi jsou nírně korivergoványn eož je §poJeno se §va*
lo,vým-tonem - tzÝ" tonická konverg;enoe. llení zcela
jasno, nakolik je pod.rníněna nebo av}ivněna z akomo-
d".,rčního regulačníhc okruhu; jistě souvisí se synkine*
tickýn ,brias (ilIFťS et a}. " L96Z}.

Někteři autoři m}uví v této souvislosti veďl_e
trÝ. noční nyopie CI noČní konvergonci ne bo dot<,cnce
o 'lrroční.m ši].háni" (i.,,lEfi.T0;;ý 1961).

Dlouho sporná otázka" o mechanizn,ru konver5€ricB
a ďivergence, v níž š1o hlavně o to, zd,a dJ"vergence
je aktivním proeesen nebo použe pe,sivním uvo-}"něním
Žpod vlivu inervace a způsóneným elasticitou oěnico-
výc}r stru}ctur, je dnes jednoznačně rorhodnuta ve pŤo§-
pěcit aktivního pohybu (ÁDLEfr, 1953; TAi;LER a J.A"i{ťOI§KY,
19"T), přegrrě v soulaďu §e §I{aR.Ii11\TGTONOVYM zákotrem
reciprokó inervace : konvergenee je výsled"lrem růstu
rrotorické inervace před.evšim mediálnrcn tvnitřníclr)
přímých sva}ů, provázeného inhibicí laterálních (vněj-
ších) prírqých svalů, kdežta divergenci l.ze považovat
za výsledek rŮstu akti-vity laterálníen a úi]-urnu rnedi-
á"lníeh prímých svalů,

, 0 regulací"_ ver€;enčních pohyb,ů. je mnohem rnéně
zn;ámo než CI regulačnÍch meclranizmech pohybú verzních.
Kažoopádně se zďá, že ve střed:lím moaku existi.ije T€-
lativně samos*atrrd vergenění okohybné centrum. l{a
vstr-tpeci:, podsystému je něklrlík adekvá-bní"ch podnětů

všicLrny- jpoú zrakořé. Rozirodujícím je di"sprrritní
sígnáI; v případě konťliktu mezj- stímuly rťizného iy-
pu; jak boini: můřg být např. v příp*dě rvýšené stimula-
ce akoilod,ačnÍ, koirverg*nce n zes]_abenó výkonné části
akonrodačního a.parátuo převlád"ne ťuzior:,áJní ťerg€$oec

V jejíru případě pracuje rrertrovú regul:rce ver- 
_

geněního okoh"ybného podsystému na pr5.r:cipu nqgatiinní
Žpětné vazby s uzavřerr;im obvodem, qcř, anamená, ž? na
vétr.ep okohybné regulace Ý8 etřeC.ním mozku prí"ehází
signál 0 ůispari,hě rnezi obrazy na obott sítnicích a n&
výstupu vyabází urotorický příkaz ka znrěné úh]*u mezi
oběna zrakor"ými osa*ti tak, aby by}a dísparita aruš§r:e.
Původně §€ m)íe]"e1o, že d"etekce ďisparity prclbíhá něk*
d"e r:.a poměrně rrj_zké úrovni C§S, ovŠemže v místec}r, kd.e
je jíž zpl,acována spoleČně informace binoku].árn{l te-
Óv Z obou oěí. i{ovější práce (§ARLůW et al,, I9'o7; i{Tj-
nEl a !'ťI§S§t, L97a, a j") však nasvěůčují toílu, že aČ-
ko}iv vešiceró vergenční pohyby očí orobíhají 'bez tohcl,
že bychom si jiclr byli vědomi., a Že aŮkolit, }atence
(reakcnj" doba) fuzióná]-ních ver6encníc}r poirybů je "re-lativně i."rátká, je pravděpodobn$, :,i* irťorirrace o d"j-s-
parLbe je zpTacovári* aá ve zrakové kůře, kdo byly ,ře

vetrkém rnnožstvÍ. na}eaet:y tžv* í' jerlnoduc}ié'' bunkyl §€"*



ll

160

lektivně citlivé už na velmi malou dieparitu" Pod"le
BI§HOPA (eituji z, AT:P§HI{Á, L977) obě oěi t|směřují 

_na
daný fixaěaí bod, je-li aejvětší poěet binokulárních
vjemových,polÍ v koreepondenci (soulad.u) v tonto bod.uil,
přiěemž má na mysli vjemová pote v mozkové kůře, 99-
1ektívně vnímává t aisparítě, Podle ÁLPER§A G9T2)jsou na detekci a výpoětu velikosti disparity angažo-
vána také tzv" likomplexní'l vjemová pole zrakové kŮ-
ry. (viz 2.dí1 příruěky).

TOAŤ§§ (L7T4), jen;ž se pokusil o modelování ver-
genčního regulačního pod,systénu, jej považuje za ne-
lineární integraění regulátorn v něnž pracuje operátor,
zpočátku reagující na áisparitu lineárně, avšak § je-
jím růstem se přiblíží k mezím svého koneěného Tozsa-
hu ("nasytí §eí'), coŽ je první zd"roj nelinearity pori-
systému; dále je zae - pořáo ještě v příné vazbě re-
gutaěníno mechanLzmu - integrátorn jehož výstup posky-
tuje pozitivni nebo negativní sí-gnál \e konvergenci,
reŠp o.ívergertci, Yelikost tohoto signálu je omezena
oběma srněry, ted,y může být dalsÍ!il zd.rojem nelinearity.
eŽ po této Úrovni jsou přío.any nebo od.ečterry výstupo-
vé signály akomod.aění a psychické (proximální) vergen*
c€* Vcelku celý podsystém pracuje jako vJr§oce neline-
ární. l§'avíe, je-li podnět na vstupu před"vídatelný - napr.
mění-lí §e d.iŠparita na sítnici ěasově pod"le sinusové
lrřívky zjistilo §9l že zrakový systém d.okáže postup-
ně zkrátLt fázové zpoždění jinýnri s}ovy, je adapta-
bilní a pracuje § předvídánín (predikcí). Aěkoliv exis-
tují §pory o tom, co je vlastním podnětem této preóik-
c€r je ona obecně uznaným ťaktem.

Pokud" jde o akomod"ačni vergenci, urěitá část
nervové regulace akomodace (s"19) a d,ráhy regulaee
konvergerrce je spoleěná, pozd.ěji se však rozd"ěli.
Jde tedy o póasyŠtém s jeáním Špolečným vstupem a dvé-
na výstúpy. Jak už bylo řečeno, regu}ace akonrodace je
systérr. uzavřené zpětné vazby. Latence akg_modace je
mnohem d.elší neŽli latentní ctoUa akomooační vergortee
(340-360 ms, resp. 190-250 ms) o tento rozdí]- je však
způsoben hlavně mnohem pomalejŠÍ reakcí ciliarního
svalu, jenž je svalem hladkýmr v€ srovnání § příěně
pruhovanýni vnějsíni oúními svaly (R1,j,ni,tr, L95o; ťťIL§ON,
l973) " 

-§T]t§O}l zjistiln že existuje vy§oce význaaná ko-
relace mezi latencemi akoniodace a akomodační \rergence
(1973)" l§a pod.kladě měření a korelační ana!ýzy laten-
cí komponent synkinetické|r.o trias (s.22) pak navrhl
model }eho regÚlace, jehoŽ hlavním přínosem je zátér,
že existuje říd.ící centrum akomodační vergerrce, těsně
spjaté § centrem regulace akomodace, jehož výs!upní
sýánálv tvoři inťormaci na vstupu tohoto vergeněního
c-eňtra. Umístuje je taxá d.o středního moaku.
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0 nervové regulaci proximální ver€ience není %a-
tím prakticky známo nic. Jak uá bylo řeóeno, je inťor-
mace ze sítnie o disparitě nutns. X přesnénu nastavení
Ýergence. Z tobo _mimo jiné plyne ? že k c"okonalému vy-
užívání vergenčního mechanibmuo tedy k qrokonalemu bi-
noxulárnímu vid.ěnir a to nejen ve smyslu videni pro§-
torového (viz 2.ďíl;, je potřebne, aby oJly ooě oěi
reťrakěně i jinak v mezích normy 9 což se komplexně
projevuje v dogtateóné roz]_išovací schopnosti {zrako-
+é Óstrásti, měřené do b7ízka i do dálky), pokud. ryož-
íto stejné u obou oěí. Týká se to tedy hlavně foveální
sítnicě. Iyto meze jsou naštěstí dosti široké (víz
oddíl 2"4). ge jisto, že u Člověka dalekozrakého bez
korekce dochází k rozporu mezi úsilím akomodace, kte-
ré musí vyvinout, kd.yŽ se dívá na blízlré objekty, a
konvergencí, která nrusí být menší, jak už bylo nazl::a-
čeno výše. K podobnému rozporu d"ochází u lidí krátko-
zrakýcb,, ovšemže směrem opáčným" Pokud je oko v prvním
případě schopno akomod"ovat d.o bJízka tak, že obraz na
ÓUoú foveách je relatívně (s ohled"em na optieké nedo-
konalosti také emett,opickýeh očí) ostrýo Lze oěeEávat,
že fuzionální vergenění mec}ranízmus uved"ený rozdíl--
vykompenzuje; d.okonce Lze oěekávat, že §e s ním vyrov-
ná i v případech, že bud.ou oba obrazy mírně rozostře-
IJý. By1o zjiŠtěno, Že an"í u silné dalekozrakosti rreod--
póvíd.á esoforie (nad,měrná sbfuavost zrakových o§ obou
Óěí) _stupni vady, pokud je člověk mlád; u mírnějších
stupňů d.álekozrakostí je dokonce tend"ence k úplnénu
souiad.u vergence s akořiodací. lTa druhé straně- se může
těžká nekorigovaná ďalekozrakost změnit v trva]-é šil-
hání (strabizmus) esotropního typu.

ttekořisoťaná krátkozrakost ved.e k o
ďůsle nž
by se mě]- při dívání se io blízka projevit v podobě
exoforie (snížené sbíhavostí zrakových os) l je vykotr-
penzován ťuzionálním mechanizmem! krátkozraký tatLž
řiaí ao blízka i bez korekce vžďy ostře, Yad.á §e il€-
projeví" Ovšem nůžq se projevit ve vyššín věkq, kdy
Ý dŮsled.ku stárnutí akomod"ačního aparátu očí (pres-
byopie - vLz 2.d.Í1) se ,tzÝ" blízlrý bod akomodace
vzd.aluje od očí; nůže vzniknout až ěilhavost exotrop-
ního týpu. U nlad.ých osob, hlavně dětí, je zde však
jiné nébezpeěíl nekorigovaný myop nernůže vidět ostře
Óo dálky, proto vzdává jakékoliv úsilí d,ezakomodovato
což se můŽe projevíŤ, pod.obně tedy jako u dálekozraké-
ho, esoforií až exotropií * ted.y šilháním, u kterého
§e o§y očí rozbíhají.

Vid,íme ted,y, .že správná a vóasná korekce refrak-
ěních vad, je velmi d.ůleŽitá nejenom kvůli tomu, abý
člověk tllépe vid"ěl"r 91e také proto, aby se vad.al po-
kud je většÍ, nezafLxova]-a v podobě nenapravitelných



L62

poruch vergeněrrího okohybného mechaniumu. Je-li vad,a
Ýelmi vysokého stupně nebo například, ast,igmatická
(viz 8" ), kdy se bez korekce zrak musí vzďát jaké-
,koliv naděje vid.ět ostře postiženým okem případně'oběma, je Úž v ranóín dětbtví nebezpeěí, Že v óůsled-'
ku nečinnosti sg vyving trvalá_tupozraFost (amblyop}")o
kd,e až je postiŽen také nervový mechanizmal zpraeová-
ní zrakóvé ínforma.ce. Bylo by velmi žáďoucí, gby se
prevenci v.této oblasti a v co nejrapějšírn věku vě-
novala co možná dokonalá péčeo

Ačkoliv nerrí znáno a ani se toho není proě obá-
vat, Že by podobnýn mechanizmem vzniku mohlo dojíť
k poruchám vergenee nebo d,okonce k ši}hání v d.ůsledxu
necio§onalého osvětlení, z tohol co bylo uved.eno výŠe
o vlívu ned.ostatečné intenzity osvětlení a o vlivu
uně].ého zúžeaí vstupní zorniěky, plyno , že špatné pod-
mínky osvět}ení ělnnosti vergeněního aparátu rozhod"ně
nepro§pívají, rr§brž ji naopak ztéžují.

5.5 Mikrgpghf,bv

Jako zvláštní skuptnu oěních pohybů nutno pro
jejich zěásti ůokázanoun zěástí přeůpoklád_anou spe-
Óifietou ťunkci lre ztakovén vnínání vyělenit t4vn
nnikropohyby očí. Jíž d.osti dávno bylo- zjištěoq, že
ke vzniku ztakovétto pocitu a vjemu je potřebnél aby'
obraz pod.nětu neustále přecházel % jedné skupiny foto-
receptorů sítnice na jinou (ADRIatl, 1928)^ Tonu při
f ixaci obrazu pohled.em slouří mikropohyby .oka. Zd,án-
livě nehybně fixující lidské oko se neustále pohybuje
(MARX a ŤREI§DÉLE§.BU}{G, 1911; RÁŤ],IFF a RIGGS, L950).
Proyád"í nepřetržitě tři různé typy pohybů: mikrosa-
kád"y, dríft a oční tremor (JARBU§r 1956).

Mikrosakád"y jsou rycblé pohyby, vznikající v prů-
běhu fřffiilďEffiu-foveální sítnióí.,lejicrr amplituda
může být zhruba oei 1' d.o 5a', zřid"ka však překroěí
20 uhlových minut; průměrná jejich amplituda je 5r6'
(STEII!-IIAN et al.9 L967)" Jejich maximální rychlost
je sice pod,statne nížŠi nežli rychlost (nakro)sakad,
avŠax Lze předpoklád-at spoleěný mochanizmus (viz
CORNSWffi8 1970) s tím, že u mikrosakad okohybný systém
nestaěí rozvinout potřebnou ryphlos!. Maximální zrych-
1oni míkrosakad. dosahuje 1 0O0"/sek-. Mikrosakád-y tr-
vají kolem 10-20 msek" (JÁíiBU§, 1965)" _Jsou to konju-
gované pohyby, t,j. probíhají synchronné u obou oěír.
byly_vŠak pozorovány oůehylky od. tohoto pravidla; ad"á
s€l že to souvisí s odchylkami v-.binokulární fixaci
poň}eau u mikrosakad. bylv totiŽ pozorováry, podobne
jako u binokulariiy, značn.é interindivid"uální rozdíly.



,



Sbr. 5. 5 .1 Hlst o$rgry_ d,istríbuce
pohybň (d}e JARBU$§,

2 sek

trvání d.ríťtovýe,ir
1965 }

0br',5" §. 2 Fohyb obraru bod.rn po ťoveální s{tníeí.
31ná čára * mikrogáXáay, přern§ováňa** pomalé ďríf ty. Frilmě}" vn; j §ího krn-
hu i0', malý kror"lžek v }evé"čásuj" o-o-rázku - rozměr typiekého čípku (die
DIT§HBUnNA, }955)
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Tremor oěí se od. tremoru končetin, hlavy a pod.
od"líšujíh-íaffi§Fou vysokou frekvencí.' Uvádí- sei Že
frekverrční spektrum očního tremoru může sahat od.'něko-
lika desítek až do 150 Hu (DIŤCHBURI{, L959), zákJ-aďní
frekvencí je však 30-90 Hž (JARBUS, 1965). Tremor pro-
vází každ"ý-d"riťt očí, jsou však vaájemně zcela nezávis-
1é. Amplituda tremoru je nepatrná, proto je velmi ob-
tížné t.renor oěí s}edovat; podle JA1tBUSE (1965) j.e ta-
to amplítud.a 20-4gtt (t. j. a§i 1-1r5 prtiměru foveálních
ěípků), podle DITCHBURI\TA (1955) d"okonce jen 5-15l'.
1ř d.ůsledku tremoru prý oční o§y opisují *kresbutl, kte-
rá pokrývá elipsovitorr plošku kolén mónentálního smě-
ru driftu.

Všechny mikropohyby oěí jsgu mimovolní; neuvě-
domuJeme si je a nemůŽeme je vůlí ovlivnit, ačko]iv
bylo-pozorováno (srprNHAi!' et al., L967), že v zátrLs-
losti na ínstrukci experimentátora klesl někdy poěet
mihrosakad. očí pokusné osoby, někdy d.okonce na nulu.

Ýýznam mikropohybů očí je nesmírný. }oté, co
bylo velmi d.úmyslaými metod,ami prokázáno, áe bez §ou-
činnosti mikropohybů by zrakový vjem velmi rychle ttyý-
hasl|, (RAŤI,IFF a RIGG§, 1950; DfŤCHBURli] a GrNSBORG,
l952i BARLOW, L952; JÁRBU§ ? 1956, 7957arb), bylo jejich
výzkumu věnováno mnoho pozoraostí. Zpočátku byl z urre-
dených tří typů největší význ&w z vjenového hled,igka
pŤikláůán mikroeakád,ám. COfii{§}YEET (1956), tycházeje
z vysoké negativní korelace mezi směrem mikrosakad a
bezprostředně je předcházejících driťtových pohybů,
vyslovil názor, Že jejich hlavní funkcí je yracení
obrazu. jenž má v d.ůsled"ku driftu neustále tenďenci
vzd,átLí še za hranice neivvšší yozlLšovaeí schopnosti
sítnice. Drift tedy považoval za projev nestabilit;t,
za l!šumil okobybného systému. Podle §Ť§lNIťlAi§Á a §po*
1upracovníků (1967) však mikrosakády tuto funkci ne-
plní. ZUBER a COOK (1965). zjistili, že mikrosakády..
nají prakticky vŠeehny základ.ní charakteristiky bĚž-
ných velkých sakad. ?roto CUI{IŤZ a StETNMAN (1969) a
v souladu s nimi po urČité revizi svého původního ná-
zo.T|7 také CORI{§Tť§§T (19TCI, L97L) povaŽují mikno§aká-

]: 'r .,:,' '

áíďrogicky mechanizmus včetně nervové regulace je
spoleóný b mochanizmen cakrgsakad".

§kuteěnost , že také makrosakády jsou jen. relativ-
n§ voluntární a Óasto probíhaj{ úplné ňimovÓlně, 6e
tomu zďá též nasvěd,čovat. Nasrrěd,čují tomu také přiU-
liřně stejné fixační přestávky mez'. mikro- i makro-
sakádami, jakož i to, že \r souladu § GLEZEREI{ (1959)
a FrLIlf§b1 a spolupracovníky (l973) mixrosakáúy nebo
aspoŮ jejicrr většina nejsoir reflektorickýmí póhyby:
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k" tomu je,f,rváni gll{toyÝ9rr přestávek, které je pře+-
chází, většinou příliš krátké. FI],I}T a §polupracovní-
ci (L973) považují mixrosakád.y v přůněhu fixace bod.u
za po.b,ybJn jež má3í centrální púvod a vytvářejí ge
v jakémsi hypotetickéla centru pod vlivem aferentace
,,zé sítnice". proprioceptorů vnB.išícn oÚnícn svalů,
get
a1" , 797); 

-pootrŽeno naqi). Je- nutno se ptát, pro,Č _bytoto jejich hypotetické centrum nemoh}o oýt totoilné
s cenřránn regúiace sakadickéno,podsystému. /v této
souvislosti ňychom .chteli pour.áza.t na možný,plynulý
přechoa mezj- d.robnými korekěními (makro}sakáúami,
Ó nicní píšene na Š"l3a, a mikrosakádami, d"ále na
naše úvahy (s.14?-153) o roli zrakavé inforirrace v §otl-
vislosti é tzv.'iiiáóním pod,systémem a koneěně v ná-
vaznosti na tyto úvahy také na velmi zaiímavý názor

m Í s,'t_ n í regulaee motorické inervace vnějšrch_oc-
níeh s$alů, jejíž úlohou,Ťe,,p ř e e n é namíření
rovév oá cít'a-která 3e výsleáken součinnosti zrakovýoh
ěi véstibulárních sigáátď se sigaály z proprioceptorů
vnějších očních svalů./

Ačkolív v souvíslosti s přechod,em k eh.ápání nii-
krosakad jako nornnálníc}r sakad,ickýqh polrybů a tedy.
jejich kválifikováním j?tg tthled"acíchil (search) .pohy-
Ďů-uvr opuštěn názor o jejich korekční úJ.oae, náry §e
zďár'že Jedno druhé ješf ě-nevyluěuje. JARBUS (1965)
d.ělÍ i ň v o 1 u n t á r a í- sakád.y na al sakády
při snaze pohledem pomalu a rovnoměrně sledovat obrys,'b/ saxád,y bři fixaci bod,u, trvá-li tato déle aežLL
uróitou Ícritictou d.obu a cl sakád,y horekční - v přípa-
d-ech. kdv 'lv d.ůsledku d,riftu abraz fixaěníbo bodu za-
číná'opoLštět nebo opustil centrální oblast foÝey?'.
také pir.,tlv a S]DOROY- (l973) zjistili závislost směru
mikrosakad- se směrem pohled.u ( t. j . vychýl en:ím z pri-
már:ní de sekundární polohy). Nehledě na odlišnou in-
terpretaci výsleďků, jak ji uvádějí tito autoři, ng_l-
ze áe neubránit d"ojrnu, že zďe m&že jít o korekce při-
rozené tenderrce oěÍ, vrátit se do prinární polohy.

každooádně však zřeimě není toto iediná, a zd,á
§€r že ani irlavní funkce ňiikrosakad. Dnás se rirá vše-
obócně zata, že mikrosakád.y nezlepšují viditelnost
obrazu na sítnici.

Na rozd.íl od" mikrosakad ponalé d.riťtové polgby
nelze srovnávat se žádrlýn typem makropohybů, např.
§ pomalými sled"ovacíni ěi kompenzaěními pohyby. Pod"le
soúčasných znaloatí právě driftu, kd,ysi považovanému
za výraz ned"okonalosti fíxace ( tlšuíB",,bkobybnébo: B6rsté-
nu) vd"ěěí zrakový systén za zactl"ování vidttelnosti
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fíxovaného obrazu. Útoria treporu je aaŤía nejasná;
snad, se pod"ílí na zaelnotání sítnícové}ro obrazu ve
vjemové ifeře ve spolupráci s driftem, snad, je sku-
těčně pouz6 vnitřním šumem okohybného systému.

Jak se proje,vuje funkČní význatn mj-kropohybŮ?
0 toq nás informuje umělá stabilizace obrazu na sítni-
ci. Úplně znehybnit obraz í}a sítnici lze dvě4a růz-
qými, metodickýni postupy (podle některých auttorů
např" §VAN§, L966, l967i vLz také AtPEaN? a972 i me-
tod-ou následných paobrlz&)1 ?/ meclanicky - t. j. tak,
že se opjeFt _pozorování pevně gpojí p. 9F"*. pozorovate-
le (napříkYad ponocí miniaturního lehkého tubusu,
jenž §e í!a jed,nom konci přisaje rra rohovku oka a na
jehož d.ruhém konci se nalézá objekt, zobrazovaný za
přispěn1 .jednoau9!é spojné _čočky ostře_v_rovině, sít-
nice); bi fotooptícky - t.j" pomocí vnější negativní
zpětiré vazby r, réalLzóvané .Óou-stavou zrcád,el a-ěoěekoZpetne Vazby, rea1]_zovar:,e §ou§TaYou Z,TcaQ,eL a coceK,
která pokaždé a bez zpožďění posune obraz na sítnicikterá pokaždé a bez zpozděnl po§une obTaz na §atnrcl
přesně o stejnou vzdálenost a stejným směrem, o jaké
se pohne oko.

_lakto by}o prokázáno, že veŠkeTé rozďíIy jasŮ
nebo barev v žorném poli přestanou být vnínány v prů-
běhu velmí krátké doby (podle JAIiBU§E, L956, v průbě-
hu 1-3 vteřin) od. zaěátku stabílizace obTazu. Ťo zna-
mená, le znemožní-li se úplně, aly se abraz viděného
přerrístova} po fotoreoeptorech sítnice, nejsme schop-
ni vidět. "Yje§}"l jeaŽ takovým způsobem vznikne, cha-
rakterizuje JARBUS jako tzv" tiprázdné poleíl & zďllraz-
ňuje, že je výsledkem absence nervové impulzace ze
sítnice d"o vyŠších oblastí zrakového systému. llelmí
zaJímavé pokusy, jež JÁRBUS proved"l q různobarevnými
a různě strukturovanými stabilizovanými obrazy a
§ kombinacemi těchto §e současně aplikovaqími obrazy
nestabilizovanými, prokázaly v souladu § výsled"ky jí*
ných autorů výnaamnou roli očníeh pohybů v prriběhu
ťj_xace. Jeho výsleoky _jsou podrobně a přístupnou for-
lllou popsány v knize "Uloha oěnícb pohybŮ ve zyakovém
procésuí' (JARBUS, 1965), u nág běžně dostupné, proLo
Žde vyjnenujeme jen heslovitě hlavní fakta.

Tzsí" í'prázd"né pole|| mr}že být ostře ohraniěené,
ale jedině v připad.ě, že s ním hraniěící obl.ast není
uměle stabilizována na sítnici a není aní fenomenál-
ně prázdn§m, ted"y úplnš bezstrukturním polem. Prázď-
né pole, vzni.klé v d.ůeled,ku znehybnění obrazu na sít-
nici, nemá barvu ani jas. Barevně je vnímáno jako ach-
romatickén jasově bývá srovnáváno subjekživn§ s 'ltmoutl,
al-e jen dotud, pokud pokusná osoba nemá možnost §rolr-
nání] AplikujÓ-li se Óo tohoto prázdného pole napříx-
lad ěerný bod, jenž je normáln§ pohyblivýo je tento
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bod vnímán v důsledku jasnostn{ho kontrastu (v\z §tr.
140 a nasl.) Ja,ko "velňi ěerný", kdeřto prázďrué pole,
te,dy obraz stabilizovaný na sítnicil jako mnohem jas-
nŠjŠÍ achromatická plocha.

Není snad. nutno zďůraznLt, že q prázd"ném poli
(po uplynutí uvedeďch l-J sek. ) zutzí veŠkeré vid,iteI-
ba rózáity, obrysy, podrobnosti. Tyto §e uŽ _neobjeví,
dokud neOÓ;d,e t- nějakému pohybu obrazu _po sítnici ne-
bo E jiné §oměrně ňairre zrr.éné osvět]-ení-či barvy svét-
la v prázd-ném poli. Naprot! tomu jakýkoliv, i ten
neimenší pohvb obrazu po sítnici vede lí znovuob.ieve-
ni-v§ech boarobností o'orazu, ovšem jen po d.obu řrvání
tohoto pohybu plus uved,ené 1-3 vteřiny. Zm§na jasu
prázdného pole vede také k znovuobjevení oorazu, 4Ý-
Šaic tato zmena musí, být qostateěne rychtá. Prahová
rychlost znŠny osv§tt-ení sítnice it$/&t závisí od, ab-
sot.u-bní hodnoty jasu obrazu přqd změnou t zhruba ve
smyslu liTeberová á Pechnerova zákona - a zřejmě i od,
velikosti d"etailů obrazu a od jeho kontrastnosti. Ta-
ké níhajícím svět]en lze docílÍt vnímání podrobngst,í
obtazui-vztah mezí kvalitou obrazu a frekvencí níhá-
ní je znaóné složitý, platí však, že pŤí kritické
frekvenci níhání (Ťz,v. critica} flicker fusíon - vía
2.d"íl příruóky) vjen mízí a opět vzr;.íká prázd"né potre.

}Tehledě k tomu, Že zmény osvětlení obnovují
vjem obrazu, JARBU§ dospé1 k jednoznaěnému závěru,
žé těmito změnami nelze- ani zdaleka dosáhnout té kva-
1ity zrakového vjemu - např. rozlišovaeí schopnosti
a pód. - která .ió při vo]-ném pohybu obrazu po sítnici.
Z ioho plyne', žé oění pohyby včetně těch nejrnenších
(mikropohybů) jsou nevyhnutnou podmínkou normální
ěinnosti zrakového systému.

Z pokusů § barevnými obtazy, stabilizovanýmí
na sítnili, plylg, že al jakýkoliv_barevný nebo ,Túz-nobarevný stabilizovaný ooTaz se móní v bezbarvé a-ia*ezstrukt.urní po}ei b/ je-li barevný stabilizobaný
obtaz ohraniěen nebo soused,í-li s jednobarevným rr€§-
tabilizova4ým obtazem, jenŽ je Úplně bezstrukturní
nebo obsahuje sice struktury nebo i jiné barvyn eletyto nehraniěí s okraji stabílizovaného obrazu, vznik-
né nejdříve (po uplynútí L:3 gek. ) ze stabilizovaného
obrazŮ achromátické- prázďné pole. z& malou chvíli
však toto prázďné pole, přijne barvu sousedicího
nestabilizovaného oPrg,lu, talr,áe §e § nín úplně §poji;
c/ braniěÍ-li nestabilizovaný obraz §e stabilizovanýw
tak, že se okrajů tohoto dotýkají jasové nebo barevné
struktury, zůstáne prázdné pole, vzniklé v d"ůsledku
stabilizáce vůči sítnici, achromatickým a jasově neur-
ěitýn; dl přijalo-li prázd,né pole barvu nestabilizova-
néhó Ótorí- ftiz výše,-bod b) - např. ěervenou - a pře-
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V něrterých psychologických studiích je poukazo-
váno na to, Xe obrazy různých tvarů nemizí v podmín-
rách stabilizace rta sítnici stejně rychle a d,okonce
že nét<teré tvary nemizí riplněr &1e §e zrrorru objevují
a pod. tzv. frakcionování (např. EvANs, L966, 1967).
Výsledky pokusů, jeŽ nasvěděují rŮzně rychlému ttřJ
.b,asínání" 9jemu rŮzně orientovaných obrysú, rů,zlých
úhlů, obrazeů a pod,., Lza uvést pravd.ěpodobně v souvis-
lost É existencí specifickýeh kanálů pro přenos infor-
nace o. pŮzných tvare"ch (selektivně pracujic{ 'lqetekto-
Ty smérŮ,, , Úrrr_ii, šm6ru pohybu atq. ); j e j ichŽ ěasový
průběh muže oýt d"o určité nríry různý. Pokuď jde o tvr-
zení, že některé_ detaily obrazu stabilizovaného na
srtnici nevymLzí vĚbec nebo ge objevují znovu, nel-ze
toto Ťvrzení oát do příie.telného souladu s vÝše uved.e.-
nýn vysvďttováním ěiirnoŠti zrakového syst6mu' a speciál-
nÚ Úróiry nlilrropohybŮ očí ve zrabové percepci; nechceme-
ri §e vzd.át ceté togrcké stavby této interpretace, nez-
bývá se než d"omnívat, že pozotované odchylky jsou ar-
teťakty, patrně způsoo-ené nedokonalou metod.ou stabíli-
Za,Qe .
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stil,\r$Íč§K
použítých od.borný*h výrazů a néně známýcin clzía,h. slov

abd.*kce

abd.ucens

aberace

aberace chrs*
raatická

aberace aono;
chromatická

aberace sfe-
rická

ablace

ad.aptabilita

aďaptebitní
aďaptace

ad,aptivrrí

adáukce

ad.ice

adiiivní
aťerentace

aťerentní

* od,ved.ení, od.iažerrín pohyb ód, střed-
rrí_ o§y běla; opa}t eg,*§Egs
* od.vádějícín qll3_&}l_f*yač

odchyllca, ad.bočení

* neůokor:"alost optícké sou-stavy způso-
bená nestejným lb;nein světla různýéh
vlrrových ďéle}c při přechodu z jeůnoho
izob:,opního prosiř.eďí d"o jiného

* veškeró aber*ce optické soustavy oka
nimo aberace ci:"rornatické

- ned"akanalss* optického systómu lapů-
sobená tfu, že z bod.ového rd,roje svě-
tlo nrocházející periferními částmi
optíckých povrchů se nelouí d"o iéhož
bod"u jako svět1o proclrázející osové
a paraxiá}qě. Patří k aFergqím mono_-
§h§g§eíiĚE§p

l/ cdnětí, od}or.rčení ( chir" ); 2/ oů-
chlíper:í (patol" )

* sc}rapnosi přizpůsobit se změnórým
poďnínkám

* přizpůgobivý

- I/ přizpůsobení §e zra}crr zrněndra jasu;
2/ pŤLzpůsabení se (obecrrě)

- přizpůsobivý

- přitažení, pohyb ke střední ose tě-
}a * opak a§4*}r,pe

* přid.ání, souóe*

sluěující se pouhým sečíiáním

l§.g.,liÉrpgLr'ů&í/ * příváďějící, ďostře*
Q}VJr

- přiváaějící in9§Igff.linervace (z pedfernTho



a§onista (svat)

achromasie

achromat opsie

akomoůace

a]-binizmus

amb}yopie

ametropie

a::izotropie

ampule (kanálku
o_r . 

-_iŤffi
DuiKrllnovLtel].o )

-

anizooetropie

élL

ve vni"b
ssnzOr
íIa.J.jtu

antagonista
( sval )

anticipace
aparát

aparát vestlbu-
larn]-

působící stejnýry směrem jako sya1
§ ním erovnávar:6f; opah aí*§§g*i§§y

1/ ned"ostatek gigperlgq (pato1. ) l
a7 achg,qgrr.a-Lop sTfimá' barvo si ápo§!

úplná barya_qlg€§§!

ďion,brické nastavení cka na různóq.+r**.!-- .ýZďálenosti tak, aby §€ obra,a psuoro-
vanóho předmětu ocit]. v ohnj"sku v rs-
vině sítnic§* zaostření ů{i §§9ů
vroaená úplná n. částeřná nepřítom-
nost pimnentu v kůži. ,v}asech. cév-

. 

-# 

, -=nat ce , ,s]_t]llc]. a ůuno",Vc§_ ( pat o-L. l_-
ltupazyakost/ - sili:ě snížená os,irost
ffi q,Ť--

zrak-oŤál jíž nelze u.pravii ani zlep-
§írTffiícĚyrai prost réaty. i,iá cerr-"brální {mozkovou) komponentu

oorucha refrakce (obecně). u níž 7,a_Ť'.-Ť'.-.nepřítomnosti úsilí aEomod"acq Torrno-
běEné papr-sky d"cpaciafu
se nesbíirají- *.o bi:niŠka ií rcřřfi§*
qítnic,e (pát01. ) ; opak ei.rg_tropie

rozšířená počáteční část půlkruho-
vitého k*,nálku ,

/ nea"be jnozrakast/ nest e jná ]"omivost
(refrakcg) dvou očí stejnélro jed-ince

opa}t izometropie

zaYlsl.0§t indexu lomu prostředí na
směru ;oro*házejícíeh paprsků; opak
'j,-.g§§gp.§g

působícť lpačně rrežli sval g ním
srovnávany ; opek s,ffiEpi;§_t,:L

přeďj ír:ánť, přeďvíďání

úsirojí (anai. )

area oblast, okrnek (anat*)

uchu se naeházející
o3



l

area stríata /nole f7.rLx*,

area 8

area 17

area }8

area }9

* dle Bro*marrna. Je považována za. Tg--gulační centrum volr.lntárních oěnich
ňohvbů. ilaciiází FařG'lffirront á1-
irím" velkych h§_qisť,pr fu

/ayea striata, kůrq zrak_9.vé/ - p:"o-"Ť-^-_-jekční zorLa aferentníci, zrakových

zona'žyakov.
ci:ází §e y
mozku

d"rah v }p}gEg.**.áill"e§e§ rre3"ie3?c§ gg-

kůře ;il*akové

rnisf eq

- ůle 3yodmai-;.na /pgls i*.l - jinatc
iéž &rea parastriátá.-Jé považována
z& agociační zyakovou oblast v kůře
utozkové. ;íacirází se rr be;zprostř6§ffi
|-!=?-"i!_,-01íakosti area J_7

- d}e l3rodmanna /pole 7} / _- {inek též
a,ťea.pprigtriata" je_ považována aa
asociační arakovou oblasu v kůře 1$oz*

arsa 22

asocíaění
ast igmat iztltus

axon

barvoslepost

báae schiffova

bělima

binokuláz,:rí

iÉ9l,*, obklop,"ij e pr§a. 1§

- d.le ]3rod,man"lra
spánkovó pole \r

lpole 2Zl - horní

§poj gvací, propojovací

- vad"a reťrakce způsobená nesteiným
- 

qÝFŇ

Jomem svetJ.a V ruun_VcíJ mer].d,Ia}lech"
ij oka je riejěastěji- důsffi
souměrného tvaru přeůního povrchu
ro}rovkvM

- ogové Tlá§no Trervpv{

částečná n* úplná neschopnost vid"ět
barryn vada barevného vidění (obecně)

/nespr* Sc§§§fi3eg§l
alkalická s]oučerrina chemiclcá obsahu-jicí skupPnu

\ C=N-R,
l

lqE.}era/ t pevaý obal oka

rcající vzteút k oběma očím, ůvolroký

- prCIje}cční
erentrrích. j:ja*



0unKa
l1J

boď blíaký

bod hlavní

bod" ua}ový

bod vzd"álený

buňka

/punctum proximum/ akomod"ace - nej*
.ffi---Ť:oJLZSL CIod K oKu, do neJE Je o}ío §cllo-
p$o akomoůavat , ,t. j * maximální akonro*
ůa*í sous"břgdit obralr d.etaílu v této
vzďálenos,Li se nacházejícího d.c ohnj-s-
ka v úrovni sítnice a umožni"l timo
aby byl viděn ostře

určité opiické soustavy je průse-
čík rovirw hlavní této soustavy § je-

-

jí o§ou optickou

íoptické sou.s,bavy) - jeden z d.vojice
myšlených bod.ů, ležícíc}r na optické
ose_ §oustavy a majících tu v}astnost,rlr-*-že světelný p*prsek přicházející ďo
prvnÍ}ro a nich vystupuje ze zad.niha
bez toh** ře by byl zněněn sněr papr-
s}cun je tedy p§u,u § prostorově posu-
nu,b a probí-há rovnoběžně s paprs}cem
vstupu j ícínr

/ps+_ctu+,Egnp"b u..p/ gkg+od.9cq - r_iej-
vzd.á]"enějši boď, na který je oko
schopno soustřed.ít svó ohnisko \r ťo-
vině- sítnice a tud.íž vid.ět jej ostře.
P oka er+elr§pi.c§éhq se *ach"ází v ne-
.troÉecíru

- mikroanatomická biologická jed"not-
ka, skláďající se z prořoplazňatu a
jáďra

- buňka nervová. _iejíž bělo bur:ěčnó_ ,Ť-. Ť--.§e jlecilaa]- ve vrstve .]adern} Vntfrn]_
sítnice, a§ocí -
niee
* buáka n*rvcvá.seffi
q}g*a§§1 11*

(§_}t4!g§.) - bu:r}ra_4,ervqvá, jeiíž
,,-@Ť ffi.VUu.necrre se nací}aza ve vrst\/e í,:]anETŤ.=-- . ŤŤffi"ri/o.11 i3uneK a ]e.laZ: o.eilůr].t1/ svila
ffi,Tffiitjí-n-}usmř "i:-rúnii lr _:,.ákami:6*řř§TT

|V....F- -=-|V-'E--ffijnn]-_vn]-i,rna a axs3E ŤyUVa:,eJL \rlery
:: e rv u z r ak o vó ir ol- í T::, ]],€.u. {9_j*_§§í\§§.
zrakové

amakyín-

buňka bipolár-
11]_

-v,bunKa 8an8l].ova

,V,ount(a nortzo11-
tain]-

- buňke nervová sítnice- ieiíž iélo, . 
--/ounecr}e §e nacnez]. Ve vrsTve ]ao"erí}l

w ffiVí}]-"Ern]_: U a]].StL: ,] e i'],Or]-ZOl'].Uall]"1_ Dl]O-
--q-Ť-Ý?-at-.
pJJen]" a ZpeJne VazDy Ioezj. ruznymr

r , ? ý.Ý 2přilehlýnii i vz,dáleněj šííůi ťotoJe]9err-*úořy. 
.,i in:írai horizorl,bálními brri[iánI-*--i *;

á- aálšími .pgnhe§L ,+egvoy.Ýmí sítnice

l *jíŤ
Tve .-le

tě1o buněčné
á 7.]'l i



r

buřka nervová

brráka nervová
hyperkomplexní

buňka nervgvá
$eďnoěuc}rá

buirka nervová
komp}exní

centrífugálaí

centrío1
I ta 

'c€nfrtpeTatnL

eerebelární
eévnatka

cí3iární
eíŤlívogt

citlžvost
kontrastní
citlivost
rozěí}ová

C]"tJLVOS§ §íl€-
ravá

/ri*u.rnn / - aáiriaciní stav*Lní .ieei,ngí-kr:ffi s.<.;iua.iící G€ a lěia óin+ónd-
" 

-., 

5 
----h* s .iádreru a z, v,Ýbčžků: .le;inqho il€u"-.-^

:,itja a ic;_,;i,ůe"ině nnoha ) a*lci,riiů

?24

Hubela a Wíesela speeíální buň-
pqxkoydr v* zrakbvó kůřg jeů-

rllce
ita ků
:rrgtka ďóú,bCIr,J, specíalizevanóhe i:& &l1&.*
iúuT irysoce specifiekých qrsů vid,ěnéhg
pred,metu

a 'ťťiesela speciální buň-
, specíaiizovaná ne &Fr&*

roxd"í}e€/ * pť,evráee:rá
-.-'..řF 

'.Z0.}l-sťeno

F.rsů viriěného přednětu,
jásů, roarn§rů

* d,le Hube]"a a WJ.esela speciální buá^
ka }nirT ngaEgván mikroanatorqická Jed-notka souboru speeí-alizovaného na ana-
Lýau některých speciálních íy§ů víďě-
ného pŤedraětu (např.směru pohybu)

/ef erentní/ - od.gtřed.ivý (o rn rveeh} nvétoffi-ď W" k perifei"ii
- dělíe:i těilsroo (čáe* U+ňs,í)

/ď,ppeet+É/ - dostředivý (c nervech.) l
veóoueí směrem z períťeríe d,o C}tlS

- mo*ečkoyýl týkajíeí se rsg?§§Fu

/cboríoieaa/ gtřed,ní oba]" oka (meri
"+1,5rli---7#iť\r'_sítnicí a bělimou). obsahuiíeí rr]"avně
Erernr-céw:a ffisóěrr:iee. řlní přede-
vším výžívnou funkci Ýůči sítniei
* řasnatý* patřící k těJ,íqlcu_řps§p§f§§

-ylastnost reagujících biologických
systénů a organizmů, kvantitativně vy-
jád.řovaná př*rrráeenou hoůnotou grahu

/cítlivost kontrastní/ - Břevrácená
t,

u fotoreceptorů: iev stilesův a craw-
^ r_.- ?v.IOrO.UlJ'l PřCIJ€VUJ:-Ca Se rOZd"]-Jem V U"CLII*
nosti podnětu světelného, působícího
na stejné niísto sítnice, ale vstupujÍ-

6 .--,-,cího d"o oka růzrrlrmi míst.y pupilf,; sně-
rem k okrají pupirý klesá'

*ýzri -*r,g8,rycnnapřn ronůílů

lcítlívo
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cit]_lvost
spektrální po-
měrná

,,)q

noď"íl zQ zářívó}ta tokrr ďan6}io molrs*
chiomati*kéiro záření a zářivého toku
mon*chramaii*leóho aářexlí sro,nnávacího
{Lt ťotopíckého vid"ění 555 r:ra}, které...._
J§ou vnilnalqť JaKO JasCIve rolrne

* převr,áeená hoďnota pé@h§ ůet*kee
poŮ.n#tu svĚtelného zaffi
ed.aatace zrakn

* maxímálně áosažlte]-ná gitlívos* gvó-
ue}ná, pi;evráeená hoďnotffi
pffi cit]-i,,rogtí světetrnó při ďokorraj"é
q§aptafil na tmu

*entrální n*rvová sous*ave

- lstop&slei:9 rroáře eJ"t}ivýeh čťnSů

ochrnutí akomod.aee (patol- )

* látka způsobn$ící cyklop}egíi" (ťaru. }

citlivost
světelná

C]-tJLVOSt §Ve-
Ťelná absolutní

cls§

cyanolab

cykloplegie
cyklopleglkuut

ěípek

vacocKa oen]"

čtverohrbolí

ůalekozrakost

d.altonizmrrs

ůekrementní

ďenůrit

ťotoretepŤor sítniee" 1 "n*ltr:on ór+---+i-i..-Ť--_iil-Ť-rrfi,líO1lť l CJ.E *1V;i ,,i .]e,S'.trn ťe i arŤi]l"C
ffi. ;xi*t"*ií i u:Lrrry ,lj.frir;Ti
eí se vzájelině ó1,ou cit]ivoslť špekt-

,-i_raJna 3 u_t}c;nuJ}ťL tnj{ oarevne v}cte]].i
l^/lens eristallLna/ - bíkonvexní prů*
zraéné pružné t ělísko v před"ní ěástí
oka, s poměrně vysokým ind.exem lomir
a schonností v áůsled.ku akonoďa§e mě-
nit zakřivení slíých povrEňffi
/cornora ouad.rigemína/ - část tekta
t střěchv ňozku štřednjJro ) . sklfficí

rfffir,se z nroojKu nQrn]"Qrr a cloJ_ru_oll

lrr"o*r**tr*tu/ * 
"*U" reťrakce oka.

ffi ffii-v:§pocaval]_ca v tQm, ue pr]. uvo_Lnene
gko$o§aQi se ohnisko optické soustavy
6T§*frH6ffiuí za sítnteť
* ne§pr* název pro b§l,rvp§leppet

- sestupný, snižující se. Yýraz je
poažívá,a k vyjád.íerú suěru fotometric-
kého kontrastu

Ý,- vÝběžek bunkv nervové. obvčeině §e
ffi_-stromecKov].f e VeTvaca. Ved"e podrazůen]-

r vV 
'r§meTem d,o teJa bunecneno

* dukce u*ffib v rovině
:_-rÝ.io-Yodorovne smerem d.oJu

ďeorgnmůukee



d.eorst*mv§ru e

ůepolarízaee

ůet ekce

d-euteranomal j.e

d.eutoranopíe

ůextroverže

ůífrakee

d"ic}r:,onaeie

dílatace
di].atáŤor

d.ilatátor ptr-
píly
ůí-optrický

dioptríe

dis jurrktivní

d.isparita

d.ívergence

d.oba 1atentní

- rre{ag sněrem d.olů, otočení směrem
dolů

snížení polarity elektr.proud.u ne*
bo zvýšení negativity el"proud.u

zpozorován:i

i ed.rra z vrozer:lrÝch anomalií trichro*
.\.,.aÝrŤma§ie Óili normal.nano vid"en]_ barev

- -"* vrozené barvo§Jep.gsti_ ůíÝhro-
masie

- gepu€. směren ďopravao otočení d.opra-
v*

/o]n.vlB/ - tend.ence světla od,chylovat §e

-, 

2-oď přímého směru šíření. v oku §e
"Juplatnuje na okraji d.ghovF.f (otvoru pu-

a- l tY \pLrarn3.no J

skupina vad. barevného vid.ěnÍ, u nichž
fungují porrze 2 ze J mechanizmů ěípko-
výeh" Patří sem protaBopier deuteran-
obi* a tritanopiE--' 

-

* roušíření

- Ta%šiřovaě (svaI)

- syal hladký v d.uhovpg, rozšiřující
_fu

týkající se lomu světla při přecho-
d.u ilrůŽračnými prostř,ed.]-ni

jeůnotka lomivosti, rovná převráce*
né-hodnotě ahnlskové délky v metrech

* nespřaženýl Qpak koniugovaného
(o p,qáx§scďóat) Ť

- vergsnce směrem od, sebeo rozbíhavý
pohyb očí
ll,atence1 - d.oba oď začátku pod.nětu_.-d.o-začďfku oďpověd,i na tento, skryté
obůobí (ťyziol, )
* d,oba oď začátku působení po zaéáťek
reakce {psychoťyz. )

d.oba reakční



4u I

d"oba reťrak-
terní

d"ominance

dráha nervová

d,rif t

óuhovka

d.ukce

eťerentace

eťerentní

e}ctoderm kožní

ektod.erm fl€r-
vový

elektrookulo-
Eram

elektroretino-
grem

eme,tropie

errd.okrinní



"q

end.otel

endoteliá]"ní

entod.enn

6nzJm.

epiteL

epite}íální
§RG

erytrolab
esoťorie

etiologíe

excise

exciáovat

excitace
exoforíe

exoťtalmus

faoilitace
fagcie
ťaseikul

ťázický

ťixaee poir3.ed.u

f orrgace
retikulárrd

fotopieký

LLÝ

- brrněčná výstelka

- výstelkový

- v*itřní prim átní zárod.eěný líst
(embryol. )

- f emtent. specíťická láttea znaěně
aryehlujíóí b*ísrugné biochemícké po-
chody

- tkáá skládající §e n epitelj"álních
(výstelkových) §Bp§&n výstelka
- výste}kový, týkající se epi.telu

- elektroretinogram

- ťoispleq§nt ěerva# eítlivýoh ěípeů
'.....'...l*

sbíhavost gs_poqstgFašý+h oěí

- nauka o nříčinách vzniku nemocí a
vad.; příěiira určité ngmoci tt. v&d.y

- vyříznutí
- vyříznout

- pod"rážděffi., opak útlqpg

- roabíhavost os sgoJnet§iekých oěí
* abnorgrá].n:í vyěnívání aka z gĚ$.*e

- usnad.nění, naponáhání

- ltst, prub, pováakan pouzd.ro (anat.)

- svazeóek nervoť, §llCIpec ytéken ner-
vových

- probíhající fázově, t. j._ p0 d.osaže-
ní urěitého maxima vracející se k pů-
vod.ní úrovni

unístění obrazu optického pod,nětu
d.o ťoveJ a ffi této polo-
Ze

"sířovitý útvarfl , specíální integru*
jicí a přízpůsobující centrum pod,koro*
ve

- týkajíeí se hlad,in jasu, při nichž
ie zra.k adaptován na světlo: ad.aptova-

_ ^*_1_ ^,1__!___,r 
.c trď na světlo; opak skgtoplckého



/'/'Y

ťotopigment

f otorecep,bor

ťovea

ťoveola

frekvence
ěasová

frekverrce
prostorová

ťrorrtální
ťuze

fylogencaa

ganglioa

např.

ganglion
c].J.Larn]"

qeniku].át
řaterální

L/ - gb}ast ve sŤřeďu
řfr asi ln5rnrs (v místě

té)- kůe je táto gnačně ten-
řátřeau (fo,tetrla) obsahuje'átře&u (ťo.rqola) obsahuje

Ýup0uze qa .V-pravd"epod,oDnepCIuu e ě}pkJL, pravděpffioEne-j en dvou ty*
- i, -rlpů (ěeFvéně a zeleně citlivé)

L/ receptorová builra sítnice. t.j"
tyčintra n. ěípeb; -ffiŤí;ffiFFschopný

_- !:ěIEnosTi (aEFivace } světelnými podnět;r

1 
' 

ý}střed"ní část §oveE
* počet períod. praví&elně níhajíeího
světelného poonětu ?,a .ieůnotku času
(obyč l z8, seET--
- poěet períoď změn -,ia§u. n.
nošti (strí*anr učáróvého"
j ed.notku vzůálenosti (obyč.
úh]_ovou rnínuiu n, na mrn)

chronatíč-
vzorku) na
na stupeň,

čelní
splyaxtí

- L/ nauka o vývojí živoěišnýe}r kmenů;
2l vývaj kmenový, před,índ.ivid,uální

shluk tě1 buněěných buněk nervov.ých
. ffizffimlmo centraJn]- nervovy §ystem, !.J"zLLna

nervová

Para§Yllpatíaké eang]-ion (uz]-ina ner_
ffi:-voŤál v oěnici meář nerlrem_z§a§ovým a

ffi -_vneJ§rm pr]^Eurm §va-Lem ocn]-m

,/eorpus geniculatu:rn lateralel - velký
veiěitý ohnutý útvar mozku před.ního po

.ffi§tranaen E&I8,tIlR. de "1eon]-!} z ntZs]_en
prinrárnícE-ffiových* center. Sklád.á se
áe stříďajícíeh s-e pruhů šeďé a bílé
hmoty mozir.avé, z u,aL7ž šed.é tvoří jád.-
ra ziaková a bílé viákna tIaEt.u lrrakk
§fu,
/siepojla_goě4E!/ špatné vid.ění ?,a šera
a (praktickéJ tmy

*po}okoule velkého rnozku

hemeralopie

hemísfera mCIz-
ková

evětloeit}ivá Iát*



hippus

hloubka akoms-
dace

homeostáza

b.omogenita

homogenní

hrbolky horn:í

hypexT netrepie

hyperpo}arizaee

hypota].amu§

chias§}a
optícun

chlorolab

chorieíd.ea

chromofor

id.entifikae e

230

pii*ek,,íff ;t,)rT§-F,*T6ovd

- nepraviňě&né zužování a rozšj-řová-
ru" zbrnie, nezávislé rra úrovní rlai&iliě_
náefi]d§řEtrení sítnice_r'tneklid, pupi-
Íy'', tlposkakujíffiice"

- také amplituůa akomod,ace o rozd.Íl me-
zi boďem 

-blígkým a bod.em vgÉ+_gqpá1.offie@
- mechanizmus složitýeh biologíckých
svátérnů . zaiišřující- stálé vnitřní
píóstřeáí (ňri zňěnách prostředí.vněj_'grrro, působícího na tyto systény)

- stqirorodost

- stejnorodý, skláůající se z prvků
stejné povahy

/eo11iculi superiores/
Eásti čtvepobibq_lÉ v*

strukturální
střed.níru mozku,
centrum reťlexů

@

Žřakovýchl přepoj,uj ící 1rg inprsas5_so;
torickou kosterních svalú

/ďalekozrakost/ - vad.a I9íEg}c99. oka,- 'me oh-pŤi niž se za uvoJnene g§g
histo optické soustavy 6E6Tffizí
z,a, sítnicí
É zvÝšení +polarity elektrického prou-
ďů, besp. sirížení Jeho záporné polari*
ty

ěást mozku ko}em tzv. třetí komory
mozkové

útvar na spoóině raozku, vytvořeď ěás-
teěnrn ptekríženínr neuiijiů (dostř,ed.i-
;ý;ť vráúen) bupěk EffiEídv.ýeh sítnie e

* ťotopj-#ient zeleně citlívých ěípEů

lcévnatka/ jeůen z obalů oka, obsa-
irffipr'evážÁé cávy a vláseěnice
krěvní.- Vyživuje sítnici
- noeíě banry, barevná ěágt moJ-ekuly

I/ ztoŤožnění; 2/ zaŤazení na zá]nf;a-
ůě*ilr8ení zák}aáníbir v:_astností; 3/
zpoznt{ní (obecně)

- viem zrakový určitého obrazce, ne-
odřáE6JÍffisně fyzikální povahu
pp§něj§

íluze zraková



ďe
,é JL

ind.ukce

inenraep

inervace
..ar]tcKa

ínenrace
D. 

' 
l

z Lf ]-vll].
.,t

u or].cKa

inhíbiee

m0to*

§§Íl-
§r §€$-

L/ vzáiemné navod,ění; 2/ vzáje4né
ovlivněnÍ, reakcí soused,ících polí sou-
ěasnou qtíeq}esá
* tl§řrr§vé zásobenÍ

- odstřed.ívá ínervace přivádějíeí
do svafů přítcfu3
- ůostřed.ivá inervace přivádě j ící
ze senzorů ooffii-rrformací o zmé*
nácE-j63T]crr stavů, obyčejně vlivem
vnějšicĚ n*vnitřníeh poňpětů

/úLLw/ - prCIOes potlaěení n"pozd.rže-
-.'ffi"ní. opak excitac€

- přírtrstek

- nárůstoyý, přírůstkový t %Wšující
se (u ťotometrického kontrastu)

. . vV 
'- It rre]n]-zsr intenzita pod.nětu" schop-

ná ieštE vvvolat poarážd.Bffi-27-ve stá-
tísij"ckém émyslu ňyšlená (výpočítaná)
hranice mezí intenzitou padprahovou
a rr,ad.prahovou

- vzájemné působení

- rozgah nizkých intenzit světla.l. vý*
.rr,voJava]r-c:.cn áchromatickoul lle však

jLž chřonatickou reakci qíĚk,i

* mímovo}ní, vůlí neovlad.atelný

/*&wa"| - pisrentovaná blána s p§trL
l.arnlr,l otvorem uprosfrect

;;- prostorového uspořáéání atomů
v molekule (chem" )

- úplná stejnost ťyzikálnť.ch vlastnos*
tí 1átke ve všech směrech

/nucleus/ - střed.nín morťologicky od"-
Iišná óást (např" čqčky _9ění)

část těla buněčného" § ťunkcí hlavně
přenosuffi i o,nt9sene__t_ic:
}!é ) írťormace

shluk nosoubor bnněk nertovýah v C,§§
*á j i 

" 
ióň 

- 
;p ; 1; ěffiurrkař

/ťovea centralis/ střed.ní část sít_, í:-€
nTEe o průměru asi lrlmm, v místě
sEv.rny Ě},p$á

inkrement

inkrementní

íntenzita pra-
hová

int erakee

i:rt *rval
achromatíeký

involuntární
j-ris

izomeraee

izotropie

j ád"ro

jádro buněčné

jád.ro nervové

jamka centrální
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j od.opsín foiopiprnent sítnlce__- slepic, d,říve
l}§§přl pevazsYeí}y Za

+,aný za t'otoplgment c}p-
ků iid"§kó sítníeb

součástkanálek půl-
kruhovitý

kanálek seml*
cirkul;ární
kmen mozkový

kognitivní

komora přední

komora zaůní

konjugovaný

konstítnce

konstituce
}eptosonní

konstrikce
kontrakce

kontragt

konvergence

kortikální
kortikopetálrrí
kortikoťugální

část §§ nad. ry:lcFo.u prod,lor+{§lpoJi

týkající §e pounávací ěinnogti
(psychol. )

- prostor v oku, ohraniěený zqdn$9_
povrchem roh.ovš:Í a malou ěáqtí Pěligg,,
ďuhoylcgF a zo{nic+, vy8lneny s_Hut&-
13.ott ( Ilkvorem] vnlfrCIoc1].]-

prostor v okuo o!rg,3iěuo.{ zad.ním po-
vrbhem d.uEovky," výbéžky tělí,gk* Ťae-
natého, -zqntr}o]L?itt4ggg§ a pleďnlm

^ ieden ze trl
', ť ,.,,a-J, ave třech na sebe -L{CIlmycí]" řov}IláQť} J0-

kalizovaných kanálovitých útvarů

avLtÝ/ - součást apa-
z#ho ve vnifrn]_m ucnu

ffi ry§lněný j.ffi

spřažený (_o pohybech očních) r opak
d.is j unkt ivního
* tyBn t.i" souhrn tětesných a d.nŠev*
ních anaků jed"ince

- Útlý tvp postavy a tělesné stavbyo
vyznabu.3Íií- se téU, urěitými povahový-
ni rysy

sevření, nižení"

- smrštění, stažení {o svalech) rz]xrá*
cení, zmenšeni objemu

- vjem rozd.ílu ovou vzáiemně přiléha-
jících jasů (psychof yz.)

sbíhavý pohyb očí, g9ls9§g9 snoěrem
k sobě, opak d,ive_rfi§gtFg

- koravý, týkajíeí se kůrx qro_q4qJrá

směřující do Sů§r. mezHgvé
.a,- smeruJ LQ:. z ků+v mozltgvé



krátkozrakost

kůra mozková

kůra zraková

\,
J_É],Joli cel-n]"

lalck okcipi-
talní

lalok spánkový

lalok tenrení

lalok aáblavní

latence

3.aterálruť

1eptasomní

3íkvor yn:itrg*
oční

/rrryopie/
se při tnv.
ko optidké
sítnicí

vaůa re§pkce oční , u níž
uvo]-něné akomodaci ohnis-

, i-_, V§CIustairy oKa nacnau]_ pred

/cayte:{ prosencepha}i/ * vnější, pCI-
vrchová šed.á část hemisfer mozkových.
sklátjaj.ící §e téměffi"
nervovvcťl*
/area striata. area L7/ - Éfo.iekčnízffiý@ arakavýcn
v .r,c}oltt} €h}+v+iro-a'ffiis$er &laFovýph

/lobus ťront a]. L* / * přední část egg!-s§§rv mgz§qyó

huje korová cerr
zrakové blasti
Ýr?r]-zen]- Verfience

].obus occípitalLs/

nejvyšší centra
pLqtqgůa,ce

,
iir
Á-

a

llobus temporalis/ - ěást hemísfe§jl
mozkové, přivrácená k spárrffiřB*ěffii
}ebky

,/lobus _par&etalis/ _* část h§§ig§e"ry
mozkové. přivrácená k teriení-TTffiT-.7*.---Ý--,(mezi-ěelním a zá}rlavním lalokemr-
nad. la]-okem gpánkovým)

/rgloE o_§cipitérní, lobus occipita-lis/ - zaďní část hemisfery mozkové,v níž se nacházejí ffi
ková, asociaění zrakové oblasti a
iryšší cen,tra regulace Hg9§g9, a akg-
msů§q.q

/W - d"oba, od začátkir pod,-
nětu ďo začátku odpověd.i na tento

- boční
'. - }* llSJS

/teFu§ina .v.r},}!rpozu, hu:nor grquaeus/ctra vod.nafa teirutina vyplnující
komoru předni a 3ad4i okal- ''koňorovář6ffi'fr--

longíttrd.j"nální * pcdólný* vo směru d.lo*hé s§y

. ůbsa-



ir
2,}4

mak{opohyby
Ocn].

melanig

merabrárra

u,reabrána elas*
tieká Bruchova

inenbrána elas-
tická Degcene*
tova

membrána hra-
níění vnější
rnenbrána hra*

.v?.,vln].cn]- Ynllrn].

meridián

i*e,baboliamus

rnezoder:m

utezopieký

roícha

mícla prod"-
J_Ouu €11a

mikropoh.v:by

mikrosakád"a

mioga

mitochonďyie

á- 
' 

v 
'- velké oění pohyby

ěernÝ n. temněhriěůý piEment někte-
. a/-rycn teJ.esnycn lKan]-

* blána

- pruŽná blána prŮhled,ná na povrchu
céřnatky a tělí'ska řasnatého-

- tenká pevná blána, bezbuněčná vrst-
va. rohovkv mezi end,otelem a stromatem
^e% 

-_,_-Ý-

teto, né"Lídy ?,\rana treZ zaďn}. pruunou
blánou

,/membraaa limitans externa/ - vnější
(směrem k cóíp§rt.cg) vrstva §íjn:tgg

,1membrana }imitans interna/ - neJvnrtř-
nější (směrem ke pic}lygi) vrstva gltpj,*
§§

- myšlená čára ( "poled.ník" ) na povrcbu
koule oční, sloužící tc úblovómu nfčo-
vání lokaliaace

- přeměna látková

střed"ní zárod,ečný list ( enrbryon" )

-r2- týkající se gtředního rozgahu mezí
rozbahóm ťotqeic.kýry a Ekotopie.Eýn

/med.ula spinalis/ - součást C.i{§, ob-
sahuiící iáara nervová ( tzv3óinální)

ffia d,ráhy nervoiĚ-ldoátřed.ive ]. oo§treorvé)
a ffie'v níšním kanálu páteře

/med.ulla oblongata/ * ěást CldS mezi
iatcti,g$ spinální a kmenem možEv.Ýp

* d.robnó oční, pohyby, neregistrovatel-
né elektrookulograf ioky

- d"ruh ruaErpponynrfi očních, vyznačují-
,-!#--c]- se vel-Kou rycnJo§ta

/ konetrikce pupily/ - zúžení rorniQe,
zmenšení průněru zoynice

d.robná zrnitá, nitkovitá n. tyěinko*
vitá tělíska v protoplazmatu tóla bg-
něěnébo



§16noch3oma§ie

notĎrický

mozeček

mozek raůní

lWTF

můstek varo}ův

myd.riasa

myoťibrila
myopie

ne,zálnť

nerŤ k3aďkový

r.áý.€_ l !7]^/.jlrí Ť] ŤI f r1lJ.]. ,--k u+ ! r-;!/*

Ý .v aneJnorneJ s]-
z mozku velké*

* úplná Faqv,oal§p§et
* hybný, pohybový

/cerebellr:m/ - část §§§,, součást
tzv* zad.ního mozku (frEťencephalgn),
naeházi ge vzad.u pod. hemisťerani
rygg.Fový,fii

/prosencepha].on/část fiNS. sk]-ádá se
ho ( tffincephaton)
E'fi (ďíenceplralon)"

mozek střed"ni /mesencephalon,/ * část CirT§ vpřed,n
pod" hemišrerami mozku v6íEéiró,
šnaďa seŤZ§dfi ffiední-
ho mozku (tetclrpn; a vpředi ae d,vou
nožiček (pE§řffťů), n nichž §€ I]&*
cházeJí jáďra dvou okohybných nerrrů

mozek před.ní

mczek velký ltelencephalon/ * část CN§, součást
.ffi}o. skráóá se z lte*

eho význafinou

/metencephalon/ ěást QNS, sklád,á
be z ng_zěš}qu a'můs§ku V6ffi'lovg

- mod.ulaéní přengsová ťnnkco (tr'ou*
rierova )

/pons Varolí/ - _ěást CN§,_ sorrčást
tŽv, mozku zad.nihg, tvoří bílou vy-

ffivýšenďú část rrpŤed,u mezi mozEem
eiřed.nťm a ních.ar".:, il::oďj=*uTf;Ii{Jiá

_ ;l#

/d"ilatace pupily/ - Tozšíření zorrl.l-
c€r zvětšení průněru zorniee
* stažirré vlákno svalové

/kyátkonrakost/ - vad.a
_V"O€, u ri]-Z se pr]" TZv"

#:mqůaei ohnisko optiky
oční reťrak-

- v"ŤFuvo-tnerre aKo_,+oi{a nacnaul

- nosnín k nosu směřující (polohan
pohyb a pod., )

/n* trochlearís. N IV/ jeden z ner-ffiivrtý).tvóří ínerfrffií

- 

#motoriclíou hornanCI s]."&neíJo §YaJu ex-

tzv. m§
nrisťer mozko
sou-částí je



ne§r od,tah*vač /n.abóuc€n§, 1{ YIl -. jed.en I! TLQT:
mozkov.ýah (šest.ý) . - inervuje mo-
ŤŤŤ'-"ffi |a l "tcKy laŤera-Lnt §val extraoku-
ry* Ť".-ry r|!.i+

xlery okohybný JŤln.acuJomotoríu§, § IIíl * jed.en
z n§rvů $qeko5[.§h (třetí); jeho
r Ěrq"ryq_Ťhorní větev inervu.ie motorlckvhoFňí ťďfeÝ-rnérťu.ie motori"cky hor*
ní přím.Ý sval extráokETffiŤsva1ní příni.Ý sval extráok§Tffi-Eřsva

viuve0.ac norn}no vacKal QoJnt vetelí
pa§ dolní šihrý a meáiální a do].nť
pr].rne

řtátny vni*

neTv
arnL

troehle*

nerv zrakový

nervy moakgvé

neurj"t

&euro§

no&ogr8řt
Dartnallův

nukleární
nystagnus

/nerv kladkový. I{ lvl čtvrtý rrenr
ffi _-r-

mo?Kp§fr_ ]-nervuJe norn]- §Irflny svaa
extraCIkuJ.arnL

/n,opticu"s, i§§ II/ - není ve sku-
tečnosti nefirem. n$brž d.ráhou %Ta-
rrQ,You. Veoe aosiřeáivá Ťffiffi*....x'#vová % oka d"o nozku

* dvanáet párů nervů vystupujících
pří.mo % jeďnotlivých ěástí mozku

* od.střed"ivý výběžek P§#{cy ner,lrw{,

/buňka nervová1 - zákLadní stavebníjffiého sysiému, skiáoá
se z těla buněčného s jád.ren a a vý-
těžrů

. V. a a V 
' 

.l !- křivkv zl:'áaorňující citlivost
§Pg4Húg} j ed"not i ivýc@
l.td§Ke s]_tn].ce

juU*rffi*jící §e ié&.
- gční pohyby vyvolané rytnickýn
d.rážd.ěním sítnibe nebo aparátu \re§-,._--. ...-_-ar-
T]"puJarn].noo §KJ&o.& se noímal"ne ze
složky (ťáze) ryehlé a pomalé

- ob}ast sítnice ied,noho oka. ie.iíž
rffiKaZťlyI poo clrazoeny §ouca§ne § urc:.-

tým boňom obd.obné oblasti sítnice
oka d,ruhého vede k jednotné&ir yj€mu

apEno*utarnlmU

lpaobtaz 1'.b-..€Lr...:F"
merne d.Iouno
příslu§ndho

počitek přetrvávající po*
po skoněení působení

fyzikálního pqĚqšíu, jí*ž

ob}agt }anurnova

obraz násled.ný

C



a
2j7

obraz optieký

obraa stabíli*
zovaný

ob3ázky Pur-
kynovy

může být ťotometrický kontrast ja-
sový, tvar, pohyb n.barvy. Může..
Ěýt" ÓoziťrvrrÍ n". negatívní (doplň-
kový), může být pod.obný rrr $epo-
d.obný původnímu poďnětu

skutečď, _zmenšený a převrág*.rY
obraz vnějšího světá vytvářeď. op-
tickou soústavou (qnetqipi.cEé}ld) oka
v rovině pí,tnícq
* uroě}e ůosažeqý stav úplné nehnu-
tosti meai sítn:i,,§í a pg§pě!_pn

ocllLOe

oťť*reakee

*hyb

ohyb Koh}*
raus chův

. l ah ?otic1I,}TaJ-na

oko

/obrázky Furkyáovy a §ansonolry/ :
obrazy kontrastního před.rnětu,napřobrary kantrast
světelného zd,ro

předrnětu, rrapř*
světeiného zd,roje, vŽniklé zrca&-
lovým od.raaerg oů pi_edního porrrchrr
roh"ovky a oď předirího a zaÓ.ní}ro po*
ffivrcrru coc.tty ocn].

/orbl_t_a/ dutirra v přední ěásti
:F 

'ýl66ffi." 4á jsou u}óžerry ?kg a pří-
poJene organqy

od.pověá nervovóho, systémn na od,*
strairění (konec rrlpř€řtlsení} eg*§*
tp
/d,ifrakce/ - tend.ence světla od"chy-
lÓŤáť-§e*oů příného směru šíření.
,ť oku se r"iplátnuje g3 okraji d§4og;
§ (otvoru pupilárního)

- §a. tcřívce ad,aptace na tmu mista
prechod.u mezíffiTzv" órpkgyg§ a
tav. lyš_le§g.Toq ěástí (ramenem)

zátylnío tylní, ráhlavní

loculus/ * periťerní část zrakovéSo
orgánu (pepágr*)

oko red.ukované zjed.nod.ušený matematícký model qp*
tícké soustavy lid.ského oka, které
íako kdyby se sklád,alo z jeďiného
].ornívého povrchu, j ednoho Eefu__wlp:,
vého a bod.u hlavnÍho a mě}o-stejno-
fiiffi]lýiffi

oko schematické 
"jŤ+".o+"oš*ď 

model, §ptické so*sta-
vv J]-{l§§e§o oka, seetroJenř na pod-
kiad.ě analýry velkého počtu _emetro-pick.ých očí. Poěítá p před"ním povr_
aadň-Tonalffiy, ěořiry o st e jnorodén in-
ůexu &9su, pugilár1í*. otvorem a ťix*
ní vzd.áleností mezi nimj- a sítnigť
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okulonoto*
rický
on*reakce

ontogeneza

op§an

orbita

osa Fickova

okohybnýn týkajíeí se očních po*
nyau

od,nověá nervového systému na zá-
ěátek světe}ného poďnétu (rgzsvíee*
ni\

- vývoj jed.inee v průběhu inďivj.ůn*
álnťho žLvota včetně života embrlro*
rrálního

- trlroteLn, bílkovj.nná součást §od.op*
§]_nu

/oéníce*/ - dutjJ:e v před.ní ěágti leb-
i{í;FÍř §e nacházť o&g a pŤipojené
CIrsanJr

* jed.na ze J tzv" primárních os d.le
Píókan protínajícíbh se v nyšieném_
střed.u rotace oka" Qsy X a Z (prnrnÍ
horizontáiní, Effitrá vértikální) jsou
proloženy frontálnÍ rcvinou oka, osa
Ý (preaobaďnTTffiolná na tuto rovi-
nlt

souěást qpaTátu vest ib,u4,í,r{[}1p_r íl&-
c]nází se vffi
- myšlená přemba procházející přeď-
núri a zad.ním pólem oka. Jsou-li lomi-
vé pcvrchy oká symeffiÍcké o shod.uje s€
§ o§CIl4_§§§i.§§g&

orgán ctolí-toť
osa geomet-
rická oka

pcvrffi*symďFříTEél
ometriekc

o§a zraková myš}ená přímka spoj.u;íeí .§g,§s,E

o§e aptická
oka

ostrost zTs*
ková

aÝ?- mvšlená přímka
zakÍivení i:ovrehů

orobíhaií,cí střed,em'rohovŇ a ěoókv oě-_-. - _-;ní. Jsou-li tyto
§Eoduje se s bso

* Ll myš}ená přímka spojujíeí fgyq§
s uqdó_§L§aes okp a i,róUÍtra;lffixffi í \ |ryol{a (praKtrcií$J i \re §KuTec-

e o pŤ]4ku 3"orabnóu; 2/ xryš}ená
přímka - §po j r*j ící !g§*§&,&gg oka s před*
irí* bgsl*p. "r+e}§yýg----_
- složítá funkce zraku., v níž je zar:c*
nuta ostrost & rřetelnost vid,ění tva-
rového a závisí na ostrosti obrazHi o_p;
tického na sítnieír rr& citliÝosti rrer-
Sffi*elenentů & TLa analyticko*inter*
preiaění schopnosti CNS. i7,ávLsí též lla
itavu ad"aptacb zrakuT-6e]kové intenzi*
t ě osv6Tm;Totomedric]cém kontrasiu
ató,
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BaCIbřau

papÍla
papila ne3ry,u
opt iekého

pareťoVeální

paríetální
peto8eneZa

palrfr& ťixaění

pereepc§

pí8raent

pígpent zTa.*
kový

pígmentový

pletoň xrční

o1o*érr]ra ner*
řosvalová

pod.nět

* optická přenosová ťurikce (ate Fou*
ríeřa), Xoňnirraee mod.ulaění a ťázavé
přenosovd ťunkce jakéko}iv optícké
soustav1r

/obtaz násled.rrúl - poěitek přetnrá-
ffi!-Vai],C]" POmerne d.].OUnO PO SKOnCen]- §U*

soĚení príslušného ryzitárního pod.irě*
!s: MýŤi pý3 pozitivirí n.negati?ffi*
múZe byt tea pCId,o§ny n.nepod.oo4y pu-
vod.nímLr pod,nětu ěi vjemu

- brad"avka

/papílla nervi optiei/ : vyďšené níg-
to rra sítnici v místě v.ýstupu nervu
zraú,ógffió-rálit ického ) "

- bezprostřed"ně soused"íeí s foveou,
přiléhající, k ťoveáiní oblasmffi':aíce

1/ temerrrrí; 2/ nástěnď
* vznik a vývoj patologických (chorob-
i,afch) zmén

éEí/ interrra} časový
bÝ sakadickýmí

239

- viam; vnirnání

* barvivs
lfotopiment/ * gvě*locít}ivá látka"#_.ěvM
* obsahují,eí pígraent

/plexus cervicalis/ svaaek nervový
míšních nerrrů v krění ob}astí

ood.nět ad.-
át<vátní

* mikrosko,pieký orgán přenosu vzru-
chu ze zakóněehj mótorick.ých nerv&
na sva}ová vráXeffi)

iak_ýkoliv ěinitel nebo zwéna v pro-
střed.Í schopná ovlivnit ěinnost žLvé
protoplezmy nebo_vyvolat reakcj.r p0--ěitek-n. v.iem. Risbbení pod.nětu je
spoeífieké-poďle orgánu reagujícího

- pg$BĚ!.r í}&. Trřl ž , j e d"aný í_eceptor
spec]"ťLciťy cttJ}vy



ú
á+v

pod"nět poů-
prahový

pod.nět pra*
hový

poďnět svě*
telný

pod.rážůění

onhvb d.is-Y-,
JunKf LTIn]-

oohvb kompen*
u acnl

pohyb.konjut
8oVany

pohyb ,Ta-gre§n3"

pohyb

pahgb,rr€3-
8e3}ctl;L

pole obhle-
dové

pole "prázď*
né||

e) nebo

ad.ekvátní podnět neďostaěující
intenzlty k vývolání zjistitelné
reakce

- minimálně íntenzívruí pod,nět §ohop-
ný vyvolat reakcí

ontické záŤaní vid.itelrré oblastí
speLtra (+oo-?aOnm), ade}rvátní, pod*
nět arakavého §"ery§§§

/ excítglgJ - \í nerlrovém systómu se
břo-iEŤfrř zvý šeno u Ěep o 1a1,*rp,_c{,, opak
uflumn

* nespřažerrý pclhyb obou oěí

- pomalý pohyb okan jímž oko pří fi-
xabj" na" přeamět poáořování kořrpenžiíI
Te-Tvyrovnává) pohyby hlary flr pahy-
by hl"avy+trupu

spřažený pohyb gbou očí

pohyb
ďícký

- návratová §ďéda (rychlý oění po-
hyb) v průběhfr-6t6ní -

saka- * rychlý pohyb oka, jímž je přená§en
pg}il€č ž jeůno}:o objeietu fixace n& jí-
í}y

sleďovacÍ - pomalý pohyb oka při fixaci pohle-
ůu ná před:nět pozorování, jenž je v (ne-
příriš .rychlén.a nepříl+š_ pomalém) rov*
noměrném- nebo jinak přeďví&ate}néxn po*
}rybu

rotačný
§e obě

* nnožins. všesh bod,ů- které Lae sbsáh-
nout zrakem pomocí pónynt oěí (oka}
bea pohybu hlavy n.trupu
* uněle vytvořený stejnoměrrrý jas stej-
ně zbarvené plochy zabítající .celé pole.
obh].ed.oyé, Z prakŤických poďmínek §e mlt
lr6jTíETříbližujo sitirace- v husté m}ze;
v urěitém smyslu Lze %a takové považo-
vat í naprastou tmu

fvergenoo
r].a. pr]. n#' ttDe (KonYq

J-l --LiV-
:L l( §o*



c+L

po}e vjemové

'

pole zorné

poJ,e t?

pole }8

pole 19

pole 22

porfyropsín

postura

posturáLni

- ťrrnkční ied.notka senzorického (zra*
kového) syštómu, zalažená na antago-
nistíeké -(exeitaěně-út]-umové ) i4ter_:
§&gt mez! neuťsny

* mnořj"na všech boůů, které lze ob*
sáhnont zrakem pří nehybnosti oka
(oěí}, bea pohybů hlavy n.*rupu

/ area L3"_ů+e Sroóraanna/ t<Eq,zFaBYil'
- pro jekčni zona ,!!BE Zrat(ovyon.ffi
reqtnÍ,cil. Nachází se v 1.aiqsq_*?3§Aqg,
-----ffiffi'-tňo zE-ový ch h emísf er

/atea L9/ * též area peristria-ba, je
oFffiřsřáno za asociační zrakovou ob-
iast v kůře ryoalrové. l{a,cháaí §e kolem
§]g-§

l

* řrorní spár:kové (temporá] *,:ové. v iejím lalo-

ké ój.nnosti

p o t e ncí á1 akční*J 
; §i* ?ffi tí'$ii!ífiíŤ: Ě-ió§}§$. §*}í--

ůvěma bod"y v elektríc"!íém poJt 0rol0-
síekého ob;eXtu (orgánrr n"orgartizmu)

potene iál * potene iálový rozd.í",L exj-stuj+e+.v +{*i; ' ' ' éitém orgánu ber, jakéicoliv vnější g[!;I{tL*ovY 
mulae e

pot enciá} _ 
pot enc;iá* ?kšp,í f ot qreceplgF.ů sítni*

receptorCIirý nt§e, gQucasr .!§§
pOZd,na

- karotenoid"ní protein, podobný rod.-
qppínLl,_ a jištřpý 

" _§y;lpná€Lt sítnic
některýeh sJ-ad-Kovod.naon ryp

* držgní *ěla, pogtoj /ťyz-!
*..týkající ge Éop§s{fr 19!o1í ůržení
tělá niregulace tátó aktivní motgric*

pot enciál
reoeBtorolry
včagď

a*trst..lí@-ff

/ayea 22/'++-ňF,
ru-,l pgl_e v

- potenciál akční fot_qte_equtoni sítni-*"ffiomjeTu-jíóí se ještě _přeg začátkem ERG" Má
+ýi;";8 ávouťázový tvar a veffi krát-
xou ].ate-4§&

/area LB/ - též area parastriata, je
@považováno za a§ociacn]_ urarovou oo*

ias*-v ti*ře mozkové. }Tachází se v §olt*



é+L

pole vjemové

pole aorn6

pole 1T

pole 18

pole 19

pcle ž2

porfy::opsín

postura

posturáln:í

potencíál

rrotenciá1ť_. - .Htrdovy

. a lqootencla.t
}eceptoroť
pozd.ní

not encíá1
}ec ept oroť
věasný

- ťunkění ieďnotka §erruoríckého (zra*
kového) syšténru, aal-ažená rra antago-
nistieké -(excitačně-útlumové ) in3er-
e§p&. n:,ez j" n€ursr{lr

- mnoří-na všech boůů, které lze cb*
sáhnont zrakem při nehybností oka
(oěí), bea pohybů hlavy n.truptr

/ araa. Ll..d+e Srofunannal trBq,zr*]xqvá/
- pro j_ekění zory _ďrgfl Zraiťovycn.t!H=
rentních. Nachází se v t.aio§ll z,*gáffi,
ffi mozEových h§:iristeq 

_-

larea LB/ - též aTea parast ryata, je
@novažováno za a§ocj.aona zťOl<ovou op-

i*st v kůře mozkov6. §achází §e rr §O§-
*east.rí66]37-
layea L9/ - téá area peristriata, je
oovažováno z& asociacn]- zrarovou oB-
iast v kůře merykgvé" §achiáaí se kolem
pql.e-}§

/area 22/ - horní spári}<ové (ienporáI-
;fiT p6Íe- v kůřq*q_9gkg_vé, v ie j:_ur 1g1o:
ku §oerrKoT/€m_,€

- karotenoiůní protein, pod.obný rod.-
op§jntre z j išt Ěpý " _tTěi"nJcá_el,t sítnic
některých slad"Kovodn]_cn ry0

* držení *ólan postoj /fyz,/
* týkající se Éo§9rnily 19!orí ůržení
tě}á nlregulacE-tďtó aktívní motoríc*
ké čínslostí

akění - pot enciáloď rozd.íl vzni-klý vlivem
- '-v l ' ebo vnitřní) stimulace mezlvneJ$]- (n ..ffi**Ť,_a_

av8ňa body v elektriek"ffi- polr6iolo-
áiár.erro ob_iektn (orgárxr riorgaruiznnrr)ái áiiei.ó 

- 
ói ; *r.tn 

- 
( oráá*rr ri orgaruiznnrr )

- notenciálový rozůí1 existující v ur-
ěitém orgánu bez jakékotiv vnější §j"k
mulace

* potenciál ďkóru fotoreeeptor}i sítni-
níce, §oucagt *

- potenciáI akění fotplq.q.eLtolú sítni-*"ffiffijeTu-jíóí se ještě-.přeď zaěátkem nRq" Má
+d;";Ě á,róura"nvý tvar a veffi krát-
kou lp§p_§gl



pouadí ační

poz*rnost
selektivní

poaornost
zraková

praemyopie

práh

práh &etckce

prán ghroma-
tičností ůj-*
ťerenčni
prái: rozóí-
1ový

pret ektum

primáti

propriocepce

pz,oprio-
receptory

pred.íkce

protanomalíe

242

různé jasností", práh

/ťundug ocuU"/ - obraz povrchu s_}§&r*
§§ Tiůěný pří oťta]_moskópic}cém ř@-
va§3- pr*§ pupi].ární otvor ítrin. )
- soustřodění vědomó čipnosti 11. nala-
dění genz_qrů, faeilitující tyto k op-
timál:ííffiilmu ůané Štigu{áge

soubor s]-ožitých fyziologicltých re-
akcí C}iS včetně cenier zrakov]ích" Je*
j ich ffiteatem j e přelaďění nérvových
šítí sítnice_ a zaměření pohledu rra pří-

* v *..€...?,§Jir§lly pcd.n€t

* před.klinický stav před. nxgp&Í

* nejniřší hodnota pod.nětu schopná vy-
vo}ař fyziologickou:,e Í

bsclu,h*
r§u _

jakc

- nejmenší rozáí1 chromatiřaostí (od,-
stínú+rrasycení barvy}, který je zrak
schopen rozlíšít
- nejmenší rozďí1 v jasech, jeáž zrak
rozlíši jako různé jasností

nachárí se před. tehtep §o3kp

- živočišný d.ruh nejvýše umístěď rra
fylogenetibkém žebříčku; ělověk a lid.o*
opi
* vní.rnání pamocí §rqp§iopegep"!9,4

- gonato§e]lzorick.ý receptor, nacházejÍ-
cí se ve vnitřních 6řEffiě'c*h''a tkánícň
tělar slor"rří k zprostřed.kování ínťor*
§a.ce o stavrr těchto (rrapř*ve svaJ.ech,
šlachách, vazech atd.. )

'1' 
a- prec.vad.an].

jedna z vrozených oQ"chylek _oď tr}chr§t-
natíckóho (normálního) víoění barev,- ;1eona Z Vrozenycn Oo"círyJ"€lí
naříckó_ho (normálnrho ) víoěníryffi-íEřáfrá_s e slabostí ěerveně citlivé*spo]ovana s e §lapo§
hó Čípkového aparátu

- d"ruh vrozené &sh§oma§ie (čás*eěné
barvoslepo,§,Si,.) 

-

gvětelnó
- ne,]me

d.eŤeku je
cit3lvosti

protanopie



provau ee ner- /ťascikul/ * svazek ítr" §nCIp€c vlé}i§x}
vový *g§gť§b
přestávka lpauza fixační/ - časový ínterva}
iixační měaí tlvěma p,:hr:F.g_epJtq*i.ql*isá,

PŤ§' - fázová přenosová ťun]cce (ůle Fau*
ríera}
/zoraíce/ * přibližně kruhový cent-
ra]íTffi+or ř gg§9g9_g, clona optické
soustavy pb§

/rodgpgÉ+/ -..zastar?lý. +áz9y pro gk
topígm.e+t §gg1§gli Jtd.sxe s]-Tl,llee

* reflektorícká reakce, pod.le Pavlo*
va nerrod.míněný reflex se schopností
vyhasÍnání (rérG-řfr6o je to?i')

: přijímaě, §enzorická přijínnaěová
bun}ía nerlrovary
/ťotoreceptor,/ - buňka neqvová schop*

-

ná aktj-vace Yji.vem vJ.d.LteJneno zaTe-
ní jako p$ůpěíu e**§qt+}ha (!yřir*ey
a číp3y

)li?l

reakce nervového systému
nod.nět

* r"eťlektorická reakce {r,úáení nebg
rozšíření) zatnLcq, vyvolaná působe-
rrún svěi;elnffi§lu na §eLE!§,Ě

* vrgzer\ý reťtrex, zaťixovaný ve §,,Tr:
}ggeáretíCr}é$ vývajŘ geneticky

získaný reťlex v průběhrr orltcgene-
tiehé}:o žívota" Zísleává se podnrno*
váním a uchovává se posílování"tn

L/ l-om, lornívost i 2/ obeeně schop-
nost reťřakóní nelroli ]"orn!vá síla;
3/ tt oka celková lcmivá sÍ]"a optíc*
k# sougtavy oka

- návrat

apoznávání

* utrolnění, ochabnutí (svallr)

/sítnice/ složátá ne;"vová (senuoríc*
ř-ffi!-l tk-á) čá§t olea no vrgtva, v n:Lž §e

Ú*;"a*i první 3 neurony M

pupíla

purpu.r zTa-
kový

reakce orien*
taění

receptor

receptoT úT8,*
kový

reťlex

reťlex ťotg-
pupí}ární

reťlex ne*
podmírrěný

reť]"ex
podmíněný

reťrakce

regre§e

rekogn:ice

relaxace
retina

* ffiimo\ro3ní
v oůpověá na



?ť++

,q aretLnairr3-

r§tÍna1

retinen

ribo§oma

rodopsín

rOhovka

rovina hlavní

sakád.a

sakád,a ko*
rekění

sakád"a
regresní

rovina jeů-
notková

rovina uz}ová

roztabovač

rvtmusY . -.. ,c]-3Kaě]"ann].

- sítniooyý, týkající se sítnice
/ratLne:n.{ - karotenoíd.ní barvivo,_Ť§oucast rod.op§]-íllt

/retinaU - karotenoidní barvivoo
ffi - asouca§t 33,d.ops+!&

a ý v la- §ouca§t teta Dunecneno

/p+ppur_ rre$>vf n _ 
zastar o /,, -. foto=

Dj.gnent tvc].neK l.LÉsKe §atnlce.
ffiffiá:sď?-EEřomof orové složky re:
tinalu a ze §řořft§-6frT6vínné §k
saatjt

/carnaal * průh}edxí, před.aí část ťib:
roaního obalu cka, sotrčást optické
soustavy oka lídksého

- myš]"ená rovina v optické soustavě,
_ -Utg}rná na_optickou ogu soustavy, 9eníž se při výpoětech a pod." soustře-
ňuje místo 1omu světla celou qptic-
koú sousŤavou; někd"y je nafifiiárra qo*
vínou j ed.notkovou

/rovina hlartní/ optické soustari5r
téffifídEá--iovirra lomu svět la sorr-
stavon

- myšlená rovina v optické soustavě,
koimá na její opticlcou osu a probí-

hající bod.e+ uzloiníEi soustayy
,/a.tzatátoyl sval rozš!řující otvo-
rsl průchody

jed.en z hlavních biologických ryt-
mů, jenž §e opakuje v period.ách při-
bližně 24-hodinových a projevuje §q
rytmick{m;t výlcyvy velké řady reakcí
a fuukěí organízmu

ipohyn ,eq&g{ickF/ skok, rychlý ní-
movoln]- poi}yb oKa

- eo&yb sc.Ec4i.gEÝ , jfu4 okohybný gys-
tém koriguje ned"otazen]- Rrpre§treJe-
ní většího- očního pohybu

/gohyP,ssg*,esp+/ - návratová .ei$,éBv prubefru cteru_



Lt,

sarkop}8.ž?a

segment vněj*
da

segnrent
vni,břní

se}ekt iviia
a§eJ_eKiLvllj.

senzitivní

g&nZOr,,

senro::ieký

sfinkte3 pu*
pily
sc}ropnost
roališovací

,as].mulTanrra

sírristro-
Ýe3u e

sítnice

sklera

sklivec

cytoplazma vl;Íken svalovýeh

část vněišího výběžku fotorecep-
toru . vzd áieně j ší- oď t ělá-má§méEo ,
.;.-j';./.v'F-*;.Ť"š"'.*Ť-xE-fÉ.v nlž §e naCIhau]- svetJoc]-t1_I\ry ro,tQ_:
qi4p§.ng

část vrrějšího výběžku ťotgfecgpto:
ru. b}ižší k tělu buněčrrému
ffiz . '..*,Ř

schopnoet výběrrr

- volící, vybírajícío ťběrový
ciilivý, v nefirsrróm systému opak

ea3-g.§e§§áb§.

srnyslový orgán; s}r§tém smystový

tý}eaiieí §e smys}ovóho orgánun É§&:
u §3LL

- qvel*i1}edkf, nacházející §e v d.uhq§;
@

C€ r zwzovac_ zorn]-ce

2tr7

* !9§&9n otočení směr*m d.oleva

* rr zraku pojem doporučovaný místo
poimu ostrós* zrakatá" Poknd. není bIí-
že" speffiové roz j-i šování,
rozlišování barev a pod..), jde o funk-
ci jasov.ých rozd,ílů (kontrastů), Toz-
mění ďetáilů a tvarů oE'í'ffiťS-

so*časný, současně probíhající

lre§ypp1 složitá neyvová část okao--'r.l.t.r'r!Ědá

v- níž-se nachází první 3 neuror]y ž1"&-
kové d.rá}r-v vóetně fotoreceptorů. ja-

.-tF "ffioKoF L 1Ie-LKe mnoZstvJ- lnterneuronu

/bě!l.rna/ * pevný obal oka ťibror,aí:.+*Ťtíonz ]_st el}c e

/corpu§ vítrer.pir/ - bezbuněčnr čirý a
průhleůný bezbarvý 89*, . 

jgnZ vyplnuje
zad.n]- 4lJ ol{a mez]. S]_!nlol a zao.nlln
povrchei§- P,ač#,ř CIš§í*-l

týkající se h].ad.in jasu, při nichž
je zrak ad.aptován na tmu; ad"aptovaryi
n*, tmu; opak Lp§ppš*}§ng

skotopický



Ta É+a

§kvrna slepá

gkvrna žlutá

slepata noč-
na

ugojivka oč*
í}3.

S*pot en*íá]"

stereopsís

stereoskopie*
ký

st imul

stiraulae e

strabizmus

bezrecentormrá čágt sítnico v mís-
tě vyústěni ner§n qrakp§ffimř nístě
papiiy n.zraffi
lmacrrla lutea/ - ploška oválního tva*

r1.1 o průměru asi 3_5 roa. ve střed.ní
části sítnice, pTQsát<nútá žtutým pig-

. -.FFmentem. Dravd"eDo(tonne JUif€].11e1nr ťJru-
ru E selektivního optického filtru
/he&eratqpae/ * §patné vid.ění za še*
ra a Za tmy

- ffilrko§§Í Utána, prostírající se oď
víěkovó}ro okraje po okraj rohqvitll*
v4st íla j í"í zaání _rgvrch- víE6É'-ál§ř*d-
ní povreh kouie oční, vytvářeje vako-
vitý prostor, mino rohovky

- po,benciál ai*ční }rorizontálních bu-
v#MneK s]"fn]"ee

ilu**ovid ění/ - tro jro zmérné nebolípffiění niňokulární, zalo-
Žené na sítnicové d.ise§€{il§

stereoviůění /sj.g§99.Bs:i§/ - ,brojrozměrný viem bin-
okulárníl založený- na sítnic6ř{§t§|
.é:Ť*g*"pa{tt9

- i:rojr*amórný {při binakulárním ví"d"ě*
rií)
* eg*rě§
* půsoltení p"q{pě3ery

/š,+.&áú/, pt*yl kdy cirybí 3r#*l++ni ťLxace obJ e"HtLr pozoroviin]_, ,T é J .9gg
zraková jed"nolro oka se neprotíruí s o§ou
ffiř6'u"oka d.ruhéhg v mí§tě ťíxace
p§hladut

stretch-re- - d.ruh p§oprioreceptorů např" rre §ya-
ceptory lecho iffi -roztažení

+vo$ibsiJ,r "róceptor roztažení*'

střecha střed.-ltectum ,mesencephali/ část_ qNS, je*
ního mozku iíž souěástí je ětve_ro[rbolí, kd.e §e

Úskut e ěňůj e rělé6Ť6-F'ř6ó"36ř ání nta-
kové senzorické inervace na inervací

-ffimotorj-c}cou Ko§tern]-on §valu

sukcesivní * násled.r1ýo jd"oucí po sobě



l.f,

sLrprariuk1e*
&rn]-

gttpre§e

sursumd"ukce

sLlťst"l§lverže
q rc. 

'§VaJ C]"iLír3-
ní

gval řasnatý

-.41&Ťl

- druh §va,lů
cházející se

i,n$d.jad.ernÍ, ::ad jád.ren §e nacbáze-
J].cL

- sekundárwí potlaěující vl-iv bío].o-
rrické aktivit} na akřivítu saused.í-
Óícrr (nebo í vzůálenějších) útvarů,
napŤ. polÍ y.i.epový§,h a pod.n-

* ůtikce_ směrer* nahoru, pohyb ve vod.o-
ro§ffi-sovlně směrem nahóru

- rrer3g (otočenť) směren nahoru

,/m. ciliarís/ - .gge&*4laaFě T !Ěté*tr
řasrler:Lé_ra oka, jenž Áá rozltodující
-r€l.rú.-Í_-*účást v rnechanlznu a#ont4*§.g

/sval ciliární/ - hlad.ký svaI v tě-
lísku řasnatém o}ca'' jenz ma rozb,od,u"
ffichanižmu g5g§g§3§g

/svalv vně.i ší oění/ + přímó a 2 šik-
ntrffií oke$-v oěni§i

- d{uh svalů inervovar:$_ srys!éŤe_9 $g$
vov;im autonornpfu a neovlaůatelrqý, věd.o-

inervovaný pŤes Cl§§ €. rr8.*
pod. lcontr-otbu věffií

*4přrméa&va
hqvaqá pohybují*

- ťurrkční §poj nezi neurol§l

souhybnost, pohyb stejným směrem.

/ §y § !_fur9§LggÉ_rrs,§g!_g!iTlr:i/ i re guil.lá $ e
vegetatlvní ťunkce organ]-zmu, Je ío:.a-
TTffiE-ffi'ářislý na QNS. s]nád"á §e ze
@a@Ketlo

svaly erbra-
okulární
svaly hlad,ké

svaly příčně
pruhovane

sva}r vnější
ocn]-

§ynepse

synkinese

systém nervo-
vy autonomnL

svstém nervo*
vý centrální

/g§l * inervuj e_ a říd í 
"rflp&pcffirganizmu realizované př5"

vaným svalstvem, ja§ož í všechrry
ší f unkce s§ryítisni ( senzorní)

. _ .],_

pruho-
Tryš*

ř*á"r a v Úřížové ěástí míchy; iner-
"iiiá-*řctco;é+ní 

systém a jiné" vnitřní
nráány, funkěně jé antagorristicky sys-
t ému_ nerggvámu syspat i ckému

systém nelvo-
vý parasympa-
í]-cKy

cí g§g§ 1r

* óást
,* v



l-f5

systém nervo-
vý syrnpatický

systéra ilefi/o*
v4 rregetativ*
llL

- říd.f tzlř.

* etav araku, itdy nenť
Ť

Q8 a3,8a
flnlcjtci \/l!9.j,

sys,bé;rr z:,akový* zraková senuorlcieá ůr:ítrao přínro §po*
oi"íiaLnlí jujíeí eítniei se střean:-m nozken. -Její

lunkce rrení přesně znuna; snad" s$ zúčast-
ňuje na posturální,eh ine*}:"an"izmeoh, snad.
íla. rl.€tifoEffiíňffi
lši}hái/ * starr rt,ak*, kďy n€ní pří*
,_Ftómna br4qEurární fixace p9h}s9u.1 t.j.
o§a zraffihdre s osou zra-
Ea_íruffi ,fi:rňtrén"o neproŤíná v místě
í}OrorCI\ranéhg ob$ektu

s*rabízmus

v. -\ a 
'§].Jna3:.]"

ta}anns

"0 * j{íaJ.nl-

;._l.._,.-,-.
{ uJ*'r' t.{di

Ť: É i.a] 1^]: ,,t ťlr;
\j}IřrrlIr$O{]]1L

ho neprotíná
s O§Oti

Ť řt3.§*

/thalalaus optieus/ - veiký útvar Ěedé
hmaty mozkgvdo tvořící stěW tzsr.-, !ře*i,í nózrovó koňor:" (v nlozkLi býeůtr:-r:i"
*e t,CI §pCIjcvecí -tyeléffiTTffiáffiďd-g

tě poaorovaného obJektu

eh ůrah n
n}r 

^ 
a}a,Vll V9i}

- střešn$, "t,:i5ajíeí §€ §g§[g, le§řes}§rr.l

n tectu*i ryes:*-- .,V va , 
'9 J€J3-Z §tiica§§L

tse - 
usirlrb ečňu j e

zrakorré s eirzoríóké
ir:grvaee n#" ine::vr.tgi noior1&;orr ťCIs-

Ť*.*w
T er]1].ei} §veJu

/i§-re{:yláFeoP.+í, h,ilto r,_ gQ*acus/ *
čir,á rroůnatá tekiri:rna vl;plnLi.ir*i ]eono-
š.i_§ig,ágí. a i:.ol,rgqu..3aÉÚ- ,a,i ;zvTT6-
:*rrová ir§rla "

ěást sltstému nervovsho auto

vo.rému paras.:rnpat i
gtém íJervfi

neTETis:=ý
effiu na

h
*

arakov*u §

Ťzsr " .qan-
,_@e sřGtco-

'§3 CI3$fr.íi,}r
svstému ner-,il......'......+

a t1.1j11;^É
#

je



1,

tělísko řas-
naté

tělísko šla-
chové

tě1o buněčné

temporální

tonický

tunus svalový

toree

tracúns

tractus 0p*
Ťícus

transmitter

tremor

trías
*rias §yn*
kín*tícké
trj.chromasie

trichromasíe
anomální

trLtanomalie

tritanopíe

troch3ea

2,i9

/corpus cí}iare/ čás,b pevnéha oba3u
olr?, ,vyčnívajíeí ďo jeho vnítřku, §q-cháaí ,$e jako prsterrec pred. nejzazsínt
okrajem sítn*ce mezj_ duitg_y,líg.u a _cév:
nat]eó u, ffi §-*fu;'e hla.vfr§-§řáT*c ii'řffifrí,_ ._rasnate v}rDez}ey §VOr]-cL ugnLlsl ;4Lnn_o-

§ a j.

- proprlj.qíq$€pt§§ ye šlac}:ách svalů

čá,st b§Ěe]L obsahujíoí protoplazma
-.!.._va .]ad"re Dunecne.k

- Ll spánkový (anat"}; 2/ časový

^ Ll p0 rravaaewé změně praktigky zacho*
vávající takto aískanou úr,oven (poten-
9+á+; napětín,polohu a poů.); 2ť týka*
Jaca §e nape§t

- napětí gvalů

* otrrčenín rkroue*nín pohyb otáěívý
* ďráha { nervevá}

* zraková áráha, pokračování nerrru nT&*
ieováňo sněrem cántrátnírn po ěa§Tffi*em-
přáFřížení ttáxen Fg+ó§ gapsij,q§Treh q+k
$+§§ v chia§§qqtg

/přenášeč/ - chemická látka zpros,bředku-
jící přenos vzruchtt přes §{&epq&

třes
* soltbor tří příznaků

souběžná potrybová reakce zp;lqlge, 8k9-
modaěn}hg a- vs"qrcgč$j.hg apařiltli-66í 

-rrormální víd"ění barev

- angrná}Ěe irie}:,romatíekého nebolí nCIr*
.1S*ŤinaJ.narro v}fl,en]. CIar€v

ieďna n vrozenÝc}r od"cřrylek oď tríeřrro-
roařiekého (normáiního i v"iaění bař6fr:šiíď-

it i5ťrelĚ §e .slabclstí moclře cii;lj"vého čípko-
veno apara§u

- druh vrnzenó dicb§omagj,e. (částečnd }*px
§g§-lsep§§;t

- kiaď}<a



k
L -,!,

trochleární
tupozrakost

tyčínka

útlun

vakuola

§an

ventríku.3ár-
ní
Yer8enee

VerZe
rt?vest Lou,Larnt

vest ibulurn

vjen

vjenn zrako*
Ťy

ý 2.YtaKno aIe_
rentní
vlákno a§o-
ciační
vlákno efe-
rentní
vlákno komi-
suyální
vlákno yreť*
voyé
vlákno §v&*
}ové

* klaůkový

/amb]-vopie/ * silně snížená ostrost a3€,*
:#qm Ť*--6?_.€kďvá;-jíE nelze upravit ani zlepšit op-
tickými prostredJey" Nja centráJrr:- (nroz}eo-
vori) složku

- d"ruh ťot_oreceptcrri sÍ*nice, oitlivý
6 .*-F'-#-Ť,k jasům ve §Ee!§p:i!&fu rozsahu

/iahibiw/ - pj:oce§ potlačení n. pozd"r-
lr'._u&efu;
ž ení, opak e{g.}kgg

- clutínka (v buňee)

/lisament./ - pevná vazivová tkáň spoju*
jícř kosti í}* p€vťlě poutající něktěrě ji-
rró orgány ke kgstern

}rorrorový, týkající se komory

d.ísjunktivní rotaěď pohyb očí, při
něffiffi"6Ei pohybují proti sobě (kql+*
\.íersepsg) ,."ebo od. sebe (.§.i:rers,g4es)

* o-bočenío pohyb otáčívý
* před"síňový

1/ predsíň; 2/ (ynítřníU.o rrqha) - d"uiína
v" kbstí spánkové, v níž §e naehází rcimj.
orgánu slirehovéhó také orgán percepc§!.
rovnováhy_ a_pohybu v prosi;oru, tav" gp&x
ré§ .qq§tÁPg}ág{iq

/percepce/ - pro§e§ hoďnocení ťyzikální*
-.-=.wh.o pod"nglj+ P94zqq9s
* hodnocení adekvátnítro ilo{ně§u pomoeí
senzoru zrak;ového

* vlákno nerT rové vedoucí vrruc}ry snrórem
ca.Gřif6'r§e m g§
* g}éWg. n"egyqyé §pCIjující $gBraqy_ raezý
seb*il

- .r]-ákno neĚy_qgé veďroueí vzruchy směrem
od*ffi- k periťerií
- nervové vltákno asoci*ě#i_ spojující ggu;
rCInyďvolrffi
/neurLr / od"střeůivý výněžek !gě&E-é§*,-_4F

vovq
/Bvgflbrllal - staživé vlákno svalové,-zEETáfrffi-Efrněčná 

j eďnotka svalu
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voluntární

vřeŤdnko §va-
1ové

varuch ner-
vový

zákon 3}o-
chův

zákon
Bunsenův a
Roscoeův

zákon stejné
ínervace He-
ringův

aákon kírsch-
nar,rnův

- volní, \růlí ilniciovaný 1}. vyvolaný

- proprioreceptqr ve svalu, reagující
---:'rÝ.ryna Jeno TozTaZenL

/ímpuls/ senaoĚickf kód v pod.obě
pruh.tcé á itrátr<o-Éc'iďď66žměrrv e t-ert ri eicé
irod.ivosti vlákrra nerrrového. ieiímž

ffivvsJ.ecl!íem je vvrazna narua d.€Dol&T].-
- q.1 _ZaCe, SaTaCL §e Vla"Knem ZnaCnOU 1XrOn-

í6§ťí
- prahová inteiraíta světla §e tr;cháaí
v řffieném vatahu k trvání pod.nětu
(I'= 7/Ť}. plati pouze § velmi-krátkých
pgdně3S

souěin intenzity a trvání světelného
pod.nětu ie konstairtní (r x t = konst.).
Fratí poúze o ve]-mi krátkých pod.nětech
(do ]"CI0-150 ms), jejichž intenzita je
nízká n. střed.ní

inervace svalů extraokulárních jed"no-
ho lů oka
d.ruhého, v d.ůsled"ku čehož výsleůný po-
hyb oboú oěí je stejný a sym*trický

. v| v 
' 

r- íI€JVeT§a Kontrast barev je pozorovánn
kd.yž- je rozd.íl jasů (světlostí) malý

zákon
.,ocLenTu

dá

koeťL-
v*Kríe* Ja§í}e §

nebo fot oreeep-
-..l#

zákon Piperriv * v případ.§ perilerního vid.ění j_e souěin
ínteizity "a d.ruhé odmocrr"iny ploóh}, stimu-
}ace konbtbntní {l x A = kónšt. ).- Flatí
o prabpvá stimulaci

zákon psycho- - přeťšení (inEsngnt ) .pod.nětun nutné
iyzLkáiní We- x vyvoiání vjemu pFávě jen _zjistitetné-bérův ho rozd"Ílu, je v konstantním vztaha

k intenzítě ňod.nětu, rra níž se převýše-
ní vztahuje Tffi konst. )

zákon psycho- - intenzita vjg&ti je v._logaritnrickén
ťyz5'kál..nil We- vztahu k int6fliEě ňod"nětu (např. jas-
bérův a Fech- nost se mění s losarifmém jasu)
nerův
gákon reci* * kontrakce (snrštěn:-) kteréhokoliv
prokó incr* toffinE-o*svalu je d.oprováuena, sotrěag*
iraoe §herring-nou a úměrnou reláxací- (oobabnut]Jn} je*
tonúv íio antagorir*uy-

nav



?n t óua.Korr H]-ceouv -

uonula Zínnova*

VVZ\7Za§ea

áLáza slzní

,, zažttjící pro-
otvor (např"

ž].;i:ua v;..lučuij íoť i*xr-i-
:; *}:*tírq,l

souěin íntenz§"ty a ploehy sirětelného
pod"nětu je konstantní {r x & * kons** ) "Platí o ťoveálním obraze hruba ůo r.§z*
měrů jeďnoho pole vjernového a pro pra*
h_ovgli,*intenzi@ ' --

, zaéírsající
ající se d.o

tnboalve*lární
tori část slzní

závěsný aparát ěoč
v tělíbjsu- řasna
pourd.ra čočky *

l


