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A

úroveň, zesílení, zisk, pohltivost

A0

hladina hluku

AdB

změřená hladina akustického tlaku

a

konstanta testu zrakové ostrosti

aE

příčná poloosa poslechové elipsy

amax

maximální pozorovací vzdálenost

amin

minimální pozorovací vzdálenost

B

citlivost

B·l

gyrační konstanta, silový faktor

BW

šířka pásma

BWt

geometrický průměr mezních frekvencí

b

vzdálenost, šířka obrazu, stereofonní báze

bE

podélná poloosa poslechové elipsy

bpx

horizontální rozlišení obrazu

C

čistota přenosu

Cr

čistota přenosu řeči

Ch

čistota přenosu hudby

c

šířka pozorovacího pole

c0

rychlost zvuku ve vzduchu

d

úhlopříčka obrazu

dM

úhlopříčka obrazovky, úhlopříčka obrazu monitoru

EPb

osvětlenost projekční plochy pro černou

EPp

parazitní osvětlenost

EPw

osvětlenost projekční plochy pro bílou

f

frekvence

fd

dolní mezní frekvence

fh

horní mezní frekvence

fmed

střední frekvence

g

šířka masky

H

hlasitost, výsledné hodnocení

HP

výška sedícího diváka

HZ

výška optické osy oka
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HS

stínící výška

HSL

výška osy ucha

h

výška, výška obrazu

Δh

výška stupně auditoria

hc

výška středu projekční plochy

hd

instalační výška dolního okraje projekční plochy

hL

podélný zdvih nad optickou osu oka

hM

výška monitoru

ho

výška optického omezení

hpx

vertikální rozlišení obrazu

hR

instalační výška zářiče (akustické osy reproduktoru)

hs

výška pracovní desky, výška stolu

Kf

převodní konstanta

Kr

přenos regulátoru

Ks

přenos soustavy

Kw

přenos řízení

Kwxw

přenos řízení na odchylku

KZ

přenos poruchy

KZxw

přenos poruchy na odchylku

k

hloubka klávesnice

k0

provozní kontrast

km

dosažitelný kontrast

L1

odstup první řady (od projekční plochy, od zářiče)

Ls

rozestup řad, hloubka pracoviště

L

délka, vzdálenost poslední řady (od projekční plochy, od zářiče)

La

adaptační jas, osvětlenost projekční plochy, hladina akustického tlaku

Ld

dozvuková vzdálenost

LE

vzdálenost středu poslechové elipsy

Lp

hladina osvětlenosti, průchozí profil

LPa

požadovaná hladina akustického tlaku

Lvp

vzdálenost vysílač - přijímač

Lzp

vzdálenost zářič - posluchač

M

hloubka monitoru
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m

pořadové číslo řady auditoria od projekční plochy

m1

kmitající hmotnost

mv

hmotnost spolukmitajícího vzduchu

n

počet řad, kapacita auditoria

O

zraková ostrost

P

výkon, příkon

p

akustický tlak, hloubka odkládacího prostoru

Q

činitel odrazu, činitel směrovosti

Qp

činitel směrovosti přijímače

Qv

činitel směrovosti vysílače

S

srozumitelnost, plocha

Sa

aktivní plocha membrány

SE

plocha poslechové elipsy

s

pozorovací vzdálenost monitoru

T

doba dozvuku

TS

doba dozvuku podle Sabinea

TE

doba dozvuku podle Eyringa

TM

doba dozvuku podle Millingtona

t

čas, teplota

Δt

zpoždění

UA

napětí

V

objem

w

řídící veličina, řízení

x

výstupní veličina, souřadnice

xw

regulační odchylka

y

souřadnice

yr

výstup regulátoru

ys

akční veličina, vstup soustavy

Z

porucha, jmenovitá impedance

ZSS

ztráta srozumitelnosti souhlásek

ZSS(K)

korigovaná ztráta srozumitelnosti souhlásek
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αmin

zorný úhel, zvolený úhel pohledu na dolní okraj obrazu, činitel
pohltivosti
minimální zorný úhel, minimální úhel pohledu na dolní okraj obrazu

αs

střední činitel pohltivosti

α

β

vyzařovací úhel, úhel pohledu do středu obrazu

βM

úhel pohledu do středu obrazovky (monitoru)

βR

náklon zářiče

ΓH

horizontální vyzařovací úhel zářiče (reproduktoru)

ΓV

vertikální vyzařovací úhel zářiče (reproduktoru)

γ

strmost (stoupání) auditoria

δ

minimální tloušťka čáry, útlum

∈, ∈min

kritický detail

η

účinnost

ϑh

horizontální audiovizuální chybový úhel

ϑv

vertikální audiovizuální chybový úhel

κ

činitel zářiče

ξ

předsazení oka před osu trupu

ρ

hustota vzduchu

σ

omezující úhel pohledu

τ

úhel pohledu na horní okraj obrazu

ϕ

úhel pohledu na dolní okraj obrazu

χd

korekční činitel pro nízké frekvence

χh

korekční činitel pro vysoké frekvence

χL

charakteristická citlivost

ψ

změna úhlu pohledu (střed obrazovky - střed obrazu)

ψd

minimální změna úhlu pohledu

Ω3

vertikální zorný úhel pro formát 4:3

Ω4

horizontální zorný úhel pro formát 4:3

ωh

horizontální pozorovací úhel

ωv

vertikální pozorovací úhel
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DTS

Digital Theatre Sound (digitální zvukový systém pro kina)

FFT

rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transformation)

FIS

fakultní informační systém Univerzity Hradec Králové

ICT

informační a komunikační (digitální) technologie

RS-232

sériové rozhraní pro přenos dat

SDDS

Sony Dynamic Digital Sound (digitální zvukový systém pro kina)

SII

speech intelligibility index - index srozumitelnosti řeči

STI

speech transmission index - index přenosu řeči

STIPA

speech transmission index for public address systems

STITEL

speech transmission index for telecommunication systems

UHK

Univerzita Hradec Králové

USB

sériové rozhraní pro přenos dat

VCO

napětím řízený oscilátor

VŠH

Vysoká škola hotelová v Praze 8
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PŘEDMLUVA
Auditoriologie je typickým příkladem zastřešujícího, multidisciplinárního vědního oboru, který se zabývá návrhem a hodnocením sálů a poslucháren z hlediska viditelnosti, slyšitelnosti atd. Sahá od stavebních
konstrukcí a architektury, přes stavební, prostorovou a fyziologickou
akustiku, optiku, projekční techniku, elektroakustiku a klimatizaci až
po hygienu, ergonomii a fyziologii. Obtížným úkolem auditoriologie je
najít optimální kompromis mezi mnohdy vzájemně protichůdnými požadavky jednotlivých oborů.
Jak už z názvu vyplývá, je monografie Auditoriologie učeben nejen
pro učitele určena všem, kteří se zabývají instalací a provozem audiovizuální techniky - projektantům, montážním a servisním technikům,
pedagogům z praxe, ale i studentům učitelství a všem zájemcům
o audiovizuální techniku.
Vzdělávací proces na pedagogických fakultách má tři základní cíle:
poskytnout studentům učitelství a budoucím pedagogům odborné
znalosti v aprobačních a souvisejících předmětech,
dát jim všeobecný rozhled v oblasti pedagogiky, psychologie,
obecné didaktiky, atd.,
ale především, a to je to nejnáročnější, naučit je učit.
V rámci speciálních didaktik (didaktik odborných předmětů) se naučí
jak stanovit směrné, hlavní a dílčí cíle vzdělávání, jaké zvolit účinné
vzdělávací a kontrolní metody, jak se připravit na vyučování, atd. V neposlední řadě se zabývají problematikou tvorby prezentačních materiálů a využitím didaktické techniky. Moderní digitální technologie poskytují zdánlivě téměř neomezené možnosti. Otázkou je zda nabízené
možnosti dokážeme racionálně využít. Když stanovíme vzdělávací cíle,
připravíme experiment nebo prezentaci, chceme použít zpětný projektor, dataprojektor či jinou didaktickou techniku, měli bychom si položit zásadní, ale často opomíjenou otázku:
UVIDÍ VŠICHNI to, co jim chceme ukázat,
USLYŠÍ VŠICHNI to, co jim budeme říkat?
Aby tomu tak skutečně bylo je neskromným cílem předkládané monografie. Ve svém rozsahu nemůže být novou učebnicí auditoriologie, ta
by si vyžádala přes dva tisíce stran. Monografie navazuje na významné práce z oboru, v řadě případů se na dodnes platné skutečnosti od19
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volává a doplňuje je tam, kde v době jejich vzniku ještě technický
rozvoj nebyl. Rozšiřuje dostupné poznatky o obrazový formát 16:9,
na konkrétních příkladech a makrosnímcích popisuje vliv digitálních
konverzí obrazových formátů mezi grafickou kartou počítače a dataprojektorem a vliv digitální korekce lichoběžníkového zkreslení obrazu. Uvádí odvození vztahů pro výpočty instalační výšky projekční plochy a pohledových úhlů pro všechny tři základní typy auditorií (vodorovné, stupňovité, s proměnnou strmostí) a nově také pro počítačové
učebny ve třech verzích auditoria. Zmiňuje se též o moderních ozvučovacích systémech typu Line Array.
Naším cílem bylo ukázat Vám cestu k vytvoření optimálních nebo alespoň příznivějších podmínek nejen v učebnách, ale i v domácích podmínkách, kam se formou e-learningových kurzů studium částečně přesouvá. Naší snahou bylo vytvořit základ, na němž se dají stavět moderní učebny a pracoviště pro efektivní výuku. Ne proto, abyste si svoje učebny sami projektovali, ale proto, abyste mohli být projektantům
a dodavatelským firmám rovnocenným partnerem, schopným jasně
formulovat svoje požadavky a jejich splnění si, v rámci možností, jednoduše ověřit. Nejjednodušší cestou k úspěchu je totiž přesná formulace požadavků, věcná, odborně podložená argumentace a důsledná
kontrola.
Protože autorský tým tvoří vysokoškolští pedagogové, bude se monografie věnovat především problematice spojené se vzdělávacími aktivitami. To však nebrání aplikaci uvedených zásad do všeobecné praxe,
kde se využívá audiovizuální přenosová technika a realizuje se informační transfer pro větší či menší skupiny osob.
Děkuji spoluautorům,
doc. PaedDr. Martině Maněnové, Ph.D.,
doc. Ing. Jaroslavu Lokvencovi, CSc.,
Mgr. Václavu Maněnovi, Ph.D.,
Ing. Janu Chromému, Ph.D.,
Ing. Oldřichu Turečkovi, Ph.D.,
za pomoc při zpracování dílčích kapitol,
a všem dalším, kteří se na vzniku monografie podíleli.
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1

AUDITORIOLOGIE JE …

Vnímání obrazu a zvuku je pro většinu populace denní realitou. Pozorujeme, posloucháme, zapamatováváme si i zapomínáme. Vzdělávací
proces, a to na všech stupních škol, je rozhodující měrou založen právě na optickém a akustickém přenosu informací. Učitelé tak den co
den předkládají žákům obrazové informace doprovázené průvodním
slovem (komentářem, výkladem, hodnocením) nebo naopak pro zvýšení názornosti svůj výklad doplňují obrazovým materiálem.
V období současné digitální éry často zapomínáme, že je nutné studenty seznámit nejen s možnostmi, ale zejména také s omezeními
prezentační techniky. Digitální technologie jsou výkonné, snadno ovladatelné, ale nejsou samospasitelné. Budoucí učitel musí mít stále na
zřeteli percepční možnosti svých žáků a musí se seznamovat s principem vytváření optimálního pracovního prostředí. Proto jsme se zaměřili na neprávem stále opomíjenou oblast podmínek přenosu optických a akustických informací a na vytváření optimálních pozorovacích
a poslechových podmínek.
Z vlastní zkušenosti víte, že jakmile vstoupíte do nějakého prostoru,
vyvolává ve vás určité pocity. Psychologické působení prostoru na člověka je nezanedbatelnou veličinou, která ovlivňuje jeho pracovní výkon. Jestliže už při vstupu do posluchárny zjistíte, že je to vlastně zatuchlý, nevětraný a ponurý hangár, v němž se každé slovo rozléhá
jako výstřel z děla, nevidíte na tabuli ani na plátno a přednášejícímu
sotva rozumíte každé páté slovo, těžko vás bude pobyt v takovémto
prostoru motivovat k vysoké pozornosti. Naopak. Jestliže ještě sedíte
jako skrčenec na tvrdých nepohodlných sedadlech, je váš cíl naprosto
jasný: „Už abych byl(a) pryč.“ Naproti tomu ve světlé, vzdušné posluchárně, která díky kvalitní a nehlučné klimatizaci voní lesem nebo loukou, ve které je ticho i při plném obsazení, kde rozumíte každému slovu a bez problému vidíte na vše co vyučující dělá, píše nebo promítá,
potom v pohodlných křeslech snadno přežijete i tříhodinovou přednášku. Zejména když bude poutavou formou o tom, co vás zajímá…
Mezi těmito dvěma extrémy existuje celá řada reálných výukových
prostorů. Celkové působení prostoru ovlivňuje mnoho faktorů. Velikost, barevné řešení, osvětlení, hluk, srozumitelnost, viditelnost, teplota atd. Tím vším se zabývá právě auditoriologie, a právě poznatky
z auditoriologie a požadavky speciální didaktiky měly být východiskem
při návrhu stavby či rekonstrukce učebny.
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1.1

VEJDEME SE DO UČEBNY?

Dříve než vůbec začneme uvažovat o tom CO?, ČÍM? a JAK? [1], budeme žákům, studentům, zákazníkům… prezentovat, měli bychom si
zjistit, zda jsou pro celý vyučovací a vzdělávací proces, nebo pro prezentační či marketingovou akci vytvořeny hygienicky vyhovující podmínky. Východiskem pro nás jsou: Vyhláška Ministerstva pro místní
rozvoj, č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu [2] a Vyhláška č. 343/2009 Sb. [3], kterou se mění vyhláška
č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých [4],
která nahradila dříve platnou vyhlášku č.108/2001 Sb. [5].
Podle těchto vyhlášek musí být v učebně, podle povahy výuky, pro
jednoho žáka minimálně 1,65 až 15 m2 podlahové plochy a 5,3 m3
objemu učebny. Minimální výška učebny je 3,3 m, minimální výška
tělocvičny je 6 m. Minimální požadovaná výměna vzduchu v učebně
je 20 až 30 m3/h pro jednoho žáka. Teplota vzduchu v učebně nesmí
klesnout pod 19 °C, neměla by také překročit 28 °C a nesmí překročit
hodnotu 31 °C. Pro rychlou orientaci můžeme jako pomůcku použít
program Učebna (který je dostupný na stránkách vydavatelství), kam
zadáte typ učebny, rozměry a počet žáků. Po zadání hodnot se okamžitě dozvíme jestli učebna pro daný účel vyhovuje a v jakém rozsahu
jsou minimální stanovené požadavky. Jestliže je vše v pořádku, máme
o starost méně. V opačném případě je před námi téměř neřešitelný
problém. Musíme pamatovat na to, že nejdůležitější je vždy zajistit
dostatečné větrání a optimalizovat teplotu v daném prostoru. V přehřáté učebně s vydýchaným vzduchem a vysokou relativní vlhkostí nemůžeme po usínajících žácích chtít žádný výkon. Stejně obtížně budeme udržovat pozornost potenciálních zákazníků na různých prezentačních akcích.

1.2

DOMINANTNÍ RECEPTORY

Proces poznávání a kontakt s okolním světem zprostředkovávají člověku jeho smysly (zrak, sluch, hmat, chuť, čich). Jsou prakticky nezastupitelné. Poškození jednoho smyslu je organismus schopen do jisté
míry postupně kompenzovat zvýšením citlivosti a rozlišovací schopností ostatních smyslů. Je dokázáno, že např. nevidomí lidé, ve srovnání s nepostiženou částí populace, disponují mnohem přesnější sluchovou orientací a výrazně citlivějším hmatem. Smyslové podněty,
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přicházející po nervových drahách do mozku, představují podle Frankova fenomenologického modelu [6] percepční datový tok přibližně
10 Mb/s. Maximální hodnoty s odvoláním na Frankovu práci uvádí také Melezinek v publikaci [7]. Na tomto datovém toku se zrak podílí téměř z 83 %. Přenosová kapacita sluchu byla stanovena na 1,5 Mb/s
a přenosová kapacita hmatu v oblasti rukou na 200 kb/s. Přenosová
rychlost ostatních smyslů se pohybuje v rozmezí od 10 do 100 b/s.
Narozdíl od vysoké percepční schopnosti (vnímavosti) je datový tok
apercepce (vědomého vnímání) nižší o šest řádů! Člověk vědomě vnímá jen zlomek přicházejících podnětů. Informační psychologie označuje proces apercepce, tedy proces, kdy je prováděn výběr z komplexní vnímané situace, termínem neformální akomodace. Frank určil
rychlost apercepce hodnotou 16 b/s. Riedel prokázal [8], že rychlost
apercepce je závislá na věku a Frankem udávaná hodnota je maximum, které člověk obvykle dosahuje mezi osmnáctým a jednadvacátým rokem. Idealizovaná (bezrozptylová) Riedelova křivka rychlosti
apercepce v závislosti na věku je na obr.1.

Obr.1 Riedelova křivka závislosti rychlosti apercepce na věku
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1.3

ZAPOJENÍ RECEPTORŮ VE VYUČOVACÍM
PROCESU

V návaznosti na fenomenologický model, rychlosti percepce a apercepce je zajímavé srovnání těchto hodnot s výsledky experimentálního výzkumu prováděného ve školách v České republice, který byl
zaměřen na stanovení percepčního podílu jednotlivých smyslových receptorů [9]. Přehledně je zobrazují grafy na obr.2.

Obr.2 Podíl smyslových receptorů na příjmu informací
v přirozené situaci (vlevo), při vyučování (vpravo)

Z porovnání grafů vyplývá, že člověk přijímá v přirozené situaci dominantní množství informací (80 %) zrakem. Naproti tomu v reálném
vyučovacím procesu je 80 % z celkového objemu informací přijímáno
sluchem. Zrak sice percipuje obvyklé množství informací, ale na výsledné apercepci se podílí minimálně. Průměrná hodnota nepřesahuje
2 b/s. Tuto skutečnost hodnotí Svoboda [10] jako „poněkud nepřirozený způsob příjmu informací “, s konstatováním: „Co je nepřirozené
bývá i málo efektivní.“
Rambousek [11] s odvoláním na další autory uvádí, že: „slyšené si
pamatujeme z 20 %, viděné ze 30 %, ale viděné a slyšené současně
si pamatujeme až z 50 %.“
Všeobecně uznávané a platné didaktické zásady, jak je uvádějí např.
Maňák [12] nebo Padyšák [13], formuloval už Komenský [14].
Ve Velké didaktice píše: „Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby
všecko bylo předváděno všem smyslům, kolika možno. Totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, ochutnatelné chuti a
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hmatatelné hmatu. Může-li býti něco vnímáno najednou více smysly,
budiž to předváděno více smyslům.“ Sám Komenský považoval princip názornosti za "zlaté pravidlo didaktiky". Princip názornosti v sobě
sdružuje dvě pravidla:
Vycházet a stále se opírat o studentovo smyslové nazírání předmětů a jevů (přímý názor) a opírat se o jeho dosavadní představy a
zkušenosti (nepřímý názor).
Současně s tím systematicky rozvíjet studentovy nazírací a představovací schopnosti (jeho vnímání, pozorování a fantazii).

„Potom můžeme zlatého pravidla využívat na nejvyšší možné úrovni “

(Biolek [15]).

Vyjdeme-li z principu názornosti, můžeme z didaktického hlediska považovat za hlavní úkol didaktické techniky zvýšení názornosti ve vyučování, a to zejména při zapojení vícesmyslového vnímání - multisenzoriální apercepce [1]. Samozřejmostí je respektování rychlosti apercepce konkrétních příjemců informací.
Příliš často, a mnohdy z vlastní pohodlnosti, na Komenského didaktické
principy zapomínáme [13]. Přitom pouze kvalitní didaktická technika,
která je provozovaná v technicky odpovídajících (optimálních) podmínkách a pro kterou existují kvalitativně odpovídající média, didaktická technika, která je používána učiteli, kteří chtějí a dovedou využít
její schopnosti, může díky svému komplexnímu multisenzoriálnímu
působení na dominantní receptory (zrak, sluch) reálně podpořit a
umocnit účinnost vyučovacího procesu. Stejně tak jsou optimální provozní podmínky instalované audiovizuální techniky jedním z klíčových
požadavků pro efektivní prezentaci při marketingových akcích.
Naplnění učebny digitální technologií (zpravidla označovanou ICT)
bez vytvoření potřebného zázemí samo od sebe vyšší kvalitu výuky
nepřinese. Je proto chyba, že auditoriologie učeben a zejména jejich
akustika jsou dodnes neprávem opomíjeny jak architekty a projektanty, tak i mnohými významnými didaktiky. Učebna a její prostředí,
by měla být podřízena svému účelu - vyučování. Měla by být prostředím, kam se žák rád vrací a ve kterém mu je subjektivně příjemně.
Základní prostorové a hygienické požadavky na učebny a ostatní
školní prostory specifikuje Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, č.
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu [2] a
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Vyhláška č. 343/2009 Sb. [3], kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb.
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých [4].
V dalším textu se zaměříme na oba dominantní receptory a na podmínky přenosu podnětů (informací) k těmto receptorům. Aby bylo
možné vytvořit určité předpoklady a provést potřebné výpočty, používá auditoriologie učeben (a s ní související další obory) statisticky průměrného zdravého jedince. V pedagogicky orientovaných publikacích
se u hromadného vyučování používá termín „orientace na zprůměrovaného žáka “ [16].
Předpokládáme jedince s takovou fyzickou konstitucí a fyziologií, která odpovídá statisticky průměrným hodnotám a percepčním schopnostem jeho věku. Tento jedinec (v podstatě neexistující) potom v praxi
představuje model typického příjemce informací daného sociokulturního okruhu. Individuální (a mnohdy značné) rozdíly ve fyzických rozměrech (výška a proporce postavy) není možné výpočtově postihnout.
Řešení je možné v individuálním přístupu při obsazování míst auditoria (menší žáci sedí vpředu, větší vzadu), v používání variabilního nábytku atd.
U jedinců s určitým handicapem musíme volit zcela specifický přístup
k problematice auditoriologie učeben. Bezbariérový přístup potřebují
tělesně postižení s poruchou motoriky, výrazně jiné podmínky v učebně je potřebné vytvořit pro žáky a studenty s některým typem smyslových vad (slabozrakost, nedoslýchavost atd.) nebo s mentálním postižením. V těchto případech je východiskem řešení auditoriologie
učeben mezioborová spolupráce s lékařskými vědami. Jsme si plně
vědomi toho, že i tato oblast zasluhuje pozornost architektů, akustiků, pedagogů a dalších odborníků. Vzhledem ke složitosti dané problematiky není možné globálně obsáhnout všechna uvedená specifika. V dalším textu je proto vždy uvažován statisticky průměrný zdravý jedinec.
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L

Pro ilustraci:
Osoby postižené nedoslýchavostí používají různé typy naslouchadel. Ta i přes veškerý technický pokrok (využití digitálních
filtrů a jejich nastavení podle audiogramu) nemají směrové
mikrofony a zesilují jak žádoucí komunikační signál (řeč), tak
i nežádoucí hluky včetně dozvuku uzavřeného prostoru. Nechceme-li při vyučování žáky omezovat sluchátkovými soupravami, lze využít např. indukční smyčku pro naslouchadla, napájenou z učitelského mikroportu přes korektor posilující formantovou oblast hlasu. Jiným řešením je akustická úprava
učebny na téměř bezodrazový (plenérový prostor). Tímto
opatřením se omezí jak dozvuk užitečného signálu, tak vlastní
hluk učebny. V kombinaci s kvalitním ozvučením, se sálovými
korekcemi, které respektují výsledy audiometrických měření,
jsme schopni vytvořit pro tyto žáky příznivé akustické prostředí, které nebude svými parametry omezovat jejich vzájemnou
komunikaci.
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2

VYUČOVACÍ PROCES
JAKO PŘENOSOVÝ SYSTÉM

Každý vzdělávací proces, tj. vyučování a učení, je založen na předávání nejrůznějších informací. Patří sem jak prezentované pojmy, poznatky, atd., tak i podněty a poznámky k samostatné práci. Informace lze předávat buďto osobně (učitel, přednášející, lektor) nebo neosobně (pomocí technických pomůcek a prostředků). Rozhodující podíl
na předávaných informacích mají informace optické (zrakové) a akustické (sluchové), a na ně se zaměříme.
Přenos informací probíhá od zdroje informací k jejich příjemci vždy
v konkrétním prostředí a za určitých podmínek. Vyučovací proces lze
z ryze technického hlediska především chápat jako informační transfer mezi dvěma subjekty [17]. Z pohledu teorie informací se jedná
o výměnu údajů mezi prvky informačního systému. Základem každého vyučovacího procesu je sdělování, tedy proces zpracování a přenosu informací (textových a obrazových zpráv, numerických údajů
atd.). Informační transfer nikdy neprobíhá přímo mezi danými subjekty, ale je vždy zajišťován přenosem signálu přes tzv. přenosový
kanál (obr.3). Informaci chápeme v běžném životě jako konkrétní
údaje o nějakém jevu, ději nebo objektu a tuto informaci přenášíme
ve formě zpráv.

Obr.3 Princip přenosového systému

Pro účely sdělování používáme pojem informace v technickém smyslu
slova. Shannonova teorie informace [18] zavádí matematicky definovanou (tzv. technickou) informaci, která „umožňuje jednotně hodno-

tit množství informace v libovolné zprávě, posuzovat kvalitu přenosu
zpráv a také kvalitu přenosových systémů z informačního hlediska.“

Zpráva je fyzikální vyjádření určité informace, které může mít nejrůznější formy (řeč, hudba, text, obraz, záznam na záznamovém médiu,
údaj měřidla atd.). Každá zpráva představuje uspořádanou posloupnost prvků, které jsou pro tuto zprávu vybírány z definované množiny
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možných prvků. Množina potom obsahuje konečný nebo nekonečný
počet prvků.
Například text je vždy tvořen určitým počtem alfanumerických znaků,
řeč je omezena slovní zásobou daného jazyka. Pro tyto zprávy používáme označení diskrétní. Mezi množiny s nekonečným množstvím prvků patří například průběh okamžitých hodnot akustického tlaku, kolorimetrický popis světla a obecně veškeré analogové signály, u kterých
můžeme vzhledem ke spojitosti průběhu okamžitých hodnot libovolně
určit počet diskrétních hodnot za jednotku času. Tyto zprávy potom
označujeme jako spojité.
Zprávy jsou produkovány zdrojem zpráv. Z hlediska teorie sdělování
není důležitá fyzikální podstata zdroje, ale jeho matematický model,
popisující zdroj zpráv z hlediska produkce technické informace. Proto
se zdroj zpráv označuje pojmem zdroj informace. Fyzikálním vyjádřením zprávy je signál. Zpravidla ve formě změn parametrů určité fyzikální veličiny, podle jejíž podstaty můžeme signály rozlišovat. Ve vyučovacím procesu se nejčastěji pro přenos informací používají signály
optické a akustické.

2.1

MÍSTO DIDAKTICKÉ TECHNIKY V PROCESU
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Působení na dominantní receptory v rámci přenosu informací ve vzdělávacím procesu, tj. procesu vyučování a učení, zajišťují převážně
dva subjekty. Do přenášených informací patří (jak jsme uvedli v předchozím textu) prezentované pojmy, poznatky, atd., tak i podněty a
poznámky k samostatné práci. Informace lze předávat buďto osobně
(tento způsob předávání informací reprezentuje učitel, přednášející,
lektor), nebo neosobně (pomocí technických pomůcek a prostředků).
Zavedeme-li podle Melezinka [1] pojem médium „ve smyslu nosiče

informací nebo jejich zprostředkovatele, lze ve vyučovacím procesu
rozlišovat osobní a neosobní média.“ Oba typy přitom netvoří antago-

nistickou dvojici, ale právě naopak. V každém vzdělávacím procesu
se navzájem funkčně doplňují. V dalším se budeme zabývat neosobními médii, tedy technickými prostředky podporujícími vzdělávací proces, a jejich místem v tomto procesu. Pro technické prostředky (neosobní média) zpravidla užíváme termín didaktická technika.
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2.2

VÝCHOZÍ DEFINICE DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Definice pojmu "Didaktická technika" není zcela jednoznačná. Nemusíme s následujícími definicemi didaktické techniky souhlasit, můžeme s jejich autory polemizovat, nicméně jsou to definice recenzované
a publikované v učebnicích a skriptech.
Například Němeček ve Slovníku didaktické techniky [19] tuto definuje
jako „soubor vizuálních, auditivních, a audiovizuálních přístrojů a jiných technických systémů, využívaných k vyučovacím účelům.“ Obdobnou definici používá Tichý [20]. Podle něho didaktická technika

„zahrnuje přístroje a technická zařízení, která umožňují zprostředkování auditivních, vizuálních a audiovizuálních informací.“ Drahovzal,

Kilián a Kohoutek [21] stručně a obecně definují didaktickou techniku
jako „prostředek pro využití učební pomůcky.“ Podle Rádlovy definice
[22]: „Didaktická technika jsou takové materiální didaktické prostřed-

ky, které umožňují nebo umocňují prezentaci některých druhů učebních pomůcek a slouží k racionálnímu způsobu řízení a kontroly činnosti žáků.“ Podle Nikla [23] didaktická technika „zahrnuje ty přístroje a zařízení, které zpřístupňují smyslům učících se informace obsažené v pomůckách.“ Také Rambousek [11] uvádí, že se jedná „o vhodně vybrané, upravené nebo speciálně vyvinuté přístroje a zařízení využívané k didaktickým účelům, zvláště k prezentaci učebních pomůcek a racionalizaci bezprostředního řízení a kontroly učebních činností
žáků.“ A dodává: „Nevztahují se k obsahu výuky přímo, ale prostřednictvím didaktických náplní (pomůcek), které umožňují prezentovat
(vytvářet, vybavovat, reprodukovat) nebo získávat, zpracovávat a
vhodně výukově využívat.“
Melezinek [7] používá pojem "Technologie vyučování" s následující
definicí místo pojmu "Didaktická technika": „Technologie vyučování

se zabývá funkcemi a možnostmi použití neosobních médií ve vědomé souvislosti se všemi ostatními prostředky celého vyučovacího procesu. Za předmět technologie vyučování tak považujeme veškeré
technické přístroje, zařízení a systémy, které se používají ve vyučování.“ V publikaci [24] uvádí Melezinek dvě oblasti, kterými se takto

definovaná technologie vyučování zabývá. První oblastí jsou přístroje,
tzv. "hardware" (tedy to co my zpravidla nazýváme didaktická technika), druhou oblastí je potom obsah, tzv. "software" (např. učební pomůcka podle [21]).
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Autoři novějších publikací např. Chromý - Sobek [25] nebo Sokolowski - Šedivá [26] mají tendenci nahrazovat dosavadní pojem Didaktická technika novým pojmem Multimediální technika, případně Multimédia. Domníváme se, že takovýto výklad nelze považovat za správný.
Ani formální rovnice
Multimediální technika = Multimédia
kterou často řada lidí používá (a nejen autoři publikací), nemá v praxi
žádné logické opodstatnění. S ohledem na dříve uvedené definice je
multimediální technika pouze jednou z oblastí didaktické techniky.
Pod pojmem multimediální technika tedy chápeme zpravidla používané technické prostředky (hardware) - počítače a jejich příslušenství.
Multimédia či multimediální aplikace potom představují software, tedy program, který pomocí multimediální techniky prezentujeme.
Švejda [27] definuje multimédia tak, že „jsou kombinací zvuku, grafi-

ky, pohybu a jejich zobrazení. V oblasti počítačů jsou multimédia potom chápána jako podmnožina hypermédií, která kombinují multimediální prvky s hypertextem, ke kterému je připojována informace.“
Podobně definují multimédia Sokolowski a Šedivá [26]: „Multimédia

jsou počítačem integrovaná časově závislá nebo časově nezávislá
média, která mohou být interaktivně, tedy individuálně a selektivně
vyvolávána a/nebo zpracovávána.“

Společným znakem všech výše uvedených definic je chápání didaktické techniky jako přístrojového vybavení učebny, které slouží pro podporu výuky. Jejich rozdíly jsou v tom, jak přesně, detailně a podrobně se jednotliví autoři snaží didaktickou techniku definovat. Proto se
domníváme, že jedna z nejlepších a přitom z nejstručnějších a nejšířeji pojatých definic je z publikace Drahovzal-Kilián-Kohoutek: Didaktika odborných předmětů [21]. Naopak snaha o co nejpreciznější
detailní definici může vést k tomu, že čtenáři její smysl nakonec uniká
(Rambousek [11]). Vzhledem k množství již existujících definic didaktické techniky jsme nepovažovali za rozumné pokoušet se o vytvoření
další "nové" definice.
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2.3

ZAŘAZENÍ DIDAKTICKÉ TECHNIKY DO
VYUČOVACÍHO PROCESU

Maňák [12], Švarcová [28], Skalková [29], [30], Pařízek [31] a další
autoři, uvádějí, že „vyučování a učení jsou stěžejními pojmy didakti-

ky. Vyjadřují jevy, činnosti, děje a procesy, které probíhají v institucionálním uspořádání, mají záměrný a cílevědomý charakter a směřují
ke zdokonalení jedince tak, aby co nejlépe obstál při začleňování do
společnosti a ve svém budoucím životě. Oba uvedené pojmy - vyučování i učení mají svoji konkrétní podobu v konkrétní školní realitě a
jsou determinovány vnitřními a vnějšími podmínkami “ [28].

Vyučování je tedy z hlediska školní praxe považováno za hlavní činnost školy a učitele. Výsledky vyučování se promítají do výkonu a pokroku žáků, tyto jsou měřeny pomocí diagnostických prostředků a
hodnoceny. Aktéry vyučování jsou učitelé a žáci. Každé vyučování má
určité a jasně formulované cíle a obsah, je určitým způsobem organizováno a má celou škálu prostředků, jimiž učitel na žáka působí. Je-li
vyučování činností učitele, pak učení je činností žáka. Školní učení je
proces, v němž žák vlastními vnitřními silami dospívá k poznání přírody, společnosti, hodnot života a sebe sama. Toto poznání žákovi běžně zprostředkovává škola, především učitel. Míra zprostředkování může být různá podle toho, které subjekty do něj vstupují a jak působí.
Lze tak rozlišit učení řízené (učení řízené učitelem a jeho vyučovacím
postupem nebo učení řízené vyučovacím programem, který zprostředkovává počítač) a učení sebeřízené (samostudium - uvědomělé samoučení jedince bez vnějšího zásahu) [32].
Vyučovací proces a vzájemné vztahy subjektů, které se na něm podílejí, můžeme graficky znázornit pomocí jednoduchých nebo složitých
schémat. Ani v případě schématického vyjádření ale neexistuje jediné
a také jednoznačné řešení. Proto naleznete odlišná schémata (modely) vyučovacího procesu, podobně jako tomu bylo u definice pojmu
didaktická technika.

2.3.1 INŽENÝRSKO-PEDAGOGICKÝ MODEL
Melezinek [1], [7] používá pro schématické znázornění vyučovacího
procesu dvoupólové schéma s jednosměrným nebo obousměrným
přenosem informací (obr.4). Učitel představuje vyučovací systém S1,
žák (student) je učící se systém S2. Do tohoto schématu Melezinek
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zavádí tzv. vlivové faktory F, činitele ovlivňující vyučování. Jedná se o
faktory odpovídající na otázky: Proč? Co? Čím? Kdo? Kde? a Jak?

Obr.4 Vyučovací proces (podle Melezinka)
a) jednosměrný, b) obousměrný

Melezinek odkazuje na práce Franka [6] a Heimanna [33], z nichž
přejímá Frankovu definici tzv. pedagogických proměnných. Modelové
znázornění vyučovacího procesu z pohledu inženýrské pedagogiky je
na obr.5. Melezinek jej definuje jako „proces, který podléhá určitým

zákonitostem, je bipolární a mezi oběma póly je přenášena informace. Celý proces je ve svém průběhu určován proměnnými (C, U, T, P,
S, Λ) “ (tab.1) [34]. Vyučovací proces tak lze vyjádřit s využitím šesti
vlivových faktorů (pedagogických proměnných), formální rovnicí
Λ = f (C, U, T, P, S).

Obr.5 Vyučovací proces s vlivovými faktory (Melezinek)
a) se skupinou vlivových faktorů F
b) s vlivovými faktory přiřazenými jednotlivým systémům
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Tab.1 Vlivové faktory
OTÁZKA
PROČ?
CO?

VLIVOVÝ FAKTOR, CHARAKTERISTIKA
C - cíle
U - učivo

ČÍM?

T - pomůcky, média, technika

KDO?

P - psychostruktura
- psychické vlastnosti
- vstupní znalosti
- zájem
- motivace

KDE?

S - sociokulturní okruh
- věk adresátů
- geografie
- názorová orientace

JAK?

Λ - metody

2.3.2 DIDAKTICKÝ TROJÚHELNÍK
Jinou možnost schématického znázornění interakcí učitele a žáků ve
vyučovacím procesu uvádí např. Švarcová [28] a další (obr.6). Učitel,
učivo a žáci, jako stěžejní prvky každého vyučovacího procesu, tvoří
v daném schématu vrcholy pomyslného rovnostranného trojúhelníku.
Pro základní vztahové schéma se užívá názvu didaktický nebo také
herbartovský trojúhelník. Lze ho použít pro analýzu interakcí a komunikací ve vyučovacím procesu a analýzu vyučování jako systému didaktických prvků. Základním a nezbytným předpokladem koexistence
vyučování a učení je vzájemná součinnost mezi učitelem a žáky ve třídě. Vzájemná součinnost učitele a žáků se označuje pojmem pedagogická interakce. Jejím vnějším projevem je pedagogická komunikace.
Vyučovací činnost učitele spočívá ve zprostředkování učiva žákům.

„To znamená, že učitel všemi didaktickými prostředky působí na žáky
tak, aby v organizované formě - tj. vyučování - dosáhl změn v jejich
osobnosti. Jinými slovy řečeno, aby dosáhl jejich pokroku v oblasti
kognitivní, sociálně afektivní a senzomotorické “ [28].
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Obr.6 Didaktický (herbartovský) trojúhelník

2.3.3 KYBERNETICKÝ MODEL
Třetí z řady možných pohledů na vyučovací proces a jeho schématické znázornění, jak je v literatuře některými autory uváděn, je kybernetický přístup. Z kybernetického hlediska je možné, např. podle Malacha [35], považovat vyučovací i každý jiný pedagogický proces za
zpětnovazební uzavřený systém, který je tvořen dvěma hlavními podsystémy: řídícím - vyučujícím (učitel, pedagogický pracovník) a řízeným - vyučovaným (žák). Vzhledem ke složitosti tohoto systému existuje v tomto pojetí řada typů a forem zpětné vazby (vnější, vnitřní,
kladná, záporná, základní, pomocná, zjevná, skrytá, bezprostřední,
odložená atd.). Z toho vyplývá i složitost používaných schémat. Za
základní a nejjednodušší můžeme považovat schéma podle obrázku 7
[11]. Didaktická technika není v tomto schématu přímo zastoupena,
ale může se zde různým způsobem podílet na všech vazbách tohoto
systému. V přímé vazbě na podpoře výuky a prezentacích, ve vnější
zpětné vazbě např. na hromadném získávání informací od žáků, ve
vnitřní zpětné vazbě žáka na autoregulaci a korekcích při učení.

Obr.7 Příklad modelu vyučovacího procesu se zpětnými vazbami
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2.3.4 MODELY VÝUKY A UČENÍ
Všechny tři předchozí "klasické modely" vyučovacího procesu chápou
vyučování především jako činnost učitele, který řídí vyučovací proces
tak, aby se žák aktivně učil, poznával a objevoval nové poznatky,
osvojoval si dovednosti a návyky a rozvíjel své schopnosti. Vyučování
je chápáno jako hlavní forma výchovy a vzdělávání. Za základní didaktickou kategorii považujeme vyučovací proces, tedy cílevědomé, záměrné působení řídícího subjektu vyučování (učitele, lektora, mistra
odborné výchovy) na řízený subjekt (žáka, učně, studenta, účastníka
postgraduálního studia) tak, aby byl řízený subjekt postupně vzdělán.
To znamená, aby získal nejen nezbytné vědomosti, dovednosti a návyky, ale aby rozvinul i své poznávací procesy, schopnosti a zájmy.
Hlavním smyslem vyučovacího procesu je vzdělávání a výchova řízeného subjektu. „Vyučovací proces je v tomto pojetí specifická forma

výchovného procesu (jde o nejorganizovanější složku výchovného působení). Je to proces velmi složitý, podmíněný mnoha faktory, které
se v něm uplatňují a determinují jeho průběh i výsledky “ [36].

Novější modely používají spíše pojem výuka, což je komplexní proces,
který tvoří jednota vyučování (řídící činnost učitele) a učení (aktivní
činnost žáka). V tomto procesu má učitel funkci řídící a žák je v učení
veden, řízen. Učitel může řídit ale jen tehdy, pokud má průběžnou
kontrolu, zda a jak se žák (žáci) učí. Tuto kontrolu mu umožňuje
dostatek tzv. zpětných informací (zpětná vazba) od učícího se žáka
(žáků). Proces výuky můžeme podle Mareše chápat jako speciální dynamický lidský styk mezi učitelem a žákem, který se odehrává v
podmínkách školního vyučování a v čase školní docházky a který má
znaky sociálního styku mezi lidmi vůbec [37], [38]. Sociální styk má
tři stránky: činnost, interakci a společenské vztahy, které se v pedagogických podmínkách dynamicky prolínají. Na strukturu sociálního a
lidského styku mezi učitelem a žákem ve vyučování můžeme nahlížet
ze tří základních rovin:
1) vzájemné vztahy v pedagogických situacích
2) pedagogická interakce a komunikace
3) pedagogická součinnost a vzájemné činnosti.
Zjednodušené schéma výchozího modelu podle [36] je na obrázku 8.
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Obr.8 Zjednodušený model procesu výuky (Mareš)

Narozdíl od klasických modelů vyučovacího procesu preferují autoři
novějších modelů v sociálním styku v podmínkách výuky právě lidský
vztah učitele a žáků. Jednotlivé prvky didaktického sytému (didaktické zásady, cíle, obsah - učivo, metody, organizační formy a materiální didaktické prostředky) představují spektrum, jehož prostřednictvím
se tento lidský vztah uskutečňuje. Výchozí statický model tohoto přístupu, jak ho (s odvoláním na [37], [38]) uvádí Kurelová [36], je na
obr.9. Tento model, jak je z uvedeného schématu zřejmé, akceptuje
i vliv vnějších podmínek.

Obr.9 Statický model sociálního styku v procesu výuky (Kurelová)
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Rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) s sebou přinesl i novou formu v oblasti (zejména individuálního) vzdělávání elektronické učení (e-learning). S jeho nástupem přišla i nová specifika, nové didaktické aspekty a také požadavky nových modelových
schémat. Kulič již v roce 1992 uvádí, že „počítačový systém, který řídí

studentovo učení by měl pracovat se třemi modely:
modelem studenta, kterého počítač řídí (se studentovými osobnostními zvláštnostmi)
modelem studentova učení, jež má počítač umožnit (zvláštnostmi
jeho postupů při učení)
modelem vyučování - modelem řízení studentova učení (navozuje
změny nejen ve studentově učení, ale také v jeho osobnosti)“ [39].
Nové modely učení (obr.10) respektují tu skutečnost, že lidské učení
je záměrný, promyšlený a aktivní proces, v němž má student na učivo svůj vlastní pohled. Jak uvádí například Mareš [16], [40]: „Důraz

se klade na osobní smysl učiva a smysl konání pro daného studenta,
na jeho znalosti, postoje, přesvědčení i na sociální kontext, v němž
se učení odehrává.“

Obr.10 Model učení s důrazem na záměrnost, jednání a reflexi
modifikace podle Jonassena a Landové

Zavádějí se také nové pojmy, jakými jsou např. SCLE [40] (studentcentred learning enviroment) - učební prostředí akceptující studenta
a CSCL [41] (computer-supported collaborative learning) - kooperativní učení podporované počítačem. Největším problémem e-learningových programů doposud zůstává jejich neschopnost adaptability na
konkrétního studenta [41], [42]. Jak uvedl Mazák [43] na konferenci
E-learning: „Napsat dobrý e-learningový kurz je obtížnější, než tako38
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vý kurz učit klasicky. Při klasické výuce lektor vidí, jak účastníci reagují, zda mu rozumí, zda souhlasí nebo nesouhlasí, má možnost na
okamžitou situaci reagovat, v případě potřeby změnit postup výkladu,
doplnit vysvětlení, opravit chybu, kterou udělal. Autor e-learningového
kurzu musí všechny tyto situace předvídat nebo jim předcházet a co
jednou do kurzu vloží, to tam studující najdou.“ Podobný názor prezentoval také Beneš [44]: „Musíme si uvědomit, že vzdělávání obecně a vzdělávání dospělých ještě daleko více, má kromě jiného i aspekt
setkávání, komunikace a tvořivosti. Přes všechny možnosti moderní
techniky lze právě tyto aspekty nahradit velmi obtížně. Z toho vyplývá
také změna postavení učitele či lektora. Virtuální lektor je průvodcem
účastníka vzdělávání na jeho cestě za znalostmi a dovednostmi. Živý
lektor se stává spíše moderátorem, jehož úlohou je podněcovat kreativní aspekty ve vzdělávání.“ Podobně také Roják a Miklošíková [45].

2.4

INFORMAČNÍ TOK VE VYUČOVACÍM
PROCESU

Každý vyučovací proces je založen na předávání informací, poznatků,
atd. Z možných organizačních forem vyučování (hromadná, skupinová, individuální), jak je uvádí např. Solfronk [32], se v dalším primárně soustředíme na hromadnou výuku řízenou učitelem.
Auditoriologie učeben se zabývá především řešením velkých učeben
a přednáškových sálů pro frontální výuku. Samozřejmě je možné aplikovat poznatky z ní i na problematiku skupinové nebo individuální výuky, zejména ale v případu individuální výuky mají aplikovatelné poznatky z auditoriologie nejmenší rozsah. Ze stejného důvodu nebudeme řešit problematiku samoučení a autoregulace žáka nebo studenta.
Proto dále používáme technicky orientované (inženýrsko-pedagogické) modely vyučovacího procesu a jejich záběr je specificky omezen
na problematiku přenosu optických a akustických informací v rámci
hromadné frontální výuky řízené učitelem, především pak výuky technických předmětů.
Autoři publikací z oblasti pedagogiky a didaktiky (zejména u technických a přírodovědných předmětů) používají obecně pro znázornění informačního toku ve vyučovacím procesu zpravidla jednoduché schéma inženýrsko-pedagogického modelu podle obr.11, v němž probíhá
přenos informací mezi subjekty S1 a S2.
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Obr.11 Přenos informací ve vyučovacím procesu (Melezinek)

Toto schéma modifikoval Florek [9] do podoby podle obr.12, kde signálu nesoucímu zprávu stojí v cestě tzv. informační šum, který způsobuje ztrátu informací. Znázornění toku informací ve vyučovacím
procesu je již zahrnuto v herbartovském trojúhelníku i v kybernetickém modelu. S výjimkou inženýrsko-pedagogického modelu (obr.5b)
není v žádném modelu jednoznačně vyznačeno místo didaktické techniky.

Obr.12 Modifikované schéma (Florek)

Vzhledem k tomu, že informační šum není jediným negativním jevem
při přenosu informací a souvisí zejména s digitální technikou, považujeme za výhodnější, a podle našeho názoru správnější, použít pro
schématické znázornění přenosu informace ve vyučovacím procesu
jiný, situaci lépe vystihující model.

2.5

OBECNÝ ZPĚTNOVAZEBNÍ MODEL
VYUČOVACÍHO PROCESU

V předcházejících kapitolách jsme stručně uvedli všeobecně uznávaná východiska k problematice didaktické techniky a vyučování. Při
podrobné analýze schématických znázornění vyučovacího, respektive
vzdělávacího procesu, nalezneme jejich jeden společný znak. Vždy se
formálně jedná o navenek uzavřený systém. Ten má nastaveny určité parametry, se kterými se pracuje. Přitom Švarcová [28] uvádí, že

„vyučování i učení mají svoji konkrétní podobu v konkrétní školní realitě a jsou determinovány vnitřními a vnějšími podmínkami.“
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Pokud chceme nějaký systém prohlásit za plně adaptabilní v dlouhém
časovém intervalu, musí bezpodmínečně existovat vazba mezi systémem a jeho okolím. Za univerzální model vyučovacího procesu, který
splňuje uvedené podmínky, zejména vazbu na okolí, lze považovat
obecnou regulační smyčku - obecný zpětnovazební model. Možnosti
definování obecného zpětnovazebního modelu a jeho následné možné praktické využití jako výchozího modelu pro vyučovací a vzdělávací proces potvrdil i profesor Melezinek z Univerzity v Klagenfurtu [46].
Jeho výhodou je technický (inženýrský) pohled na vyučovací a vzdělávací proces. Na vyučovací a vzdělávací proces tak můžeme nahlížet
jako na přenosový systém.

2.5.1 PRINCIP ZPĚTNÉ VAZBY
Základem obecného zpětnovazebního modelu vyučovacího procesu je
obecná regulační smyčka (obr.13). Vyniká formální jednoduchostí,
přehledností a její princip je velice dobře znám z automatizační techniky [47].

Obr.13 Schéma klasické regulační smyčky

Schéma obecného zpětnovazebního modelu vyučovacího procesu vychází z klasické teorie regulace. Představuje univerzální zapojení libovolného zpětnovazebního obvodu. Regulační smyčka se skládá z regulátoru R, regulované soustavy RS a dvou sčítačích členů. Regulovaná
soustava RS obsahuje snímač (případně sadu snímačů) S, který (které) sleduje (sledují) chování regulované soustavy. Snímač je principiálně, ovšem ale i funkčně součástí regulátoru R.
Vstupní veličina w je v teorii regulace označena jako řízení, což není
nic jiného, než požadovaná (nastavená, nastavitelná) hodnota. Podle
povahy regulace může být tato řídící veličina w tvořena buď jedinou
hodnotou (tzv. jednoparametrická regulace) nebo ji může tvořit sou41
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bor hodnot (v případě tzv. víceparametrické regulace). Řízení (žádaná hodnota) určuje stav, ve kterém se má regulovaná soustava trvale nacházet, dokud není řídící veličina vnějším zásahem změněna. Tato hodnota vstupuje do prvního sčítacího členu spolu s veličinou x,
která nese informace o stavu uvnitř regulované soustavy, získané pomocí snímačů S a případnými převodníky upravené do podoby vstupní veličiny w tak, aby veličiny w a x byly vzájemně porovnatelné.
Veličina xw je tzv. regulační odchylka. Obecně je regulační odchylka
dána rovnicí xw = w - x. Její hodnota (může být kladná nebo záporná) přímo ovlivňuje činnost regulátoru R. Ten na základě regulační
odchylky xw vytvoří řídící veličinu yr, která je daná rovnicí yr = xw·Kr ,
kde Kr je přenos regulátoru.
Ve druhém sčítacím členu se řídící veličina yr z výstupu regulátoru
sečte s poruchovou veličinou Z (tzv. poruchou), která v sobě nese
všechny nežádoucí jevy a vlivy, které svým působením negativně
ovlivňují regulovanou soustavu RS. Veličina ys na výstupu druhého
sčítacího členu je dána rovnicí ys = yr + Z. Tato akční veličina je potom vstupním (zdrojovým) signálem pro regulovanou soustavu. Regulovaná soustava působením akční veličiny změní svůj vnitřní stav,
který snímače uvnitř regulované soustavy převedou na výstupní veličinu x, která je obecně daná rovnicí x = ys·Ks , kde Ks je přenos soustavy. Výstupní veličina x potom vstupuje do prvního sčítacího členu
a uzavírá tak smyčku zpětné vazby.

2.5.2 MATEMATICKÝ POPIS
Uvedené základní schéma regulačního obvodu se zpětnou vazbou,
které vychází z klasické teorie regulace, umožňuje přehledné znázornění vazeb mezi jednotlivými prvky a symbolický popis dějů v regulačním obvodu. Tyto děje lze formálně popsat relativně jednoduchými rovnicemi, které pro tento regulační obvod platí:
přenosem regulátoru

Kr =

yr
xw

(1)

a přenosem soustavy

Ks =

x
ys

(2)

S využitím vztahů mezi veličinami, jimiž jsou
42

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

regulační odchylka

xw = w − x

(3)

a akční veličina

ys = y r + Z

(4)

můžeme následně definovat
přenos řízení

Kw =

Kr ⋅ Ks
x
=
w 1 + K r ⋅ Ks

(5)

přenos poruchy

KZ =

Ks
x
=
Z 1 + Kr ⋅ Ks

(6)

a také doplňkové veličiny, kterými jsou
přenos řízení na odchylku

K wx w =

xw
1
=
w 1 + Kr ⋅ Ks

(7)

a přenos poruchy na odchylku

K Zx w =

xw
Ks
=−
Z
1 + Kr ⋅ Ks

(8)

Další parametry, které lze v každém regulačním obvodu se zpětnou
vazbou sledovat, jsou jeho dynamické vlastnosti a stabilita systému.
Dynamické vlastnosti lze zkoumat jak u regulátoru, tak u regulované
soustavy i u celého systému. Mezi dynamické vlastnosti patří např.
rychlost odezvy výstupu na změnu vstupního signálu, přechodové jevy, tvary přenosové funkce, dopravní zpoždění, doba ustálení, atd.
Uvedené schéma regulačního obvodu je, díky své univerzálnosti a
obecné platnosti, použitelné pro systémy se spojitým i nespojitým
přenosem signálů s prakticky libovolnou funkční závislostí. Stejně tak
je použitelné i pro systémy s dlouhou časovou odezvou a hysterezí.
K matematickému popisu dynamického chování regulačního obvodu
se běžně používají diferenciální rovnice. Z ryze technického hlediska
není takový popis problémem, pokud známe všechny parametry obvodu. Vyučovací proces má ale řadu proměnných, které lze popsat
pouze statisticky a není možné opakovat ani počáteční podmínky.
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2.5.3 PERSPEKTIVA TEORIE CHAOSU
VE ZPĚTNOVAZEBNÍM MODELU
Nové možnosti matematického popisu dějů v obecném zpětnovazebním modelu vyučovacího procesu nabízí teorie deterministického přechodu k chaosu. Ta se nejvíce uplatňuje ve vědě a technice zejména
při studiu dynamických modelů, které popisují časový vývoj nejrozmanitějších systémů. Teorie deterministického přechodu k chaosu má již
svoje uplatnění zejména v inženýrské oblasti a nachází svoji významnou cestu i v oblasti aplikované informatiky. Její aplikace ve společenských vědách, kam pedagogika a didaktika patří, je sice teprve na
samém počátku, přesto existuje podle Halbicha [48] „reálný předpo-

klad, že i v této oblasti najde významné uplatnění a přinese celou řadu cenných výsledků.“

Podle teorie deterministického přechodu k chaosu může být každý
dynamický model popsán soustavou obyčejných diferenciálních rovnic
prvního řádu ve tvaru

dX i
= Fi ( X 1 , X 2 , K X n , α1 , α 2 , K α n ) i = 1, 2, K n
dt

(9)

Vždy se jedná o soustavu n spřažených diferenciálních rovnic. Zadání
n funkcí Fi pro n proměnných (i = 1, 2, ... n) na pravých stranách
diferenciálních rovnic představuje formulování studovaného modelu.
Veličiny α1, α2, ... αn jsou parametry, na kterých může chování
dynamického systému podstatně záviset. Proměnná veličina t je čas.
Veličiny Xi mohou být nejrůznější fyzikální i nefyzikální veličiny, podle
povahy daného modelu. Soubor hodnot Xi(t) představuje stav systému
v daném čase. Ve zkoumaném modelu závisejí časové změny veličin
Xi na okamžitých hodnotách všech veličin Xi podle funkcí

Fi ( X 1 , X 2 , K X n , α1 , α 2 , K α n ) i = 1, 2, K n

(10)

Nalezení časového vývoje stavu systému spočívá ve vyřešení soustavy diferenciálních rovnic a znamená nalezení n funkcí Xi(t) jako funkcí
času, které splňují zadané počáteční podmínky Xi(0) = Xi0. Z počátečního stavu soustavy v čase t = 0 je možné jednoznačně stanovit stav
soustavy v kterémkoliv časovém okamžiku. Jestliže jsou funkce Fi lineární, je možné soustavu diferenciálních rovnic řešit a získané řešení
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exaktně vyjádřit. To je však výjimečný mezní případ. Funkce Fi jsou
totiž obecně nelineární. Nalezení řešení není v tomto případě nijak
jednoduché a jeho vyjádření není analyticky možné. Deterministický
chaos se tedy může vyskytovat všude tam, kde je možné k popisu
systému aplikovat vhodný nelineární model.
Souhrnně lze konstatovat, že chaos je zcela běžným, univerzálním jevem. V souladu se závěry uvedenými v publikaci [48] „to ovšem ne-

znamená, že bychom byli nuceni rezignovat na jakékoliv poznání s tím,
že nelze o přírodě a světě kolem nás a nejrůznějších systémech nic
vypovídat. Naopak přiměřená míra chaosu je užitečná a je významnou součástí života živých organismů i nás samých.“

Teorie deterministického chaosu na konkrétních příkladech v praxi už
ukázala, že nepředvídatelné a dříve jen pravděpodobnostně popsatelné chování mohou vykazovat i jednoduché fyzikální systémy. Věda
tak dokázala, že jádrem náhodného chování a statistických zákonitostí je zejména vnitřní nelineární dynamika zkoumaného systému, která
mnohdy vede k velmi citlivé závislosti na počátečních podmínkách a
tím k nestabilitě a chaotickému chování. Dynamický řád systému je
sice jednoznačný při nekonečné přesnosti popisu, ale při dostupné
konečné přesnosti tohoto popisu jsou pohyby v systému dlouhodobě
nepředvídatelné. Pro obecný zpětnovazební model vyučovacího procesu z toho poměrně jednoznačně vyplývá, že pro něj existuje pouze
konečná přesnost popisu. Není možné u každého žáka přesně popsat
jeho okamžitý psychický a fyziologický stav, aktuální znalosti, dovednosti, atd. Stejně tak není možné například opakovat pedagogický
experiment při stejných počátečních podmínkách. I v případě, když
použijeme stejnou skupinu studentů, jsou počáteční podmínky každého nového experimentu ovlivněny předcházejícím nebo předcházejícími experimenty. Systém jako celek prodělal určité změny, které jsou
nevratné. Pro nelineární systémy obecně uvádějí, s odkazem na Ruelleho práci [49], Marek a Schreiber [50], že „každý systém v důsledku

nelineárnosti ztrácí paměť a tím ztrácí záznam o svých počátečních
podmínkách.“
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2.5.4 MÍSTO DIDAKTICKÉ TECHNIKY
VE ZPĚTNOVAZEBNÍM MODELU
S využitím výchozích definic didaktické techniky a s přihlédnutím ke
schématům vyučovacího procesu (obr.4-10) lze zcela jednoznačně
určit místo didaktické techniky v obecném zpětnovazebním modelu.
Na obr.14 je schéma regulační smyčky, které je funkčně shodné se
schématem na obr.13. Regulátor R je zde zobrazen se svými základními funkčními bloky, které tvoří měřící, ústřední a akční člen. První
sčítací člen (komparátor) je zde, tak jak je v běžné praxi obvyklé,
součástí regulátoru, a to jeho měřícího členu. Ústřední člen vyhodnocuje signály z měřícího členu a akční člen působí přímo na regulovanou soustavu. Z komparace definic didaktické techniky Rádla
[22] a Rambouska [11] (kap.2.2) se zpětnovazebním modelem a
z umístění pedagogických proměnných (obr.5) je zřejmé, že didaktická technika je buď sama akčním členem regulátoru nebo je jednou z jeho součástí.

Obr.14 Rozšířené schéma regulační smyčky

Konečné působení didaktické techniky na regulovanou soustavu (žáky) mohou negativně ovlivnit poruchové veličiny Z. Vyučovací proces
se (technicky vzato) vždy pohybuje v úrovni víceparametrické regulace, proto je třeba pohlížet na všechny formální veličiny jako na vícesložkové tenzory (n-rozměrný prostor). Základní schéma ani formální
vztahy pro jeho popis se tím ale nijak nezmění.
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3

MODEL PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU A JEHO
POUŽITÍ VE VYUČOVACÍM A VZDĚLÁVACÍM
PROCESU

V každé přenosové soustavě vždy existuje určitý vztah mezi schopnostmi zdroje a příjemcem zpráv. Ten byl definován Prchalem [19]:

„Tento vztah spočívá v tom, že zdroj může produkovat pouze takové
zprávy, které je schopen příjemce vyhodnotit.“ Produkce jakékoliv
jiné zprávy je pro příjemce bezvýznamná.

Obr.15 Obecné schéma přenosového systému

Pokud příjemce zprávy není schopen zprávu vyhodnotit, nemůžeme
uvažovat o jakémkoliv přenosu zprávy. Podle definice [19] „Přenoso-

vý systém představuje uspořádané spojení přenosových prostředků
(jimiž jsou přenosová zařízení a prostředí), potřebných k zabezpečení
optimálního přenosu určitého druhu zpráv.“ Obecné schéma přeno-

sového systému je tvořeno kaskádou sedmi funkčních bloků (obr.15).
Význam jednotlivých bloků a jejich funkci uvádí tabulka 2.
Tab.2 Význam funkčních bloků přenosového systému
blok

název bloku

funkce

ZZ

zdroj zpráv

produkuje zprávu určenou k přenosu

VM

vysílací měnič

transformuje zprávu na přenášený signál

KVZ

koncové vysílací
zařízení

upravuje a transformuje signál tak, aby jeho
vlastnosti byly přizpůsobeny přenosovému kanálu

PK

přenosový kanál

prostředí, kterým se signál šíří

KPZ

koncové přijímací
zařízení

přijímá signál z přenosového kanálu, případně ho
upravuje a transformuje pro další zpracování

PM

přijímací měnič

transformuje přijatý signál na původní zprávu nebo
na jinou formu, akceptovatelnou příjemcem

PZ

příjemce zprávy

přijímá zprávu,
dále ji zpracovává nebo ukládá do paměti
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3.1

NEGATIVNÍ VLIVY PŘI PŘENOSU INFORMACÍ

Předpokládejme, že oba koncové články pracují v daném přenosovém
systému bez jakékoliv chyby nebo se zanedbatelnou chybou. Veškeré
negativní jevy, které se při přenosu zprávy vyskytují, působí na zbývající články přenosového řetězu. Negativními jevy jsou v technické
praxi zejména zkreslení a rušivý signál (často nesprávně označovaný
jako šum). Stejně tak není vhodné používat termín informační šum,
který zavedl Florek [9] a který se vztahuje k digitálnímu přenosu.
Biologické receptory (smyslové orgány člověka) jsou schopny zpracovávat pouze analogové signály, a to ještě v omezeném rozsahu (tyto
signály mohou mít povahu kvantového jevu). Vyučovací proces je
proto založen výhradně na analogovém přenosu signálů směrem
k žákům. V dalším textu se tedy budeme zabývat pouze takovými
přenosovými soustavami, v nichž je na pozici koncového přijímacího
zařízení (obr.15, obr.16) biologický receptor.
S jistou idealizací celého procesu tedy lze (viz obr.16) přiřadit zkreslení blokům VM, KVZ, KPZ a PM. Rušivý signál se uplatňuje zejména
v přenosovém kanálu PK, ve kterém se přičítá k užitečnému signálu a
spolu s ním je jako výsledný signál přijímán v bloku KPZ vstupními
obvody přijímače.

Obr.16 Negativní vlivy v přenosovém řetězu

Zkreslení signálu lze dělit podle různých hledisek. Např. podle povahy
signálu (optický, akustický), podle místa vzniku zkreslení (jiný typ
zkreslení vzniká na vysílací a přijímací straně, a to v různých částech
přenosového řetězu), podle charakteru zkreslení (lineární, nelineární,
intermodulační, interferenční).
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Tab.3a Příklad přenosového řetězu a negativních vlivů u optického přenosu
BLOK

VÝZNAM

ZKRESLENÍ, RUŠIVÝ SIGNÁL

ZZ

fólie pro ZP psaná fixy malý kontrast předlohy
grafická karta PC
omezená rozlišovací schopnost

VM

optická soustava ZP
zobrazovací čip(y) DP

nerovnoměrné prosvětlení předlohy
různé rozlišení graf. karty PC a DP

KVZ

objektiv ZP
objektiv DP

malá hloubka ostrosti objektivu
refrakční vady u levných DP

prostor učebny
promítací plátno

parazitní světlo, odlesky, nedokonalé zatemnění
malý činitel odrazu, nerovnosti

KPZ

oční čočka

refrakční vady, degenerativní
změny (zakalení čočky), glaukom

PM

sítnice

změna vjemu závislá na intenzitě
světla, šeroslepost, barvoslepost

PZ

mozek

bez zkreslení
(možná chybná interpretace)

PK

Pro ilustraci tohoto problému uveďme význam jednotlivých bloků při
přenosu optických signálů a negativní vlivy, které narušují nebo dokonce znemožňují přenos optických informací. Jako zdroj zpráv je
uvažován (tab.3a) zpětný projektor (ZP) a dataprojektor (DP). Obdobně lze tytéž funkční bloky přiřadit přenosu akustických signálů (řeči) a
k nim nalézt možné negativními vlivy, které na tento přenos působí.
Na vysílací straně je uveden jak učitel, tak zvukové zařízení (tab.3b).
Na přijímací straně je v obou případech vždy odpovídající biologický
receptor.
Rušivé signály vznikají v určité míře v každé aktivní i pasivní části přenosového řetězu. Rušivými signály jsou zejména termický, modulační
a jiný šum aktivních a pasivních prvků. Dále také přeslechy signálů ve
vícekanálových přenosových systémech a produkty nelineárních a
intermodulační zkreslení. Za rušivý signál rovněž považujeme i kvantizační šum, vznikající při digitalizaci analogových signálů. Za rozhodující proto budeme z hlediska didaktické techniky, považovat rušivé
signály, které pronikají do přenosového kanálu z jeho okolí. Souhrnně
bývají tyto rušivé signály označovány termínem rušivé pozadí (pro
naše účely např. parazitní světlo, hluk atd.).
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Tab.3b Příklad přenosového řetězu a negativních vlivů u akustického přenosu
BLOK

VÝZNAM

ZKRESLENÍ, RUŠIVÝ SIGNÁL

ZZ

mozek
záznamové médium

bez zkreslení
zanedbatelné technické zkreslení

VM

hlasivky
kmitací cívka reproduktoru

foniatrické vady
nelinearita výchylky ds/dΙ

KVZ

ústa
membrána reproduktoru

logopedické vady
omezený frekvenční rozsah

prostor učebny

hluk okolí, dozvuk, odrazy

KPZ

ucho (zevní a střední ucho)

ORL vady
vlastní zkreslení

PM

hlemýžď (vnitřní ucho)

frekvenční závislost vjemu
na hladině hlasitosti

PZ

mozek

bez zkreslení
(možná chybná interpretace)

PK

3.2

KLASIFIKACE SIGNÁLŮ

Při uvažování výchozích předpokladů a jejich aplikaci na didaktickou
techniku lze rozdělit signály přenášené pomocí přenosového řetězu
do dvou základních kategorií podle průběhu jejich okamžité hodnoty
v čase na:
a) Determinované (regulární) průběhy
Determinované průběhy jsou charakterizovány tím, že je lze matematicky vyjádřit analytickou funkcí. To znamená, že u těchto
průběhů je možné předem stanovit okamžité hodnoty signálu, a
to v libovolném (i budoucím) časovém okamžiku. Do kategorie
determinovaných průběhů patří všechny harmonické a periodické signály spolu s jejich přechodovými jevy. Jejich informační
hodnota je prakticky nulová (ne ale z technického hlediska). Typickými představiteli determinovaných průběhů jsou měřící signály, ale též testovací a kontrolní obrazce používané při kontrole
a měření přenosových systémů nebo jejich částí. Determinované
průběhy tedy slouží zejména k získávání informací o přenosovém
systému.
50

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

b) Stochastické (náhodné) průběhy
Stochastické průběhy obecně nelze matematicky vyjádřit analytickou funkcí. Jejich výskyt v čase je náhodný. U těchto průběhů
lze pracovat pouze s jejich statistickými časovými charakteristikami. Do kategorie stochastických průběhů patří jednak sdělovací signály, tedy průběhy, které nesou užitečnou informaci, jednak
do této kategorie patří rušivé signály: šumy, hluky, reflexy, moaré, atd.
Přenosový kanál tedy musí být navržen tak, aby zajišťoval kvalitní
(nejlépe maximálně možný) přenos sdělovacích signálů.

3.3

PROSTOR JAKO PŘENOSOVÝ ČLÁNEK

Úkolem každého přenosového kanálu je transfer informace (zprávy)
od zdroje k přijímači a to s maximální možnou kvalitou a nezměněným obsahem. To znamená, že přenosový kanál přenáší signál bez
zkreslení a je odolný vůči rušivým signálům. Přenos informací (optických i akustických) směrem k žákům probíhá ve vyučovacím procesu
vždy přes přenosový kanál, kterým je prostor učebny. Uvažujeme-li
v dimenzích standardních učeben našich škol, pak se prostor učebny
(dispozice, optické a akustické vlastnosti), který chápeme jako přenosový článek, významnou měrou podílí na ztrátě informací přenášených ze zdroje informací k příjemci. V řadě případů lze dokázat, že se
prostor učebny na ztrátě přenášených informací podílí rozhodujícím
způsobem. Přenos informací navíc neprobíhá v jejich přirozeném poměru. Pro dosažení maximální efektivity vyučovacího procesu je tedy
nanejvýš účelné a žádoucí přiblížit se přirozenému poměru příjmu informací. Za dílčí cíl lze považovat alespoň vyrovnání podílu přijímaných
optických a akustických informací. Stejně tak je důležité věnovat, podle poměru přenášených informací, pozornost kvalitě příslušného (rozhodujícího) přenosového kanálu.

51

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

4

OPTICKÝ PŘENOS INFORMACÍ

Optický přenos informací probíhá ve viditelné části světelného spektra, ve vlnových délkách 380 až 770 nm. Aby optický přenos dosahoval potřebné kvality (technické hledisko) a žádané účinnosti (didaktické hledisko), považuje Habel za důležité „vytvořit v daném prostoru
příznivé světelné mikroklima a zajistit tak zrakovou pohodu “ [53].
Světelné mikroklima je vytvářeno:
geometrickými rozměry prostoru,
typem světelných zdrojů,
druhem a rozmístěním svítidel,
osvětleností a její rovnoměrností v různých rovinách,
rozložením jasů v prostoru,
rozmístěním potřebného zařízení,
barevnou úpravou prostoru a veškerého vybavení,
barevným podáním,
plastickým vzhledem všech předmětů a lidí v prostoru.
Zraková pohoda je definována jako „příjemný psychofyziologický stav,

při němž celý zrakový systém optimálně plní své funkce a při kterém
má člověk i po delší době nejen pocit, že dobře vidí, ale také se cítí
psychicky dobře v prostředí v němž se nachází a je mu vzhledově příjemné“ [53]. Zraková nepohoda naopak vede k narušení zrakových
funkcí, k oční únavě, projevuje se nepříznivě jak v celkové kondici,
tak v náladě člověka. V důsledku zraková nepohoda vede k poklesu
výkonnosti. Na obr.17 je uveden poměrný pracovní výkon a relativní
únava v závislosti na hladině osvětlenosti a použitých zdrojích světla
[54].

Obr.17 Poměrný pracovní výkon [66] a relativní únava [89]
závislost na průměrné osvětlenosti [Ep], (1 - zářivky, 2 - žárovky)
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Aby bylo dosaženo žádané účinnosti přenosu optických informací, lze
za hlavní úkol didaktické techniky považovat transformaci dané informace (její zpracování) do takové optické podoby, která respektuje
optické a fyziologické vlastnosti oka a možnosti zrakové apercepce.

4.1

OSVĚTLOVÁNÍ UČEBEN

Prvotním požadavkem na osvětlení je vytvoření uspokojivých podmínek pro vidění. Pro většinu populace je zrak dominantní smyslový receptor a jeho funkce je podporována, omezována, ale rovněž ohrožována kvalitou osvětlení. Je již vědecky prokázaným faktem, že hodiny
studia, práce s počítačem, atd., kdy zrakové podněty přicházejí z malé vzdálenosti, často i za špatného osvětlení, podmíněně způsobují
krátkozrakost. Odborníci se shodují na tom, že je nezbytně nutné
zrak trénovat tím, že se střídají pohledy na blízké a vzdálené předměty. Pamatujme na to při plánování činností ve výuce.
Světelná technika a osvětlování je již řadu let samostatný vědní obor.
Z nejnovějších publikací lze pro podrobnější studium doporučit např.
[53] a [55]. Východiskem při posuzování kvality a intenzity osvětlení
(hladiny osvětlenosti) je norma ČSN 36 0450 - Umělé osvětlení vnitřních prostorů [56] a ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení prostorů - Část
3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů [57]. Nejdůležitějšími
parametry pro stanovení technických požadavků jsou:
poměrná pozorovací vzdálenost kritického detailu D/d (obr.18) určuje se jako podíl pozorovací vzdálenosti D k velikosti kritického
detailu d (nejmenšího pozorovaného rozměru),

Obr.18 K odvození poměrné pozorovací vzdálenosti
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kontrast kritického detailu a jeho bezprostředního okolí (tab.4) určuje se objektivně měřením nebo subjektivně,
Tab.4 Stanovení kontrastu
kontrast objektivně

subjektivně

příklad

velký

K ≥ 0,8

velmi dobrá
rozlišitelnost

tištěné materiály, noty, kreslení tuší
na matný křídový papír

střední

0,8 > K ≥ 0,5

dobrá
rozlišitelnost

psaní kuličkovým perem,
čára měkkou tužkou na čtvrtce

malý

K < 0,5

špatná
rozlišitelnost

tenká čára tvrdou tužkou na čtvrtce,
orýsování plechu rýsovací jehlou

rovnoměrnost osvětlení r = Emin/Ep - určuje se jako podíl nejmenší
a místně průměrné osvětlenosti. Pro školy musí být r ≥ 0,65 (odpovídá poměru 1:1,5).
Podle požadavku na zrakový výkon (podle druhu vykonávané činnosti) se osvětlení řadí do kategorií A až D (tab.5). Tyto kategorie se dále dělí na A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1, C2, C3 a D1, D2, D3 (viz přílohy A až D). Učebny jsou zařazeny do kategorie osvětlení B.
Tab.5 Kategorie osvětlení podle druhu vykonávané činnosti
kategorie
osvětlení

činnost

A

s velkými požadavky na zrakový výkon

B

s průměrnými požadavky na zrakový výkon

C

s malými požadavky na zrakový výkon

D

s přednostními požadavky na vnímání
prostoru, tvaru a barev

pořadí důležitosti
rozhodujících kritérií

1. zrakový výkon
2. zraková pohoda

1. zraková pohoda
2. zrakový výkon

Základní kvantitativní charakteristikou osvětlení je osvětlenost (hladina
osvětlenosti). Osvětlenost značíme Epk, měří se luxmetrem a základní
jednotkou osvětlenosti je 1 lux [lx]. Pro rychlou orientaci a základní
kontrolu stavu osvětlení postačuje nejjednodušší jednorozsahový analogový luxmetr (obr.19b). Může ho mít každá škola, jeho pořizovací
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hodnota je několik set korun. Pro přesnější měření je výhodné použít
některý z běžně dostupných digitálních luxmetrů (obr.19a).

a) digitální

b) analogový jednorozsahový

Luxmetry
převzato z katalogu fy Conrad Electronic

c) izoluxový diagram šesti bodových zdrojů
Obr.19 Luxmetry pro měření hladiny osvětlenosti a izoluxový diagram
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Osvětlení se měří v místě tzv. zrakového úkolu (na desce stolu, na
pracovní ploše, na ploše tabule, na projekční ploše atd.). Z naměřených hodnot osvětlenosti lze sestavit tzv. izoluxový diagram, který názorně ukazuje rozložení osvětlenosti a její nerovnoměrnost (obr.19c).
Přesný postup měření je uveden v normě [58] a v publikacích [53],
[55]. Izoluxový diagram lze po změření osvětlenosti v kontrolních bodech snadno vytvořit v kterékoliv verzi programu Excel. Pro školní
praxi stačí orientační měření. Vzhledem k tomu, že zobrazované má
být vždy dominantní, musí osvětlení tabule nebo bílá na projekční
ploše dosahovat stejné nebo vyšší hladiny osvětlenosti (min o 10 %)
než je osvětlenost místa zrakového úkolu. Základní požadavky platí
jak pro denní, tak pro umělé osvětlení. Za hygienické minimum lze
považovat hladinu osvětlenosti Epkmin = 300 lx. Oprávněné požadavky
na osvětlenost jsou podle aktualizované normy výrazně vyšší.
Při požadavku na věrné podání barev (např. učebny výtvarné výchovy, ateliéry textilní tvorby a jiné) je nutné používat hladinu osvětlenosti
nejméně 1 000 lx, světelné zdroje s teplotou chromatičnosti (barevnou
teplotou) 5 600 až 6 500 K a činitelem barevného podání Ra ≥ 90.
Navrhnout takovouto osvětlovací soustavu dnes již není problém. Pro
ověření návrhu osvětlovací soustavy lze s výhodou použít některou
z volně distribuovaných verzí návrhového softwaru (např. DQL, CADE
Lighting, Vyrtych, apod.).
Jedním z hlavních (a nejdůležitějších) kvalitativních parametrů osvětlení je oslnění, způsobené přímo nebo nepřímo zdroji světla - svítící
části svítidel a světelných zdrojů, okna a obloha viděná v denní době.
Oslnění způsobují i odrazy světelných zdrojů na lesklých plochách
zařízení a pracovních předmětů (leštěný nábytek, obrazovky, lesklý
papír, kovové povrchy atd.). Oslnění může zásadním způsobem ovlivnit úroveň vidění a tím i zrakový výkon a zrakovou pohodu. Rozdělujeme ho na psychologické a fyziologické. Psychologické oslnění v člověku vyvolává nepříjemný pocit a zhoršuje zrakovou pohodu. Přitom
ale nemusí zhoršovat činnost zraku. Fyziologické oslnění přímo a zřetelně omezuje zrakové funkce. Dělí se na oslnění omezující, které výrazně narušuje činnost zraku, ale umožňuje i při ztrátě rozlišení malých detailů alespoň základní orientaci, a oslnění oslepující, kdy je
funkce zraku téměř paralyzována a základní orientace v prostoru, ve
směru pohledu, kde dochází k oslnění, je omezena až za hranici bezpečnosti.
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a) oslnění omezeno, osvětlovací
těleso za pozorovatelem

b) oslnění odrazem, osvětlovací
těleso před pozorovatelem

Obr.20 Vznik oslnění odrazem od zrakového úkolu

Abychom zabránili oslnění, je potřeba (mimo jiné) dodržet tři základní
pravidla pro osvětlovací soustavy:
1. světlo přichází z levé strany shora a mírně zezadu (pro leváky by
světlo mělo přicházet z pravé strany),
2. světelné paprsky se odrážejí směrem od pozorovatele (obr.20, 21),
3. při obvyklých směrech pohledu nejsou vidět zářící části světelných
zdrojů a svítidel (obr.22).

a) zrcadlení světelného zdroje
je mimo pohled pozorovatele

b) zrcadlení světelného zdroje
souhlasí s pohledem pozorovatele

Obr.21 Vznik oslnění odlesky na obrazovce monitoru
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V praxi řešíme všechny tři problémy současně. Detailně je problematika osvětlování popsána v publikacích [53] a [55]. Prostudování uvedených publikací by mělo být východiskem, pokud se chceme pokusit
o návrh či úpravu osvětlení. Pro návrh kvalitní osvětlovací soustavy je
však nezbytné mít:
znalosti z oblasti světelné techniky a osvětlování,
zkušenosti s osvětlovací technikou,
podrobné technické údaje světelných zdrojů,
podrobné technické údaje a vyzařovací diagramy svítidel.

a) omezení oslnění cloněním světelných zdrojů

b) oslnění necloněnými světelnými zdroji ve směru pohledu
Obr.22 Oslnění viditelnými zářícími částmi světelných zdrojů
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Základní hodnocení osvětlovací soustavy můžeme provést i bez hlubších teoretických znalostí a praktických zkušeností. Hodnocení může
být jak objektivní, podložené měřením osvětlenosti na důležitých místech učebny a sestrojením izoluxového diagramu, tak subjektivní, vycházející z pocitu zrakové pohody, dobré viditelnosti a rozlišitelnosti
kritického detailu. Laické hodnocení je postaveno především na subjektivním pocitu, jestli má člověk v daném prostoru příjemné pocity či
nikoliv. Prvoplánově totiž posuzuje to, co a jak vidí.

4.2

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OSVĚTLOVACÍ
SOUSTAVY UČEBEN A JEJICH HODNOCENÍ

Popíšeme si, které základní parametry je potřebné u osvětlovacích
soustav sledovat, jaké hodnoty požadovat, jaká kritéria upřednostnit,
jak si dosažené výsledky jednoduše ověřit a jakým způsobem problematické jevy odstranit nebo je alespoň minimalizovat.

4.2.1 CLONĚNÍ A ZATEMŇOVÁNÍ OKEN
Pro omezení oslnění přímým slunečním světlem (zejména učebny orientované na jih a jihozápad) musí být okna učeben vybavena nastavitelnými clonícími prvky. Kdysi používané látkové a problematicky
fungující rolety nahradily vertikální a horizontální žaluzie. Úkolem clonících prvků je propustit do učebny rozptýlené, neoslňující světlo a
tím zlepšit světelné podmínky a zrakovou pohodu v učebně. Přímé
sluneční světlo dosahuje hladiny osvětlenosti i přes 100 000 luxů a
oslnění snadno dosáhne oslepující úrovně i při odrazu od bílých nebo
lesklých ploch a na málo kontrastních, světlých, předlohách nemusí
být patrné všechny detaily. Nastavením většího clonění lze zlepšit i
podmínky pro použití projekční techniky (např. zpětného projektoru a
dataprojektoru).
Úkolem zatemnění je zcela zamezit vstupu denního světla do učebny.
Zatemnění se zpravidla používá pro vytvoření dokonalých projekčních
podmínek a při optických experimentech. Je vhodné i pro použití dataprojektoru při požadavku rozlišení na úrovni kritického detailu, při
promítání diapozitivů a je nutností při použití epiprojektoru. Zatemnění se řeší pomocí elektrických rolet, oponových závěsů (opticky
zjemňují vzhled a zlepšují akustiku učebny), neprůsvitných vertikálních
žaluzií nebo lamelových (zpravidla venkovních) horizontálních žaluzií.
Pro clonění i zatemnění je sice možné použít tentýž prvek, ale vzhle59
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dem k rozdílným požadavkům na clonící a zatemňovací systémy je
v praxi výhodnější používat jejich kombinaci (např. světlé až středně
tmavé vertikální žaluzie a zatemňovací oponový dvouvrstvý sametový
závěs).

4.2.2 SVÍTIDLA
Ve všech nových osvětlovacích soustavách učeben by měla být použita svítidla s leštěnou mřížkou (obr.23). Ta zajistí, že v obvyklých
směrech pohledu budou světelné zdroje zcela zacloněny a prakticky
tak zamezí i oslnění odrazem od pracovní plochy nebo obrazovky monitoru.

a) vestavné

b) přisazené

Obr.23 Zářivková svítidla s leštěnou mřížkou
převzato z katalogu fy Vyrtych - Elektrotechnický závod

Subjektivně posoudíme riziko oslnění celkem snadno:
1) sedneme si na místo žáka (začneme v poslední řadě a postupujeme až do první). Jestliže při pozorování toho co má žák vidět (obvykle úhel pohledu do 45° nad horizontální rovinu), vidíme zářící
kryty svítidel nebo zářící části světelných zdrojů, je s oslňováním
žáků problém. Zejména tubusová svítidla řady RPK (určená pro
osvětlování prodejen a chodeb, a která se s oblibou používala pro
rychlou a snadnou montáž i pro osvětlování učeben), zavěšená
podélnou osou kolmo ke směru pohledu, nemají v tomto směru
prakticky žádné clonění (obr.24). Svítidla staré konstrukce s mléčnými kryty jsou sice také necloněná, ale díky velké zářící ploše
mají relativně malý jas a oslnění od nich je subjektivně i objektivně
výrazně menší. Náprava je možná pouze rekonstrukcí osvětlovací
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soustavy (výměnou svítidel). Zcela výjimečně je možné použít pro
svítidla přídavné clony. V takovém případě je nutné si předem ověřit jestli konstrukce svítidel snese dodatečnou zátěž. Následně je
nutné zkontrolovat, zda se provedenou úpravou nesnížila hladina
osvětlenosti a její rovnoměrnost.

Obr.24 Oslnění necloněnými svítidly
tubusová svítidla RPK montovaná souběžně s podélnou
osou stolů, učebna LZT2, Pedagogická fakulta UHK

2) riziko oslnění odrazem od zrakového úkolu (obvykle na pracovní
ploše) zjistíme pomocí zrcadla, které položíme na pracovní plochu.
Jestliže v zrcadle vidíme zářící část světelného zdroje nebo svítidla,
bude žák více či méně oslněn. Pokud nepomůže nebo není možná
změna dispozičního řešení učebny, je třeba uvažovat, podobně jako v předešlém případě, o rekonstrukci osvětlení. Dodatečné clonění obvykle nepřináší žádoucí efekt.
3) oslnění vznikající zrcadlením světelného zdroje nebo zářící částí
svítidla na lesklých displejích je jednoznačně viditelné. Přednost
by proto měly mít zobrazovací jednotky s matným povrchem, bez
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ohledu na to, jde-li o monitor, notebook či tablet. V řadě případů
pomůže malá změna úhlu naklopení zobrazovací plochy nebo dodatečné clonění svítidel. Větším zásahem je změna dispozičního
řešení učebny (nemusí být ale zásadní, už posunutí pracoviště jen
o 20 až 30 cm může oslnění téměř nebo zcela eliminovat. Případná rekonstrukce osvětlovací soustavy je potom poslední, i když
někdy jediné možné řešení.

4.2.3 SVĚTELNÉ ZDROJE
Pro osvětlování učeben jsou dnes takřka bezvýhradně používány zářivky. S moderními elektronickými předřadníky můžete zářivky plynule stmívat v rozmezí od 1 do 100 % výkonu, zářivky se rozsvěcují bez
blikání a díky vysoké frekvenci napájecího napětí poskytují zcela klidné světlo bez stroboskopického efektu. Výbojky, převážně halogenidové se používají pro osvětlování tělocvičen a sportovních hal. Kromě
výkonových charakteristik, posuzujeme světelné zdroje podle teploty
chromatičnosti Tc (tzv. barevná teplota) a indexu podání barev Ra
(tzv. barevný index). Seriózní výrobci uvádějí obě veličiny v katalogu
světelných zdrojů. Velcí výrobci (např. Osram) v katalogu zobrazují
i spektrální složení světla příslušného zdroje. Podle teploty chromatičnosti se barva světla (tzv. barevný tón) zařazuje v současné době podle tab.6.
Uznávaná zásada v osvětlovací technice říká, že „všechny použité světelné zdroje mají mít stejnou barevnou teplotu“ [56]. Tato podmínka
vychází z fyziologie zraku, který je schopen adaptace na různé světelné podmínky. Bílý papír uvidíme ve světle obyčejné nebo halogenové
žárovky, zářivek s různou barevnou teplotou a výbojek vždy bílý. Pokud se budou střídat světelné zdroje s odlišnou barvou světla, bude
subjektivně docházet ke změnám barevného tónu. Neustálou adaptaci na změnu spektrálního složení světla pak člověk vnímá jako výrazný rušivý prvek, který zhoršuje zrakovou pohodu. Z toho vyplývají
následují doporučení:
v počítačových učebnách, s požadavkem používání dataprojektoru
při osvětlení učebny a při směšování denního a umělého světla je
žádoucí používat světelné zdroje s teplotou chromatičnosti 5 600
až 6 500 K, případně 6 770 K a hladinu osvětlenosti i více než 300
luxů (např. zářivky Osram 72-965 Biolux®). V laboratořích s insta62
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lovanou výpočetní technikou ale může být oprávněným požadavkem i hladina osvětlenosti přes 1 000 lx
v učebnách výtvarných oborů a ateliérech lze doporučit světelné
zdroje s teplotou chromatičnosti 5 600 až 6 770 K (např. zářivky
Osram 12-950 Lumilux® De Luxe, s indexem podání barev Ra =
98, jejichž světlo je mísitelné s denním světlem bez zkreslování
barev) a hladinu osvětlenosti až 3 000 lx.
v běžných učebnách, s předpokládaným používáním dataprojektorů, zpětných projektorů osazených halogenovými žárovkami nebo
běžnými halogenidovými výbojkami, stejně jako pro osvětlení chodeb, kabinetů a dílen, lze univerzálně použít zářivky s teplotou
chromatičnosti 4 200 K a hladinu osvětlenosti v rozmezí od 500 lx
až do 1 000 lx (případně i více).
Tab.6 Třídění světelných zdrojů podle teploty chromatičnosti
teplota
chromatičnosti
(barevná teplota)

barva světla
(barevný tón)

příklady světelných zdrojů

teple bílá
(interna)

žárovky, zářivky, sodíkové
a sodíko-xenonové výbojky

2 800 až 3 300 K

teple bílá
(warmwhite)

halogenové žárovky, zářivky,
halogenidové výbojky

4 000 až 5 000 K

bílá, neutální
bílá (coolwhite)

zářivky, halogenidové výbojky, rtuťové
výbojky s luminoforem

5 600 K

denní
(daylight)

zářivky, čiré rtuťové výbojky,
halogenidové výbojky

6 500 K

denní
(daylight) D65

zářivky, čiré rtuťové, halogenidové
a xenonové výbojky

6 770 K

denní, televizní
bílá (daylight)

zářivky, čiré rtuťové, halogenidové
a xenonové výbojky

9 800 K

denní
(polar)

zářivky,
rtuťové výbojky (obloukové a čiré)

2 700 K

Jedinou cestou jak sjednotit barevné podání a barevnou teplotu celé
osvětlovací soustavy je její osazení jedním typem světelných zdrojů
renomovaného výrobce. U nich je záruka, že i zdroje z různých výrobních sérií budou mít stejné světelně-technické parametry.
63

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

Obr.25 Kompaktní zářivka Osram Dulux-S a detail označení

4.2.4 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
Nouzové osvětlení patří do kategorie tzv. poruchových osvětlení. Jeho úkolem je spolehlivě zajistit dostatek světla pro evakuaci prostoru
při poruše hlavního osvětlení. Nouzové osvětlení musí (podle [56] a
[59]) plnit následující funkce:
jasně a jednoznačně vyznačit únikové cesty a směr úniku,
zajistit viditelnost překážek, bezpečný přesun k východům,
nouzovým východům a východ do bezpečného prostoru,
vyznačit důležitá zařízení umístěná podél cest (poplachová,
protipožární, ovládací, hlavní vypínače, uzávěry, atd.).
Nouzové osvětlení musí svítit současně s hlavním osvětlením nebo
musí být zajištěno jeho samočinné uvedení do provozu bezprostředně po selhání hlavního osvětlení, nejpozději však do 15 sekund, neníli z bezpečnostních důvodů vyžadována kratší doba. Nepřetržitá doba
svícení je závislá na velikosti a účelu prostoru a počtu osob. Ve většině případů vyhovuje doba nepřetržitého svícení nouzového osvětlení
15 až 45 minut.

64

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

Obr.26 Nouzová svítidla KOKR pro únikové východy
převzato z katalogu fy Vyrtych - Elektrotechnický závod

Neměli bychom zapomínat na to, že v učebnách, které lze dokonale
zatemnit, musí být instalováno nouzové (případně i orientační) osvětlení. Při poruše provozního osvětlení (např. při výpadku rozvodné sítě) musí být žákům zajištěn bezpečný odchod z učebny. Zatemňovací
systém obvykle není připojen na záložní zdroj a ruční manipulace se
zatemněním učebny není zpravidla možná.
Velké posluchárny, přednáškové a kongresové sály by proto měly být
projektovány podobně jako kina nebo divadla, a to včetně systému
nouzového osvětlení podle ČSN EN 1838 [59].
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5

ZRAK V TECHNICKÝCH DATECH

Z řady fyziologických parametrů lidského zraku vybereme a s přípustným zjednodušením uvedeme ty, které mají rozhodující význam pro
stanovení výchozích požadavků na optický přenosový kanál a na zobrazovací a projekční didaktickou techniku.
Adaptační vlastnosti lidského oka umožňují zpracovat hladinu osvětlenosti v rozsahu 0,25 až 100 000 lx. Za optimální hodnotu hladiny
osvětlenosti (viz obr.17), lze pro běžnou činnost považovat rozmezí
1 000 až 2 000 lx při použití bílého světla D65, případně světla typu B,
tj. světla s teplotou chromatičnosti 4 200 K a činitelem barevného podání Ra ≥ 90.
Zorné pole je ta část prostoru, kterou lze pozorovat bez pohybu očí a
hlavy. Pokud zorné pole stanovujeme pro levé a pravé oko samostatně, hovoříme o tzv. monokulárních zorných polích. Průnik zorných
polí levého a pravého oka představuje binokulární zorné pole, oblast,
jíž prochází hlavní tok optických informací. Binokulární zorné pole
můžeme přibližně vymezit v horizontální rovině zorným úhlem 120° a
ve vertikální rovině zorným úhlem 100° (obr.27a). Podněty, které přicházejí z neprůnikových oblastí monokulárních zorných polí označujeme termínem periferní vidění. Velikost zorného pole se mění s hladinou osvětlenosti, barvou světla, rychlostí pozorovaného předmětu,
atd.

Obr.27a Zorné pole člověka pro bílé světlo D65
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oblast slepé
skvrny

Obr.27b Zraková ostrost v horizontální rovině

Přesně člověk vidí v mnohem menším rozsahu, než jaký je vymezen
binokulárním zorným polem. Rozsah přesného vidění je vymezen úhlem 8° v horizontální rovině a úhlem 6° v rovině vertikální. Největší
ostrost vidění je pouze v malém rozsahu, přibližně 1,5° (obr.27b).
Rozlišovací schopnost oka charakterizujeme zrakovou ostrostí O, která
je definována [60] převrácenou hodnotou úhlu (v úhlových minutách),
pod kterým je lidské oko schopné rozlišit dva detaily jako oddělené.

O=

1
α min

(11)

Normální zraková ostrost zdravého oka je 1. To znamená, že oko je
schopno rozlišit předměty, které lze vidět pod úhlem 1'. Zraková ostrost je silně závislá na osvětlení, na tzv. adaptačním jasu (obr.28).
Tuto závislost vyjadřuje vztah uvedený Horňákem [63]

O = a + 0,49 ⋅ log La

(12)

kde a je konstanta testu zrakové ostrosti a La je adaptační jas.
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Obr.28 Závislost zrakové ostrosti na adaptačním jasu
Landoltovy prstence

5.1

KRITICKÝ DETAIL

Prchal [17] uvádí klíčový předpoklad, který obecně platí pro přenos
informací: „V každé přenosové soustavě existuje určitý vztah mezi

schopnostmi zdroje příjemcem zpráv, který spočívá v tom, že zdroj
může produkovat pouze takové zprávy, které může příjemce vyhodnotit.“ Pro optický přenos z toho vyplývá, že nemá význam přenášet

informace, které jsou pod hranicí rozlišitelnosti lidského oka, danou
zrakovou ostrostí (11).
Základní podmínkou tedy je, aby všechny body přenášeného obrazu
byly viditelné minimálně pod úhlem 1' (obr.29).

Obr.29 K odvození kritického detailu

Vyjdeme-li z uvedeného požadavku, můžeme pro minimální velikost
obrazového bodu єmin, tzv. kritický detail (digitální technika používá
místo termínu obrazový bod termín pixel) odvodit obecnou rovnici
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∈min = L ⋅ sin (1')

(13)

kde L je pozorovací vzdálenost (vzdálenost pozorovaného předmětu
od oka). Po úpravě a vyčíslení dostaneme v praxi použitelnou rovnici

∈min = 0,3 ⋅ L

(14)

kde єmin je minimální velikost obrazového bodu v milimetrech a L je
pozorovací vzdálenost v metrech. Pokud skutečná dosažená velikost
obrazového bodu je menší, začínají jemné detaily obrazu splývat.

L

Pro ilustraci:
Pro projekci nenáročné počítačové grafiky (např. PowerPoint)
se základním rozlišením obrazu 800 × 600 px vychází při pozorovací vzdálenosti L = 10 m, minimální velikost obrazového bodu
єmin = 3 mm a rozměry obrazu 240 × 180 cm.
Pro rozlišení 1 280 × 1 024 px potřebujeme obraz o rozměrech
384 × 307 cm a pro rozlišení Full-HD 1 920 × 1 080 px potřebujeme už plochu 576 × 324 cm !

Melezinek používá pro stanovení velikosti kritického detailu minimální
tloušťku čáry δ [7], [1], [24], pro níž platí rovnice

δ = 0,002 ⋅ b

(15)

kde δ je minimální tloušťka čáry a b je šířka obrazu. Pro šířku obrazu
platí rovnice

b=

1
⋅L
6

(16)

kde L je pozorovací vzdálenost. Výsledky rovnic (15), (16) jsou prakticky shodné s výsledky rovnice (14).
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5.2

OBRAZOVÉ FORMÁTY A PŘENOS INFORMACÍ

Základním obrazovým formátem, se kterým donedávna pracovala projekční technika je klasický televizní formát 4:3 (obr.30a). Ve filmové
technologii je to tzv. akademický (Edisonův) formát (někdy nazývaný
též třiatřicítka), tedy původně používaný formát 1,33:1. Na filmovém
pásu šířky 35 mm využívá obrazové políčko 24 × 18 mm. Oba základní
formáty (televizní i filmový) přibližně odpovídají standardnímu tiskovému formátu A4 orientovanému na šířku (odpovídá formátu 1,41:1).
Hlavními geometrickými parametry obrazu jsou úhlopříčka d, šířka b,
a výška h. V oblasti televizní techniky a videotechniky se postupně
stále prosadil tzv. širokoúhlý formát 16:9 (obr.30b), filmová technologie používá v současné době pro filmové kopie na pásu šířky 35 mm
formáty 1,37:1 (klasický), 1,66:1 (rozšířený), 1,87:1 (širokoúhlý - přibližně odpovídá televiznímu formátu 16:9) a 2,35:1 (širokoúhlý kinoformát).
Vzhledem k tomu, že v současné době je klasický filmový pás vytlačován digitálními technologiemi a filmové pásy 16 nebo 35 mm se ve
vyučovacím procesu prakticky (až na výjimky) již nepoužívají, budeme
se v dalším zabývat pouze tzv. televizními formáty 4:3 a 16:9.

a) formát 4:3, b:h:d = 4:3:5
b) formát 16:9, b:h:d = 16:9:18,36
Obr.30 Hlavní rozměry obrazu

Pro hodnocení přenosových možností obou používaných obrazových
formátů použijeme poměrné vyjádření sumy přenesených optických
informací. Předpokládejme, že informační přenos Ai má lineární závislost na velikosti plochy obrazu, velikost obrazu plně respektuje podmínku rozlišitelnosti kritického detailu a pro obrazový formát 4:3 platí,
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že informační přenos Ai(4:3) = 1. Oba obrazové formáty (klasický 4:3 a
širokoúhlý 16:9) k sobě můžeme přiřadit různým způsobem (obr.31,
32, 33).
Obraz, s konstantní výškou h (obr.31), je normou ČSN 19 8011 [62]
standardně předepsán pro kina, ale měl by se používat i pro kulturní
zařízení a školy. Při respektování konstantní výšky obrazu se obrazová plocha formátu 16:9 zvětší oproti formátu 4:3 o 33 %, takže informační přenos širokoúhlého formátu dosáhne hodnoty Ai(16:9)h = 1,33.
Tato hodnota ale platí pouze za předpokladu, že primární záznam
(zdroj) má takovouto rozlišovací schopnost. V kinematografii to byl
dnes již téměř nepoužívaný formát 70 mm a v televizní technice japonský systém HDTV. V současné době se pro širokoúhlý kinematografický formát používá šířková komprese a dekomprese obrazu za
pomoci anamorfotických předsádek před objektivem, a to i v případě
digitálních formátů 2K a 4K. Vzhledem k použité kompresi dochází
k tomu, že množství obrazových informací přenesených širokoúhlým
formátem (16:9 nebo 2,35:1) je stejné jako u klasického formátu. Za
předpokladu konstantní zrnitosti materiálu filmového pásu dostáváme
menší dosažitelnou ostrost obrazu v horizontálním směru. Při používání obou obrazových formátů se používá vertikální (stranové) maskování z formátu 16:9 na 4:3. U televizního záznamu se v začátcích
širokoúhlého formátu 16:9 používali snímací kamery formátu 4:3 a
jejich obraz se horizontálně omaskoval na formát 16:9 (horní a dolní
černý pás) se všemi z toho plynoucími důsledky. Teprve digitalizace
televizního vysílání přinesla formát 16:9 Full-HD s vysokým rozlišením.
Ten je možné zobrazovat na tzv. širokoúhlých televizních přijímačích
a pomocí nových dataprojektorů s rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů.

Obr.31 Porovnání obrazových formátů s konstantní výškou

Druhou možnost běžně využívají standardní televizní přijímače, dataprojektory a videoprojektory bez výměnných objektivů. Tyto zobrazovací jednotky pracují s obrazem s konstantní šířkou b (obr.32). V tom71
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to případě se obrazová plocha formátu 16:9 zmenší o 25 %, takže informační přenos širokoúhlého formátu dosáhne, v porovnání s formátem 4:3, pouze hodnoty Ai(16:9)b = 0,75. Horizontální maskování nevyužité plochy se v praxi nepoužívá (jedinou výjimkou byla kina, umožňující projekci 35mm i 70mm filmů, kde se používalo vertikální i horizontální maskování obrazu).

Obr.32 Porovnání obrazových formátů s konstantní šířkou

Třetí možné uspořádání obrazových formátů je obraz s konstantní
úhlopříčkou d (obr.33). V praxi se prakticky nepoužívá. V tomto případě se obrazové plochy obou formátů opticky příliš neliší. Přesto ale
má formát 16:9 obrazovou plochu menší o 11 %. Informační přenos
širokoúhlého formátu, v případě použití obrazu s konstantní úhlopříčkou, dosáhne hodnoty Ai(16:9)d = 0,89. Maskování obrazu není v tomto případu prakticky nutné. Pokud by maskování obrazu bylo použito,
muselo by se provádět jak v horizontálním, tak i vertikálním směru.
Rozdíly v geometrických rozměrech obrazu mezi jednotlivými formáty
jsou 8 % v horizontálním a 12 % ve vertikálním směru.

Obr.33 Porovnání obrazových formátů s konstantní úhlopříčkou
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Z uvedených hodnot a přehledové tabulky (tab.7) vyplývá, že při používání obrazového formátu 16:9 je, jak z technického, tak z didaktického hlediska, jediným správným řešením obraz s konstantní výškou,
a to jen v tom případě, že primární záznam dokáže toto rozlišení plně
využít. Pouze za těchto podmínek je zmíněný širokoúhlý obrazový formát 16:9 schopen přenést více informací než formát klasický a jeho
využití ve vyučovacím procesu tak má své opodstatnění. V ostatních
uvedených případech se širokoúhlý formát stává pouze laciným efektem, který ve svém důsledku jde proti všeobecně uznávaným didaktickým zásadám a proti trendům zvyšování podílu obrazových informací
na celkovém informačním toku ve vyučovacím procesu. Nejhorší výsledky tak paradoxně dostáváme právě v tom nejpoužívanějším případu, u obrazu s konstantní šířkou.
Tab.7 Srovnání parametrů obrazových formátů
formát s konstantní obrazovou

parametry

výškou

šířkou

úhlopříčkou

šířka obrazu (4:3):(16:9)

1 : 1,33

1:1

1 : 1,09

výška obrazu (4:3):(16:9)

1:1

1 : 0,75

1 : 0,82

1 : 1,22

1 : 0,92

1:1

133,3

75

89,4

1,33

0,75

0,89

úhlopříčka (4:3):(16:9)
plocha obrazu (16:9 v % 4:3)
informační přenos Ai(16:9)

Poznámka: formátu 4:3 přísluší vždy hodnota 1

V grafech na obr.34 je vynesena závislost obrazové plochy S na úhlopříčce obrazu d a poměr úhlopříček pro stejnou plochu obrazu.

12 2
⋅ d ( 4:3)
25

Plocha obrazu 4:3

S ( 4:3) =

a pro formát 16:9

S (16:9) =

(17)

144 2
⋅ d (16:9)
337

(18)

Pro dosažení stejné plochy obrazu platí odvozením ze (17) a (18)

d (16:9) = d ( 4:3) ⋅

3,37
3

(19)
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Obr.34 Závislost plochy obrazu na úhlopříčce a formátu a poměr úhlopříček

5.3

OBRAZOVÉ FORMÁTY A ZORNÉ POLE

V předchozí kapitole jsme věnovali, z technického hlediska, pozornost
didaktickým aspektům obrazových formátů, a to kvantitativním hodnocením přenosu informací. Minimálně stejně důležitá je ale také schopnost vnímat obraz daného formátu. Jak uvádějí Horňák [63] a Habel
[53] s odkazem na studijní materiály [64], je pro přímé rozlišení kritického detailu rozhodující jeho bezprostřední okolí, pozorované pod
vrcholovým úhlem přibližně 20°.
Kritický detail s bezprostředním okolím tvoří tzv. pozorovaný předmět.
Část zorného pole v rozmezí vrcholových úhlů 20° až 60° je tzv. pozadí. Zbývající část zorného pole je označována jako vzdálené pozadí
a na pozorování kritického detailu se podílí pouze nepřímo. Pokud má
být daný obraz vnímán jako celek, musí celý ležet v binokulárním zorném poli. Aby bylo možné porovnat, jakou část plochy binokulárního
zorného pole využívá ten který obrazový formát, vytvořili jsme model
zorného pole oka v polárních souřadnicích. Z něho potom zrcadlením
a následným průnikem byla vymezena plocha binokulárního zorného
pole. Do modelu byly následně vloženy plochy, které reprezentují oba
obrazové formáty (4:3 a 16:9), s řazením na konstantní šířku a konstantní výšku obrazu. Pro všechny varianty byly zjištěny plochy obra74
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zového formátu (plocha obrazu) a plocha obrazu pokrývající zorné
pole. Výsledky jsou přehledně uspořádány v tab.8. Uvedené velikosti
ploch nemají konkrétní význam absolutní velikosti plochy. Jsou dány
zvoleným měřítkem a používají se jen pro výsledné poměrné vyjádření (poměrné hodnoty jsou zaokrouhleny na celá procenta). Porovnání
binokulárního zorného pole s plným vnímáním obrazu s formátem 4:3
je na obr.35a. Z grafického znázornění a tabulkových hodnot (tab.8)
je zřejmé, že obraz pokrývá 62 % binokulárního zorného pole, tedy
jeho podstatnou část, a to při vnímání 100 % plochy obrazu. Využití
zorného pole se dále zvýší, připustíme-li přesun rohů obrazu, které
zpravidla nesou minimum informací, do sféry periferního vidění, mimo
binokulární zorné pole (obr.35b). Zvětšením obrazové plochy o 9 %
dosáhneme pokrytí binokulárního zorného pole ze 70 %. Obrazové informace přesunuté mimo binokulární zorné pole představují pouze
2 % obrazové plochy formátu 4:3. Tato ztráta teoreticky představuje
15 118 bodů ze 786 432 při rozlišení obrazu 1 024 × 768 px.

a) nepřesahující binokulární zorné pole
b) přesahující binokulární zorné pole
Obr.35 Obrazový formát 4:3 v binokulárním zorném poli

Zcela jiná situace nastává při sledování obrazu s širokoúhlým formátem 16:9 (obr.36a). Z grafického vyjádření je zřejmé, že situace není
tak příznivá jako u formátu 4:3. Za podmínky 100% vnímání plochy
obrazu je v takovém případě k percepci využíváno jen 55 % binokulárního zorného pole (tento případ odpovídá sledování obrazu s konstantní šířkou). Při sledování obrazu formátu 16:9 s konstantní výškou
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zvětšíme využití binokulárního zorného pole (obr.36b) na 79 % s tím,
že ztracené obrazové informace (tedy ty, které byly přesunuty mimo
binokulární zorné pole do sféry tzv. periferního vidění) představují téměř jednu pětinu (18 %) obrazové plochy formátu 16:9. Ztráta pak
teoreticky představuje 367 445 bodů z 2 073 600 při obrazovém formátu Full-HD s rozlišením 1 920 × 1 080 px.

a) nepřesahující binokulární zorné pole
b) přesahující binokulární zorné pole
Obr.36 Obrazový formát 16:9 v binokulárním zorném poli
Tab.8 Plochy obrazových polí
plocha
formát
binokulární zorné pole
4:3 - bez přesahu

formátu
[abs]

v zorném poli
[abs]

mimo zorné pole

[%]

[abs]

[%]

16 847,66 16 847,66

62

0

0
2

27 118,12

4:3 - s přesahem

19 550,98 19 175,16

70

375,82

16:9 - konstantní šířka

14 944,18 14 944,18

55

0

0

16:9 - konstantní výška

26 091,44 21 468,00

79

4 623,44

18

Je zřejmé, že obrazový formát 4:3 lépe koresponduje s binokulárním
zorným polem a z hlediska percepce optických informací je v praxi výhodnější, pokud není didaktickým záměrem umožnit žákům rozhlížení
se po širokoúhlém obrazu. Podstatný tedy je záměr učitele a jeho požadavek, zda má žák vnímat obraz jako celek nebo má obraz vnímat
po určitých sektorech.
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6

PODMÍNKY VIDITELNOSTI
A VYMEZENÍ PLOCHY AUDITORIA

Podmínkám viditelnosti, popisu projekční techniky a popisu způsobů
tvorby obrazových materiálů věnují autoři publikací o didaktické technice vždy velký prostor [1], [7], [23], [65]. Opakovat již napsané není cílem této kapitoly. Nejdůležitější poznatky ze stávajících publikací
jsou proto rozšířeny o nové skutečnosti, které zatím zůstávají z nezájmu či neznalosti opomíjeny. Východiskem pro může být norma ČSN
73 5245 [66], Kulturní objekty s hledištěm - podmínky viditelnosti. Máli mít obraz (promítaný nebo vytvořený pomocí zobrazovacích jednotek) žádoucí didaktický efekt, kterým je zásada názornosti, musí být
splněna podmínka, že je viděn celý z každého místa auditoria. Současně musí pro každého diváka či posluchače splňovat požadavek rozlišitelnosti kritického detailu. Vzhledem k současným trendům nárůstu
přenášených obrazových informací, počítačových a multimediálních
prezentací, lze za výchozí prvek přenosu optických informací považovat
rozptylovou projekční plochu (obr.37) pevně instalovanou v učebně.
Elektrická roletová plátna bez vodících lišt nejsou z dlouhodobého pohledu vhodná. Pomineme-li ekonomické hledisko (jsou téměř dvakrát
dražší než pevná projekční plocha na rámu), jsou jejich největším problémem deformace okrajů a prověšení středu projekční plochy.

Obr.37 Rozptylová projekční plocha

Používání rozptylových projekčních ploch je plně v souladu s požadavkem normy ČSN 19 8011 [62]. Používání jiných projekčních ploch
než rozptylových nemá v běžných učebnách praktické opodstatnění.
Reflexní (směrové) projekční plochy (metalizované a perličkové) s malým vyzařovacím úhlem dosahují výrazně menší ostrosti obrazu a jsou
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určeny především pro extrémně dlouhé a úzké sály. „Rozptylová projekční plocha musí mít vyzařovací úhel 120°, činitel odrazu větší než
0,9 a její okraje musí být omaskovány černým sametem v šířce 3 až
5 % šířky obrazu “ [67].
Pro rychlé orientační posouzení činitele odrazu projekční plochy existuje jednoduchý test, který používají i promítači v kinech (obr.38) a
který můžeme provést sami. Na projekční plochu osvícenou projektorem bez založeného média nebo dataprojektorem při zobrazení bílé
plochy položíme čistý bílý křídový papír. Ten musí být proti projekční
ploše tmavší nebo stejně jasný jako projekční plocha, jinak je nutné
povrch projekční plochy obnovit, případně projekční plochu vyměnit.

Obr.38 Test odrazivosti projekční plochy

Pro měření jasu projekční plochy je nutný bodový fotometr (pořizovací
cena cca 350 000 Kč), kalibrovaný na spektrální citlivost lidského oka.
Pro běžnou školní praxi je výhodnější vyjít z osvětlenosti projekční
plochy a dosažitelného kontrastu použitého média. Přehled maximálních dosažitelných kontrastů pro různá média je v tabulce 9.
Tab.9 Dosažitelné kontrasty vybraných médií
OBRAZOVÝ ZDROJ

DOSAŽITELNÝ KONTRAST

zpětný projektor, průsvitka psaná lihovým fixem

1 : 10

zpětný projektor, průsvitka z inkoustové tiskárny

1 : 30 - 1 : 50

zpětný projektor, průsvitka z laserové tiskárny

1 : 150 - 1 : 200

televizní obrazovka, analogový videoprojektor

1 : 100

dataprojektor (běžný typ), LCD a TFT display
digitální kinoprojektor
filmová kopie 35 mm, průsvitka na pérový film
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Na tomto místě je vhodné připomenout pověru, která se o projekční
technice traduje již několik desetiletí a kterou z důvodu reklamy používají i výrobci projekční techniky. Řada učitelů a autorů didaktických
publikací se tak domnívá, že s moderní projekční technikou je možné
dosáhnout kvalitního obrazu i při plném denním světle. Bohužel, to je
zásadní omyl.
TECHNICKY TO NENÍ MOŽNÉ!
Pokud na projekční plochu dopadá parazitní světlo, způsobuje parazitní
osvětlenost Lp. Dosažitelná úroveň černé je potom právě na úrovni
parazitní osvětlenosti. Chceme-li využít pro dané médium maximální
dosažitelný kontrast, musí osvětlenost projekční plochy pro maximální tok bílé odpovídat dosažitelnému kontrastu se základní hladinou
osvětlenosti Lp. Nelze-li tuto podmínku splnit, nemůžeme dosáhnout
požadované obrazové kvality.

L Pro ilustraci:
Předpokládejme, že osvětlenost projekční plochy ve vertikální
rovině je Lp = 150 lx, což je hodnota zcela běžná. Na základě
srovnávacího testu odhadnete činitel odrazu projekční plochy Q
= 0,9. Při použití zpětného projektoru a průsvitky s kontrastem
K = 1:10 (psaná fixem) je potřebná osvětlenost projekční plochy
daná rovnicí

La = 1,11 ⋅ K ⋅ Lp

(20)

Konstanta 1,11 zajišťuje korekci světelného toku pro činitel odrazu Q = 0,9. Projektor musí tuto hladinu osvětlenosti zajistit
s rezervou nejméně 20 % [68]. Pro uvedený konkrétní příklad
vychází La = 1 665 lx! Takové hodnoty nedosahuje žádný zpětný projektor.
Pro dataprojektor s dosažitelným kontrastem K = 1:100 vychází podle rovnice (20) La = 15 000 lx! Při rozměru projekční plochy 200 × 150 cm by musel dataprojektor být schopen dodat
světelný tok 45 000 lm!
V důsledku to znamená, že nejsme schopni za tohoto stavu
dosáhnout požadované obrazové kvality a didaktické zásady a
záměry jsou ohroženy. Vždy tak musíme počítat s potřebným
přitemněním učebny.
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Jedinou výjimku tvoří pouze tzv. velkoplošné obrazovky, které dokáží
poskytnout jasný obraz i při silném parazitním světle, a dokonce i při
přímém slunečním osvětlení. Jeden obrazový bod klasického uspořádání 2×2 je složen ze čtyř supersvítivých LED (obr.39a). Systém Diamond (obr.39b) používá postupnou kombinaci tří LED Δ (Delta). Pro
školní provoz jsou velkoplošné LED obrazovky nepoužitelné. Vzhledem k velice hrubé struktuře zobrazovacích bodů je minimální pozorovací vzdálenost, potřebná pro splývání použitých světelných zdrojů
do jednoho bodu za hranicí 9 m. Výrobci proto doporučují minimální
pozorovací vzdálenost 15 až 30 m. S jistým omezením je možné použít i zadní projekci na tzv. černou matnici nebo velkoformátové plazmové či O-LED obrazovky.

Obr.39 Detail zobrazovacích modulů LED (2×2 a Diamond)

informaci:
L Pro
Jas promítací plochy v zatemněném prostoru musí dosahovat

hodnoty 55 cd/m2 (přípustné rozmezí jasu podle ČSN 19 8020
[69] a SMPTE 1 96M [70] je dáno hodnotami 41 až 75 cd/m2),
přičemž jas má být rovnoměrný po celé ploše, nemají na ní být
zjevné světlé skvrny ani tmavá místa. Jas na krajích promítací
plochy může klesnout na 90 až 75 % jasu ve středu plochy, nesmí ale být v žádném případě nižší než 34 cd/m2. Pokud dopadá
na projekční plochu parazitní světlo (případ částečně zatemněné
učebny a při použití pracovního osvětlení), musí být jas promítací plochy přiměřeně vyšší.

80

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

Dispoziční řešení učebny musí vycházet z vymezení plochy auditoria
s dobrou viditelností. Teoreticky lze plochu auditoria ohraničit vyzařovacím úhlem projekční plochy (obr.40). Ovšem z důvodu perspektivního zkrácení obrazu, které nastává zejména při pohledu pod velkým
úhlem, nemají tato místa optimální pozorovací podmínky. Reálně vymezená plocha auditoria je proto v praxi značně menší.

Obr.40 Teoretické vymezení plochy auditoria

Aschoff [71] a Melezinek [24] vymezují (podle normy DIN 108) okruh
dobré viditelnosti z rozptylové projekční plochy podle šířky promítaného obrazu b dvojnásobkem pozorovacího úhlu β a dvěma kruhovými oblouky s poloměry amin, amax (obr.41).

Obr.41 Optimální pozorovací pole
Aschoff, Melezinek
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Doporučované hodnoty jsou:

β = 90 °

(21a)

a min = 2 ⋅ b

(21b)

a max = 6 ⋅ b

(21c)

Pro sledování CRT obrazovky Melezinek doporučuje hodnoty, které
jsou již za hranicí rozlišitelnosti kritického detailu a to

β TV = 90°

(22a)

a TVmin = 4 ⋅ b

(22b)

a TVmax = 11 ⋅ b

(22c)

S těmito hodnotami nelze bezvýhradně souhlasit. Není totiž logický
důvod, proč používat větší pozorovací vzdálenosti. I když rozlišovací
schopnost moderních televizorů je na úrovni 1 080 řádků (ve formátu
Full-HD 1 920 × 1 080 px), při požadavku rozlišení kritického detailu
zůstává pozorovací vzdálenost stále relativně malá. Například pro šířku obrazu 1 m (úhlopříčka 45") je pozorovací vzdálenost 174 cm.
Nikl a Rambousek [65] vymezují pro rozptylovou projekční plochu lichoběžníkové pozorovací pole podle obrázku 42a.

Obr.42a Pozorovací pole pro rozptylovou projekční plochu
Nikl - Rambousek
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Rozměry pozorovacího pole jsou dány rovnicemi

β = 80°

(23)

a min = 1,5 ⋅ b

(24)

a max = 4 ⋅ b

(25)

c = 6⋅b

(26)

Za optimální potom považují lichoběžníkové pozorovací pole podle
obr.42b, s parametry

β = 60°

(27)

a min = 2 ⋅ b

(28)

a max = 4 ⋅ b

(29)

c = 4⋅b

(30)

ve kterém je pro všechny diváky minimální perspektivní zkreslení. Pozorovací pole konstruované podle rovnic (27) až (29) zajistí bezpečné
rozlišení kritického detailu pro rozlišení obrazu 800 × 600 px.

Obr.42b Optimální pozorovací pole
Nikl - Rambousek
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Nečásek [72] udává jako optimální pozorovací vzdálenost trojnásobek až pětinásobek úhlopříčky obrazu.

LPopt = 3 až 5 ⋅ d

(31)

Porovnáme-li všechna výše uvedená vymezení pozorovacích polí, představuje Niklovo-Rambouskovo vymezení v podstatě ideální pohledová
místa v ploše auditoria (obr.43).

Obr.43 Porovnání doporučených pozorovacích polí

6.1

NOVÝ PŘÍSTUP K VYMEZENÍ
POZOROVACÍCH POLÍ

Výše uvedená vymezení auditoria jako optimálního pozorovacího pole
(21) až (31) byly autory publikací odvozeny, případně převzaty z jiných publikací v době, kdy se ve školách běžně používaly výukové filmy na formátu 16 mm, diapozitivy, diafilmy, 8 mm smyčky, černobílé
televizní okruhy a vrcholem didaktické techniky byl barevný televizní
přijímač s připojeným videorekordérem. Přestože uvedené rovnice jsou
poplatné době svého vzniku, stále je považujeme za východisko při
stanovení podmínek viditelnosti. Dodnes jsou platné pro standardní
formát televizního obrazu a jsou přejímány i autory nových publikací.
Stejně tak jsou uvedené rozměry pozorovacích polí odvozeny pro tzv.
klasický formát 4:3. Starší publikace tento fakt neuvádějí, širokoúhlý
formát byl téměř bezvýhradně výsadou kin a anamorfotických filmů
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na formátu 16 mm bylo minimum. Ovšem ani autoři nových publikací
(např. [52], [73], [74]) na tuto skutečnost nijak neupozorňují. Pokud
budeme uvažovat o projekci formátu 16:9, nemůžeme z uvedených
rozměrů a rovnic vycházet. Jestliže chceme zachovat všechny výhody
širokoúhlého formátu, musíme uvažovat o konstantní výšce obrazu a
příslušné rovnice upravit. Přehled přepočítaných rovnic pro původní
tvary pozorovacích polí při obrazovém formátu 16:9 je v tabulce 10,
kde h je výška obrazu. Tyto rovnice by měly být v výchozí pro návrh
rozměrů projekčních ploch a pro vymezení plochy auditoria. Aplikace
původních rovnic na formát 16:9 vede ve svém důsledku k menší ploše obrazu (viz tab.7).
Pozornost, kterou autoři věnují uspořádání auditoria a vymezení pozorovacích polí v horizontální rovině, není už obvykle věnována poměrům v rovině vertikální. S oblibou se zejména zapomíná na to, že směrové projekční plochy (metalizované a perličkové) mají velice malý vyzařovací úhel i ve vertikální rovině (stejný jako v rovině horizontální,
obvykle do 40°). Pro rozptylné projekční plochy není zpravidla jejich
vyzařovací úhel ve vertikální rovině významný, rozhodující je podmínka viditelnosti celého obrazu, ze které lze odvodit výškové umístění
projekční plochy.
Tab.10 Upravené rovnice pro pozorovací pole
veličina

Melezinek

vyzařovací úhel

β = 90°
8
⋅h
3

Nikl-Rambousek
přípustné

optimální

β = 80°

β = 60°

minimální pozorovací
vzdálenost

a min =

maximální pozorovací
vzdálenost

a max = 8 ⋅ h a max =

šířka pole

neuvádí

a min = 2 ⋅ h

a min =

8
⋅h
3

16
16
⋅ h a max = ⋅ h
3
3

c = 8⋅h

c=

16
⋅h
3

85

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

6.2

INSTALAČNÍ VÝŠKA PROJEKČNÍ PLOCHY

Aby optický přenos informací probíhal v optimálních podmínkách, je
zapotřebí (mimo jiné) vytvořit takové pozorovací podmínky, které nebudou zvyšovat jejich únavu. To znamená, že projekční plocha má
být nainstalována v nejmenší možné výšce, abychom nemuseli sledovat promítaný obraz s hlavou zvrácenou dozadu. Sledování obrazu a
psaní poznámek potom představuje neustálé kývání hlavou nahoru a
dolů. A výsledek - bolesti v oblasti krční páteře, ztuhlý krk, rychlá únava, nepozornost, atd.
Pro určení minimální potřebné výšky dolního okraje promítací plochy
vyjdeme z antropometrických dat sedícího dospělého člověka a podélně-vertikálního dispozičního řešení učebny (pro učebny prvního
stupně základních škol platí v podstatě tytéž podmínky, ale s jinými
vstupními daty). V následujících kapitolách je uvedeno odvození instalační výšky projekční plochy a pozorovacích úhlů ve vertikální rovině
pro vodorovná auditoria a auditoria s konstantní a proměnnou strmostí
(obr.45, 47, 49).
Rovnice jsou odvozeny s ohledem na požadavky při výuce technických
předmětů, a technické grafiky, to znamená na rozlišitelnost kritického
detailu 1 pixel. Tabulka 11 obsahuje všechny použité veličiny. Ty mají
ve všech rovnicích vždy stejnou jednotku a stejný význam (jsou použity základní jednotky SI, i když se v praxi běžně používají jednotky
technické). Výjimkou je úhlopříčka počítačových monitorů, která se
standardně udává v palcích (inch). Poznámky uvádějí nejčastěji používané hodnoty pro dospělou populaci.

L
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Poznámka:
Všechny uvedené vztahy je možné použít i pro řešení podmínek
viditelnosti v učebnách jiných předmětů. Zásadní změnou bude
pouze velikost kritického detailu єmin. Zejména pro výtvarné a
umělecké obory se bude vycházet z požadavku celostního vnímání uměleckého díla. Ke splývání kritických detailů by proto
mělo docházelo již pro diváky v první řadě, aby tak všichni vnímali promítaný obraz jako kompaktní celek.
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Tab.11 Veličiny pro rovnice související s optickým přenosem
veličina

b
h
d
dM
∈min
bpx
hpx
HP
HZ
HS
hd
hL
hc
L1
Ls
L
γ
Ld
Δh
n
m
ξ
αmin
α
ϕ
β
βM
τ
ψd
ψ
Ω4
Ω3
ωh
ωv

popis

j.

šířka obrazu

[m]

výška obrazu

[m]

úhlopříčka obrazu

poznámka

[m]

úhlopříčka obrazovky

[inch]

kritický detail

[mm]

1" = 2,54 cm

horizontální rozlišení obrazu

[px]

vertikální rozlišení obrazu

[px]

výška sedícího diváka

[m]

výška optické osy oka

[m]

HZ = 1,25 m

stínící výška

[m]

HS = 0,15 m

instalační výška dolního okraje projekční plochy

[m]

podélný zdvih nad optickou osu oka

[m]

výška středu projekční plochy

[m]

odstup první řady od projekční plochy

[m]

rozestup řad

[m]

vzdálenost poslední řady od projekční plochy

[m]

strmost (stoupání) auditoria

[°]

pozorovací vzdálenost

[m]

výška stupně auditoria

[m]

počet řad

[-]

pořadové číslo řady od projekční plochy

[-]

předsazení oka před osu trupu

[m]

minimální úhel pohledu na dolní okraj obrazu

[°]

zvolený úhel pohledu na dolní okraj obrazu

[°]

úhel pohledu na dolní okraj obrazu

[°]

úhel pohledu do středu obrazu

[°]

úhel pohledu do středu obrazovky (monitoru)

[°]

úhel pohledu na horní okraj obrazu

[°]

minimální změna úhlu pohledu

[°]

změna úhlu pohledu (obrazovka - střed obrazu)

[°]

HP = 1,40 m

ξ = 0,10 m

horizontální zorný úhel pro formát 4:3

[°]

Ω4 = 100°

vertikální zorný úhel pro formát 4:3

[°]

Ω3 = 75°

horizontální pozorovací úhel

[°]

vertikální pozorovací úhel

[°]
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Mezi veličinami v tabulce 11 a při respektování kritického detailu єmin
platí následující rovnice:
šířka obrazu

b = 0,001 ⋅ bpx ⋅ ∈min [m; px, mm]

(75)

výška obrazu

h = 0,001 ⋅ hpx ⋅ ∈min [m; px, mm]

(76)

po dosazení z rovnice (4) dostaneme
šířka obrazu

b = 0,0003 ⋅ bpx ⋅ L [m; px, m]

(77)

výška obrazu

h = 0,0003 ⋅ hpx ⋅ L [m; px, m]

(78)

stínící výška

HS = H P − H Z

(79)

vzdálenost od projekční plochy

L = L1 + (n − 1) ⋅ Ls

pozorovací vzdálenost Ld = L − ξ = L1 + (n − 1) ⋅ Ls − ξ

h
+ hd
2

(80)
(81)

výška středu projekční plochy

hc =

minimální změna úhlu pohledu

ψd = φ − βM

(83)

změna úhlu pohledu

ψ = β − βM

(84)

vertikální pozorovací úhel

ωv = τ − φ

(85)

(82)

6.2.1 VODOROVNÉ AUDITORIUM
Minimální instalační výšku dolního okraje projekční plochy a její velikost pro vodorovné auditorium určíme na základě dispozičního řešení
učebny (obr.45). Minimální úhel pohledu na dolní okraj projekční plochy určíme z rovnice

α min = arctg

88

HP − HZ
Ls − ξ

(86)
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Obr.44 Vodorovné auditorium
(aula C5 Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové)

Obr.45 Stanovení instalační výšky projekční plochy I.
(vodorovné auditorium)

Potřebný zdvih dolního okraje nad optickou osu oka bude

hL = (L − ξ ) ⋅ tgα min

(87)

a minimální instalační výška dolního okraje projekční plochy

hd = H Z + hL

(88)

89
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Obecně lze pro minimální instalační výšku dolního okraje projekční
plochy odvodit rovnici

hd = H Z + (L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅

HP − HZ
Ls − ξ

(89)

Úhel pohledu φ na dolní okraj projekční plochy pro jednotlivé řady
auditoria bude

⎛ (L − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ (H P − H Z ) ⎞
⎟⎟
φ m = arctg⎜⎜ 1
⎝ (L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls ) ⋅ (Ls − ξ ) ⎠

(90)

Výšku středu projekční plochy určíme podle rovnice (82) dosazením
z (88) a (87). Střed projekční plochy bude ve výšce

hc = 0,0005 ⋅ hpx ⋅ ∈min + H Z + (L − ξ ) ⋅ tgα min

(91)

Úhel pohledu β do středu projekční plochy pro jednotlivé řady auditoria určíme z rovnice
(92)

βm

H − HZ
⎛
⎜ 0,0005 ⋅ hpx ⋅ ∈min +(L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ P
Ls − ξ
= arctg⎜⎜
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls
⎜⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

Vertikální pozorovací úhel ωvm pro jednotlivé řady auditoria určíme
z rovnice (85) kam za τ dosadíme τm a za φ dosadíme φm. Pro výpočet určíme

0,001 ⋅ hpx ⋅ ∈min +(L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅
tgτ m =

L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls

HP − HZ
Ls − ξ

(93)

(L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ H P − H Z
tgφ m =

90

Ls − ξ
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls

(94)
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a s využitím trigonometrické funkce složeného úhlu

ω vm = τ m − φ m = arctg

tgτ m − tgφ m
1 + tgτ m ⋅ tgφ m

(95)

Horizontální pozorovací úhel ωhm ve středu výšky projekční plochy pro
jednotlivé řady auditoria určíme pomocí pozorovací vzdálenosti Ld ke
středu projekční plochy

Ldm =

1
h
⎛
⎞
⋅ ⎜ hd + − H Z ⎟
sinβ m ⎝
2
⎠

ω hm = 2 ⋅ arctg

(96)

b
2 ⋅ Ldm

(97)

po dosazení z (75), (76) a (96) do (97)

ω hm = 2 ⋅ arctg

L

0,001 ⋅ bpx ⋅ ∈min ⋅ sin β m
hd + 0,0005 ⋅ hpx ⋅ ∈min − H Z

(98)

Pro ilustraci:
Pro typické hodnoty (tab.11) počet řad n = 6, odstup první
řady L1 = 4 m a rozestupy řad Ls = 80, 120 a 150 cm byly vypočítány minimální úhly pohledu na dolní okraj projekční plochy αmin a minimální instalační výšky dolního okraje projekční
plochy hd. Přehled je v následující tabulce.
Tab.12 Přehled vypočítaných hodnot (vodorovné auditorium)
rozestup řad [cm]

αmin [°]

hd [cm]

80

12,09

311

120

7,77

260

150

6,12

247

Melezinek [7] doporučuje minimální instalační výšku hd = 180 cm,
což je kompromis mezi umístěním projekční plochy a viditelností.
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6.2.2 STUPŇOVITÉ AUDITORIUM
S KONSTANTNÍ STRMOSTÍ
Výhodnější optické poměry než vodorovné uspořádání poskytují
stupňovitá auditoria. V této části se zaměříme na auditoria s konstantní strmostí. Zpravidla se auditoria navrhují se strmostí větší
než je minimální úhel pohledu stanovený podle rovnice (86). Běžně se navrhují učebny se sklonem γ ≥ 15° (obr.47).

Obr.46 Auditorium s konstantní strmostí
(učebna A6, Univerzita Hradec Králové)

Obr.47 Stanovení instalační výšky projekční plochy II.
(auditorium s konstantní strmostí)
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Pro auditorium s konstantním sklonem γ a stálým rozestupem řad Ls
můžeme určit výšku stupně

Δh = Ls ⋅ tgγ

(99)

Úhel pohledu α omezený stíněním předcházející řadou diváků

H P − (H Z + Δh )
Ls − ξ

(100)

H P − (H Z + Ls ⋅ tgγ )
Ls − ξ

(101)

α = arctg
po dosazení z (99)

α = arctg

Pro instalační výšku dolního okraje projekční plochy hd lze odvodit

hd = H Z + (n − 1) ⋅ Δh − (L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅

Δh + H Z − H P
(102)
Ls − ξ

Pro limitní případ α = 0 platí, že γ = αmin a instalační výška dolního
okraje projekční plochy hd je určena rovnicí

hd = H Z + (n − 1) ⋅ Ls ⋅

L

HP − HZ
Ls − ξ

(103)

Poznámka:
Pro formálně jednodušší zápis je v dalších rovnicích používána
výška stupně auditoria Δh a instalační výška dolního okraje projekční plochy hd. Je-li výška stupně pevně stanovena a stejně
tak je určena instalační výška dolního okraje projekční plochy,
použijí se rovnice přímo. Jinak se za Δh dosadí z rovnice (99) a
za hd z rovnice (102).
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Výšku středu projekční plochy určíme z rovnice (82). Střed projekční
plochy bude ve výšce

hc = 0,0005 ⋅ hpx ⋅ ∈min + H Z + (n − 1) ⋅ Δh −
− (L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅

Δh + H Z − H P
Ls − ξ

(104)

Úhel pohledu φm na dolní okraj projekční plochy pro jednotlivé řady
auditoria určíme z rozdílu výšky optické osy oka diváka v m-té řadě,
instalační výšky dolního okraje projekční plochy hd a příslušné pozorovací vzdálenosti pro m-tou řadu. Vyjdeme z rovnice

tgφ m =

hd − (H Z + (m − 1) ⋅ Δh )
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls

z toho

φ m = arctg

hd − (H Z + (m − 1) ⋅ Δh )
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls

(105)

(106)

Úhel pohledu βm do středu projekční plochy určíme (analogicky k předchozí kapitole) pro jednotlivé řady auditoria z rovnice

β m = arctg

hd + 0,0005 ⋅ hpx ⋅ ∈min −(H Z + (m − 1) ⋅ Δh )
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls

(107)

Vertikální pozorovací úhel ωvm pro jednotlivé řady auditoria určíme z
rovnice (85) kam za φ dosadíme φm z rovnice (106) a za τ dosadíme
τm. Pro výpočet určíme

τ m = arctg

hd + 0,001 ⋅ hpx ⋅ ∈min −(H Z + (m − 1) ⋅ Δh )
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls

(108)

Horizontální pozorovací úhel ωhm ve středu výšky projekční plochy pro
jednotlivé řady auditoria určíme pomocí pozorovací vzdálenosti Ld ke
středu projekční plochy

Ldm =

1
⋅ (hc − hm − H Z )
sinβ m

(109)

kde hc je výšku středu projekční plochy z rovnice (104) a hm je zdvih
příslušné řady auditoria.
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Po dosazení z (75), (76) a (109) do (97)

ω hm = 2 ⋅ arctg

L

0,0005 ⋅ bpx ⋅ ∈min ⋅ sin β m
hc − hm − H Z

(110)

Pro ilustraci:
V následující tabulce jsou uvedeny minimální instalační výšky
projekční plochy šikmého auditoria. Výpočet je proveden pro
rozestup řad Ls = 80, 120 a 150 cm a sklon 15°, 30° a 45°.
Odstup první řady L1 = 4 m, počet řad n = 6.
Tab.13 Přehled vypočítaných hodnot (auditorium s konstantní strmostí)
rozestup řad
[cm]

instalační výška [cm] pro sklon
15°

30°

45°

80

159,52

3,96

-208,57

120

131,36

-17,13

-220,00

150

120,80

-25,04

-224,29

Z tabulky je zřejmé, že stupňovité (šikmé) uspořádání učebny vytváří
příznivější pozorovací podmínky v učebně. I při malém sklonu auditoria mohou být projekční plochy montovány relativně velmi nízko nad
úrovní podlahy v učebně. Pro větší sklony vycházejí instalační výšky
záporně, tedy pod úroveň podlahy. Pokud v prostoru učebny neexistuje jiné omezení (např. demonstrační stůl, přes který musí být na
projekční plochu vidět), není jediný reálný důvod pro umístění projekční plochy vysoko nad úrovní podlahy. Projekční plocha instalovaná dolním okrajem ve výšce 60 až 80 cm umožní vyučujícímu pohodlně ukázat prakticky na libovolné místo obrazu. U dobře navržených
stupňovitých auditorií směřuje úhel pohledu převážně pod vodorovnou
rovinu. Není nutný tak velký pohyb očí a hlavy při přechodu pohledu
mezi projekční a pracovní plochou. Tento stav koresponduje s běžným
směrem pohledu v přirozené situaci. Ten se nejčastěji pohybuje v rozmezí 15° až 30° pod vodorovnou rovinou. Snižuje se namáhání krčního svalstva, redukuje se celková únava i bolesti v oblasti krční páteře.
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6.2.3 AUDITORIUM S PROMĚNNOU STRMOSTÍ
Auditorium s proměnnou strmostí (proměnným sklonem) je další možností vertikálního uspořádání učebny (obr.49). Významným rozdílem
proti oběma předcházejícím uspořádáním je změna převládajícího úhlu
pohledu.

Obr.48 Auditorium s proměnnou strmostí
(velká aula Univerzity Hradec Králové)

U vodorovných auditorií směřuje pohled všech diváků výrazně nad
vodorovnou rovinu. Převládající směr pohledu diváků ve stupňovitě
uspořádaném auditoriu s konstantní strmostí je pod vodorovnou rovinu. V auditoriu s proměnnou strmostí (proměnným sklonem) se úhel
pohledu mění podle pozice diváka. V předních řadách směřuje pohled
nad vodorovnou rovinu, postupně s ní splývá, a pro zadní řady je jeho
orientace pod vodorovnou rovinou. Auditoria s proměnnou strmostí
se standardně využívají v kinech, v divadlech, v kongresových a koncertních sálech a v některých přednáškových sálech univerzitních pracovišť.
Výchozí veličinou pro návrh auditoria s proměnnou strmostí je výška
hd dolního okraje projekční plochy nad úrovní vztažné roviny, od níž
se určují všechny stavební výšky v daném prostoru (nejčastěji podlaha s relativní niveletou 0,00). Auditorium je možné navrhnout také
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s konstantním nebo proměnným rozestupem řad, kdy se pro první
řady volí větší rozestup řad Ls z důvodu menších stínících úhlů. Následující rovnice jsou odvozeny pro auditoria s konstantním rozestupem
řad Ls. Pro auditorium s proměnným rozestupem řad se v jednotlivých rovnicích nahradí výraz L1 + Ls · (m - 1) vzdáleností Lm dané řady
od projekční plochy.

Obr.49 Stanovení instalační výšky projekční plochy III.
(auditorium s proměnnou strmostí)

Předpokládejme, že první řada je v úrovni podlahy. Její výška h1 = 0.
Sedící divák představuje překážku omezující výhled divákům ve druhé
řadě s výškou H1 = HP. Omezující úhel pohledu α2 je potom totožný
s úhlem pohledu na dolní okraj projekční plochy a je určen rovnicí

α 2 = arctg

hd − H P
L1

(111)

Výška optické osy oka diváka ve druhé řadě

H Z2 = hd − (L1 + Ls − ξ ) ⋅ tgα 2

(112)

a stavební výška druhé řady

h2 = H Z2 − H Z

(113)

Analogicky k předchozímu postupu určíme:
omezující výšku pro třetí řadu

H 2 = H P + h2

(114)
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omezující úhel pohledu

α 3 = arctg

hd − (H P + h2 )
L1 + Ls

(115)

výšku optické osy oka diváka ve třetí řadě

H Z3 = hd − (L1 + 2 ⋅ Ls − ξ ) ⋅ tgα 3

(116)

stavební výšku třetí řady

h3 = H Z3 − H Z

(117)

a výšku stupně mezi druhou a třetí řadou

Δh23 = h3 − h2

(118)

Zobecněním postupu mezi (111) až (118) obdržíme obecné rovnice
pro auditorium s proměnnou strmostí. Omezující úhel pohledu rovnající se úhlu pohledu na dolní okraj projekční plochy určíme z rovnice

α m = arctg

hd − (H P + hm −1 )
L1 + (m − 1) ⋅ Ls

(119)

Stavební výška m-té řady

⎛
ξ
hm = hd − H Z − ⎜⎜1 −
L1 + (m − 1) ⋅ Ls
⎝

⎞
⎟⎟ ⋅ (hd − (H P + hm −1 )) (120)
⎠

a výška stupně mezi řadami

⎛
⎞
ξ
⎟ ⋅ (hd − (H P + hm−2 )) −
Δhm,m−1 = ⎜⎜1 −
⎟
⎝ L1 + (m − 2) ⋅ Ls ⎠
⎛
⎞
ξ
⎟ ⋅ (hd − (H P + hm−1 ))
− ⎜⎜1 −
⎟
⎝ L1 + (m −1) ⋅ Ls ⎠

(121)

Úhel pohledu βm do středu projekční plochy pro jednotlivé řady auditoria určíme po úpravě rovnice (107)

β m = arctg
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(122)
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Vertikální pozorovací úhel ωvm pro jednotlivé řady auditoria určíme
z rovnice (85) kam za τ dosadíme τm a za φ dosadíme αm. Pro výpočet určíme

τ m = arctg

hd + 0,5 ⋅ h − (H Z + hm )
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls

(123)

Horizontální pozorovací úhel ωhm ve středu výšky projekční plochy pro
jednotlivé řady auditoria určíme pomocí pozorovací vzdálenosti Ld ke
středu projekční plochy

Ldm =

1
⋅ (hd + 0,5 ⋅ h − hm − H Z )
sinβ m

(124)

Po dosazení z (75), (76) a (124) do (97)

ω hm = 2 ⋅ arctg

0,0005 ⋅ bpx ⋅ ∈min ⋅ sin β m
hd + 0,5 ⋅ h − hm − H Z

(125)

Vzhledem k návaznosti výpočtů (119) až (125), je určení parametrů
auditoria s proměnnou strmostí bez výpočetní techniky zdlouhavé a
relativně pracné. Je třeba mít na zřeteli, že rovnice (120) až (125)
jsou formálně zjednodušeny zavedením veličiny hm. Při postupném
dosazování vztahy kaskádovitě narůstají.

L

Poznámka:
Pro výpočet výšky stupňů auditoria s proměnnou strmostí uvádí
Aschoff v publikaci Hörsaalplanung [71] bez odvození rekurentní vzorec (rekursionformel)

y m +1 =

xm + d ⎛
2
2
⋅ ⎜ y ⋅ xm + s ⋅ xm
+ ym
− s 2 ⎞⎟
2
2 ⎝ m
⎠
xm − s

kde y je výška měřená od dolního okraje projekční plochy, m
pořadové číslo řady, x vzdálenost od projekční plochy, d rozestup řad a s stínící výška osoby.
Získané hodnoty je nutné přepočítat na stavební výšku podle
umístění nulového bodu výšky sedícího diváka, vertikálního řešení, atd. Úhly pohledu ani pozorovací úhly Aschoff neuvádí.
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6.3 PODMÍNKY VIDITELNOSTI
V POČÍTAČOVÝCH UČEBNÁCH
Nová hlediska a s nimi nové požadavky přinesl do auditoriologie
učeben rozvoj informačních technologií. Počítačové (multimediální) učebny pro frontální výuku přinášejí zásadní změnu v podmínkách viditelnosti. Omezení výhledu na projekční plochu již není vázáno pouze na osobu, či osoby, sedící před námi. Novým významným (ale i rozhodujícím) omezujícím prvkem při hodnocení viditelnosti se stává zobrazovací jednotka pracoviště (monitor).
Typické uspořádání pracoviště počítačové učebny je na obr.50 a
předpokládáme použití plochých TFT monitorů formátu 4:3, 16:9
nebo 16:10. Při montáži těsně nad pracovní deskou nebo při použití notebooku sahá monitor 21" při formátu 4:3 přibližně do výšky
h21",4:3 = 36 cm, při formátu 16:9 přibližně výšky h21",16:9 = 32 cm
a při formátu 16:10 přibližně výšky h21",16:10 = 35 cm. Pro určení
výšky horní hrany monitoru hM lze použít rovnici (126), kde dM je
úhlopříčka obrazu monitoru v palcích, CM je konstanta formátu
obrazu (tab.14) a g je šířka masky v centimetrech

hM = C M ⋅ d M + 2 ⋅ g [cm; inch, cm]

(126)

Minimální prostorové požadavky počítačového pracoviště učebny pro
frontální a méně náročnou individuální práci lze stanovit následujícími rozměry (tab.14, obr.50) [60].
Tab.14 Minimální požadavky na počítačové pracoviště
montážní prostor monitoru TFT

konstanta CM pro formát obrazu
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M = 15 cm
4:3

1,524

16:9

1,374

16:10

1,476

poznámková a odkládací plocha

p = 30 cm

klávesnice

k = 25 cm

průchozí profil

Lp = 60 cm

výška pracovní desky

hs = 75 cm
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Obr.50 Uspořádání pracoviště počítačové učebny

Výška optického omezení ho je, s využitím (126), dána rovnicí

ho = hs + C M ⋅ d M + 2 ⋅ g

(127)

Z uvedených hodnot lze určit minimální hloubku celého pracoviště Ls,
která je zároveň i rozestupem jednotlivých řad.

Ls = k + p + M + Lp

(128)

6.3.1 POČÍTAČOVÁ UČEBNA
S VODOROVNÝM AUDITORIEM

Obr.51 Stanovení instalační výšky projekční plochy IV.
(počítačová učebna - vodorovné auditorium)
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Minimální rozestup řad (128) vychází 130 cm. Výhodnější jsou rozestupy řad alespoň 150 cm. Optimální rozestupy se potom pohybují
v rozmezí 190 až 210 cm.
Minimální potřebnou výšku dolního okraje promítací plochy určíme
stejně jako v kap. 6.2.1 (obr.51) z antropometrických dat sedícího
dospělého člověka s použitím rovnic (86) a (90). V tomto případě je
ovšem nezbytným krokem ověření omezujícího úhlu pohledu σ. S využitím zadaných hodnot lze omezující úhel určit z rovnice

σ = arctg

σ = arctg

nebo

ho − H Z(cm)
k+p

ho − H Z(cm)
s

(129a)

(129b)

kde s je pozorovací vzdálenost monitoru a její doporučená hodnota je
s = 60 až 75 cm (HZ(cm) dosazujeme v centimetrech!). Rovnici (129b)
je vhodné použít když k + p < s. Po dosazení z (127)

σ = arctg

σ = arctg
Pokud platí, že

hs + C M ⋅ d M + 2 ⋅ g − H Z(cm)
k+p
hs + C M ⋅ d M + 2 ⋅ g − H Z(cm)
s
σ ≤ α min

(130a)

(130b)
(131)

určíme instalační výšku pomocí rovnice (90). V opačném případě místo úhlu pohledu αmin dosadíme do rovnice (90) omezující úhel pohledu σ. Protože můžeme oprávněně předpokládat častou změnu pohledu mezi obrazem na monitoru a na projekční ploše, určíme úhel změny pohledu. A to minimální úhel ψd mezi středem monitoru a dolním
okrajem projekční plochy a úhel ψ mezi středem monitoru a středem
projekční plochy. V případě vodorovného auditoria je úhel pohledu α
obvykle kladný (nad vodorovnou rovinu) a omezující úhel pohledu σ
je buď nulový nebo záporný (pod vodorovnou rovinu). Úhel pohledu
βM (do středu monitoru) lze stanovit ze zadaných hodnot podle rovnice
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β M = arctg

hs + 0,5 ⋅ C M ⋅ d M + g − H Z(cm)
k+p

(132a)

nebo pro (129b)

β M = arctg

hs + 0,5 ⋅ C M ⋅ d M + g − H Z(cm)
s

(132b)

Úhlopříčka monitoru dM se dosazuje v palcích (inch), ostatní hodnoty
jsou v cm.
Změna vertikálního úhlu pohledu ψd mezi středem monitoru a dolním
okrajem projekční plochy, jako minimální nutná změna úhlu pohledu,
je určena rovnicí (83). Úhel pohledu φm na dolní okraj projekční
plochy pro jednotlivé řady auditoria určuje rovnice (90). Dosazením
(90) a (132a, b) do (83) dostaneme

⎛ (L − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ (H P − H Z ) ⎞
⎟⎟ −
ψ dm = arctg⎜⎜ 1
⎝ (L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls ) ⋅ (Ls − ξ ) ⎠
⎛ hs + 0,5 ⋅ C M ⋅ d M + g − H Z(cm) ⎞
⎟
− arctg⎜⎜
⎟
+
k
p
⎝
⎠

(133a)

⎛ (L − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ (H P − H Z ) ⎞
⎟⎟ −
ψ dm = arctg⎜⎜ 1
⎝ (L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls ) ⋅ (Ls − ξ ) ⎠
⎛ hs + 0,5 ⋅ C M ⋅ d M + g − H Z(cm) ⎞
⎟
− arctg⎜⎜
⎟
s
⎝
⎠

(133b)

Změnu vertikálního úhlu pohledu ψ mezi středem monitoru a středem
projekční plochy určíme z rovnice (84) dosazením (92) a (132a, 132b).
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H − HZ
⎛
⎜ 0,5 ⋅ h + (L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ P
Ls − ξ
ψ m = arctg ⎜
⎜
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls
⎜
⎝
⎛ hs + 0,5 ⋅ CM ⋅ d M + g − H Z(cm) ⎞
⎟⎟
- arctg ⎜⎜
k+p
⎝
⎠

⎞
⎟
⎟−
⎟
⎟
(134a)
⎠

H − HZ
⎛
⎜ 0,5 ⋅ h + (L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ P
Ls − ξ
ψ m = arctg ⎜
⎜
L1 − ξ + (m − 1) ⋅ Ls
⎜
⎝
⎛ hs + 0,5 ⋅ CM ⋅ d M + g − H Z(cm) ⎞
⎟⎟
- arctg ⎜⎜
s
⎝
⎠

⎞
⎟
⎟−
⎟
⎟
(134b)
⎠

Pozorovací úhly ωvm ve vertikálním a ωhm v horizontálním směru určíme stejně jako pro vodorovné auditorium. Počítačové učebny, zejména pro frontální práci, lze s výhodou řešit jako posluchárny se stupňovitým auditoriem (obr.52).

6.3.2 POČÍTAČOVÁ UČEBNA
SE STUPŇOVITÝM AUDITORIEM
Řešení počítačové učebny se stupňovitým auditoriem je poněkud odlišné od řešení auditoria klasické posluchárny. Návrh musí respektovat specifické podmínky počítačové učebny. Vzhledem k tomu, že
toto téma není v pedagogické literatuře zpracováno a klasické učebnice auditoriologie v době svého vzniku uvedený problém ještě neznaly, věnujeme v následujícím textu větší pozornost principu návrhu.
Východiskem pro návrh stupňovitého auditoria počítačové učebny je
omezující úhel pohledu σ (rovnice (129a)). Z ní vychází potřebný sklon
plochy auditoria γ.

γ = arctg
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H P − H Z + (Ls − ξ ) ⋅ tgσ
Ls

(135)
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Výšku jednoho stupně auditoria určíme formálně jednoduchou rovnicí

Δh = H P − H Z + (Ls − ξ ) ⋅ tgσ

(136)

Obr.52 Stanovení instalační výšky projekční plochy V.
(počítačová učebna - stupňovité auditorium)

Dosadíme-li do rovnice (136) parametry pracoviště z tabulky 14, bude
výška jednoho stupně auditoria vyjádřena rovnicemi

(

)

Δh = H P − H Z + k + p + M + Lp − ξ ⋅

hs + C M ⋅ d M + 2 ⋅ g − H Z
k+p
(137a)

a

(

)

Δh = H P − H Z + k + p + M + Lp − ξ ⋅

hs + C M ⋅ d M + 2 ⋅ g − H Z
s
(137b)

Všechny veličiny se dosazují v centimetrech, dM v palcích!
U klasické posluchárny je instalační výška projekční plochy, stanovená rovnicí (102), přímo závislá na sklonu auditoria γ. Čím je sklon
větší, tím níže lze projekční plochu instalovat. U počítačové učebny
nemá zvětšování sklonu auditoria nad hodnotu γ určenou rovnicí (135)
žádný význam. Instalační výška projekční plochy je především závislá
na omezujícím úhlu pohledu σ. Pro instalační výšku tak můžeme odvodit rovnici

hd = H Z + ( n − 1) ⋅ Δh − (L1 − ξ + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ tgσ

(138)
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a po formálním zjednodušení

hd = H Z + ((n − 1) ⋅ Ls ⋅ tgγ ) − (L − ξ ) ⋅ tgσ

(139)

Z rovnic (138) a (139) vyplývá, že s rostoucím sklonem auditoria se
instalační výška projekční plochy zvětšuje!
Analogicky předcházejícímu textu určíme výšku středu projekční plochy (82), úhel pohledu φm na dolní okraj projekční plochy (106), úhel
pohledu βm do středu projekční plochy (107), vertikální a horizontální
pozorovací úhly ωvm a ωhm (85), (110). Pro úhel pohledu φm musí vždy
platit podmínka

φm ≤ σ

(140)

Pro vertikální a horizontální pozorovací úhly ωvm a ωhm je vhodné
ověřit, stejně jako pro všechny typy uspořádání auditoria, zda platí

ω vm ≤ Ω 3

(141)

ω hm ≤ Ω 4

(142)

Jsou-li uvedené podmínky splněny, je celý obraz vnímán v binokulárním zorném poli. Rovnice (141), (142) mají pouze informativní charakter, pro výuku technických předmětů je vždy rozhodujícím faktorem
kritický detail.
Změnu vertikálního úhlu pohledu ψd mezi středem monitoru a dolním
okrajem projekční plochy, jako minimální nutnou změnu úhlu pohledu, určíme s využitím rovnic pro úhel pohledu βM do středu monitoru
(132a, 132b) a úhel pohledu φm na dolní okraj projekční plochy (106),
změnu vertikálního úhlu pohledu ψ mezi středem monitoru a středem
projekční plochy určíme s využitím rovnic (132a, 132b) a (107).
Obecně odvozené vztahy jsou pro praxi nepoužitelné. Jsou natolik
rozsáhlé, že slouží pouze jako východisko při programování výpočtů.
Běžně proto pracujeme s mezivýsledky a postupným dosazováním
hodnot. S použitím obecných vztahů lze (ryze teoreticky) provádět
výpočty s přesností na mikrometry, determinujícím činitelem jsou nakonec antropometrická data diváků, kde nejvýznamnějšími hodnotami jsou výška sedícího diváka HP a stínící výška určená rovnicí (79).
V tabulce 15 jsou přehledně uspořádány výsledky výpočtů variantních řešení auditoria počítačové učebny. Jednoznačně z nich vyplývá,
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že stupňovité uspořádání učebny dovoluje nízkou instalační výšku projekční plochy. Realizace tohoto netradičního uspořádání přináší relativně malé změny úhlu pohledu ve vertikální rovině. Tím lze výrazně
eliminovat únavu krčních i očních svalů. Výsledky rovněž potvrzují, že
zvyšování sklonu auditoria nad optimální mez zvyšuje instalační výšku projekční plochy.
Počítačové učebny jejichž auditorium má proměnnou strmost lze samozřejmě v určitých mezích realizovat pro obří kongresová centra,
ale jak vyplývá z výsledků uvedených v tabulce 15, je i toto auditorium limitováno optimální strmostí γ (135), při jejímž překročení se
s rostoucí instalační výškou projekční plochy (138) (139) začínají pohledové podmínky prvních řad zhoršovat.

L

Pro ilustraci:
Určíme instalační výšku projekční plochy hd a změnu úhlu pohledu ψ pro učebnu s vodorovným a šikmým auditoriem, s optimálním sklonem podle (135) a se sklonem 30°. Učebna s typickými
hodnotami podle obr.50: n = 4, dM = 17", b = 3 cm. Rozestup
řad Ls = 150 cm, vzdálenost poslední řady L = 8,5 m.
Tab.15 Porovnání parametrů počítačové učebny
auditorium
veličina
vodorovné

stupňovité
(optimal)

stupňovité
(sklon 30°)

omezující úhel pohledu σ

-16,78°

-16,78°

-16,78°

úhel pohledu βM

-19,37°

-19,37°

-19,37°

0°

20,88°

30°

0 cm

57,21 cm

86,60 cm

stoupání auditoria γ
výška stupně auditoria Δh
úhel pohledu ϕ1*

)

16,70°

-11,83°

0,96°

úhel pohledu ϕ4*)

8,13°

-16,78°

-16,78°

instalační výška hd

245 cm

43,34 cm

131,51 cm

změna úhlu pohledu ψd1*)

36,07°

7,54°

20,33°

)

27,50°

2,59°

2,59°

změna úhlu pohledu ψd4*

*) φ1, ψd1 - první řada, φ4, ψd4 - poslední řada
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Významnou podporou při návrhu prostorového řešení učebny mohou
být profesionální 3D parametrické návrhové systémy, jejichž součástí
jsou i tzv. ergonomické moduly. Ty umožňují vytvořit digitální model
lidského těla, pohybovat s ním ve virtuálním prostoru učebny a provádět návrh i analýzu modelu učebny s ohledem na dané antropometrické parametry člověka. Jedním z těchto 3D návrhových systémů je například produkt francouzské firmy Dassault Systemes CATIA (Computer grafic Aided Three dimensional Interactive Application). Proti širšímu uplatnění 3D návrhových systémů ve školní praxi stojí především
jejich licenční poplatky (často v řádu stovek tisíc), na které školy zpravidla nemají finanční prostředky (blíže např. Pinl [75], [76]).

6.4

DIDAKTICKÉ ASPEKTY
OPTICKÉHO PŘENOSU INFORMACÍ

Za hlavní didaktické aspekty a přednosti projekce považuje Nikl [23],
že „světelné obrazy se výrazně světelně vyčleňují z okolí “ a „možnost
zvětšení promítaného obrazu do optimální velikosti.“ Při zkoumání
podmínek a požadavků na přenos optických informací ve výuce technických předmětů zjistíme, že v rámci jednotlivých technických disciplín sice existují určitá specifika, ale jedno mají všechny technické
předměty společné. Pohybujeme se tak na rozhraní oborové a speciální didaktiky.

„Oborová didaktika úzce souvisí s obecnou didaktikou. Jejím úkolem
je vytvářet teorii vzdělávací a výchovné práce ve skupině příbuzných
odborných vyučovacích předmětů jednoho oboru. Úkolem speciální didaktiky, která se v technických oborech označuje termínem didaktika
odborných předmětů, je objevovat a objasňovat zákonitosti výchovně
vzdělávacího procesu ve výuce technických předmětů a také zkoumat
za jakých podmínek, s jakým obsahem a s využitím kterých prostředků, je možné co nejefektivněji dosahovat stanovených cílů “ [21].

6.4.1 FUNKCE OBRAZOVÉHO MATERIÁLU
Podle Mareše [77], může každý obrazový materiál, který použijete ve
vyučovacím procesu, zastávat pět základních funkcí:
dekorativní
reprezentující
organizující
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interpretující
transformující
Úkolem dekorativní funkce obrazového materiálu je motivovat a naladit žáka k další činnosti. Použitý obrazový materiál nemusí mít a obvykle ani nemá spojitost s následujícím výkladem či textem.
Reprezentující funkce obrazového materiálu má, proti funkci dekorativní, přímou souvislost s výkladem nebo textem. Úkolem obrazového
materiálu je výklad obsahu textu, uvedení do problému, či přiblížení a
konkretizace učiva.
Organizující funkce obrazového materiálu napomáhá orientaci v prostoru a čase. Obrazový materiál má za úkol vymezovat vztahy a souvislosti, naznačit hierarchii v systému. Cílem je dodávat učivu soudržnost.
Pomoc při vytváření a pochopení abstraktních pojmů je úkol interpretující funkce obrazového materiálu. Obrazový materiál pomáhá vytváření a vysvětlení analogií. Současně s tím zajišťuje srozumitelnost dané učební látky.
Transformující funkce obrazového materiálu nebývá běžně využívána.
Transformující funkce pomáhá při zapamatování a vybavení učiva,
vytváří vztahy ve struktuře učiva, podporuje vyhledávání v paměti a
může plnit i úkol tzv. „překódování mylných informací.“
Společným základním prvkem výuky technických předmětů je obrazová komunikace, doplněná vysvětlujícím výkladem nebo textem. Pro
výuku technických předmětů lze za dominantní funkce obrazového
materiálu považovat funkce reprezentující a interpretující. Tyto funkce lze také nazvat funkcí výkladovou a vysvětlující. Na základě
poznatků z předchozích kapitol a s využitím faktů z [23], lze vytvořit
souhrn hlavních požadavků na optický přenosový systém tak, aby co
nejlépe plnil daný úkol, kterým je dosažení vyšší efektivity vyučovacího procesu a zvýšení podílu obrazových informací (obrazové názornosti) ve výuce.
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6.4.2 HLAVNÍ POŽADAVKY NA
OPTICKÝ PŘENOSOVÝ SYSTÉM
Hlavní požadavky na optický přenosový systém můžeme s využitím
Shannon-Weaverova a Lasswellova komunikačního modelu [78], [79],
[80] definovat v následujících bodech:
1) Viditelnost kritického detailu pod pozorovacím úhlem větším než
1' ze všech míst auditoria.
2) Každý divák vidí celý obraz v binokulárním zorném poli.
3) Použitá projekční plocha je rozptylová se sametovou maskou.
4) Přednostně používaný obrazový formát je 4:3.
5) Při používání různých obrazových formátů je výška obrazu konstantní.
Výjimkou je projekce diapozitivů, kdy nejčastěji pracujeme s formáty 1:1 (diapozitivy 7 × 7 cm na filmu 6×6) a 3:2 (diapozitivy
5 × 5 cm s obrazovým políčkem 36 × 24 mm na 35mm kinofilmu), kde uvedenou podmínku nelze splnit.
6) Pozorovací úhel středu obrazu z jakéhokoliv místa auditoria nepřesáhne hodnotu 45°.
7) Parazitní osvětlenost projekční plochy nesmí zmenšovat kontrast
obrazu.
8) Projekční technika je instalována trvale a je mimo hlavní zorné
pole.
9) Vlastní provoz didaktické techniky nenarušuje žádnými negativními jevy proces vyučování (vibrace, hluk, oslnění přes ventilační
otvory atd.).
10) Ovládání didaktické techniky nevyžaduje od vyučujícího v průběhu výuky příliš pozornosti.
11) Pevná promítací plocha je kryta oponou, která chrání její povrch
proti prachu a z hlediska didaktiky pomáhá soustředit pozornost
žáků při přechodu z jiné pracovní činnosti na projekci.
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12) Ovládání zatemnění učebny, osvětlení a opony je spojeno s ovládáním projektorů. Celý proces probíhá automaticky. Příprava na
projekci zabere minimální čas a učitel se může soustředit na práci
s žáky.
13) Pro více obrazových formátů je použita maskovací opona [62].
14) Při projekci počítačového obrazu volíme takové rozlišení grafické
karty, které odpovídá fyzickému rozlišení dataprojektoru. Není
potřebné používat obrazovou kompresi a konverzi formátů.
15) Volíme projektory se symetrickými vyzařovacími úhly a dlouhoohniskovými objektivy pro dosažení stejné ostrosti obrazu na celé projekční ploše.
16) Projektor musí být nainstalován tak, že není potřebné používat
korekci lichoběžníkového (keystone) zkreslení.
17) Pro projekci počítačové grafiky přednostně používáme tmavý
podklad a kontrastní syté barvy [81].
18) Je-li to v možnostech školy, upravíme učebnu na stupňovitou se
sklonem auditoria minimálně 15° [71].

Poznámka autorů:
Následující kapitoly jsou primárně vázány na požadavky oborových didaktik technických předmětů a dalších přírodovědných oborů. Protože
z hlediska nároků na přenosové systémy mají technicky orientované
předměty nejvyšší požadavky (podobně jako např. medicínské obory),
je možné uvedené poznatky použít i pro jiné obory při respektování
jejich didaktických specifik.
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7

OBRAZOVÁ KOMUNIKACE V TECHNICE

Základem optické komunikace v technických oborech je technický výkres. Výkresy lze podle jejich účelu rozlišovat na: náčrty, skici, situační výkresy, studie, schémata, konstrukční a výrobní výkresy, detaily,
sestavy atd. Podle technických oborů (vyučovaných na pedagogických
fakultách) můžeme výkresy rozdělit do třech základních oborových
skupin, na výkresy strojírenské, stavební a elektrotechnické.
Vzhledem k reprezentující a interpretující funkci obrazového materiálu (výkladové a vysvětlující) použitého ve výuce je pro něj základním
didaktickým pravidlem pravidlo názornosti (Biolek [15]). Důsledná
aplikace tohoto "zlatého pravidla didaktiky" (Padyšák [13]) znamená,
že veškerý obrazový materiál připravený pro prezentaci žákům a studentům musí mít parametry, které zaručí stoprocentní přenos informací od zdroje informací k jejich příjemcům. V praxi to znamená, že
žádná část prezentovaného obrazu se nesmí dostat pod hranici kritického detailu. Současně s tím musí být zobrazované informace opticky
zřetelně vyčleněny z vlastního okolí.
Sestava technických předmětů a jejich vnitřní obsah se liší jednak podle typu a stupně školy (SOU, SPŠ, VOŠ, VŠ) a zejména podle jejího
zaměření. V dalších částech se tedy budeme věnovat problematice
zobrazování výkresů a jejich částí pomocí didaktické projekční techniky v základních technických oborech.

7.1

BITMAPOVÁ A VEKTOROVÁ GRAFIKA

Všechny technické výkresy, které vznikaly klasickou cestou na rýsovacích prknech, používaly analogový záznam a přenos dat. Bylo možné
volit téměř libovolnou tloušťku čar a všechny čáry, bez ohledu na jejich matematické (analytické) vyjádření byly spojité. Omezujícím prvkem tvorby výkresu nebyl v podstatě ani jeho formát. Zcela běžně se
pro konstrukční výkresovou dokumentaci používaly jak skládané, tak
prodloužené formáty (například pro výkres příhradového nosníku se
použil prodloužený formát rozměru 8 × A0).
Nástup digitálních technologií nepochybně přinesl zrychlení a usnadnění tvorby výkresové a projektové dokumentace, na druhé straně ale
přinesl i významně determinující prvky, které se projevují v možnostech zobrazení na technickém výkresu. Digitální zobrazení je charakteristické pevně daným nebo krokově měnitelným diskrétním zobrazo112

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

vacím polem (rastrem). Výsledný vnímaný obraz je tvořen jasně ohraničenými body. Ty mohou vytvořit záznam srovnatelný s analogovým
jen ve dvou konkrétních případech - vodorovné a svislé čáry (obr.53).
Ačkoliv si to mnohdy nechceme uvědomit, máme v podobě digitální
grafiky k dispozici relativně hrubý zobrazovací nástroj.

Obr.53 Detail čar zobrazených digitální grafikou

Pro vlastní tvorbu obrazu používáme dva typy grafiky. Bitovou mapu,
kde každý bod obrazu je samostatně jednoznačně definován, a vektorovou grafiku, kde se definují jednotlivé objekty obrazu [82]. Vzhledem
k definování celých objektů umožňuje prostředí vektorové grafiky, tzv.
vyhlazování obrysů. Podívejme se detailně na rozdíl mezi bitmapovou
a vektorovou grafikou. Výsledné zobrazení je na obrazovce monitoru
nebo na projekční ploše vždy bitmapové, stejně jako tiskový výstup
z tiskárny! Zásadní rozdíl je v tom, že použitelné rozlišení grafické karty
a zobrazovací jednotky obvykle nepřesahuje 1 920 × 1 080 pixelů na
celý obraz. Moderní tiskárny disponují rozlišením přes 2 400 dpi, z toho vyplývá, že obrazově máme pro formát A4 k dispozici 1 649 160
bodů, ale tiskový výstup může obsahovat víc než 557 331 840 bodů,
téměř 340× více. Vzhledem k tomu není možné, při současném stavu
zobrazovací a projekční techniky, docílit podobné či dokonce srovnatelné kvality promítaného a tištěného obrazu.
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Obr.54 názorně ukazuje zásadní rozdíl v zobrazení vektorovou a bitmapovou grafikou. V detailu jsou zobrazeny části kružnic. Obě jsou
nakresleny čárou o tloušťce 4 pixely. Vektorová grafika používá vyhlazování hran, kterého dociluje tím, že použitím gradační stupnice
opticky rozmaže kontury obrazu. Čára tak vypadá hladší, ale zároveň
i tenčí oproti bitmapové grafice. Bitmapová grafika má všechny body
čáry stejné a čára má v každém místě vždy tloušťku 4 pixely. Opticky
působí bitmapová grafika hrubým dojmem, ale zajišťuje stoprocentní
rozlišitelnost.

Obr.54 Detail kružnice
vektorová grafika s vyhlazováním hran (nahoře), bitmapová grafika (dole)

Podobné rozdíly jako u čárové grafiky nalezneme i u textového formátu. Jako příklad je uvedeno zobrazení fontu Swis721 BdCnOul BT
v bitmapovém, vektorovém a tiskovém formátu (obr.55).

aA
Obr.55 Rozdíly v zobrazení textu
(bitová mapa, vektorová grafika, tisk)

Současná digitální tvorba technické dokumentace potřebuje především
detailní rozlišení bez rušivých prvků. Vzhledem k tomu jsou potřebné
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grafické nástroje (konstrukční software) vytvořeny na bázi vektorové
grafiky, přičemž jejich zobrazování je bitmapové, bez vyhlazování hran,
případně umožňují alternativní volbu zobrazování, bez vyhlazování nebo s vyhlazováním hran.

7.2

BARVY, JAS, KONTRAST

Technický výkres není a priori uměleckým dílem. Z toho důvodu je
téměř vždy v kontrastním, zpravidla černobílém provedení. Pro výukové účely je vhodné používat barevné rozlišení z hlediska názornosti.
Při přípravě obrazového materiálu musíme mít vždy na zřeteli, k jakému účelu a jakou technologií budete tento materiál prezentovat. Omylem je, domnívat se, že pro zobrazení na monitoru, dataprojektorem,
tisk průsvitky pro zpětný projektor a normální černobílý tisk na papír
stačí jediná předloha. Zpravidla je nutné dbát na kompatibilitu barevného zobrazení s tiskem v tónech černobílé gradační stupnice. Sebekriticky si přiznejme, že mnohdy z neznalosti a nebo z pohodlnosti tuto skutečnost přehlížíme.
Základní barevná paleta Windows (obr.56) má 16 581 376 (2553+1)
barev. Porovnáme-li ji s konverzí do černobílého zobrazení, zjistíme,
že ve výběru barev existují značná omezení.

Obr.56 Barevná paleta Windows s černobílou konverzí

Ani případě, že jako výchozí barevnou paletu použijete tzv. "plástev"
se 142 barvami, která je přednostně doporučena pro barevnou grafiku webových stránek, nezajišťuje tato kompatibilitu mezi barevným a
černobílým zobrazením (obr.57). Je zřejmé, že i tady existují determinující prvky.
115

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

Obr.57 Barevná "plástev" Windows s černobílou konverzí

Při barevném zobrazení rozlišujeme tři základní kontrasty, jasový, barevný a sytostní. Jasový kontrast se odvozuje od základních sytých
barev, kdy při černobílé konverzi zůstává zachován původní dojem.
Klasický příklad jasového kontrastu (obr.58) je černobílý televizní obraz nebo černobílá fotografie. Obraz je věrně reprodukován i černobílým tiskem.

Obr.58 Jasový kontrast a jeho černobílá konverze

U barevného kontrastu se vytváří optické rozlišení výhradně změnou
barevného tónu. Při černobílé konverzi může nastat situace (obr.59),
že původní barevné rozlišení zcela zanikne. Proto musíme vhodnost
použitých barev (v případě požadavku černobílého tisku či černobílého zobrazení) bezpodmínečně ověřit při černobílé konverzi.
116

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

Obr.59 Barevný kontrast a jeho černobílá konverze

Sytostní kontrast používá k rozlišení sytou a méně sytou barvu (barvu
s příměsí bílého světla). Zejména v módní sféře se někdy pro sytostní
kontrast používá označení tón v tónu (obr.60). Černobílá konverze zachovává rozlišení podle použitých sytostí, přičemž jejich vyjádření na
gradační stupnici nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

Obr.60 Sytostní kontrast a jeho černobílá konverze

Pokud chceme eliminovat problémy s barevným zobrazením a černobílou konverzí bez rozsáhlého experimentování s barevnou paletou,
například proto, že chceme použít jeden obrazový materiál pro počítačovou prezentaci i tisk, je nejjednodušší a univerzální cestou k řešení
problému osmibarevná paleta základních sytých barev, tzv. "televizní
pruhy" (obr.61). Pamětníci počátků výpočetní techniky vědí, že právě
osmibarevnou paletu bylo možné přesně zobrazit v DOSu i legendárních Windows 3.11. Technické výkresy nejsou zpravidla natolik náročné, abychom museli používat větší barevné rozlišení.
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Obr.61 Základní paleta sytých barev a jejich gradační stupnice
(televizní pruhy)

7.3

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY
ELEKTRONICKÝCH PREZENTACÍ

Obecně lze říci, že tvorba většiny elektronických dokumentů podléhá
osobnímu vkusu autora. U zkušených autorů, s dostatečným estetickým vnímáním, to jistě není na škodu - tito lidé dokáží vytvořit velice
působivé a kvalitní prezentace. V případě nezkušených autorů, kteří
se nechávají unést bohatými možnostmi technického a programového vybavení a při tvorbě prezentací nerespektují ani základní pravidla
čitelnosti, bývá výsledek mnohem horší. Přitom stačí používat několik
jednoduchých pravidel a nenechat si vnutit možnosti, které nám nabízejí programy pro tvorbu prezentací (např. některé verze programu
PowerPoint nabízejí jako výchozí písmo Times New Roman, které je
pro datovou projekci naprosto nevhodné).

7.3.1 VZHLED SNÍMKU
Obecné zásady pro vzhled snímku elektronické prezentace (některé
budou podrobněji rozebrány v následujících kapitolách), které bychom
měli dodržovat (např. Nöllke [51], [52], Hierhold [73], [83], a jiní:
Na snímek patří jen nezbytně nutný text. Množství textu vyvolává
dojem přeplněnosti, divák ztrácí přehled a snímek ho odrazuje.
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Pro text volíme nejvýše dva typy písma.
Grafické prvky, odrážkové seznamy a krátké věty kombinujeme
velice uvážlivě.
Vzhled snímků má být jednotný. Jednotlivá místa snímku mají svůj
specifický účel (např. jednotné umístění nadpisů, použité písmo,
barvy…).
Není nutné zaplnit celou plochu snímku. I prázdná plocha hraje
svou roli (může zdramatizovat snímek a přimět diváky k větší aktivitě).
Používáme přiměřené množství barev (podle přísloví méně často
znamená více), které jsou kontrastní a zároveň spolu ladí.

7.3.2 TEXT
Text musí být stručný - je nutné uvádět pouze to nejdůležitější a vypustit zbytečná slova. Existují různá doporučení pro maximální počet
slov na snímku (např. [1], [51], [52], [73], [83]). Obecně se uznávají
následující pravidla pro psaní textu v obrazových materiálech:
Včetně nadpisu by na snímku mělo být maximálně 10 řádků textu.
Použité písmo musí být dobře čitelné, jednoduché, bez zbytečných
ozdob. Pro účely datové projekce je vhodné pouze bezpatkové písmo. Patková písma při projekci působí slabě a vypadají roztřepeně
(obr.62).

a) Times New Roman
b) Arial
Obr.62 Patkové a bezpatkové písmo

V jedné prezentaci bychom pro text měli použít maximálně dvě
písma. Používáme pouze nejrozšířenější, která jsou dostupná na
většině počítačů (např. Arial), jinak je nezbytně nutné vložit použitá písma přímo do prezentace.
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Důležitá je také velikost písma (v počítačových programech se velikost písma udává v bodech systému pica). Pro běžný text se doporučuje velikost 22 až 32 bodů, pro nadpisy 32 až 40 bodů.
Pro zvýraznění textu používáme tučný řez, kurzívu nebo jinou barvu, nikdy ne podtržení (obr.63). Linie podtržení často kolidují s dolními částmi písmen a zhoršují čitelnost textu.

gjpqy

gjpqy

Obr.63 Maskování dolních částí písmen podtržením

U delších textů se vyhýbáme použití VŠECH VELKÝCH PÍSMEN.
Takový text je hůře čitelný a neplní svoji funkci tak, jak by si autor představoval (pro zvýraznění textu existují lepší metody - viz
výše).
Ve většině případů je nejvhodnější zarovnání textu vlevo nebo
do bloku.

7.3.3 BARVY
Volba vhodných barev představuje problém nejen při tvorbě elektronických prezentací. Ze zkušenosti víme, že některé barvy spolu dobře
ladí a některé kombinace barev jsou pro oko naopak méně vhodné,
či dokonce nepříjemné. Zvolit vhodnou kombinaci barev, tzv. barevné
schéma, je vždy náročný úkol, který vyžaduje cit a zkušenosti. Pokud
má být prezentace kvalitní, je nutné výběru barev věnovat zvýšenou
pozornost. Jako v jiných oblastech tvorby elektronických prezentací
i zde platí, že barvy navrhované programem pro tvorbu prezentací
jsou často zcela nevhodné. Existuje však několik zásad, které mohou
volbu barev usnadnit [51], [52], [73], [83].
Používáme jen nezbytné množství barev. Obecně platí, že v jedné
prezentaci je vhodné s černou a bílou, použít maximálně 6 barev.
Barevné schéma volíme tak, aby bylo za různých podmínek dostatečně kontrastní. Největší důraz klademe na kontrastní poměr barev textu a pozadí.
120

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

Jasné barvy jsou určeny jen pro zvýraznění důležitých prvků. Nepoužívají se proto na velkých plochách, např. světle růžové pozadí
prezentací v JVS UHK (příloha E) působí velmi nepříjemně.
Pro pozadí je vhodné zvolit tmavší barvu, ideální je tmavě modrá.
Barva textu může být bílá, lepší volba je bílá s lehkým nádechem
žluté, která méně unavuje oči.
Při volbě barev můžeme výhodně využít jejich symbolické významy
[81] (tab.16).
Důležité je také použití zavedených barevných kódů. V ekonomické oblasti mají např. speciální význam "červená" a "černá" čísla,
existují různé firemní barvy, atd.
Tab.16 Symbolika vybraných barev
barva

význam při běžném použití co barva zdůrazňuje

černá

věcnost, korektnost

negativita

modrá

přátelství, věcnost

chlad,
studený charakter

červená

signální barva,
pozor!, nebezpečí

agresivita

zelená

pozitivní ráz,
volná cesta, příroda

klid, naděje

7.3.4 FOTOGRAFIE
Nástup digitálních fotoaparátů velice usnadnil práci s fotografiemi při
přípravě výukových a prezentačních materiálů. Fotografie z digitálního fotoaparátu mají prakticky nulové pořizovací náklady. Do počítače
je lze přenést pouhým připojením přístroje, bez dalších přídavných
zařízení. Z hlediska využití v elektronických prezentacích není důležitá
cesta, jakou se do počítače fotografie dostane (přímo z digitálního fotoaparátu, naskenováním klasické fotografie…). Nejdůležitější je, aby
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fotografie byla kvalitní. Současné grafické editory umožňují některé,
na první pohled nekvalitní, fotografie vylepšit, a upravit je jak pro potřeby datové projekce, tak pro tisk. Uveďme si několik důležitých zásad pro použití fotografií [51], [52], [73], [83]:
Kvalita fotografie musí odpovídat výsledné velikosti obrazu. Méně
kvalitní obrázek, který vypadá na monitoru docela přijatelně, se
může při datové projekci zobrazit neúnosně "zubatě". Na druhou
stranu není účelné používat obrázky ve zbytečně velkém rozlišení.
To vede pouze ke zvýšení velikosti prezentace. V ideálním případě
je rozlišení fotografie totožné s fyzickým rozlišením dataprojektoru
i grafické karty. Naopak při přípravě tiskového výstupu je potřeba
použít co nejkvalitnější fotografie s vysokým rozlišením, a to i pro
relativně malý formát, např. 9 × 13 cm.
Fotografie nemají být příliš tmavé, často je proto vhodné nastavit
jas a kontrast na vyšší hodnoty nebo upravit tzv. Γ-korekci (gamma korekce určuje strmost přechodu mezi černou a bílou). Hodnoty však zvyšujeme opatrně, aby nedošlo např. ke ztrátě detailů.
Vložená fotografie by měla dobře ladit s celkovým barevným pojetím prezentace.
Často je potřeba z fotografie zobrazit určitý detail. V takovém případě je vhodné do prezentace umístit z dané fotografie pouze výřez. Samozřejmostí je, že výřez bude mít sám o sobě potřebnou
kvalitu.
Na jeden snímek prezentace zpravidla patří pouze jedna fotografie. Výjimkou je například fotografická koláž, která plní dekorativní
funkci obrazového materiálu.

7.3.5 ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY A SCHÉMATA
Správně zvolená fotografie je působivý prvek prezentace, který dobře
zachycuje skutečnost. Často může mít ale opačný efekt než jaký autor
prezentace požaduje - fotografie odvádí pozornost od problému. Prezentace přeplněné fotografiemi mohou diváky i nudit. Někdy žádoucí
skutečnost zjednodušit a soustředit se výhradně na určité prvky. Ke
slovu v takovém případě přicházejí jednoduché obrázky a schémata.
Např. funkci spalovacího motoru vysvětlíme na jednoduchém schématu lépe než pomocí fotografie řezu motorem). Kromě většího soustře122
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dění na podstatu problému přispívají vhodná schémata a jednoduché
ilustrace k oživení prezentace. Použití ilustračních obrázků a schémat
by mělo být v s souladu s následujícími zásadami.
Schémata mají být maximálně jednoduchá. Složité schéma je pro
účely prezentace potřebné zjednodušit, případně rozdělit na několik menších schémat.
Velkého efektu dosáhneme použitím šipek. Pomocí šipek lze znázornit téměř vše, co se týká pohybu, síly, energie a změny (obr.64).
Při tvorbě ilustračních obrázků můžeme využít knihovnu klipartů.
Lepší dojem často budí vlastní (třeba velmi jednoduché) obrázky
a náčrty.
Je-li to možné, upřednostníme vektorovou grafiku před bitmapovou. Někdy je vhodné oba způsoby kombinovat (např. bitmapový
obrázek s vektorovými šipkami a popisky).
Rozhodujícím předpokladem pro správnou funkci schémat je, aby
si diváci utvořili správnou představu. Zobrazená schémata je nutné vysvětlit.

pozitivní zesílení

interakce

řešení problému

oddělení

konfrontace

Obr.64 Příklady využití šipek pro grafické znázornění různých pojmů
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7.4

GRAFICKÉ FORMÁTY

Grafický formát představuje přesně definovanou metodu, jakou jsou
grafická data zaznamenána v datovém souboru. Existuje velké množství grafických formátů používaných pro různé účely. Každý grafický
program podporuje v různé míře pouze omezené množství formátů.
Zaměříme se proto na ty, které jsou nejčastěji používané v oblasti
digitální fotografie a elektronických prezentací. Používané formáty lze
rozdělit do dvou hlavních skupin - bitmapové a vektorové.

7.4.1 BITMAPOVÉ FORMÁTY
V případě bitmapových formátů je obraz složen z jednotlivých bodů,
které jsou uspořádány do mřížky, tzv. rastru (z tohoto důvodu bývají
často označovány také jako rastrové formáty). Mřížka je obdélníková,
případně čtvercová. Bitmapové formáty se výborně hodí například pro
ukládání fotografií.
Nevýhodou bitmapových formátů je problematická změna velikosti
uložených obrázků, která je dána samotnou podstatou způsobu uložení grafických informací. Při zmenšování obrázku jsou z něho, na základě zvoleného algoritmu, vypuštěny určité body, čímž dochází ke
ztrátě informací. Mnohem horší je opačná situace - při zvětšování je
nutné přidat do původního obrázku nové body, které musí grafický
program nějakým způsobem dopočítat. Dvojnásobně větší obrázek
(velikost se zdvojnásobí ve vodorovném i svislém směru) spotřebuje
čtyřikrát více paměti. Algoritmy pro změnu velikosti obrázků použité
v dnešních programech jsou velice kvalitní a produkují vcelku dobré
výsledky, přesto změna velikosti vždy znamená (často nezanedbatelnou) ztrátu kvality.
Důležitým parametrem bitmapového obrázku je množství použitých
barev. To je vyjádřeno pomocí barevné hloubky (používá se též výraz
bitová hloubka). Každý bod běžného bitmapového obrázku je složen
ze tří základních barev: červené (red), zelené (green) a modré (blue),
označovaných jako složky RGB. Každá z těchto složek může nabývat
256 odstínů (8 bitů = 28). Obrázek tedy může obsahovat přibližně 16
miliónů barev (23×8 = 24 bitů). V takovém případě mluvíme o 24bitové barevné hloubce. Ne vždy je ale nezbytně nutné využívat celou barevnou škálu, pro většinu grafických prvků postačuje 8bitová barevná
hloubka, která poskytuje 256 barev (28). Čím menší je barevná hloub124
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ka obrázku, tím menší objem dat je potřeba k jeho uložení (při snížení
barevné hloubky z 24 na 8 bitů jsou ušetřeny dvě třetiny datové velikosti souboru).

Formát BMP
Správné označení je Microsoft Windows Bitmap. Jak z názvu vyplývá,
jedná se o formát podporovaný v prostředí operačního systému MSWindows. Většina aplikací pro operační systém Windows dokáže s formátem BMP pracovat. Formát BMP není nijak komprimován a přibližně
platí, že datová velikost souboru je součinem šířky, výšky a barevné
hloubky - je tedy značně nehospodárný vzhledem k datové velikosti.
Jeho velkou výhodou je, že ho lze prohlížet a zpracovávat na většině
počítačů a jeho zobrazení je velmi rychlé.

Formát GIF
Formát GIF (Graphics Interchange Format) byl vyvinut speciálně pro
použití na Internetu. Klade proto důraz na zmenšení datové velikosti
souboru. Menší datové náročnosti je dosahováno, mimo jiné, snížením
barevné hloubky na 8 bitů. Obrázky uložené ve formátu GIF mohou
obsahovat maximálně 256 barev. Mezi výhody formátu GIF patří také
podpora průhlednosti - jednu barvu lze označit jako průhlednou, a ta
je při zobrazení nahrazena barvou pozadí. Díky tomu lze do prezentace vkládat libovolné tvary, které nejsou ohraničeny skutečným rastrem obrázku. Do formátu GIF je možné ukládat také jednoduché animace. Formát GIF je vhodný zejména pro ukládání obrázků, které obsahují pravidelné tvary (schémata, náčrty, snímky obrazovek…).

Formát PNG
Formát PNG (Portable Network Graphic Format, vyslovujte „ping“) je
velmi kvalitně navržený formát, který byl zamýšlen jako náhrada GIFu.
Podporuje až 48bitovou barevnou hloubku a pokročilé kompresní metody pro zmenšení datové velikosti obrázku (důležité je, že při kompresi nedochází ke ztrátě informací). Stejně jako GIF podporuje skrytí
jedné barvy, přidává však podporu částečné průhlednosti (tuto vlastnost ale některé grafické programy nepodporují). Na rozdíl od GIFu
nepodporuje ukládání animací. PNG je vhodný pro stejný typ dat jako
GIF a pro ukládání fotografií ve vysoké kvalitě.
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Formát JPEG (JPG)
Formát JPEG (Joint Photo Experts Group) je nejvíce rozšířeným formátem na Internetu a všude tam, kde je nutné efektivně ukládat digitální fotografie (většina digitálních fotoaparátů ukládá fotografie právě
ve formátu JPEG).

a) originál - 27 360 Byte

b) kvalita 60 % - 4 872 Byte

c) kvalita 30 % - 3 325 Byte

d) kvalita 10 % - 1 877 Byte

Obr.65 Uložený obrázek a velikost souboru při různém stupni komprese
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Na rozdíl od výše uvedených formátů se při ukládání dat využívá tzv.
ztrátový kompresní algoritmus (nevratná redukce dat), který velmi
výrazně zmenšuje datovou velikost obrázku. Zjednodušeně řečeno,
při ztrátové kompresi je část dat vypuštěna. Dochází sice ke ztrátě informací, ale při vhodném kompresním poměru nemusí být tato ztráta
postřehnutelná (obr.65). Kompresní algoritmus je optimalizován pro
ukládání fotografií, nehodí se naopak pro obrázky s ostrými přechody
a malým počtem barev, pro ty je lepší použít formáty BMP, PNG nebo
GIF.

7.4.2 VEKTOROVÉ FORMÁTY
Vektorové formáty nabízejí výbornou kvalitu zobrazení při minimální
datové velikosti souborů. Na rozdíl od bitmapových formátů, které
pracují s jednotlivými body, popisují vektorové formáty jednotlivé objekty. Princip si ukážeme na jednoduchém příkladu. Obrázek kruhu
na bílém pozadí (obr.66) je v případě bitmapového formátu rozložen
do jednotlivých bodů a po těchto bodech je také zaznamenán. Pokud
se bitmapový obrázek pokusíme dvojnásobně zvětšit, musí program
jednotlivé body dopočítat, okraje kruhu jsou roztřepené a kruh je zobrazen dvakrát tlustší.

originál

bitmapový formát
zvětšení 200 %

vektorový formát
zvětšení 200 %

Obr.66 Zvětšení objektu v bitmapovém a vektorovém formátu

V případě vektorového formátu není kružnice popsána pomocí jednotlivých bodů, ale např. souřadnicemi středu a poloměrem. Kromě toho
obsahuje popis vektorového objektu další informace, jako např. barvu
a tloušťku obrysové čáry. Při zvětšení tak stačí změnit pouze jeden
parametr (velikost poloměru) a kruh se znovu vykreslí v požadované
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velikosti při zachování stejné kvality. Ostatní parametry (tloušťka obrysové čáry…) zůstanou zachovány a jejich hodnoty je možné kdykoliv libovolně měnit.
Z uvedeného principu vyplývá, že vektorové formáty jsou ideální pro
ukládání obrázků s jednoduchou grafikou (schémata, ilustrace, grafy,
šipky). Naopak pro fotografie je tento formát nevhodný. Některé vektorové formáty však mohou obsahovat kromě vektorových prvků i bitmapové obrázky, což je v mnoha případech velmi výhodné. Grafické
programy pro tvorbu vektorových obrázků (vektorové editory) využívají většinou své vlastní formáty, které nejsou navzájem kompatibilní.
Většina vektorových editorů ale nabízí export do ostatních vektorových a bitmapových formátů, které jsou využitelné i v jiných programech. Mezi nejrozšířenější vektorové formáty, které lze využít v programech pro tvorbu prezentací, patří WMF, EMF, SWF a SVG.

7.5

SOFTWAROVÉ NÁSTROJE

Stejně jako není možné použít pro zhotovení kvalitní fólie pro zpětný
projektor pouze jeden popisovač, musí autor elektronické prezentace
používat více programů k dosažení odpovídajícího výsledku. Rozvoj
možností výpočetní techniky s sebou přináší nové typy dat, které lze
v prezentacích použít (např. digitální fotografie a video).

7.5.1 PROGRAMY PRO TVORBU PREZENTACÍ
Základním nástrojem je program, ve kterém prezentaci vytváříme.
V případě jednoduchých prezentací se často jedná o jediný program,
který je nutné použít. Nejvíce používaným programem je v této oblasti
program PowerPoint firmy Microsoft, který je standardní součástí programového balíku MS-Office. Právě díky značnému rozšíření tohoto
programu bývají elektronické prezentace často označovány jako „powerpointové“. Prostředí PowerPointu (obr.67) a způsob práce s ním se
staly nepsanými standardy pro ostatní podobně zaměřené programy.
Ty mají široké možnosti výstupů - dokáží např. vytvořit prezentaci po
užitelnou pro umístění na Internetu a jednotlivé snímky prezentace je
možné snadno vytisknout na fólie pro případ selhání datové projekce.
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Obr.67 Prostředí programu PowerPoint

7.5.2 GRAFICKÉ EDITORY
Grafické editory lze podobně jako grafické formáty rozdělit do dvou
skupin. Bitmapové editory prodělaly dlouhý vývoj a z programů pro
tvorbu jednoduché bitmapové grafiky se postupně staly výkonné nástroje pro úpravu fotografií na profesionální úrovni (v této souvislosti
bývají bitmapové editory také označovány jako tzv. fotoeditory). Mezi
profesionální bitmapové editory patří např. Adobe Photoshop a Corel
PhotoPaint. Pro běžné použití většinou dokonale postačují jednodušší
editory, které jsou výrazně levnější (např. Paint Shop Pro) nebo jsou
k dispozici zcela zdarma (GIMP).
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Obr.68 Pracovní plocha programu MGI Photo Suite

Druhou skupinu tvoří vektorové editory. V první řadě jsou využívány
k tvorbě nejrůznější vektorové grafiky, kterou je možné díky bohatým
exportním možnostem snadno vložit do prezentačních programů. Využití ale najdou i v případě úprav vektorových dat z jiných programů.
Pokud například program pro tvorbu elektrotechnických schémat neumožňuje nastavit vhodnou tloušťku čar pro datovou projekci, můžeme se pokusit schéma vyexportovat do vektorového formátu a tam
ho v editoru následně upravit. Vektorové editory navíc umožňují vkládat i bitmapové obrázky. Profesionální vektorové editory jsou např.
Adobe Ilustrator a Corel Draw. Také v této oblasti existují levnější editory (Zoner Callisto), případně bezplatné (Ink-scape). Tedy alternativy,
které pro účely datové projekce zcela postačují.
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7.5.3 PROHLÍŽEČE
Ve velkém množství digitálních dat jsou neocenitelnými pomocníky při
výběru a třídění grafických souborů prohlížeče. Záběr prohlížečů je
velice široký, některé umožňují pouze jednoduché prohlížení několika
málo grafických formátů, jiné jich dokáží zobrazit několik desítek. Pokročilejší prohlížeče navíc nabízejí i různé editační režimy (výřezy, nastavení jasu a kontrastu, obrazové efekty atd.) a obrázky v nich lze
rychle a pohodlně upravovat. Kromě prohlížení a jednoduchých úprav
je můžeme využít také ke konverzi mezi jednotlivými formáty. Velice
kvalitní prohlížeče IrfanView (obr.69) a XnView jsou navíc poskytovány
zdarma.

Obr.69 Úprava bitmapového obrázku v prohlížeči IrfanView
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7.6

ARCHIVACE A PŘENOS
ELEKTRONICKÝCH PREZENTACÍ

Elektronická prezentace je uložena, stejně jako ostatní data v počítači,
ve formě souborů. Pro její archivaci tedy platí stejná pravidla. Vždy si
vytvoříme alespoň jednu záložní kopii, která je uložena na externím
záložním médiu (CD-ROM, Flash disk, externí HDD…). Udržování kopie
na pevném disku nelze pokládat za zálohu. Přenos prezentací už tak
jednoduchý není, zvlášť pokud předem neznáme technické parametry počítače a dataprojektoru, na kterém budeme prezentaci spouštět.
Uvedeme si proto alespoň několik užitečných tipů:
V ideálním případě známe vybavení, na kterém prezentace poběží.
Pokud je to možné, prezentaci předem vyzkoušíme a případně provedeme potřebné úpravy.
Chceme-li předejít problémům s prezentací a pokud to je možné,
připojíme k dataprojektoru vlastní notebook a prezentaci spustíme
z něho. Pro obzvláště důležité prezentace se doporučuje mít k dispozici ještě záložní notebook.
V každém případě je potřebné mít prezentaci vždy uloženou ještě
na záložním médiu. Pro případ, že selže dataprojektor nebo jiná
důležitá součást prezentačního systému, je vhodné mít k dispozici
také fólie pro zpětný projektor.
Pokud je to možné, nespouštíme prezentaci přímo z doneseného
média. Nejprve ji zkopírujeme na pevný disk počítače a teprve odtud ji spustíme.
Prezentaci je vhodné uložit v několika datových formátech. Většina
počítačů sice umožňuje prohlížet prezentace ve formátu PowerPoint, v některých případech však můžeme narazit na nekompatibilní verze. Například prezentace vytvořená v MS-PowerPoint 2010
(přípona *.pptx) není spustitelná v MS-PowerPoint 2000/2003 (přípona *.ppt). Přestože jde o programy jednoho výrobce, jsou zpětně nekompatibilní. Programy pro tvorbu prezentací také dokáží
vytvořit z prezentace spustitelný soubor, ve kterém je potřebný
prohlížeč prezentace obsažen. Vhodné je mít také jednotlivé snímky prezentace uloženy ve formě bitmapových obrázků a zároveň
s nimi uložit na médium i potřebný prohlížeč (např. IrfanView).
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7.7

JAK ZOBRAZUJE PROJEKTOR?

Počátek rozvoje osobních počítačů v někdejším Československu, kdy
vrchol představoval mikropočítač Sinclair ZX-Spectrum nebo Sharp
MZ-800 a v našich školách převládaly mikropočítače IQ151, byl charakteristický tím, že zobrazovacími jednotkami těchto počítačů byly
běžné televizní přijímače. Důvod byl jednoduchý. Počítače v té době
byly neúměrně drahé a televizor byl prakticky v každé domácnosti.
Málokdo byl proto ochoten investovat značnou sumu ještě do zeleného nebo oranžového monochromatického monitoru.
Ani s nástupem prvních PC a operačního systému MS-DOS se příliš
nezměnilo. Monitory počítačů zůstávaly i nadále analogové, stejně jako videoprojektory z počátku devadesátých let dvacátého století. Teprve s rozvojem zobrazovacích jednotek na bázi LCD (Liquid Crystal
Display) se začaly uplatňovat dataprojektory, které zpracovávají digitální signál. Rozlišovací schopnost prvních displejů provozovaných na
zpětných projektorech a prvních dataprojektorů byla 640 × 480 px.
Později se rozlišovací schopnost zvýšila na (tehdy neuvěřitelných)
800 × 600 px. Rozlišení bylo výrobcem zobrazovací jednotky fixně
určeno a tomu se musel přizpůsobit výstup obrazové (dnes grafické)
karty počítače, jinak nebyl provoz systému možný.
V současnosti je situace zcela opačná. Dnes pracují grafické karty běžně s rozlišením Full-HD 1 920 × 1 080 px, speciální grafická pracoviště pro digitální filmové technologie 4K disponují rozlišením obrazu až
4 096 × 2 160 px, a dataprojektory dokáží za účinné pomoci digitálních konverzí zpracovat prakticky všechny signálové standardy. Ne
vždy je ale tato přednost skutečným přínosem.
Problematikou digitálních konverzí obrazových formátů a digitálních
korekcí obrazu se podrobně zabýváme od roku 1993. V rámci rekonstrukce učeben jsme realizovali výzkum přenosových vlastností videoprojektorů a dataprojektorů a možností jejich aplikací pro výuku technické grafiky. Pro instalaci byly zvoleny dataprojektory Philips cBright
XG1-Impact (obr.70), které ve své době představovaly špičku v kategorii přenosných dataprojektorů (cena cca 195 000 Kč).
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Obr.70 Projektor Philips cBright XG1-Impact

Výzkum jednoznačně prokázal, že nejen pro účely technické grafiky,
ale pro přesnost zobrazení obecně je nutné, aby rozlišení grafické karty počítače odpovídalo nativnímu (fyzickému) rozlišení projektoru.

640 × 480

800 × 600

1 024 × 768

1 280 × 1 024

Obr.71 Detaily zobrazení černé čáry 1 px pro různá rozlišení
projektor Philips cBright XG1-Impact, nativní rozlišení 1 024 × 768 px [84]

Při nastaveném rozlišení 640 × 480 px je na obrazu čára, která zaujímá šířku dvou obrazových bodů projektoru (obr.71). Horní řada má
v gradační stupnici hodnotu přibližně 15 % (černá = 0 %). Při nastavení rozlišení na hodnotu 800 × 600 pixelů lze pozorovat podstatnou
změnu promítaného obrazu. Základní černá čára o šířce 1 pixel byla
digitální konverzí doplněna nahoře světle šedou čárou, ta má základní čáru opticky rozšířit, ve skutečnosti ale snižuje ostrost obrazu.
Rozlišení 1 024 × 768 px přesně koresponduje s nativním (fyzickým)
rozlišením projektoru. Výsledkem shody je jediná černá čára na projekční ploše. Potvrzuje se tak požadavek i podmínka přenosu informací
mezi zdrojem a příjemcem [17]. Maximální rozlišení, které je projektor schopen zpracovat, je 1 280 × 1 024 px. Digitální konverze obrazu dosahuje již takového stupně, že původní originální černá čára je
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tvořena dvěma nekontrastními čárami. Světle šedou se světlostí přibližně 70 % a tmavě šedou se světlostí přibližně 40 %. Opticky kromě subjektivní ztráty ostrosti výrazně klesá i kontrast čáry vůči pozadí. Makrosnímky na obr.71 byly poprvé publikovány v práci [85].
Tříčipové LCD projektory (obr.72) jsou stále nejpoužívanější zobrazovací jednotkou jak ve školních, tak v komerčních instalacích. Jejich
rozlišovací schopnost je definována počtem bodů (pixelů) zobrazovacího čipu (obr.73). Kromě nativního rozlišení projektoru závisí na provedení zobrazovacích čipů také výsledná kvalita obrazu projektoru a
dosahované parametry. Optické vlastnosti čipů určují dosažitelný jas
a kontrast, jejich nastavení vůči optice potom ostrost obrazu a krytí
barev (konvergenci).

Obr.72 Zobrazovací jednotka 3LCD konferenčního projektoru Proxima
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Obr.73 Zobrazovací čip a sdružovací hranol před objektivem
konferenční projektor Proxima

V průběhu sedmnácti let jsme realizovali řadu ověřovacích měření a
srovnávacích testů s projektory Sanyo, NEC, Christie, Epson a dalšími.
Zatím poslední testy byly provedeny v červenci roku 2013 s moderním
přenosným dataprojektorem Epson EB-X6 (obr.74).

Obr.74 Přenosný dataprojektor Epson EB-X6

Při porovnání výsledků prvního a posledního testu (obr.71 a 75), mezi
nimiž uplynulo dvacet let, dojdeme k závěru, že v oblasti digitálních
konverzí obrazových formátů se prakticky nic nezměnilo. Paradoxně
nadále při projekci obrazu s vyšším než nativním rozlišením dochází
ke zdvojnásobení tloušťky čar při současné ztrátě kontrastu a sytosti
barev. Jediným případem, kdy nedochází ke ztrátě kvality obrazu se
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změnou formátu, je projekce obrazu, jehož rozlišení je celočíselným
podílem nativního rozlišení projektoru (například obraz 800 × 600 px,
promítaný při nativním rozlišení 1 600 × 1 200 px).

800 × 600
1 024 × 768
1 280 × 1 024
1 600 × 1 200
Obr.75 Detaily zobrazení čar 1 px pro různá rozlišení
projektor Epson EB-X6, nativní rozlišení 1 024 × 768 px
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Pokud respektujeme Komenského zásadu názornosti jako zlaté pravidlo didaktiky, je z výše uvedených příkladů zřejmé, že pro dosažení
nejlepších možných výsledků při projekci počítačového obrazu je nutné nekompromisně požadovat, aby nastavené rozlišení grafické karty
odpovídalo fyzické rozlišovací schopnosti projektoru nebo bylo jejím
celočíselným podílem.
Podobná situace jako při digitální konverzi obrazového formátu nastává při digitální korekci lichoběžníkového (trapézového) zkreslení, kdy
optická osa projektoru není kolmá k promítací ploše. U přenosných
projektorů je příčinou většinou jeho umístění na stolku a směrování
optické osy nahoru, v případě některých pevných instalací je příčinou
umístění projektoru na stěně a promítání z levé nebo z pravé strany
(obr.76).

Obr.76 Lichoběžníkové zkreslení obrazu při promítání zespodu
a při promítání z pravé strany

0%
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3%

6%
9%
25 %
50 %
Obr.77 Vliv lichoběžníkové korekce
rozsah 0 až 100 %

100 %
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Na obrázku 77 jsou detaily zobrazení svislé černé čáry o šířce 1 pixel,
při využití korekce lichoběžníkového zkreslení v rozsahu 3 %, 6 %,
9 %, 25 %, 50 % a 100 % u projektoru Philips cBright XG-1 Impact.
100 % odpovídá maximu dosažitelné korekce. Projektor umožňuje korigovat lichoběžníkové zkreslení ve dvaatřiceti krocích na obě strany.
Klasické tříobrazovkové analogové projektory používaly pro korekci
lichoběžníkového zkreslení faktickou změnu tvaru promítaného obrazu. Digitální projektory využívají pro korekci obrazu digitální konverzi
a zatemnění části pole zobrazovacích čipů (obr.78a, obr.78b). Jak
vyplývá makrosnímků, je působení digitálních konverzí a korekcí nezanedbatelným negativním faktorem optického přenosu informací.

a) 50 %
b) 100 %
Obr.78 Detail maskování bodů zobrazovací jednotky
lichoběžníková korekce 50 a 100 %

Při projekci složitějších obrazů a jemné grafiky (obr.79) potom vynucenou deformací obrazu vzniká tzv. moaré (obr.80), rušivé zabarvené
obrazce, které nemají žádnou souvislost s originálním obrazem a jsou
důsledkem přepočítávání obrazových řádků a sloupců na nižší rozlišení. Moaré nevzniká u projektorů, které mají optickou korekci trapézového zkreslení. Problémy se vznikem moaré ani se změnou rozlišení
neměly dříve používané CRT projektory.
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Obr.79 Zobrazení zkušebních rastrů pro kontrolu moaré bez korekcí

Obr.80 Moaré na projekční ploše při použití lichoběžníkových korekcí

Přesto se problému digitálních konverzí nevěnuje prakticky žádná pozornost. Na problémy s ní spojené není zákazník nijak zvlášť upozorňován. A to ani výrobci ani prodejci zobrazovací a projekční techniky.
Při nevhodné instalaci tak může zdánlivě špatný obraz vyvolávat u zákazníka dojem nedokonalosti či dokonce skryté vady projektoru.
Nepochopitelné ovšem zůstává, že problém obrazové digitální konverze přecházejí mlčením i autoři publikací, kteří se oblastí audiovizuální
didaktické techniky zabývají (např. [1], [23], [25], [82], [86]).
Domníváme se, že z didaktického hlediska je problém obrazové digitální konverze natolik závažný, že by mu měla být věnována patřičná
pozornost. Neopomenutelnou, ale opomíjenou, podmínkou kvalitního
promítaného obrazu je pečlivé a precizní nastavení monitoru počítače
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i projektoru. Nastavení je možné provést podle některého z testovacích obrazců (obr.81). Při správném nastavení musejí být obrazy na
monitoru počítače a na projekční ploše prakticky totožné.

Obr.81 Testovací obrazec NOKIA (základní)

Základní postup při nastavení monitoru a projektoru je následující.
1) Barevnou teplotu monitoru i projektoru nastavíme na 6 500 K.
2) Pomocí černobílé gradační stupnice nastavíme jas a kontrast tak,
aby byly jasně viditelné rozdíly v polích se stoupáním jasu po 10 %
(obr.82) a podíl osvětlenosti mezi černou a bílou byl 1 : 100.
Subjektivně tak, aby bílá byla bílá a černá byla černá. Uvedeného
poměru osvětleností lze v praxi dosáhnout velmi obtížně.
3) Sytost (barevný kontrast) nastavíme tak, aby barvy odpovídaly
gradační stupnici (červená a modrá jsou tmavé barvy).
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Obr.82 Gradační stupnice - pozitivní a negativní verze
při správném nastavení musí být rozlišitelná všechna pole
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7.8

PROBLÉMY OBRAZOVÉ PREZENTACE
PROFESIONÁLNÍCH KONSTRUKČNÍCH
PROGRAMŮ

V současné době používají vysoké a střední školy při výuce technických (ale i jiných) předmětů profesionální konstrukční a simulační
programy. V řadě případů využívají jejich volně šiřitelné demoverze
také základní školy. Význam moderního softwaru pro vývojové a konstrukční práce je nezpochybnitelný. Didaktické využití ovšem zcela
zákonitě naráží na řadu problémů. Všechny programy jsou navrženy
pro provoz na počítačových monitorech a použitá vektorová grafika
mnohdy nemá možnost libovolného nastavení tloušťky čar. Pracovní
plocha těchto programů obsahuje množství ikon, menu a pomocných
nástrojů, které jsou nezbytné pro konstrukční práci, ale ve vyučovacím procesu zbytečně rozptylují pozornost (obr.83).

Obr.83 Pracovní plocha programu AutoCad 2000
demo výkres dodávaný v instalaci programu AutoCAD 2000

Většinou si neuvědomujeme, že bez patřičných didaktických úprav a
bez správného nastavení monitoru a projektoru (viz kap.6.2) vypadá
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promítaný obraz úplně jinak než originál na monitoru. Na obr.84 je
ukázka zobrazení zatíženého nosníku v profesionálním programu IDA
-Nexis. Neměnné nastavení grafiky Nexisu zobrazuje všechny prvky
čarami o tloušťce 1 pixel a jejich určení je barevně rozlišeno. Převážně syté tmavé barvy (obr.84) na černém podkladu jsou poměrně
dobře viditelné na počítačovém monitoru při pozorovací vzdálenosti
60 cm. Pro projekci ale již tato kombinace nedává předpoklad dobré
viditelnosti. Příliš nepomůže ani záměna černého pozadí za bílé se
současnou změnou některých barev (žlutá/modrá, světlezelená/tmavězelená) (obr.85). Navíc tato úprava jde proti didaktickým zásadám.
Jedním z psychofyziologických jevů při projekci je zvětšování světlých
ploch (u analogových CRT projektorů je toto zvětšování fakticky měřitelné až v jednotkách procent). Naopak tmavé čáry se na světlém
pozadí zdají být tenčí a snadno zanikají.

Obr.84 Grafika programu IDA-Nexis
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Obr.85 Úprava zobrazení pro bílé pozadí

Až po relativně zdlouhavé úpravě původního obrázku získáme nový
obrázek, použitelný pro prezentaci pomocí projekční techniky, který
splňuje všechny didaktické požadavky (obr.86). V konkrétním případě
byly na sebe v grafickém programu Paintbrush nejprve navrstveny
stejné obrázky posunuté o jeden pixel vpravo. Nově vzniklý (horizontálně rozšířený) obrázek byl navrstven s posunem o jeden pixel
dolů a ve finální úpravě byly ještě upraveny některé detaily. Výsledkem provedených úprav je celkové zvětšení informační plochy obrázku až o 300 %! Při projekci se potom světlé čáry na černém pozadí
subjektivně ještě rozšíří.
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Obr.86 Obrázek upravený pro prezentaci studentům

Ani elektrotechnické programy na tom nejsou o nic lépe. Zobrazování
je, podobně jako u programů strojírenských a stavebních, založeno
na CAD systémech a nejnovější verze programů v sobě integrují knihovny ze všech technických oborů. Vzhledem k tomu lze předpokládat, a praktické zkušenosti to jenom potvrzují, že se budeme potýkat
se stejnými nebo podobnými problémy.
Typickým příkladem jsou simulátory elektrických obvodů Electronics
Workbench nebo Multisim. Na obr.87 je výřez schématu pásmového
filtru z programu EWB 5.12. Celé schéma je kresleno stejně silnou
čarou, na první pohled působí nepřehledným dojmem a popisný text
je na hranici čitelnosti. Přímou prezentaci takového schématu je třeba rázně odmítnout. Pokud má být schéma přehledné a čitelné, je
jeho úprava nezbytná.
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Obr.87 Výřez ze schématu EWB 5.12

Při úpravách byl opět využit grafický program Paintbrush (obr.88).
Texty jsou nyní tučným výrazným písmem a zesíleny byly také kontury operačních zesilovačů. Úprava celého schématu je časově náročná, ale didaktický efekt této úpravy je rozhodující.
Oprávněně lze vznést námitku, že schéma obsahuje příliš mnoho textu (např. poziční čísla). Zde záleží na tom, k jakému účelu budeme
schéma používat. Pro výklad obvodového řešení nejsou poziční čísla
nutná, použije se obvykle jednoduché číslování nebo se vynechá číslování i hodnoty součástek (obr.88). V celkovém schématu ale už poziční čísla i hodnoty být musí.
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Obr.88 Upravené schéma z obr.87 a principiální obvodové schéma bez popisu

Ještě větší problémy než EWB a Multisim připraví svým uživatelům simulátor silnoproudých obvodů The Constructor firmy CMH. Pracovní
plocha programu má neměnnou tmavošedou barvu (obr.89). Zobrazení tak ztrácí kontrast a tím i čitelnost nakresleného schématu.
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Pro dosažení potřebné názornosti a přehlednosti je nezbytné schéma
obvodu upravit (obr.90).

Obr.89 Pracovní plocha programu The Constructor 2001 (výřez)

Obr.90 Upravené schéma (Paintbrush)
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Všechny popsané úpravy pro zvětšení názornosti lze ale provést jen
pro statickou prezentaci programů. Pokud musíme uvedené programy
používat v dynamickém (pracovním) režimu, je zpravidla jedinou dostupnou možností pro dosažení vyhovující prezentace zvolit takovou
velikost obrazu, abychom se pohybovali nad hranicí kritického detailu. Dalším předpokladem je, že použitý projektor má dostatečně velký světelný tok na to, aby docílil potřebného kontrastu na projekční
ploše.
V praxi se ale snadno můžeme dostat do situace, která je v podstatě
neřešitelná. Rozsáhlé výkresy (už formát A3 představuje zobrazovací
problém) nelze běžným dataprojektorem jako celek prezentovat. Příkladem je situační půdorys elektrické instalace vytvořený v programu
PCschematicELautomation (obr.91). nebo drátový model reproduktorové soustavy firmy Meyer Sound vytvořený programem AutoCad
(obr.92). Není možné popsat všechny konstrukční programy používané
v praxi. Lze však tvrdit, že programy určené k přímé prezentaci při
výuce zatím neexistují.

Obr.91 Situační schéma elektrické instalace (PCschematic)
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Obr.92 Drátový model reproduktorové soustavy
(převzato z dokumentace fy Mayer Sound USA)

7.9

MOŽNOSTI DÍLČÍCH ŘEŠENÍ

Předcházející kapitola ukázala některé problémy při prezentaci profesionálních programů. Vzhledem k tomu, že se běžně pohybujeme na
hranici kritického detailu, vnímají diváci v prvních řadách obraz s hrubou strukturou. Jestliže chcete prezentovat tenké hladké čáry na projekční ploše, musíte zmenšit rozměr obrazového bodu pod hranici kritického detailu. Možným řešením je použití čtveřice projektorů, které
principiálně vychází z televizní "Barco" stěny a modulové stěny se zadní projekcí (obr.93).
Každý z dataprojektorů dostává přes digitální distributor signálu obraz odpovídající čtvrtině originálního obrazu, který je přepočítaný na
400% zvětšení. To znamená, že jeden pixel originálu představují čtyři
pixely promítaného obrazu. Jestliže zmenšíme kritický detail na polovinu potřebné hodnoty, zachová si takto vytvořený obraz nutnou rozlišovací schopnost na úrovni jednoho bodu, ale původní diskrétní
struktura obrazu již nebude pro diváky viditelná.
Poznámka:
Uvedené 400% zvětšení je plošné. Počítačem nastavené zvětšení je
200 % v horizontálním a 200 % ve vertikálním směru.
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Realizace tohoto systému je náročná jak po finanční, tak zejména po
technické stránce. Projektory musejí mít symetrické vyzařování kolem
optické osy, musejí být vybaveny dlouhoohniskovými objektivy s velkou hloubkou ostrosti a všechny musejí mít identické nastavení, aby
na výsledném obrazu nebylo patrné, že je složen z několika částí.

Obr.93 Princip skládání obrazu

Teoreticky je možné řadit projektory stejným způsobem jako se kdysi
řadily v tzv. Barco stěně televizní monitory. Takže je možné sestavit
obraz z devíti, šestnácti i více dílů. Pro ideální řešení má být každý
projektor přímo proti středu svého projekčního pole. Obrazy jednotlivých projektorů potom spolu musí být navázány s přesností 1 mm.
Dataprojektory proto není možné upevnit na standardní držáky, ale
musejí mít stabilní základové desky s možností nastavení přesné polohy rektifikačními šrouby. Návrh celé nosné konstrukce tak musí vycházet z požadavku dlouhodobé mechanické stability. Uvedené požadavky zpravidla překračují jak možnosti malých dodavatelských firem,
tak i velkých prodejců prezentační techniky. Nicméně realizace tohoto
projekčního systému je v praxi možná. Dalším způsobem, jak zvětšit
rozlišení obrazu, je skládání obrazové plochy z dílčích zobrazovacích
jednotek na principu tzv. telestěny (obr.94) z plazmových nebo O-LED
displejů. Běžné LCD (TFT) zobrazovače nejsou pro tyto účely vhodné.
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Obr.94 Skládání obrazu pomocí telestěny

Způsob řešení potřeby zvětšení kritického detailu v případě dynamických prezentací by byl možný sestavou čtyř dataprojektorů, z nichž
každý dostává tentýž obrazový signál a jejich obrazy jsou na projekční
ploše skládány stejně jako byl vytvořen obr.86 a 88, tedy s přesahem
jednoho pixelu. Požadavky na tento zobrazovací systém jsou prakticky totožné s předcházející variantou, pouze projektory musejí být
umístěny co nejblíže u sebe, aby byla zajištěna potřebná konvergence
jednotlivých projektorů a její nepřesnosti musejí být hluboko pod hranicí rozpoznatelnosti kritického detailu. Možnosti využití tohoto způsobu tvorby výsledného obrazu jsou výrazně determinovány použitým
grafickým prostředím.
Vzhledem k tomu, že na projekční ploše dochází k aditivnímu míchání
světla, lze použít výhradně černé nebo velmi tmavé barevné pozadí a
čáry ve světlých sytých barvách. Možné využití je např. u programů
IDA-Nexis, EWB, Multisim, PADS, Eagle, DQL, ProfiCAD, AutoCAD…
Uvažovat o realizaci tohoto systému má význam pouze v učebnách
s velkým časovým využitím těchto programů (např. pro školící střediska nebo odborné učebny).

153

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

8

AKUSTICKÝ PŘENOS INFORMACÍ

Hlavní informační tok ve vyučovacím procesu v současné době stále
představuje přenos informací akustickou cestou [87]. Vzhledem k tomu, že výklad či vysvětlení podávané učitelem k opticky přijímaným
informacím bude mít ve vyučovacím procesu vždy své nezastupitelné
místo, můžeme celkem reálně předpokládat, že ani v budoucnu neklesne podíl akustického přenosu na celkovém informačním toku pod
50 %. Proto je nezbytně nutné věnovat akustickému přenosovému
kanálu a jeho přenosovým vlastnostem výrazně vyšší pozornost než
bylo doposud běžné.
Pro akustický přenos informací je teoreticky vymezena oblast, jejíž
hranice jsou určeny frekvenčním pásmem 16 Hz až 20 kHz [88] a hladinami akustického tlaku od 0 dB do 140 dB. Reálně využívaná oblast
pro přenos akustických informací je v praxi z mnoha důvodů podstatně menší (obr.95).

Obr.95 Vymezení slyšitelných, hudebních a řečových signálů
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8.1

SLUCH V TECHNICKÝCH DATECH

Vnímáním zvuku a zkoumáním vlastností sluchu se zabývá samostatný vědní obor - fyziologická akustika. Bez dalšího zkoumání a odvozování přejmeme výsledky, které jsou publikovány v pracích našich
i zahraničních autorů (např. [71], [88], [89], [90]). Je nutné si uvědomit, že se jedná o statisticky získané hodnoty z rozsáhlých výzkumných souborů, které jsou platné přibližně pro 95 % populace. Proto
také proces vnímání zvuku vykazuje mnohdy značné individuální rozdíly. Vzhledem k tomu, že percepční vlastnosti sluchu, jako přijímacího zařízení akustických zpráv, lze statisticky popsat (definovat technické parametry), jsou tímto popisem determinovány současně jak
vlastnosti přenosového kanálu, tak vlastnosti zdroje zpráv [17].
Sluch obsáhne u zdravého jedince frekvenční pásmo 16 Hz až 20 kHz
(jsou popsány případy kdy pokusná osoba slyšela frekvence v pásmu
22 až 25 kHz). S věkem a s rostoucí hlukovou zátěží se práh slyšení
posouvá pro frekvence nad 4 kHz až o 30 dB. Muži jsou statisticky postiženi více než ženy [88] (obr.96). Varováním jsou v tomto směru výsledky výzkumu, který v roce 2003 provedla MUDr. Kabátová z KHS
Olomouc ve spolupráci s audiometrickým pracovištěm oddělení ORL
Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko [91].

Obr.96 Snižování prahu slyšení s věkem (4 kHz)
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Předmětem výzkumu byla kvalita sluchu středoškoláků, kteří alespoň
jednou týdně navštěvují diskotéky. Ze zkoumaného vzorku mělo 17 %
středoškoláků trvale snížený práh slyšení o 8 až 12 dB (což přibližně
odpovídá věku 40 let), 33 % trpělo občasným šuměním, hučením nebo pískáním v uších a 40 % udávalo pocit zalehlých uší. Extrémním
případem ze sledované skupiny byla dívka, jejíž sluch vykazoval citlivost na úrovni 50 % normálního sluchu.
Abychom zabránili devastaci sluchu, žáků i našeho vlastního, měli bychom mít neustále na zřeteli jeho fyziologické vlastnosti. Sluchový
vjem je frekvenčně závislý. Navíc se tato závislost mění s hladinou
akustického tlaku. Zvýšení citlivosti sluchu v okolí 4 kHz je způsobeno
jednak rezonancí zvukovodu (obr.97), jednak tzv. kompresní zónou
(pressure zone) před překážkou, kterou přestavuje hlava. Zvyšuje se
akustický tlak na vstupu zevního zvukovodu a tím i na ušním bubínku
[94].

Obr.97 Rezonance zvukovodu
(nárůst tlaku na ušním bubínku)

Dodnes jsou různými autory [92] publikovány Fletcher-Munsonovy
křivky stejné hlasitosti (obr.98a). Sýkora uvádí, že „pro praktické použití jsou vhodnější křivky podle Stevense “ [93] (obr.98b).
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a) Fletcher-Munsonovy
b) podle Stevense
Obr.98 Křivky stejné hlasitosti

Lidský sluch dokáže zpracovat akustický tlak v rozmezí sedmi řádů,
od 20 μPa do 65 Pa (hladina akustického tlaku 130 dB), za mezní
akustický tlak považujeme hodnotu 200 Pa (hladina akustického tlaku 140 dB). Aby sluch zvládl toto rozpětí, automaticky mění citlivost
v závislosti na hladině hlasitosti. Do úrovně 80 až 85 dB se citlivost
sluchu reguluje změnou napětí mezi sluchovými kůstkami (uvolňují
se vazby mezi nimi a citlivost klesá). Při vyšších hladinách hlasitosti
(nad 90 dB) už dochází k dočasnému snižování citlivosti sluchových
nervů. Při dlouhodobé a časté zátěži sluchového orgánu vysokými
hladinami hluku už regenerace citlivosti nedosahuje původních hodnot. Nastalá změna je trvalá, nevratná a v současné době bohužel
stále neléčitelná.
Používání vysokých hladin zvuku ale nemá v praxi žádné opodstatnění. Zdravý sluch dosahuje největší rozlišitelnosti právě při hladinách
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hlasitosti 75 až 85 dB (obr.99). Mimo uvedenou oblast akustického
tlaku, směrem k nižším i vyšším hodnotám, přesnost rozlišení (např.
srozumitelnost řeči) klesá [88].

Obr.99 Závislost srozumitelnosti řeči na její hlasitosti

a) analogový
b) laboratorní digitální
(pro orientační měření)
Obr.100 Zvukoměry pro měření hladiny zvuku
(převzato z katalogu fy Conrad Electronic)
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8.2

POSLECHOVÉ PODMÍNKY

Stejně jako pro přenos optických informací platí i pro přenos akustických informací stejný hlavní předpoklad pro správnou funkci přenosové soustavy [17]. Zdroj informací může produkovat pouze takové
zprávy, které může příjemce vyhodnotit. Pro akustický přenos z toho
vyplývá, že přenášené informace jsou determinovány oblastí slyšitelných signálů a fyziologií sluchu. Protože akustické signály mají jiné
podmínky šíření než signály optické, nevěnuje se jejich přenosu tolik
pozornosti. Jestliže optickému signálu postavíme do cesty pevnou neprůhlednou překážku, zamezíme jeho šíření. U signálů akustických
dochází k ohybu vln a signál překážku tzv. obejde. Lze dokázat, že se
jeho kvalita změní, ale díky adaptabilitě sluchu přenos informací pokračuje, i když s pozměněnými parametry.

8.2.1 ŘEČOVÝ SIGNÁL, SROZUMITELNOST
Frekvenční rozsah řečového signálu pokrývá téměř celé slyšitelné pásmo. Merhaut [88], stejně jako jiní autoři, udává pro řeč frekvenční
pásmo 60 Hz až 16 kHz. Při pohledu na výkonovou spektrální hustotu
řeči (obr.101) vidíme, že energetické maximum je ve frekvencích do
600 Hz, kde jsou základní tóny lidského hlasu. Základní tóny dávají
hlasu jeho rozhodující akustický výkon, ale jejich podíl na srozumitelnosti řeči je zanedbatelný (například při šepotu základní tóny v hlasu
zcela chybí). Potřebnou srozumitelnost řeči zajišťují zejména souhláskové formanty. Problematikou formantů se zabýval již v roce 1941
Hála [95], kdy stanovil průměrné formanty českých samohlásek. Merhaut [88] později určil formanty souhlásek, kde nejvyšší frekvenční
rozsah mají sykavky řady s a c. Základní formant těchto sykavek je
ve frekvenčním pásmu 5 kHz. Vyšší formanty dosahují k frekvencím
12 kHz a pro přechodové jevy souhlásek dosahuje frekvenční pásmo
až k 16 kHz.
Pokud považujeme didaktickou zásadu názornosti za stěžejní i pro
akustický přenos, je jedním z rozhodujících kritérií kvality akustického
přenosu srozumitelnost řeči, tedy rozlišitelnost hlásek, slabik, slov a
vět. Podle toho určujeme srozumitelnost hláskovou, slabikovou, slovní a větnou. Hláskovou srozumitelnost u akustického přenosu si lze
představit jako analogii kritického detailu u optického přenosu.
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Obr.101 Výkonová spektrální hustota plynulé řeči

Ztráta srozumitelnosti souhlásek, jak potvrzují zkušenosti akustiků,
fyziologů a lingvistů, přímo souvisí se ztrátou srozumitelnosti vůbec.
Za předpokladu, že rušivé signály (v přenosovém modelu komunikace se uplatňují právě v přenosovém kanálu) mají minimálně o 26 dB
nižší úroveň než užitečný signál, platí empirický vztah, odvozený pro
ztrátu srozumitelnosti souhlásek [96]

ZSS =

200 ⋅ T 2 ⋅ L2vp ⋅ n

(143)

V ⋅ Qv

kde T je doba dozvuku, Lvp vzdálenost zářič-posluchač, n počet akustických zářičů, které v daném místě rozhodnou měrou vytvářejí akustické pole (n přitom nemusí být celé číslo, čímž lze respektovat přínos
jednotlivých zdrojů), V objem prostoru a Qv činitel směrovosti zdroje.
Při využití tzv. dozvukové vzdálenosti Ld dostaneme vztah

⎛ Lvp
ZSS = 0,65 ⋅ T ⋅ n ⋅ ⎜⎜
⎝ Ld

⎞
⎟
⎟
⎠

2

(144)

Za předpokladu, že poslechové místo je ve vzdálenosti větší než π·Ld,
můžeme uvažovat, že ZSS má dále už konstantní hodnotu
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ZSS = 9 ⋅ T

(145)

Bližší vysvětlení uvedených veličin např. v [88], [90], [96].
Pro velmi dobrou srozumitelnost musí být ZSS menší než 5 %. Do
hodnoty ZSS = 8 % je srozumitelnost dobrá. Za vyhovující lze považovat srozumitelnost při ZSS do 15 %. Hodnoty ZSS nad 15 % jsou
potom již považovány za nevyhovující [96]. Pokud v přenosovém kanálu dojde k omezení šířky přenášeného pásma, dojde i ke zhoršení
srozumitelnosti. Na obr.102 jsou graficky uvedeny korekční činitele χd
pro omezení dolního konce pásma a χh pro omezení horního konce
pásma pro stanovení vlivu frekvenčního rozsahu na ztrátu srozumitelnosti souhlásek.

Obr.102 Průběhy korekčních činitelů ZSS

Jsou-li známy mezní frekvence přenosového kanálu (na nichž dojde
k poklesu úrovně přenášeného signálu o 3 dB) lze podle stanovit korigovanou hodnotu ztráty srozumitelnosti souhlásek ZSSK

ZSS K = 50 − χ d ⋅ χ h ⋅ (50 − ZSS)

(146)

Uvedený vztah platí pouze do hodnoty ZSS = 25 %.
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Dále lze přibližně stanovit slabikovou srozumitelnost S podle vztahu

S = 100 − 2 ⋅ ZSS K

(147)

a tu převést s využitím grafu (obr.103) na větnou srozumitelnost jako
výsledné hodnotící kritérium, kdy hodnoty V větší než 97 % zaručují
velmi dobrou větnou srozumitelnost. Při hodnotách V = 93-97 % je
větná srozumitelnost dobrá, v rozsahu V = 88-93 % se poslech již
stává unavujícím a při hodnotách V menších než 88 % považujeme
větnou srozumitelnost za nevyhovující. Pro vyučovací proces je zcela
oprávněné požadovat velmi dobrou větnou srozumitelnost, pro nenáročný výklad (povely, stručné informace) je postačující dobrá větná
srozumitelnost.

Obr.103 Závislost větné a slabikové srozumitelnosti

Pokud se jedná o přenos řeči technickými prostředky, považují autoři
starších publikací jako vyhovující přenosové pásmo 300 Hz až 3 kHz,
které odpovídá kvalitě telefonního přenosu. Za současného stavu reprodukční techniky nemá toto tvrzení již žádné opodstatnění. Moderní elektroakustická zařízení umožňují při správném návrhu přenos celého akustického pásma s potřebnou dynamikou.
Zjišťování míry srozumitelnosti řeči provádíme v zásadě dvěma metodami. Poslechovými testy a měřením indexu přenosu řeči (indexu sro162
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zumitelnosti) podle ČSN EN 60268-16 [97], která přejímá mezinárodní normu IEC 60268-16. Testy logatomické poznatelnosti představují
nejpřísnější kritérium kvality přenosu řečového signálu s největší rozlišovací schopností. Snaha o objektivní vyčíslení srozumitelnosti řeči
měřením se datuje již do roku 1940, kdy se v laboratoře firmy Bell začaly rozvíjet technologie měření pro určení srozumitelnost řeči na telefonních linkách. Dnes tyto metody představují propracované algoritmy, jako je SII (index srozumitelnosti řeči - speech intelligibility index)
a různé formy STI (index přenosu řeči - speech transmission index),
které vyčíslí srozumitelnost řeči na základě objektivního měření.
Základní princip měření STI spočívá ve vyzařování syntetického testovacího signálu (tzv. umělé řeči). Srozumitelnost řeči v daném prostoru se získá měřením tohoto signálu, který se vyhodnocuje tak, jak by
byl vnímán uchem posluchače. Na základě rozsáhlých výzkumů byly
určeny závislosti mezi kvalitou přijímaného signálu a výslednou srozumitelností řeči. Ty jsou implementovány do softwarové výbavy měřicí
techniky pro měření srozumitelnosti řeči některou metodou STI. Výsledkem je číslo mezi 0 (zcela nesrozumitelné) až 1 (vynikající srozumitelnost). Případně se výsledek udává v procentech. Norma definuje
tři metody měření indexu přenosu řeči [97]:
STI (Full STI) článek 3.5 - objektivní metoda pro odhad a měření
indexu přenosu řeči, při které se používá 14 modulačních kmitočtů
v rozsahu sedmi oktávových pásem.
STIPA článek 3.7 - index přenosu řeči pro veřejné ozvučovací systémy je metoda získaná použitím zestručněné verze metody STI,
ale přesto citlivá ke zkreslením nalezeným v akustice místnosti a/
nebo ve veřejných ozvučovacích systémech.
STITEL článek 3.8 - index přenosu řeči pro telekomunikační systémy je metoda získaná použitím zestručněné verze metody STI,
ale přesto citlivá ke zkreslením nalezeným v komunikačních systémech.
STIPA se používá jako přímá metoda. Měření srozumitelnosti je předepsáno normou pro nouzové zvukové systémy [98] nebo pro evakuační rozhlas [99], který se používá jak v rozsáhlých komplexech, tak
ve veřejných budovách, a tedy i školách. Koncepce měření srozumitelnosti metodou STI je založena na empirickém zjištění, že nejdůležitější informace, vztahující se ke srozumitelnosti řeči, nese kolísání
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(modulace, změny) úrovně řečového signálu [100], [101], [102]. Modulace řeči vyplývá z akustického oddělení slov, vět a fonémů, které
jsou základními prvky řeči.
Kolísání úrovně řečového signálu můžeme kvantifikovat jako funkci
modulace F, kdy se modulační frekvence pohybuje typicky od 0,5 Hz
do 16 Hz, s maximem modulace asi 3 Hz. Snížení srozumitelnosti považujeme za následek zhoršení modulace spektra přenosového kanálu, které koresponduje se snížením hloubky modulace na jedné nebo
více modulačních frekvencích a vypočítá se jako hodnota přenosu
modulace pro každé oktávové pásmo ve frekvenčním rozsahu řeči.
Metoda STI byla optimalizována a validována pomocí řečových srozumitelnostních testů pro širokou škálu rušivých jevů (zkreslení) v přenosových kanálech, ke kterým patří hluk, dozvuk, ozvěny, lineární a
nelineární zkreslení a procesy digitálního kódování.
Testovací signál STI používá parametry odvozené ze záznamu řeči.
Signál STI tvoří sedm oktáv hlukového pásma, které korespondují
s oktávovými pásmy od 125 Hz do 8 kHz. Každé pásmo je modulováno jednou nebo více modulačními frekvencemi v třetinooktávových
intervalech v rozmezí 0,63-12,5 Hz. Princip měření je uživatelsky jednoduchý. Zdroj zvuku, který simuluje řečníka, vyzařuje v daném prostoru zkušební signál s modulačním indexem mi (obr.104), kterému odpovídá okamžitá intenzita

I i = I i max ⋅ [1 + mi sin (2 ⋅ π ⋅ f m ⋅ t )]

(143)

Měřicí mikrofon (posluchač) přijme tento signál se zpožděním τ a se
(zpravidla) změněným modulačním indexem m0 < 1. Tomu potom odpovídá okamžitá intenzita na přijímací straně

I 0 = I 0max ⋅ [1 + m0 ⋅ sin (2 ⋅ π ⋅ f m ⋅ (t + τ ))]

(144)

Pro měření indexu přenosu řeči pomocí elektroakustických přenosových systémů je určena metoda STIPA (speech transmission index for
public address systems) používá pro každé ze sedmi oktávových pásem současně dvě jedinečné modulační frekvence [97]. Metoda STIPA
je zatím validována pouze pro spektrum mužské řeči a doba měření
je přibližně 15-20 s.
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Obr.104 Princip měření indexu přenosu řeči

Výpočtem jsme si ověřili, že konverzní křivku mezi hodnotami CIS a
STI (STIPA), podle ČSN EN 60849 [98] (obr.105), můžeme s vysokou
přesností aproximovat exponenciální funkcí

STI = 0,10196 ⋅ e 2,279 ⋅ CIS

(145)

s hodnotou spolehlivosti R2 = 0,9998 nebo pomocí polynomů třetího
a vyšších stupňů, např.

STI = 0,80308 ⋅ CIS3 - 0,28423 ⋅ CIS 2 +
+ 0,39115 ⋅ CIS + 0,090496

(146)

s hodnotou spolehlivosti R2 →1.

Obr.105 Konverze stupnic CIS/STI a STI/CIS
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Pro inverzní převod STI/CIS můžeme použít logaritmickou aproximaci

CIS = 0,4387 ⋅ lnSTI + 1,0018

(147)

2

s hodnotou spolehlivosti R = 0,9998 nebo polynom třetího stupně

CIS = 0,9647 ⋅ STI 3 - 2,5056 ⋅ STI 2 +
+ 2,6678 ⋅ STI - 0,1263

(148)

s hodnotou spolehlivosti R2 = 0,9997 pro hodnoty STI ≥ 0,25.
Na základě normovaných hodnot konverzních křivek různých metod
do CIS [98] jsme odvodili pro nás podstatné vzájemné konverze mezi
logatomickou poznatelností (LOG) a indexem přenosu řeči (STI). Konverzi z indexu přenosu řeči na logatomickou poznatelnost (obr.106)
lze s vysokou přesností aproximovat polynomem šestého stupně

LOG = -20,783 ⋅ STI 6 + 70,377 ⋅ STI 5 - 88,867 ⋅ STI 4 +
+ 50,558 ⋅ STI 3 - 13,606 ⋅ STI 2 + 3,6785 ⋅ STI - 0,3668

(149)

s hodnotou spolehlivosti R2 = 0,9999.

Obr.106 Konverze indexu přenosu řeči (STI) a logatomické poznatelnosti (LOG)

Pro inverzní převod, konverzi hodnot logatomické poznatelnosti na
index přenosu řeči, lze použít aproximaci polynomem šestého stupně
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STI = 56,881 ⋅ LOG 6 - 163,57 ⋅ LOG 5 + 181,03 ⋅ LOG 4 - 96,253 ⋅ LOG 3 + 25,062 ⋅ LOG 2 - 2,4058 ⋅ LOG + 0,2575

(150)

s hodnotou spolehlivosti R2 = 0,9956.
Index přenosu řeči pro učebny a posluchárny (pro vzdělávací proces
obecně) by měl podle [103] odpovídat logatomické poznatelnosti (slabikové srozumitelnosti) vyšší než 95 %. Výpočtem podle (150) a
zpřesněním podle (149) by měl být index přenosu řeči lepší než 0,75.
Tedy v kvalitativních pásmech A+ až A, což na orientační stupnici
odpovídá výborné srozumitelnosti (obr.107). Uvedená podmínka je
velmi přísná a pohybuje se na úrovni požadavků pro zvuková studia.
Zejména pro jazykové učebny by takové parametry měly být samozřejmostí.

Obr.107 Kvalitativní pásma a orientační stupnice míry srozumitelnosti
pro metodu STIPA

Norma ČSN EN 60268-16 v informativní příloze G - Příklady STI kvalifikačních skupin a typických aplikací [97] uvádí jako přípustnou hodnotu
pro učebny pásma A+ až D, tedy přípustný pokles indexu přenosu řeči
až k hodnotě 0,6, kde je podle orientační stupnice srozumitelnost hodnocena jako velmi dobrá (obr.107). Kontrola dle konverzních křivek
(obr.106) a rovnic (149) a (150) ukazuje, že logatomická poznatelnost
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klesá na hodnotu 85 %, což považujeme pro akustický komunikační
kanál vzdělávacího procesu za hodnotu přijatelnou u méně náročných
činností, ale nedostatečnou pro reprezentující a interpretující (výkladovou a vysvětlující) funkci mluveného slova. Argument, že i při 15%
poklesu slabikové srozumitelnosti je větná srozumitelnost téměř na
úrovni 100 % nepovažujeme za relevantní, to je možné do jisté míry
akceptovat pro opakovací hodiny, kdy jsou akustickým komunikačním
kanálem (prostorem učebny) přenášeny tzv. komplexní zprávy jejichž
obsah je posluchačům známý nebo alespoň povědomý [97]. Pro
komunikaci primárně neznámých pojmů je v rámci didaktických zásad zcela oprávněným požadavkem, aby v učebnách bylo dosahováno hodnoty logatomické poznatelnosti na úrovni až 98 %, což odpovídá hodnotě STI ≥ 0,85 [104]. V okamžiku, kdy hodnota STI začíná
klesat pod hodnotu 0,65 (přecházíme do pásma D podle obr.107) je
vhodné uvažovat o akustických úpravách daného prostoru. Akustické
řešení školních prostorů není jen otázkou učeben (i když tam by mělo
být prioritní), ale týká se tělocvičen, chodeb, atd. Akustické úpravy
jednak snižují relativně vysokou hladinu hluku, ale významně
přispívají i ke srozumitelnosti evakuačního rozhlasu (tzv. VA systém =
voice alarm system), u něhož je požadována srozumitelnost minimálně v pásmu F. Je skutečností, že řada i nově postavených škol není
evakuačním rozhlasem vybavena, a to ani v případě rozsáhlých areálů. Jak ukázal Chromý ve výzkumu realizovaném v letech 2011-2012,
není problematika dosažitelné srozumitelnosti řešena ani v tzv. referenčních projektech ani v běžné nabídce tzv. komplexního řešení učeben, a často chybějí i základní technické parametry nabízených komponent [105].
Ke konci roku 2013 jsme v rámci projektu specifického výzkumu realizovali řadu akustických měření s cílem ověřit možnosti měření indexu
přenosu řeči jako kvalitativního parametru přenosových vlastností poslucháren, učeben, přednáškových a konferenčních sálů a zjištění závislosti na vyzařovacích diagramech ozvučovacích systémů a nastavení
sálových korekcí. Měření nepotvrdila výpočtem stanovené předpoklady, přestože hodnocení poslechovým testem ukázalo diametrálně odlišné zvukové podání. Interpretace výsledků měření je značně problematická. Pomineme-li skutečnost, že STIPA je validována pouze pro
spektrum mužské řeči, naměřené hodnoty vytvářejí předpoklad pro
tvrzení, že normovaná metoda je necitlivá na frekvenční i vyzařovací
charakteristiky.
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Analýza citlivosti metody STIPA na šířku přenosového kanálu měla
ukázat, zda existuje souběh mezi reálně naměřenými hodnotami a
tzv. χ charakteristikami (obr.102), které se vztahem (146) udávají korekci pro ztrátu srozumitelnosti v procentech, v závislosti na omezení
přenášeného pásma. Analyzováno bylo 88 signálových vzorků s různým omezením přenosového pásma. Omezení formou analogového
filtru, například pásmová propust 500 Hz až 2,5 kHz (obr.203, příloha
E) a 700 Hz až 1,2 kHz (obr.204, příloha E), představuje potlačení formantové oblasti 4 kHz o 10/20 dB a podle (146) snížení srozumitelnosti 9,6/23,8 %. Vyhodnocení metodou STIPA však udává index přenosu řeči 0,97/0,91 a srozumitelnost (CIS) 99/96 %, což by pro praktické aplikace znamenalo, že standardní telefonní přenos zaručuje excelentní srozumitelnost řeči. S využitím extrémního útlumu programovatelných digitálních filtrů byla například realizována přenosová pásma
400 Hz až 2,5 kHz (obr.205, příloha E) a 630 Hz až 1,6 kHz (obr.206,
příloha E) s útlumem 60 dB v rozsahu 1/3 oktávy. Zjištěný index (STI)
přenosu řeči byl 0,68/0,51 a srozumitelnost (CIS) 83/71 %. V případě
nižšího útlumu, 30 dB v rozsahu 1/3 oktávy, byl pro shora omezené
pásmo na 1,6 kHz (obr.207, příloha E) zjištěn index přenosu řeči (STI)
0,89 a srozumitelnost (CIS) 95 % [106].
Výstupy dosavadních analýz naznačují, že měření indexu přenosu řeči
(přestože se jedná o normou stanovenou objektivní metodu) nelze
ztotožnit s logatomickými testy pro hodnocení přenosových vlastností
výukových prostorů. Zejména v oblasti jazykových učeben potom můžeme předpokládat fatální dopad akustiky učebny a vlastností přenosového kanálu na kvalitu výuky. Podle našeho názoru bude nezbytné
výzkum rozšířit o detailní analýzu měřicího a snímaného signálu ve
srovnání s výsledem validních logatomických testů, s cílem verifikovat
naměřené hodnoty s výsledky logatomických testů nebo navrhnout
úpravy měřicího systému tak, aby korelace výsledků signálového měření a logatomických testů byla co největší, v ideálním případě aby se
korelační koeficient ρCIS, LOG → 1.
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8.2.2 POSLECHOVÉ POLE
Kvalita sluchového vjemu významně závisí na vzájemné pozici (vzdálenosti) zdroj zprávy (vysílač, zářič [96]) - přijímač. Pro přenos optických informací je přímá viditelnost obrazu nezbytná. Z této podmínky
se odvozují pozorovací pole. Zvuk v uzavřeném nebo polouzavřeném
prostoru je naopak všudypřítomný a přímá viditelnost mezi posluchači a zdrojem zpráv není pro přenos akustických informací nezbytně
nutná. Do jisté míry toto platí i v plenéru. Proto při stanovení optimálního poslechového pole (plochy auditoria) obvykle vycházíme z jiných
požadavků než u optického přenosu. Prvním a základním požadavkem,
zejména pro školy, je dosažení maximální srozumitelnost řeči.
Akustické pole v uzavřeném prostoru je tvořeno třemi typy polí (obr.
104), v závislosti na vzdálenosti od zdroje, vyzařujícího akustický signál.

Obr.108 Průběh hladiny akustického tlaku v akustickém poli
(teoretický průběh, Ld je dozvuková vzdálenost)

Vjem v blízkém poli je dán pouze vlastnostmi zářiče a s výjimkou okolního hluku na něj akustika prostoru nemá prakticky žádný vliv. Akustický tlak v blízkém poli klesá u jednoduchých zářičů přibližně o 3 dB
při zdvojnásobení vzdálenosti. V případě složitých zářičů (např. u reproduktorových sloupů nebo akustických dipólů) může pokles vlivem
interferencí přesáhnout i 6 dB. Klasickým příkladem zářičů, které jsou
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speciálně konstruovány pro poslech v blízkém poli, jsou některé typy
používaných studiových monitorů, reproduktory a reproduktorové soustavy k počítačům.
Na obr.109 je ukázka změřené frekvenční charakteristiky poslechového monitoru IRIS RS 711-H v blízkém poli (50 cm od přední stěny monitoru, v ose vysokotónového systému) a ve vzdálenosti 4 m v bezodrazové komoře. Z uvedených charakteristik je zřejmá zásadní změna
přenosových vlastností na vzdálenosti zářič - posluchač, a to i v ideálních podmínkách (blíže např. Salava [107]).

Obr.109 Frekvenční charakteristiky poslechového monitoru RS-711H
převzato z firemních materiálů fy IRIS-Elektroakustika

Volné pole začíná za Fresnellovým prostorem a je omezeno dozvukovou vzdáleností Ld (viz obr.108). Pro volné pole je charakteristická
konstantní strmost poklesu hladiny akustického tlaku v závislosti na
vzdálenosti akustický zářič - posluchač. Orientačně lze dozvukovou
vzdálenost stanovit podle vzorce [90]

Ld = 0,141 ⋅ α ⋅ S ⋅ Q v ⋅ Qp

(151)

kde α·S je celková pohltivost prostoru, Qv činitel směrovosti zářiče a
Qp činitel směrovosti přijímače. Bližší podrobnosti o činitelích směrovosti jsou uvedeny např. v publikaci [108]. Při známém objemu prostoru V a době dozvuku T lze pro určení dozvukové vzdálenosti Ld použít vztah
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Ld = 0,057 ⋅

V
⋅ Q v ⋅ Qp
T

(152)

Ve volném poli se uplatňuje především tzv. primární vlna šířící se od
zářiče, zatím co odražené (sekundární) vlny mají oproti primární vlně
menší akustický tlak. Pro přenos řečového signálu je výhodné (podle
řady autorů) umístit poslechová místa do oblasti volného pole. Tento
požadavek lze zajistit buď zkrácením doby dozvuku nebo zvětšením
činitele směrovosti zářičů, přičemž nejúčinnější je kombinace obou
způsobů. Právě toho současná moderní elektroakustika využívá.
Za hranicí dozvukové vzdálenosti se vytváří tzv. difúzní pole. Difúzní
pole je pole odražených vln po mnohonásobných odrazech, hustota
akustické energie je v difúzním poli stálá. Důsledkem toho je prakticky konstantní hladina akustického tlaku, která není závislá na místě
poslechu (viz obr.108), pokud neuvažujeme oblasti tlakového zvýšení
(pressure zone). Tyto oblasti se vytvářejí v blízkosti málo pohltivých
stěn a překážek v prostoru.
Ztotožníme-li, z technického hlediska, didaktickou zásadu názornosti ve
vyučovacím procesu se srozumitelností řeči v akustickém přenosovém
kanálu, lze, na základě vztahu (145) a při respektování požadavku
ZSS ≤ 5 %, stanovit maximální dobu dozvuku v difúzním poli na Td =
556 ms.

Obr.110 Porovnání optimální a vypočítané doby dozvuku
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Při srovnání s optimální dobou dozvuku podle ČSN 76 0527 pro prostory pro přenos řeči (obr.110) je vypočítaná doba dozvuku výrazně
kratší. Běžně uváděné optimální doby dozvuku pro řeč byly stanoveny na základě rozsáhlých subjektivních hodnocení koncertních a jiných
sálů. Stěžejní prací v této oblasti je dodnes citovaný Beranek [109] a
jím uvedené hodnoty přebírají další autoři do svých publikací. V rámci
možností se v současné době dává u řečového signálu přednost srozumitelnosti před optimální dobou dozvuku, pokud není možné umístit poslechová místa do oblasti volného pole.
Posuzování akustiky učebny bychom měli začít orientačním určením
doby dozvuku a dozvukové vzdálenosti. Pro výpočet doby dozvuku
existuje řada metod a vztahů. Jednoduchý Sabineův vztah

TS =

0,164 ⋅ V
A

(153)

kde TS je doba dozvuku podle Sabinea, V objem prostoru a A celková
pohltivost, dává přijatelné výsledky pro doby dozvuku asi nad 2 s. Výhodou Sabineova vztahu je jeho jednoduchost, nevýhodou malá přesnost pro krátké doby dozvuku. Pro doby dozvuku do 2 sekund s praxí
lépe souhlasí Eyringův vztah, který respektuje střední volnou dráhu
zvuku

TE =

0,164 ⋅ V
− S ⋅ ln(1 − α s )

(154)

Ve vztahu (154) je TE doba dozvuku podle Eyringa, V objem prostoru, S plocha stěn (obecně plocha pohlcující zvuk) a αs střední činitel
zvukové pohltivosti. Oba vztahy jsou uvedeny pouze z vývojového
hlediska.
S využitím počítačové podpory není problémem používat pro výpočet
doby dozvuku Millingtonův vztah, který respektuje i značně nerovnoměrné rozložení jednotlivých pohltivých povrchů v daném prostoru.
Millingtonův vztah se dříve používal pro svoji složitost a náročnost výpočtu spíše výjimečně.

0,164 ⋅ V

TM =
4δV −

n

(155)

∑ S i ⋅ ln(1 − α i )
i =1
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V Millingtonově vztahu (155) je TM doba dozvuku podle Millingtona,
V objem prostoru, Si plocha daného pohlcujícího materiálu a αi činitel
pohltivosti tohoto materiálu. Aditivní člen 4δV respektuje útlum zvuku
šířením ve vzduchu.
Pro snadnou praktickou aplikaci Millingtonova vztahu pro výpočet doby dozvuku byl vytvořen program Akustika v.1.2. Principiálně vychází
z programu Akustika v.1.0 [110]. Program je napsán v MS-Excel 2000.
Základ jeho databáze je převzat z publikace [96]. Byly však vynechány
dnes již nepoužívané akustické obklady Akulit a Akuplat, ale současně byly do databáze doplněny špičkové akustické materiály dodávané
firmou Soning Praha. Je tudíž možné provést návrh úprav s novými
akustickými materiály, porovnat výsledky s původními hodnotami a
optimalizovat parametry prostoru pro daný účel. Platnost Millingtonova vztahu je omezena na relativně málo členité prostory, do kterých
učebny a posluchárny většinou patří. V případě extrémně plochých
prostorů, jejichž výška je mnohem menší než jejich délka a šířka, a také v prostorech s velkými překážkami pro šíření zvuku je potřeba zvolit
jiný postup výpočtu (Kuttruff, Craemer, Kraak).
Dozvukovou vzdálenost (předěl mezi volným a difúzním polem) určíme podle vztahu (152). Budeme-li pro výpočet uvažovat učitele jako
zdroj signálu a žáka (studenta) jako přijímač, můžeme pro určení dozvukové vzdálenosti použít vztah

Ld = 0,1275 ⋅

V
TM

(156)

Ld je dozvuková vzdálenost, V objem prostoru a TM doba dozvuku podle Millingtona.
Program Akustika v.1.2 umožňuje kromě výpočtu doby dozvuku i výpočet dozvukové vzdálenosti, čistoty přenosu (pro řeč nebo hudební
signál) a ztráty srozumitelnosti souhlásek. Všechny výsledky jsou zná
zorněny graficky včetně frekvenčních závislostí v pásmu 125 Hz až
4 kHz.
Čistota přenosu patří mezi tzv. energetická kritéria akustičnosti prostoru. Byla definována Haasem a dalšími autory na základě statisticky
určovaných průměrných hodnot podílu energie, která dorazí k poslu-
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chači v prvních 50 až 80 ms. Z obecných vztahů (uvedených v [89],
[96], [90]) byly odvozeny následující vztahy pro čistotu přenosu C

pro řeč

⎛ Ld
⎜
⎜ Lzp
C r = 10 ⋅ log ⎝

2

−
⎞
⎟ +1− e
⎟
⎠

e

pro hudbu

⎛ Ld
⎜
⎜ Lzp
C h = 10 ⋅ log ⎝

−

0, 69
TM

(157a)

0, 69
TM

1,1

2

−
⎞
⎟ + 1 − e TM
⎟
⎠

e

−

1,1
TM

(157b)

v nichž je e Eulerovo číslo (základ přirozených logaritmů), Ld dozvuková vzdálenost, Lzp vzdálenost zářič posluchač, a TM doba dozvuku
podle Millingtona. Pro vyhovující hodnocení daného prostoru má platit

C r ≥ +3 dB

(158a)

C h ≥ +1,6 dB

(158b)

Ztrátu srozumitelnosti souhlásek, jedno z hlavních kritérií hodnocení
prostoru, určíme ze vztahů (143) a (144). Získanou hodnotu podle
potřeby zkorigujeme na výslednou ZSSK v závislosti na šířce přenášeného pásma podle vztahu (146). Program akustika předpokládá, že cílem případných akustických úprav prostoru učebny je dosažení maximální možné srozumitelnosti řeči. Z tohoto důvodu s korekcemi podle
vztahu (146) nepočítá.
Při návrhu ozvučovacího systému vycházíme z reálných potřeb a předpokládaného využití prostoru (vyučovací proces, vzdělávací kurzy, prezentační a marketingové akce, kongresy, konference…). Základem je,
jak už bylo řečeno v úvodu, velmi dobrá srozumitelnost řeči a při používání zvukových ilustrací zvuk odpovídající realitě. Prvořadé řešení
ozvučovacího systému v případě tzv. multifunkčních sálů by mělo vycházet z nejnáročnějších požadavků. Vzhledem k ekonomickým tlakům
ale bude významnou roli hrát časová vytíženost daného prostoru pro
konkrétní typ akcí.
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8.3

OZVUČOVACÍ SOUSTAVY

V současné době neexistuje ucelená publikace typu monografie, která by reflektovala moderní trendy v oblasti elektroakustiky a ozvučování. V Československu byly za uplynulých 50 let vydány pouze dvě
rozsáhlé monografie. První byla Merhautova Příručka elektroakustiky
[88] z roku 1964. Druhou a zároveň poslední tuzemskou publikací byla
Smetanova Praktická elektroakustika [90] z roku 1981. V zahraničí je
situace obdobná. Informace o nových trendech v oblasti elektroakustiky a ozvučování jsou rozptýleny v konferenčních materiálech, firemních publikacích a výzkumných zprávách, které mnohdy mají charakter interních materiálů a nejsou běžně publikovány. Tato kapitola proto
představuje pokus o syntézu dostupných teoretických poznatků ze
starších uznávaných monografií, z nových firemních materiálů a praktických zkušeností získaných za více než třicet pět let praxe v oblasti
elektroakustiky.
Hlavním úkolem ozvučovací soustavy je distribuce akustického signálu v požadované kvalitě na všechna místa auditoria. Pokud použijeme
ozvučovací systém pro zvětšení dosahu hlasu učitele, musíme si uvědomit, že primárním cílem našeho snažení není zvýšení hladiny hlasitosti, ale její vyrovnání pro všechna poslechová místa. Stejně tak není
nutné obdařit přednášejícího dunivým, burácejícím, ale nesrozumitelným hlasem. Ideální stav v ozvučovaném prostoru nastane v případě,
že reprodukce zvuku přesně odpovídá originálu. V profesionální praxi
je podle Kubáta tento požadavek zpravidla prvořadý a takovému nastavení se říká „nastavení na hlasovou podobu “ [92]. Jak uvádí Smetana [96] „Nejlepší ozvučovací soustava je taková, že si její existenci
posluchač v podstatě ani neuvědomuje.“ Doba digitálních technologií
umožňuje vybavit učitele bezdrátovým UHF mikroportem a řešit celou
ozvučovací soustavu jako bezobslužnou, s dlouhodobou provozní spolehlivosti. Eliminátory zpětné vazby do značné míry potlačují riziko tzv.
houkání i při značně proměnlivých akustických podmínkách, kompresory potlačují nežádoucí hluk a udržují vyrovnanou hladinu hlasitosti
při zachování potřebného dynamického rozsahu. Třetinooktávové (terciové) nebo víceparametrické equalizéry zajistí přizpůsobení frekvenčního průběhu celé přenosové cesty danému prostoru - tzv. sálové korekce. Typické blokové schéma ozvučovací soustavy, řešené tímto
způsobem, je na obr.111. Na vstupní zesilovač je přes eliminátor zpětné vazby připojen učitelský mikroport - bezdrátový mikrofon (před176
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nostně náhlavní dynamický nebo elektretový s kulovou charakteristikou) nebo je na vstup připojena modulační linka jiného zdroje signálu
(video, DVD, PC atd.). Následuje kompresor/limiter, vždy v kombinaci
s expanderem dynamiky, sálové korekce, výkonový koncový zesilovač
a reproduktorové soustavy.

Obr.111 Blokové schéma ozvučovacího systému
(EZV - eliminátor zpětné vazby, C/L - kompresor/limiter vč. expanderu dynamiky,
EQ - sálové korekce, KZ - výkonový zesilovač, RS - reproduktorové soustavy)

8.3.1 JEDNOKANÁLOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY
Podle instalace reproduktorů v prostoru dělíme ozvučovací soustavy na
centrální a decentrální. Pro dokonalý přenos řečového signálu plně
postačuje klasický jednokanálový (monofonní) přenosový systém. Při
správném návrhu dosahuje jednokanálový přenos s centrálním zářičem
vynikajících výsledků. Nespornou výhodou monofonního systému je,
že jeho návrh a provedení lze zcela podřídit požadovanému účelu a
použít uspořádání, které u jiných přenosových systému není možné
(obr.112).

Obr.112 Uspořádání monofonního systému s centrálním zářičem
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Námitka, že monofonní zvuk je krokem zpátky, svědčí o neznalosti
problematiky akustického přenosu. Monofonní systém, osazený jediným centrálním zářičem dosahuje, díky hodnotě n = 1, jak je možné
odvodit ze vztahů (143) a (144) pro ztrátu srozumitelnosti souhlásek,
poloviční ztráty srozumitelnosti ve srovnání se stereofonním dvoukanálovým ozvučením. Ztráta srozumitelnosti bude větší i tehdy, pokud
budeme stereofonním zařízením reprodukovat monofonní signál a
dojde k vytvoření tzv. fantomového zářiče (obr.113).

Obr.113 Vznik fantomového zářiče

Pro každou ozvučovací soustavu jsou determinujícím kritériem audiovizuální chybové úhly. Určují se v horizontálním i vertikálním směru a
vyjadřují velikosti úhlů, které svírají spojnice ucha posluchače s reálným zvukovým zdrojem (řečník, hudebník, atd.) nebo s jeho obrazem
na projekční ploše a sluchově lokalizovaným zdrojem (reproduktor)
v případě, že ozvučovací soustava nerespektuje zákon první vlnoplochy (obr.114).
Přípustné audiovizuální chybové úhly jsou určeny hodnotami ϑH = 10°
v horizontální a ϑV = 30° ve vertikální rovině. Pro extrémně nepříznivé
případy jsou mezní úhly uváděny v rozsahu do ϑHmax = 20° a ϑVmax =
50°. Pokud ovšem první zvuková vlnoplocha dorazí k posluchači ze
směru pohledu na zdroj zvuku, může mít další vlnoplocha, přicházející se zpožděním 5 až 30 ms, audiovizuální chybové úhly až ϑH(II) =
40° v horizontální a ϑV(II) = 60° ve vertikální rovině. Intenzita druhé
vlnoplochy potom může být i o 6 až 10 dB vyšší.
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a) ve vertikální rovině
b) v horizontální rovině
Obr.114 Audiovizuální chybové úhly

Decentrální ozvučovací soustavy (obr.115) byly dříve často používány
pro svoji zdánlivou konstrukční jednoduchost a relativně nízké pořizovací náklady. Množství reproduktorů s malým výkonem bylo rozmístěno v ploše auditoria. Rozložení výkonu do velkého počtu zářičů poskytovalo decentrální ozvučovací soustavě poměrně vysokou stabilitu
a odolnost vůči akustické zpětné vazbě.

Obr.115 Decentrální ozvučovací soustava
oblasti: v poli jednoho zářiče
, bez přímého signálu
, směšování

Nevýhodou decentrálního ozvučení jsou především velké chybové
audiovizuální úhly a oblasti, v nichž bez zpoždění sekundární zvukové
vlny dochází ke směšování signálů různých zářičů. Z toho důvodu levné decentrální ozvučovací soustavy ustupují mnohem dražším, ale
z hlediska přenosu kvalitnějším soustavám centrálního ozvučení. Svůj
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význam si decentrální ozvučení zachovává v technice ozvučování rozsáhlých ploch (městský rozhlas, stadiony) a velkých prostorů s extrémně dlouhou dobou dozvuku (kostely, nádražní haly). V kombinaci se
sektorovým ozvučením, kdy jednotlivé zářiče dostávají zpožděný signál podle své vzdálenosti od primárního zdroje, nebo při využití akustických dipólů může decentrální ozvučovací systém zajistit jinak nedosažitelnou rovnoměrnost hladiny akustického tlaku. Někdejší strahovský spartakiádní stadion byl světovým unikátem mimo jiné i v dokonale zvládnuté technice decentrálního ozvučení.

Obr.116 Ozvučení padající vlnou

Pro velké prostory, zejména pro úzké a dlouhé přednáškové sály lze
s výhodou využívat dnes neprávem opomíjené ozvučení tzv. padající
vlnou (obr.116). Ve stropu auditoria s velkou akustickou pohltivostí je
instalována poměrně hustá síť zářičů, které pracují s relativně malým
akustickým výkonem. Podlaha a vlastní auditorium mají mít činitel
akustické pohltivosti α větší než 0,5. Zabrání se tak odrazům zvukových vln a nežádoucímu směšování signálů. Padající vlna dokáže při
kvalitním návrhu nezbytných akustických úprav i vlastní ozvučovací
soustavy zajistit subjektivně příznivý vjem zvuku, který má charakter
difúzního pole bez rušivého působení jinak velkých audiovizuálních
chybových úhlů.

8.3.2 VÍCEKANÁLOVÉ PŘENOSOVÉ SYSTÉMY
S dynamickým rozvojem stereofonie na konci 60. let minulého století
bylo nutné zásadně přehodnotit přístup k ozvučovacím systémům. Základem byla snaha přenést zvuk tak, jak ho slyšíme v reálných podmínkách, tedy s možností směrové lokalizace a vysokou věrností (High
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Fidelity). Nejjednodušším řešením je dvoukanálová stereofonie. Klasické uspořádání je vhodné pouze pro menší prostory a malý počet posluchačů (obr.117). Už stereofonní ozvučení běžného obývacího pokoje
s plochou 20 až 40 m2 je problém, má-li mít uspokojivý vjem více posluchačů. Plocha optimálního stereofonního poslechu je podle Merhauta a Ohlsona [88] omezena hyperbolickým průběhem
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(159)

Proměnná b je tzv. stereofonní báze (vzdálenost mezi reproduktory).
Za ideální poslechové místo je považován vrchol rovnostranného (nebo rovnoramenného) trojúhelníka, jehož základnu tvoří reproduktory.
Pro lokalizaci zdroje zvuku využívá sluch oblast Haasova jevu (podrobně např. v [90] nebo [111]. Pro směrovou lokalizaci jsou rozhodujícím faktorem časové rozdíly v doběhu akustické vlny k levému a pravému uchu. Méně významné jsou pro směrovou lokalizaci rozdíly intenzit zvuku dopadajícího na obě uši.

Obr.117 Klasické stereofonní uspořádání

Jednou z řady technických podmínek komerčního stereofonního přenosu je slučitelnost s přenosem monofonním. Tato podmínka je determinující, a to do takové míry, že se v zájmu slučitelnosti stereofonních snímků prakticky bezvýhradně používá pouze intenzitní stereofonie. Východiskem intenzitní stereofonie je van de Boerův graf středové
lokalizace (obr.118). Z uvedeného grafu vyplývá, že oblast praktické181
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ho použití intenzitní stereofonie je ohraničena hodnotami Δt ≤ 5 ms
pro maximální časový rozdíl a ΔL ≤ 10 dB pro maximální přípustný
rozdíl akustických tlaků.

Obr.118 Van de Boerův graf středové lokalizace

Šířku a poslechového pásu v dané vzdálenosti L a z toho vycházející
použitelné poslechové pole lze pro intenzitní stereofonii odvodit podle
Smetany ze známé šířky stereofonní báze b a vzdálenosti L posluchače od základny báze podle vztahu [96]

a=

Δt ⋅ c
2⋅ L
cos arctg
b

(160)

kde Δt = ± 2,5 ms a c je rychlost zvuku ve vzduchu (typicky 343 m/s).
Obr.119 vyznačuje přijatelná poslechová pole pro intenzitní stereofonii
při stereofonní bázi b = 1, 2 a 5 m. Z jednotlivých vyznačených ploch
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je zřejmé, že takto koncipovaný stereofonní systém je pro standardní
učebny a velká auditoria prakticky nepoužitelný. Vyhovující stereofonní
poslech má při šířce stereofonní báze b = 1 m jen 14 % žáků. Při šířce
báze b = 2 m 31 % žáků a při šířce báze b = 5 m 47 % žáků. Přitom
oprávněným požadavkem je vyhovující stereofonní poslech minimálně
pro 85 % žáků. Z uvedených skutečností je zřejmé, že jak televizní
stereofonní přijímače, tak ostatní stolní i přenosné stereofonní přístroje
nejsou schopny zajistit požadovanou kvalitu vjemu akustického signálu ani na ploše obývacího pokoje. Chceme-li zajistit vyhovující stereofonní poslech pro většinu auditoria, musíme pro ozvučení použít některý z vícekanálových systémů.

Obr.119 Plochy stereofonního poslechu pro různé stereofonní báze
intenzitní stereofonie

Kina používala čtyř až šesti kanálový přenos již v šedesátých letech
dvacátého století. Už tehdy bylo akustikům jasné, že dva přenosové
kanály pro velká auditoria nestačí. Kromě filmových zvukových systémů (čtyřkanálový Cinemascope, šestikanálová Cinerama) tak vznikaly
i úpravy klasického dvoukanálového systému. Např. pomocný střední
kanál vytvořený součtem levého a pravého kanálu, doplňkové vykrývací soustavy, atd., jejichž úkolem bylo rozšířit počet míst s dobrým
poslechem (blíže např. [88] a [107]).
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V roce 1986 jsme na Pedagogické fakultě v Hradci Králové prakticky
odzkoušeli možnost stereofonního ozvučení menší učebny (cca 60 m2)
dvojicí reproduktorových soustav umístěných vždy v rohu čelní a boční
stěny, které byly směrovány podél bočních stěn dozadu (obr.120).
Stěny učebny byly obloženy v celé výšce špičkovými lamelovými akustickými obklady FeAl s činitelem pohltivosti α = 0,98 v celém přenášeném frekvenčním pásmu. Použitím FeAlu tak vznikl téměř bezodrazový plenérový prostor. Podle subjektivního hodnocení posluchačů to
byla učebna s příznivě vnímaným zvukem, který působil prostorovým
dojmem a přes značná omezení zachovával alespoň částečnou směrovou lokalizaci zdrojů zvuku v 80 % míst auditoria.

Obr.120 Experimentální ozvučení přetlumené učebny

V současné době je standardem vícekanálového přenosu profesionální systém Dolby®. Analogové Dolby Stereo a Dolby Stereo - Spectral Recording a digitální Dolby Digital a Dolby Digital - Surround EX.
Kromě systémů Dolby Stereo jsou k dispozici ještě systémy Ultra Stereo (používaný takřka výhradně v USA), DTS (Digital Theatre Sound)
a SDDS (Sony Digital Dynamic Sound). Základní uspořádání přenosové soustavy Dolby, které je použitelné i pro DTS a SDDS, je na obrázku 121. Všechny uvedené systémy zaručují při správném návrhu odpovídající zvukový vjem pro více než 90 % poslechových míst. Lze využívat také komerční systémy Dolby Surround, Dolby Surround Pro-Logic
a Dolby AC-3, ovšem s podmínkou, že jsou provozovány s profesionálními procesory Dolby.
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Standardní vícekanálový přenosový systém 5.1 má tři hlavní přenosové kanály L, C, R (left/levý, center/střední, right/pravý), dva efektové
kanály SRL a SRR (surround, okolí) a pomocný subbasový kanál SW
(subwoofer). Výchozí požadavky pro vícekanálové přenosové systémy jsou stanoveny normou ČSN 19 8011 [62]. Bližší specifikaci uvádí
rovněž Folvarčný [112], [113] a manuály firmy JBL [114].
Uvažovat o ozvučení učeben systémem Dolby nemá, alespoň prozatím,
zásadní význam. Výukový pořad, který by byl vytvořen s prostorovým
zvukem, je prozatím výjimkou. Navíc je každý zvukový záznam Dolby
Stereo (A, SR i Digital) plně kompatibilní s monofonní reprodukcí.
Vzhledem k dosavadním cenám zvukové postprodukce Dolby lze předpokládat, že v oblasti zvukové tvorby výukových programů nedojde
v blízké době k výrazné změně. Naopak u multifunkčních sálů může
být požadavek kinoformátového ozvučení naprosto oprávnění. Návrh
ozvučovací soustavy se vždy musí provést pro konkrétní prostor a jeho podrobné zpracování by svým rozsahem přesáhlo rámec této monografie. Podrobné informace jsou uvedeny například v publikacích
[88], [90], [94], [96], [115].

Obr.121 Základní uspořádání reprodukčního systému 5.1 Dolby

Vzhledem ke zcela specifickým požadavkům kladeným na ozvučovací
systémy učeben a velkých auditorií obecně (kdy např. zatížení vysokotónových reproduktorů je desetkrát vyšší než u domácích aparatur)
nelze tyto konstruovat na bázi tzv. spotřební (komerční) techniky. Za
předpokladu, že pomineme jiné problémy, zůstanou zásadním podstatným problémem právě možnosti korekce frekvenčního průběhu.
Spotřební elektronika zpravidla používá výrobně jednoduché a subjek185
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tivně velmi účinné korektory typu Baxandall, které ale jsou pro účely
ozvučovací techniky prakticky téměř nepoužitelné (obr.122). Úkolem
sálových korekcí je přizpůsobení reprodukčního řetězu danému prostoru a vyrovnání přenosové charakteristiky od zdroje k příjemci informací - posluchači.

Obr.122 Typické frekvenční charakteristiky korektoru Baxandall

Pokud chceme dosahovat profesionálních výsledků, musíme používat
profesionální nebo alespoň poloprofesionální techniku. Ale ani ta nedokáže v akusticky nevhodných podmínkách při neodborném návrhu
a věci neznalé obsluze docílit žádaného výsledku. Navíc panuje mylná
představa, že profesionální technika je neúměrně drahá. Není to tak
docela pravda. V řadě případů je profesionální technika cenově srovnatelná s kvalitním komerčním zařízením.

8.4

PODMÍNKY DOBRÉ SLYŠITELNOSTI

Pod pojmem podmínky dobré slyšitelnosti chápeme technicky definované parametry, které zajistí většině posluchačů subjektivně příjemný
akustický vjem. Při porovnání akustického a optického přenosu nalezneme výrazné rozdíly. Optický přenos využívá elektromagnetické záření s vlnovými délkami v rozsahu jednoho řádu. Akustický přenos využívá mechanické vlnění s vlnovými délkami v rozmezí od 21,5 m do
17 mm, což představuje rozsah tří řádů. Z toho vyplývají odlišnosti pro
stanovení podmínek dobré slyšitelnosti (z didaktického hlediska názornosti) akustického signálu. Vzhledem k vlnovým délkám je pro akus186
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tický přenos nejkritičtější právě oblast vysokých frekvencí. V oblasti
centimetrových vlnových délek je možné do značné míry ztotožnit po
formální stránce podmínky přenosu optických a akustických informací.
Tab.17 Veličiny pro vztahy související s akustickým přenosem
veličina

popis

jednotka

poznámka

HP

výška sedícího diváka

[m]

HP = 1,40 m

HSL

výška osy ucha

[m]

HSL = 1,25 m

HS

stínící výška

[m]

HS = 0,15 m

hR

instalační výška zářiče (akustické osy)

[m]

L1

odstup první řady od zářiče (reproduktoru)

[m]

Ls

rozestup řad

[m]

L

vzdálenost poslední řady od zářiče

[m]

LE

vzdálenost středu poslechové elipsy

[m]

aE

příčná poloosa poslechové elipsy

[m]

bE

podélná poloosa poslechové elipsy

[m]

SE

plocha poslechové elipsy

[m2]

γ

strmost (stoupání) auditoria

[°]

Δh
n

výška stupně auditoria

[m]

počet řad

[-]

m

pořadové číslo řady od zářiče

[-]

ΓH

horizontální vyzařovací úhel zářiče

[°]

ΓV

vertikální vyzařovací úhel zářiče

[°]

βR
LPa

náklon zářiče (reproduktoru)

χL

charakteristická citlivost

hladina akustického tlaku

[°]
[dB]
[dB/1VA/1m]

Z podobnosti šíření světla a vysokotónových signálů vyplývá, že musí
existovat přímá spojnice mezi přijímačem (uši posluchače) a vysílačem (zdroj zvuku). Za vysílač považujeme ústa učitele, vysokotónové
reproduktory reproduktorových soustav, střed membrány širokopásmového reproduktoru (obr.123), či případnou osu hlavního směru vy187
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zařování u složitých akustických zářičů. Pro minimální instalační výšku
vysokotónového systému reproduktorové soustavy nebo akustické osy
zářiče hR platí rovnice, která je obdobou rovnice (89)

hR = H SL + (L1 + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅

H P − H SL
Ls

(161)

Výška uší sedícího posluchače HSL je prakticky shodná s výškou očí
HZ. Pro dospělého posluchače tak lze uvažovat průměrnou hodnotu
HSL = 125 cm. Obdobné hodnoty pro výpočty uvádí také Aschoff [71].

Obr.123 Stanovení instalační výšky a náklonu akustické osy zářiče
vodorovné auditorium

Náklonem reproduktoru respektujeme průběh jeho vyzařovací charakteristiky v oblasti vysokých frekvencí. V praxi se obvykle používá takový náklon zářiče, aby zvuk dopadal na plochu auditoria pod úhlem
10° až 20°. Náklon zářiče spolu s instalační výškou významným způsobem ovlivňuje velikost a tvar poslechové elipsy (obr.124) - plochy
auditoria ozářené daným zářičem.

Obr.124 Poslechová elipsa
188
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Pro poloosy poslechové elipsy platí s dostatečnou přesností

ΓH
2
a E = (hR − H SL ) ⋅
tgβ R

(162)

⎛
⎞
⎜
⎟
1
⎜ 1
⎟
bE = (hR − H SL ) ⋅ ⎜
−
ΓV ⎞ ⎟
tgβ R
⎛
⎜
tg
β
+
⎜
⎟⎟
R
⎜
2 ⎠ ⎟⎠
⎝
⎝

(163)

tg

Plocha poslechové elipsy

S E = π ⋅ a E ⋅ bE
po dosazení z (162) a (163)

S E = π ⋅ (hR − H SL )2

(164)
(165)

⎛
⎜
ΓH ⎜ 1
1
⋅ tg
⋅⎜ 2
−
Γ
2
⎜ tg β R tgβ R ⋅ tg⎛⎜ β R + V
⎜
2
⎝
⎝

⎞
⎟
⎟
⎞ ⎟⎟
⎟⎟
⎠⎠

Má-li zářič pokrýt akustickým signálem celou plochu auditoria, musí
poslechová elipsa začínat již před první řadou. Za mezní podmínku tak
lze považovat rovnici

L1 =

hR − H SL
Γ ⎞
⎛
tg⎜ β R + V ⎟
2 ⎠
⎝

(166)

Pro známé hodnoty L1 a hR můžeme určit potřebný náklon zářiče podle
rovnic

Γ
hR − H SL
⋅ tg V
2
L1
β R = arctg
Γ
hR − H SL
+ tg V
2
L1
1−

(167a)
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nebo

Γ
L1
⋅ tg V
hR − H SL
2
β R = arctg
Γ
L1
− tg V
hR − H SL
2
1+

(167b)

Rovnice (167a) i (167b) dávají identický výsledek. Formální rozdíl je
výsledkem odlišného postupu při jejich odvozování. Dosazením (161)
do (167a) dostaneme konečný tvar

(L1 + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅
1−
β R = arctg

L1

H P − H SL
Ls

⋅ tg

ΓV
2

H −H
(L1 + (n − 1) ⋅ Ls ) ⋅ P SL
Ls
Γ
+ tg V
L1
2

(168)

Pro ověření dostatečného podélného pokrytí auditoria akustickým
signálem zářiče provedeme porovnání délky poslechové elipsy 2⋅bE
a délky auditoria

⎛
⎞
⎜
⎟
1
⎜ 1
⎟
−
≥ Ls ⋅ (n − 1)
2 ⋅ (hR − H SL ) ⋅ ⎜
ΓV ⎞ ⎟
tgβ R
⎛
⎜
⎟
tg⎜ β R +
⎟
⎜
2 ⎠ ⎟⎠
⎝
⎝

(169)

Pro stupňovitá (šikmá) auditoria s konstantní strmostí γ a stálým
rozestupem řad posluchačů Ls (obr.125) lze pro minimální instalační
výšku zářiče hR odvodit, podobně jako u optického přenosu, výchozí
rovnici

⎛L
⎞
hR = H SL + (H P − H SL ) ⋅ ⎜⎜ 1 + n − 1⎟⎟ − L1 ⋅ tgγ
⎝ Ls
⎠
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Obr.125 Stanovení instalační výšky a náklonu vysokotónového zářiče
stupňovité auditorium

Poloosy poslechové elipsy přepočítané na půdorys auditoria lze určit
s dostatečnou přesností podle rovnic

aE =

hR − H SL + L1 ⋅ tgβ R
Γ
⋅ tg H
(tgγ − tgβ R ) ⋅ cosβ R
2

⎛
⎞
⎜
⎟
1
⎜ L1 ⋅ tgβ R
⎟
−
bE = (hR − H SL ) ⋅ ⎜
tgγ − tgβ R
⎛ ΓV
⎞ ⎟⎟
⎜
tg
β
−
⎜
⎟⎟
R
⎜
⎝ 2
⎠⎠
⎝

(171)

(172)

Pro ověření dostatečného podélného pokrytí auditoria akustickým signálem zářiče provedeme srovnání délky poslechové elipsy 2⋅bE a dél(173)
ky auditoria Ls⋅(n-1)

⎛
⎞
⎜
⎟
1
⎜ L1 ⋅ tgβ R
⎟
−
2 ⋅ (hR − H SL ) ⋅ ⎜
⎟ ≥ Ls ⋅ (n − 1)
ΓV
tgγ − tgβ R
⎛
⎞
⎜
tg⎜
− β R ⎟ ⎟⎟
⎜
⎝ 2
⎠⎠
⎝
Pro auditoria s proměnnou strmostí se postupuje obdobným způsobem. Výhodou stupňovitých auditorií je možnost využívat minimální
instalační výšku zářiče a jeho záporný náklon (záklon), kdy akustická
osa zářiče je směrována vzhůru. Pro stupňovitá auditoria zpravidla používáme (stejně jako pro auditoria vodorovná) dopad zvukových vln
pod úhlem 10° až 20° od plochy auditoria.
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S ohledem na dosažení maximální srozumitelnosti řeči je výhodné používat v ozvučovacích systémech zářiče nebo kombinaci zářičů s velkým činitelem směrovosti. Nejpoužívanějším typem směrových zářičů
jsou reproduktorové sloupy. Vyzařovací charakteristika reproduktorového sloupu vykazuje výrazné svazkování vyzářené akustické energie
v rovině procházející osou delší strany sloupu. Navrhování a výpočty
reproduktorových sloupů jsou uvedeny např. v [90] (obr.126).

a) reproduktor
b) reproduktorový sloup
Obr.126 Porovnání vyzařovacích charakteristik

Kvalitní návrh ozvučovací soustavy vyžaduje hluboké teoretické znalosti, zkušenosti a dostupnost technických dat použitých zářičů nebo
možnost jejich měření. V praxi představuje relativně zdlouhavý proces
s nutnou optimalizací parametrů v průběhu výpočtu. Nezbytná je rovněž akustická příprava ozvučovaného prostoru. Její podcenění může
mít za následek naprostý nezdar při ozvučování daného prostoru.

a) nad projekční plochou
b) pod projekční plochou
Obr.127 Správná instalace hlavních reproduktorových soustav systému 5.1
(převzato z firemní literatury Dolby Laboratories)
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Řešení vícekanálových ozvučovacích systémů v kombinaci s projekcí
se mimo jiné odvíjí také od maximálních přípustných audiovizuálních
chybových úhlů. Ty jsou 10° až 15° v horizontálním směru a 30° až
40° ve vertikálním směru. Vzhledem k tomu mají klasická kina podle
ČSN 19 8011 [62] reproduktorové soustavy instalovány za projekční
plochu, a to ve dvou třetinách výšky obrazu. Stejné požadavky jsou
uvedeny v publikaci Cinedesign firmy JBL [114]. Projekční plochy používané pro běžnou videoprojekci jsou, na rozdíl od filmového plátna,
neprůzvučné a reproduktorové soustavy tak musí být umístěny mimo
projekční plochu. Jak vyplývá z požadavků, které jsou uvedeny v závazných firemních manuálech firmy Dolby Laboratories [116], [117],
musí být všechny tři hlavní reproduktorové soustavy stejného typu a
musí být instalované ve stejné výšce nad nebo pod projekční plochou
(obr.127). Pro vodorovná auditoria a auditoria se sklonem γ ≤ 15°
volíme zpravidla instalaci hlavních reproduktorových soustav nad promítací plochou. Při sklonu auditoria přes 30° vychází jako výhodnější
instalace hlavních reproduktorových soustav pod promítací plochou.
V tomto případě se záporným náklonem. Alternativním řešením instalace je kompromisní, i když ne příliš vhodná sestava uvedená v publikaci [117], kde je bezpodmínečně nutné dodržet stejnou instalační
výšku vysokotónových zářičů u všech reproduktorových soustav. Toto řešení je nezbytnou podmínkou vyhovující směrové lokalizace na
hlavní stereofonní bázi.

8.5

ODHAD POTŘEBNÉHO VÝKONU

Určení potřebného výkonu zářičů ozvučovací soustavy (správnější je
mluvit o elektrickém příkonu) se provádí při návrhu ozvučení. Není
nutné snažit se o maximálně přesný výpočet. Existují vlivy, které lze
matematicky obtížně popsat. Navíc pro každou ozvučovací soustavu
se počítá s určitou výkonovou rezervou pro přenos modulačních špiček. Minimální výkonová rezerva je + 3 dB (dvojnásobný výkon). Pro
velmi kvalitní ozvučení se potom počítá s výkonovou rezervou minimálně + 12 dB (tj. šestnáctinásobek potřebného výkonu). Je třeba
připomenout, že potřebný výkon (příkon) není konstantní v celém přenášeném frekvenčním pásmu. Závisí na vlastnostech ozvučovaného
prostoru a charakteristické citlivosti použitých zářičů. Z tohoto důvodu může potřebný výkon v závislosti na frekvenci výrazně kolísat.
Obecně lze psát P = P(f).
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Pro odhad výkonu v uzavřeném prostoru s obvyklou dobou dozvuku
se s oblibou používá empirický vztah

P = κ ⋅3 V 2

(174)

kde κ je činitel zářiče a V objem prostoru. Hodnoty činitele κ se pohybují od κ = 0,06 pro nenáročný přenos řeči až do κ = 1,2 pro nejvyšší nároky. Pro přesnější výpočet potřebného elektrického příkonu můžeme použít vztah

V
P=
⋅ 10
η ⋅T

LPa −114
10

(175)

kde V je objem prostoru, η účinnost zářiče, T doba dozvuku a LPa požadovaná hladina hlasitosti. Pro hygienicky přípustnou hladinu hlasitosti 85 dB a účinnost η v [%] převedeme vztah (175) do tvaru

P = 0,126 ⋅

V
η ⋅T

(176)

Účinnost zářičů výrobce zpravidla neudává. Merhaut [88] odvodil pro
účinnost zářičů v oblasti vyrovnané frekvenční charakteristiky vztah
(177). Vychází z tzv. Thiele-Small parametrů, elektromechanických
kmitajících soustav. Podrobné T-S parametry uvádějí špičkoví výrobci
v katalogových listech.

η=

1
2 ⋅ π ⋅ c0 ⋅ Z ⎛ m1 + m v
1+
⋅ ⎜⎜
ρ ⋅ ( B ⋅ l )2 ⎝ S a

⎞
⎟
⎟
⎠

2

(177)

Ve vztahu (177) je c0 rychlost zvuku ve vzduchu (typicky 343 m/s),
Z jmenovitá impedance reproduktoru, ρ hustota vzduchu (typicky
1,21 kg/m3), B·l tzv. silový faktor (gyrační konstanta, B je magnetická
indukce v mezeře magnetického obvodu a l délka vinutí kmitací cívky),
m1 kmitající hmotnost, mv hmotnost spolukmitajícího vzduchu a Sa je
aktivní plocha membrány. Dosazením (155) a (177) do (176) dostaneme
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⎛
2 ⋅ π ⋅ c0 ⋅ Z
P = 0,768 ⋅ ⎜1 +
⎜
ρ ⋅ (B ⋅ l )2
⎝

⎛ m + mv
⋅ ⎜⎜ 1
⎝ Sa

⎞
⎟⎟
⎠

2

⎞ ⎛
⎟ ⋅ ⎜ 4δV −
⎟ ⎜
⎠ ⎝

n

⎞

i =1

⎠

∑ S i ⋅ ln(1 − α i )⎟⎟
(178)

Pro volná prostranství, zatlumené prostory a volné pole je možné při
určení potřebného elektrického příkonu vyjít z požadované hladiny
akustického tlaku LPa, charakteristické citlivosti zářiče χL a vzdálenosti
L zářič posluchač.

P

L

LPa − X L + 20⋅log L
10
= 10

(179)

Pro ilustraci:
Pro učebnu o objemu V = 1 200 m3,
s dobou dozvuku T = 600 ms, vycházejí potřebné příkony pro
ozvučovací soustavu:
P(174) = 135 VA,
P(176) = 168 VA pro η = 1,5 %,
P(179) = 142 VA pro L = 15 m a χL = 87 dB/1VA/1m.

Při respektování všech uvedených požadavků pro akustický přenosový kanál je zřejmé, že audiovizuální systém učebny nemůže používat
komerční zařízení. Komerční technika není konstruována pro provoz
s vyšším zatížením, které přináší ozvučování velkých objemů a velkých
ploch auditorií, s požadavkem na vyrovnanou frekvenční i amplitudovou charakteristiku. Výsledky provedených měření dokazují, že komerční technika není většinou schopna výše uvedené požadavky splnit ani v běžném obývacím pokoji. Tedy v místnosti s relativně malým
objemem na ploše 20 až 40 m2 a pro malý počet osob.
Podrobnější postup výpočtu ozvučovacích soustav, parametrů zářičů
a měření jejich parametrů naleznete v publikacích [88], [89], [90],
[96], [108] a dalších. Uvedené vztahy mají sloužit k orientaci v prostředí a k alespoň přibližnému ověření, zda jsou možnosti použitých
technických prostředků dostačující. Primárně však nelze předpokládat,
že se každý uživatel bude věnovat návrhu ozvučení.
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8.6

MODERNÍ OZVUČOVACÍ SYSTÉMY

S využitím možností digitální techniky uvedla v září roku 2003 americká firma EAW na trh novou generaci dvoupásmových reproduktorových sloupů s plynule proměnnou, digitálně řízenou, směrovou vyzařovací charakteristikou řady DSA-250 (obr.128) a širokopásmové
reproduktorové sloupy řady DSA-230 [118]. Princip funkce reproduktorového sloupu, jehož vyzařovací charakteristika je odkloněna od
hlavní osy, není sám o sobě ničím novým. Jeho teorie byla zpracována již v padesátých letech minulého století. Praktické realizace se
však tento systém dočkal až nyní. Aby došlo k natočení vyzařovacího
diagramu, je potřeba zajistit rozdílný výkon a rozdílné fázové posuvy
signálu pro jednotlivé reproduktory reproduktorového sloupu. To jsou
schopny zvládat jen moderní a výkonné signálové procesory. Technologie DSA tak umožňuje bez problémů montovat reproduktorové sloupy svisle v potřebné výšce a jejich vyzařovací charakteristiku elektronicky přizpůsobit pro daný sklon plochy auditoria nebo pro požadovaný úhel dopadu vln. Odkloněné sloupy se většinou nelíbí architektům.

Obr.128 Reproduktorový sloup EAW DSA-250
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Jak ukazuje blokové schéma reproduktorového sloupu DSA-250, je
každý z šestnácti reproduktorů napájen přes samostatný digitální
signálový procesor separátním koncovým stupněm (obr.128). Celá
sestava tak může být řešena jako dvoupásmová. Frekvenční rozsah
DSA-250 je 80 Hz až 15 kHz v tolerančním pásmu ± 3 dB. Směrové
charakteristiky (obr.129) jsou převzaty z interních materiálů EAW [119].

Obr.129 Vertikální směrové charakteristiky DSA-250

O tři roky později, v roce 2006, přichází firma Renkus-Heinz s digitálně řízeným reproduktorovým sloupem osazeným koaxiálními dvoupásmovými reproduktory. Varianta Iconyx7 (obr.130) je ve svém největším provedení IC32 osazena 32 reproduktory, z nichž každý má separátní procesor a zesilovač. Celkový výkon IC32 je 800 W, hmotnost
64 kg a rozměry 15 × 18 × 380 cm. IC32 je schopen vytvořit ve vzdálenosti 30 m hladinu akustického tlaku 100 dB. U digitálně řízeného
Iconyxu je možné po celé jeho výšce posouvat tzv. referenční bod a
tím i akustickou osu sloupu. Lze ji též naklápět v rozsahu ±30° a současně je možné vyzařovací charakteristiku rozšiřovat nebo zužovat
(obr.208-210 v příloze F).
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Obr.130 Reproduktorový sloup Iconyx7-IC32

V technice ozvučování rozsáhlých velkoobjemových auditorií (stovky
až tisíce posluchačů) a při stoupajících požadavcích na dosažení velmi
dobré až dobré srozumitelnosti v celé ploše auditoria, se stále více
prosazují systémy pracující s tzv. lineárním polem, které jsou v anglicky psané literatuře označeny termínem Line Array System [61], [120],
[121], [122]. Jsou založeny na třípásmových (nebo dvoupásmových)
reproduktorových soustavách formátu All-horn System s navazujícími
zářiči. Typickým představitelem je například modul W8L britské firmy
Martin -Audio (obr.131).
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Obr.131 Reproduktorová soustava Line Array W8L All-horn System
převzato z firemní literatury fy Martin-Audio

Velký přínos pro konstrukci a aplikační možnosti ozvučovacích systémů Line Array představují nové typy vysokotónových zářičů se zvukovody počítanými na cylindrickou vlnu metodou konečných prvků, kdy
akustická rychlost ve vertikální ose ústí zvukovodu je prakticky konstantní [123], [124]. Soustava Line Array má podobné vlastnosti,
jaké vykazuje lineární zářič konečné délky [108]. Výsledný sestavený
zářič vytváří díky svému uspořádání semicylindrickou (nepravou poloválcovou) vlnu, která se vyznačuje poklesem akustického tlaku o 3 dB
na zdvojnásobení vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že pohltivost vzduchu způsobuje značný útlum vysokých frekvencí, jsou systémy Line
Array na tento útlum kompenzovány. Světoví výrobci těchto systémů
k nim dodávají i návrhový software [125] nebo umožňují provádět
návrhy on-line [126]. Podrobně je problematika Line Array systémů
uvedena například v pramenech [123], [124] a dalších.

Obr.132 Kompenzační procesor LD-3 systému Line Array
převzato z firemní literatury fy Meyer Sound
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Nasazení systémů Line Array je pro uzavřené prostory limitováno jednak relativně vysokou pořizovací cenou, a to jak samotného modulu,
tak potřebného příslušenství, tak i směrovou vyzařovací charakteristikou. Pro běžné posluchárny a menší kongresové sály by široká vyzařovací charakteristika v horizontální rovině (obr.133) [127] předurčovala Line Array systémy pro aplikaci centrálního zářiče monofonního
ozvučení podle obr.112.

Obr.133 Typická frontální vyzařovací charakteristika systému Line Array

8.7

DIDAKTICKÉ ASPEKTY
AKUSTICKÉHO PŘENOSU

Na základě uvedených poznatků z předcházejících kapitol lze vytvořit
souhrn hlavních požadavků na akustický přenosový systém tak, aby co
nejlépe plnil daný úkol, pro který je určen - zajištění maximální srozumitelnosti řeči. Pro podporu vyučovacího procesu lze využít jak reprodukovaný zvuk z nejrůznějších zvukových zdrojů, tak snímání, zesilování, úpravy a reprodukci hlasu učitele, pro kterého představuje akustický přenosový systém významný pomocný prostředek pro snižování
hlasové únavy a zlepšení srozumitelnosti v prostoru učebny. Stejně tak
pro moderátory marketingových a prezentačních akcí, pro řečníky na
200

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

konferencích a kongresech, včetně diskutujících v sále, je hlavním úkolem akustického přenosového systému zajistit pro všechny účastníky
maximálně srozumitelný, neunavující a subjektivně příjemný poslech.
Skutečností je, že opak bývá pravdou. Nechtěným pravidlem se tak
pro řadu i profesionálně zajišťovaných akcí stává agresivní, hlasitý a
málo srozumitelný zvuk.

8.7.1 TECHNICKÉ PODMÍNKY
Při návrhu ozvučovacího systému učeben, přednáškových, kongresových a jiných sálů vyjdeme z reálných potřeb vyučovacího procesu,
prezentační, marketingové či vzdělávací akce, konference, kongresu,
atd. Základní podmínkou je, jak už bylo řečeno v úvodu, velmi dobrá
srozumitelnost řeči a při používání zvukových ilustrací zvuk odpovídající realitě. Základní technické parametry ozvučovací soustavy je možné stanovit s ohledem na spektrální rozsah řeči (obr.95), omezení
srozumitelnosti v závislosti na šířce přenášeného frekvenčního pásma
(obr.102) a dalších vlivů takto:
frekvenční rozsah
provozní hladina hlasitosti
výkonová rezerva
odstup signál/šum

50 Hz až 12,5 kHz
85 dB
minimálně +12 dB
minimálně -65 dB

Obr.134 Doporučená přenosová frekvenční charakteristika pro řeč
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Pro zlepšení srozumitelnosti řeči se v přenosové cestě omezují nízké
frekvence pod 75 až 120 Hz (omezuje se dunivý charakter hlasu) a
naopak se zesilují frekvence formantových oblastí v okolí 4 kHz a
frekvence nad 6 kHz pro přenos sykavek (obr.134). Světoví výrobci
mikrofonů, například Sennheiser, Neumann, AKG, a další s tímto požadavkem počítají a zdůraznění příslušné frekvenční oblasti zajišťuje
přímo vlastní konstrukční řešení mikrofonu (obr.135).

Obr.135 Frekvenční charakteristika mikrofonu Neumann U87
převzato z technické dokumentace fy Neumann

Druhou z podmínek pro dosažení subjektivně příjemného akustického
vjemu je vyrovnaná hladina hlasitosti, aby všechna poslechová místa
auditoria měla přibližně stejné poslechové podmínky. Za nejvyšší přípustný rozdíl pro kvalitní poslech považujeme hodnotu ±3 dB (rozdíl
hladin akustického tlaku 3 dB je právě na hranici poznatelnosti). Přípustné jsou rozdíly +4 až -6 dB pro 10 až 15 % poslechových míst.
Třetí podmínkou pro vytvoření dobrých poslechových podmínek je
vyrovnaná frekvenční charakteristika pro celou plochu auditoria. Ideálním stavem je dosažení frekvenční charakteristiky v tolerančním poli
±3 dB, za velmi dobrý výsledek se považuje dosažení tolerančního
pásma +4 až -6 dB. Vzhledem k tomu, že každá reproduktorová soustava výrazně mění své přenosové vlastnosti při instalaci v konkrétním poslechovém prostoru, je nutné hodnotit frekvenční charakteristiku přes celý přenosový kanál. Podle provedených měření je tato
změna vyzařování zcela zásadní (obr.136) a nelze ji v žádném případě ignorovat [107]. Potvrzují to i konkrétní měření (obr. 109). Pro velké prostory, s objemem nad 200 m3, kam patří i učebny a přednáškové sály, musejí být základním (prvotním) opatřením pro dosažení
vyrovnané frekvenční přenosové charakteristiky akustické úpravy.
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Obr.136 Porovnání frekvenčních charakteristik reproduktorové soustavy
—— bezdozvuková komora, vzdálenost 1 m
—— poslechový prostor, vzdálenost 3 m
převzato z firemní literatury ETOS Acoustics Praha

Za čtvrtou podmínku příjemného akustického vjemu, subjektivně asi
nejdůležitější, považují Merhaut [88], Smetana [90], [96], Drejzen [89]
a další renomovaní autoři frekvenční pásmo, které má geometrický
průměr mezních frekvencí (stanovených pro pokles fd a fh oproti referenční úrovni -3 dB)

f med =

f d ⋅ f h = 630 až 800 Hz

(180)

V následující tabulce (tab.18) a grafu (obr.137) jsou uvedeny mezní
frekvence a jejich závislost pro neutrální poslech. Za současného stavu techniky lze uvažovat (při respektování požadavku dobré až velmi
dobré větné srozumitelnosti) o nejužším přenášeném pásmu v rozsahu 80 Hz až 8 kHz s vyrovnanou frekvenční charakteristikou a vyrovnanou hlasitostí v ploše auditoria.
Vlastnosti prostoru lze, stejně jako vlastnosti elektroakustické přenosové cesty, posuzovat řadou objektivních i subjektivních metod a na
základě jejich výsledků tyto vlastnosti hodnotit [88], [90], [94], [128].
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Tab.18 Mezní frekvence neutrálního poslechu
Mezní frekvence
neutrálního poslechu [Hz]
30

20 000

40

16 000

50

12 500

63

10 000

80

8 000

100

6 400

125

5 000

160

4 000

200

3 200

Obr.137 Závislost mezních frekvencí
neutrálního poslechu

8.7.2 FUNKCE AKUSTICKÝCH INFORMACÍ
Informace přenášené akustickou cestou mohou obecně plnit stejné
úkoly jako opticky přenášené informace obrazové. Z jejich pěti možných funkcí (dekorativní, reprezentující, organizující, interpretující,
transformující) uvedených v kap.6.4.1 dominují akusticky přenášeným
informacím (podobně jako u optického přenosu) funkce reprezentující, organizující a interpretující.
Převažující podíl na přenášených akustických informacích má řečový
signál. Výklad učitele zastává často funkci prvotního nositele informace (např. při vytváření a definování nových pojmů a vztahů). Ve spojení s obrazovým materiálem plní zejména funkci interpretující. Vysvětluje a uvádí do souvislostí informace obrazové. Směruje pozornost
k méně zřejmým detailům obrazu. Doplňuje chybějící (obvykle nezobrazitelné) informace a rozšiřuje tím tak možný předávaný objem informací a ve výukovém procesu usnadňuje zapamatování učiva.
Nedoceněnou funkcí zůstává u akustických informací funkce dekorativní. Ta může v konkrétních případech i splývat s reprezentující funkcí obrazového materiálu. Zejména videozáznamy mají možnost využít
ve velkém dekorativní funkci zvuku (tzv. sound design), kdy při zobra204
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zení stroje či zařízení současně předávají posluchačům reálný zvukový obraz tohoto zařízení a prostředí kolem něho. Konkrétním příkladem může být např. hluková diagnostika stavu ložiska, kterou se již
v osmdesátých letech dvacátého století zabývala Strojní fakulta Technické univerzity v Bratislavě u točivých elektrických strojů. Je zřejmé,
že v uvedeném konkrétním příkladu má zvuková ilustrace svoje nezastupitelné místo. Kontaktně sejmutý zvuk ložiska je primárním nositelem informace jak o stavu ložiska, tak o stavu celého stroje. Rozbor
hlukového spektra s využitím FFT (Fast Fourier Transformatoin) potom představuje komplexní metodu, která využívá vzájemné vazby
mezi optickou a akustickou informací, přičemž akustická informace je
primárním zdrojem pro vytvoření informace optické.

8.8

AKUSTICKÁ KOMUNIKACE

Základem akustické komunikace je přenos řečového (obecně jakéhokoliv) signálu mezi zdrojem signálu a posluchačem. Akustický signál
má význam nejen jako primární nositel informací, ale nezastupitelná
je i jeho funkce jako zprostředkovatele zpětné vazby (obecný zpětnovazební model, kap.2.5). Řeč (v tomto případě akustický přenos ve
směru žák → učitel, posluchač → řečník nebo moderátor) zprostředkovává prakticky okamžitou zpětnou vazbu. Působení zpětné vazby
může vyvolat potřebný a rychlý regulační zásah (např. opakované vysvětlení problému, či pohled z jiného úhlu).
Přenos akustických informací v řadě případů probíhá na základě odborné terminologie. Její zvládnutí má zásadní význam pro možnost
pokračovat v osvojování si dalších poznatků, pojmů a souvislostí. Je
však potřeba zdůraznit, že se v praxi kromě spisovného odborného
názvosloví zcela běžně používají slangové výrazy daného oboru.
Vzhledem k reprezentující a interpretující (výkladové a vysvětlující)
funkci mluveného slova ve výuce lze z didaktického pravidla názornosti
odvodit základní požadavek - stoprocentní poznatelnost slabik a srozumitelnost řeči. Důsledná aplikace tohoto zlatého pravidla didaktiky
znamená, že je důležité nejen připravit akusticky sdělované informace, ale také přizpůsobit proces jejich sdělování, a to s ohledem na
vyspělost příjemců i obklopující prostředí [129]. V praxi to znamená
přizpůsobit rychlost mluveného projevu percepčním schopnostem posluchačům (běžně doporučená rychlost řeči je přibližně do pěti slabik
za sekundu), dbát na správnou artikulaci a mluvit dostatečně hlasitě,
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aby všichni měli zajištěné stejné podmínky vnímání. Musíme si také
uvědomit, že jak rušivý hluk, tak dlouhý dozvuk v daném prostoru
významně zhoršují srozumitelnost. V této souvislosti je často podceňován rušivý hluk v počítačových učebnách.

L

8.9

Pro ilustraci:
Běžný počítač vyprodukuje díky ventilátorům a harddiskům hluk
o úrovni přibližně 35-40 dB. Tato hodnota není sama o sobě nijak vysoká a v průběhu dne zaniká v rušivém hluku okolí. Jestliže v učebně pro frontální práci nainstalujeme dvacet takových
počítačů, znamená to, že jsme instalovali zdroj hluku s intenzitou 48-53 dB. Tato hladina je již srovnatelná s běžnou hladinou
vlastního hluku učebny. Měřením jsme si ověřili, že hladina hluku tak může ve dosahovat hodnot v rozmezí 55-65 dB!
Při uvedených hodnotách a při dlouhodobé expozici tato hladina hluku již výrazně zvyšuje únavu, snižuje koncentraci a vyžaduje značné hlasové úsilí pro zajištění plné srozumitelnosti.
Aby se eliminoval vliv nežádoucího hluku (rušivého signálu) na
srozumitelnost řeči, musí být hladina užitečného signálu minimálně o 26 dB vyšší. To znamená, že musíme docílit hladiny
akustického tlaku na úrovni 81-86 dB. V praxi je dosažení této
hodnoty bez ozvučovacího systému nereálné. Subjektivně bude
takové prostředí považováno za příliš hlučné a pobyt v něm za
unavující.

HLAVNÍ POŽADAVKY NA AKUSTICKÝ
PŘENOSOVÝ SYSTÉM

1) Minimální větná srozumitelnost 97 % (velmi dobrá).
2) Maximální hladina rušivého hluku nepřesahuje 55 dB(C).
3) Zvukové vlny dopadají na plochu auditoria pod minimálním úhlem
10° [71].
4) Existuje přímá spojnice od vysokotónového zářiče k uším posluchače.
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5) Frekvenční rozsah přenosového kanálu je v tolerančním pásmu
10 dB minimálně 80 Hz až 8 kHz pro všechna poslechová místa.
6) Provozní hladina hlasitosti je v rozmezí 70 až 85 dB.
7) Hladina hlasitosti je v ploše auditoria vyrovnaná s tolerancí ±3 dB
pro 85 % poslechových míst, pro ostatní místa v toleranci +4 až
-6 dB.
8) Není-li požadován prostorový zvuk, použijeme monofonní přenosový systém s centrálním zářičem (obr.112), kdy ve vztahu (143)
bude n = 1.
9) Vícekanálový zvuk musí mít nainstalovány hlavní soustavy stejného typu, dvě subbasové a minimálně osm surroundových soustav (bližší v [62]).
10) Používání komerčních zvukových procesorů není přípustné [62].
Vícekanálový systém musí mít profesionální procesor Dolby (DTS,
SDDS) bez ohledu na verzi systému!
11) Vícekanálový systém musí být korigován na křivku ISO 2969X
[117] (obr.138).
12) Výkonové dimenzování celého systému má mít pracovní rezervu
minimálně + 12 dB pro přenos modulačních špiček [96].
13) Před instalací zvukového systému je potřebné ověřit akustické
vlastnosti prostoru a provést alespoň nejdůležitější akustické
úpravy.
14) Pro návrh učebny se musejí provést alespoň základní výpočty.

Obr.138 Charakteristická křivka ISO 2969X
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9

AUDIOVIZUÁLNÍ SYSTÉM

Jak vyplývá již z názvu, dostaneme spojením akustického a optického
přenosu informací audiovizuální přenosový systém. Pokud k tomuto
systému přidáme centrální procesorovou jednotku (počítač), jejímž
úkolem je generovat optické a akustické informace a ovládat všechny
ostatní signálové zdroje (CD, MD, DVD) a pomocná zařízení (zatemňovací prvky, hlavní a maskovací opony, osvětlovací soustava) vznikne tzv. multimediální systém.

Obr.139 Schéma multimediálního systému (Chromý)
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Příklad sestavy takového systému uvádí např. Chromý [25] (obr.139).
Jedná se ovšem o multimediální systém bez pomocných zařízení.
V souvislosti s multimediálním systémem však není možné v podstatě
hovořit o multimediálním přenosu. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.2,
je možné, na základě aplikací výchozích podmínek přenosu informací
podle Prchala [17], uvažovat v rozhodujícím objemu toku informací
pouze o přenosu akustickém a optickém (audiovizuálním).
Ponechme stranou popis jednotlivých přístrojů multimediálního systému a sledujme audiovizuální systém z pohledu příjemců informací.
Konkrétní návrh systému má v dnešní době životnost maximálně rok
a popis principů a funkcí jednotlivých přístrojů nemá pro běžného uživatele praktický význam. Zde chceme upozornit (s odvoláním např.
na práce [60], [130]) na problematiku kvality informací dostupných
na internetu, a to včetně referenčních projektů dodavatelských firem.
Výsledky výzkumu, který realizoval Chromý [105], ukazují, že řada dodavatelů nemá na svých www stránkách dohledatelné nejen technické parametry nabízených přístrojů, ale mnohdy ani jejich ceny. Stejně
tak nejsou dohledatelné výsledky realizovaných referenčních projektů
a ověřovacích měření, které by měly být součástí předávací dokumentace a kterými dodavatel prezentuje nejen svoje schopnosti, ale také,
a to zejména, svoji důvěryhodnost a solidnost.
Při požadavku uceleného vjemu audiovizuálního díla a zvláště za použití vícekanálového zvukového systému je základní podmínkou vzájemná korelace optického a akustického vjemu. V principu nezáleží na
tom, zda se jedná o multimediální aplikaci či videoprogram. Obraz má
být vždy opticky vyčleněn z okolního prostoru. Směrová lokalizace
reálného zdroje zvuku (reproduktorová soustava) musí souhlasit s polohou jeho obrazu [113]. Souhlas lokalizace optického a akustického
vjemu lze hodnotit pomocí tzv. audiovizuálních chybových úhlů, které
vyjadřují rozdíl ve vnímání polohy zdroje optické a akustické informace. Důsledně proto musíme dbát na to, aby instalace reproduktorových soustav odpovídala použití daného systému. Instalování reproduktorových soustav nad první řadou nebo až na úrovni druhé řady
diváků je neomluvitelným prohřeškem proti všem zásadám ozvučování (obr.140). Audiovizuální chybové úhly v uvedených příkladech přesahují 180°!
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a) posluchárna A6 OSV UHK
b) aula C5 Pedagogické fakulty UHK
Obr.140 Nepřípustné instalace reproduktorových soustav

Základem bezproblémové činnosti každého audiovizuálního systému
je jeho správná instalace. Běžně se přístroje montují do 19" nosného
rámu (racku). Při montáži musíme dbát na dostatečné větrání (někdy
nucené) pro odvod tepla z prostoru rámu. Z tohoto důvodu mají být
zařízení, která vydávají nejvíce tepla (například výkonové zesilovače),
umístěna nahoře. Zamezí se tím ohřívání ostatních komponent. Další
podmínkou spolehlivé funkce je důsledné oddělení silnoproudých a
slaboproudých vedení a co nejmenší počet spojů na napájecích a signálových cestách. Je-li to možné, používáme digitální propojení přístrojů (např. u zvukových zařízení profesionální standard AES/EBU),
originální propojovací kabely a výrobci doporučované příslušenství.
Bohužel ani realizace celého systému tzv. na klíč odbornou firmou
ještě nedává záruku kvalitní instalace (obr.141). Kabeláž typu vrabčí
hnízdo, silové přívody provedené prodlužovacími kabely s vícenásobnými zásuvkami určenými pro domácí použití (které jsou volně pohozené mezi sdělovacími kabely) namísto pevně instalovaných napájecích lišt, použití spojovacích vodičů (transparentní reproduktorová
dvojlinka) místo instalačních, několikanásobné spojky na obrazových
kabelech, volně pohozené svorky, atd., dávají tušit, že odborná firma
instalaci nezvládla. Vždy je proto důležité a výhodné osobně si prohlédnout již hotové projekty a pohovořit si s jejich uživateli o zkušenostech z provozu, spolehlivosti, spokojenosti s danou instalací, atd.
Řada firem, které si stojí za svou prací, uvádí ve svých referencích
klíčové projekty i s kontaktem na jejich uživatele.
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Obr.141 Ukázky "odborné" instalace v rámu audiovizuálního systému
aula C5 Pedagogické fakulty UHK

Ukažme si pro příklad studii změn v instalaci audiovizuálního systému
s ohledem na přenos optických a akustických informací v aule Vysoké
školy hotelové v Praze (obr.142). Aulu VŠH jsme vybrali jako typický
výukový prostor, na němž lze ukázat problémy stávajícího stavu a simulovat možnosti řešení.
Projekční plocha formátu 4:3 je bez černé sametové masky a ochranné opony. Plocha má rozměr 3 × 2,25 m a její dolní okraj je ve výšce
4 m nad podlahou. Projektor je instalován pod stropem auly, ozvučení zajišťují malé reproduktorové soustavy umístěné v těsné blízkosti
bočních stěn. Z obrázku je také zřejmé, že osvětlovací tělesa svítí přímo na projekční plochu.
Prvním krokem navržených úprav (bez rozsáhlých výpočtů) bylo maskování projekční plochy podle ČSN 19 8011 [62] (obr.142) Z obrázku
je zřejmé částečné optické vyčlenění projekční plochy z jednolité bílé
čelní stěny. Vzhledem k tomu, že obraz na projekční ploše, případně
na bílé tabuli, je informace přenášená přenosovým kanálem (v tomto
případě optickým), je nutné eliminovat rušivé signály.
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Obr.142 Pohled do auly Vysoké školy hotelové v Praze
a simulace úprav čelní stěny

Základním požadavkem v procesu učení z obrazového materiálu je
podle Mareše, aby zobrazované bylo dominantní [77]. Z fyziologie
zraku je známé, že oči přednostně sledují objekty s vyšším jasem
vůči okolí. Úpravou jasů prostředí musíme tuto fyziologickou vlastnost
zraku respektovat. To znamená, že stěna učebny, na níž je instalována
projekční plocha nebo bílá tabule, má mít tmavší odstín. Přibližně na
úrovni 70-60 % gradační stupnice. Tímto opatřením docílíme, že pozornost studentů (diváků) bude podvědomě soustředěna směrem ke
zdroji obrazových (optických) informací.
Simulace komplexní úpravy auly představuje možné řešení a zároveň
respektuje požadavky audiovizuálního přenosu (při zachování stávající projekční plochy).

varianta 1
varianta 2
Obr.143 Simulace úprav čelní stěny auly VŠH v Praze
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Úprava čelní stěny byla navržena ve dvou variantách. Instalační výška dolního okraje projekční plochy je snížena na 225 cm a osvětlovací
soustava je upravena tak, aby na projekční plochu nedopadalo přímé
světlo. Ozvučení auly zajišťují v návrhu čtyři digitální reproduktorové
sloupy fy EAW, typ DSA-250, které jsou v případě varianty 1 umístěny nad projekční plochou. Varianta 2 uvažuje s umístěním dvojic reproduktorových sloupů po stranách projekční plochy. S přihlédnutím
ke ztrátě srozumitelnosti je pro řečový signál výhodnější první, tedy
monofonní varianta s kompaktním centrálním zářičem (obr.143).

213

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

10

METODIKA JEDNODUCHÉHO POSUZOVÁNÍ
PŘENOSOVÝCH VLASTNOSTÍ PROSTORU

Kvalitu přenosu optických a akustických informací lze hodnotit ze dvou
hledisek. Na základě objektivních měření a na základě subjektivního
hodnocení. Mezi oběma skupinami není ostrá hranice, navzájem se
prolínají. Statistické metody zpracování výsledků dokáží do značné
míry objektivizovat výsledky subjektivního hodnocení. V dalším textu
uvádíme pouze ta měření a testy, které lze snadno realizovat s běžně
dostupnou měřící technikou a zpracovat standardním programovým
vybavením MS-Office. Nesmíme zapomenout, že základní podmínkou
každé ho objektivního měření je jeho opakovatelnost [88], [89], [90],
[94], [107], [128]. Tomuto požadavku musíme podřídit nejen přípravu, ale i provedení vlastního měření. Také musíme počítat s tím, že
každé měření (a zejména měření akustické) vyžaduje relativně dlouhou dobu na přípravu, provedení a následné vyhodnocení i v případě,
že se použijí automatizované měřící systémy.

10.1 OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ A MĚŘENÍ
PRO OPTICKÝ PŘENOS
Ověření vlastností daného prostoru pro optický přenos informací pomocí dataprojektoru začneme stanovením potřebné velikosti obrazu
podle velikosti kritického detailu. Změříme velikost promítaného obrazu na projekční ploše a porovnáme ji s vypočítanou potřebnou velikostí. Při požadavku 100% rozlišení (technické a přírodovědné obory,
textové předlohy, schémata, atd.) použijeme rovnice (77) a (78).
šířka obrazu

b = 0,03 ⋅ bpx ⋅ L [cm; px, m]

(77)

výška obrazu

h = 0,03 ⋅ hpx ⋅ L [cm; px, m]

(78)

Při požadavku celostního vnímání obrazu je výhodnější použít vztahy
šířka obrazu

b ≤ 0,03 ⋅ bpx ⋅ L1 [cm; px, m]

(181)

výška obrazu

h ≤ 0,03 ⋅ hpx ⋅ L1 [cm; px, m]

(182)

Při použití zpětného projektoru, diaprojektoru nebo filmového projektoru platí obecně uznávané vztahy nebo nově upravené (tab.10).
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Dalším krokem by mělo být ověření podmínek viditelnosti (instalační
výška projekční plochy) podle rovnic pro jednotlivé typy auditoria (viz
kap.6.2).
K poslednímu měření potřebujeme alespoň běžný tzv. provozní (dílenský) luxmetr s měřícím rozsahem 0 až 2 000 lx. Úkolem měření je zjistit rovnoměrnost osvětlení projekční plochy a dosažitelný kontrast.
Referenčním bodem je střed projekční plochy. Pro orientační měření
postačuje změřit osvětlenosti v tomto bodu. Přesnější výsledky dává
měření v devíti bodech podle obr.144. Nejprve změříme parazitní
osvětlenost projekční plochy při nastavení osvětlení prostoru pro projekci (přitemnění, zatemnění, pracovní osvětlení). Hodnota parazitní
osvětlenosti EPp by v žádném místě projekční plochy neměla přesáhnout 10 lx. Dosažení této hodnoty je ale ve školní praxi i ve většině
konferenčních a kongresových sálů nereálné.

Obr.144 Kontrolní body na projekční ploše formátu 4:3

Zapneme projektor bez založeného média, dataprojektorem zobrazíme
bílou plochu a podle jednoduchého testu (obr.38, kap.6) ověříme činitel odrazivosti projekční plochy. Změříme osvětlenost EPw v kontrolních
bodech. Z rozdílu EPw a EPp zjistíme osvětlenost projekční plochy, kterou poskytuje projektor. Rozdíl mezi referenčním bodem (střed projekční plochy) a okraji nemá podle ČSN 19 8020 [69] a SMPTE 1 96M
[70] přesáhnout 25 %. Za vynikající výsledek je považován rozdíl do
10 %. Na obr.145 jsou uvedeny příklady izoluxových diagramů osvětlenosti projekční plochy pro zpětný projektor a dataprojektor. Viditelný je vliv asymetrického rozložení světelného toku dataprojektoru.
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a) zpětný projektor Meotar M2A
b) dataprojektor Philips c-Bright XG1-Impact
s výbojkou Osram HCI 150W
Obr.145 Normované izoluxové diagramy projekční plochy

Místně průměrnou osvětlenost projekční plochy určíme aritmetickým
průměrem pomocí rovnice

EΦ =

1 n
⋅ ( E Pw − E Pp ) i
n i =1

∑

(183)

Následně se zobrazí černá plocha a znovu se změří osvětlenost EPb
v jednotlivých bodech. Ze změřených osvětleností EPp, EPw a EPb můžeme určit provozní kontrast ko zobrazení, který je dán rovnicí

ko =

E Pw
E Pb

(184)

a dosažitelný kontrast obrazu (bez parazitní osvětlenosti), který má
hodnotu

km =

E Pw − E Pp
E Pb − E Pp

(185)

V praxi se běžně kontrast udává číselným poměrem úrovně černé
k úrovni bílé, kdy úroveň černé má hodnotu 1 (např. 1:100). Pokud
vychází provozní kontrast zobrazení alespoň 1:50 a vyhovují i ostatní
podmínky, jsme na nejlepší cestě ke kvalitnímu obrazu.
Z marketingových důvodů se hlavně u komerční techniky udává kontrast obrazu v poměru bílá/černá (např. 2 000:1). Dovolíme si upozornit na to, že uváděné údaje jsou pro praktický provoz často nereálné.
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10.2 OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ A MĚŘENÍ
PRO AKUSTICKÝ PŘENOS
Podstatně větší požadavky na technické vybavení jsou při ověřování
akustických vlastností učebny a celé přenosové soustavy reproduktor
→ prostor učebny → posluchač. Příkladem může být přenosná měřicí
souprava od fy NTi audio Praha (obr.146), kterou tvoří analyzátor NTi
XL2, měřicí mikrofon třídy I typ NTi 2210, referenční zdroj NTi TalkBox, potřebné příslušenství a rozšiřující firmware. Cena celé sestavy,
včetně přepravního boxu, se pohybuje kolem 175 000 Kč.

Obr.146 Měřicí souprava NTi
referenční akustický zářič NTi TalkBox, analyzátor NTi XL2 s měřicím
mikrofonem NTi M2210, nahoře elektronická jednotka NTi TalkBox

S uvedenou soupravou můžeme měřit okamžitou i ekvivalentní hladinu
hluku, dobu dozvuku, index přenosu řeči podle ČSN EN 60268-16 [97],
s využitím bílého šumu a FFT (rychlé Fourierovy transformace) můžeme měřit frekvenční přenosové charakteristiky a řadu dalších veličin.
TalkBox je osazen precizním širokopásmovým reproduktorem, frekvenční charakteristika je pomocí DSP individuálně vyrovnána pro každý jednotlivý kus s přesností lepší než ±1 dB v přenosovém pásmu
100 Hz až 10 kHz. Kalibrační soubor je spolu se sadou měřicích signálů
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uložen na paměťové kartě a instalačním CD. Elektronická jednotka
TalkBoxu může sloužit jako signální generátor. Výstupní napětí jde po
symetrické lince 100 Ω přes konektor XLR. Jmenovitá výstupní úroveň je -11 dBu (218 mV) pro frekvenci 1 kHz při hladině akustického
tlaku 60 dB ve vzdálenosti 1 m. TalkBox může také reprodukovat libovolný signál přivedený symetrickou linkou s maximální úrovní +18 dBu
(6,15 V) do elektronické jednotky (obr.146), to odpovídá přemodulování standardní studiové linky o +12 dB. Zpoždění externího signálu
ze vstupu na akustický výstup je 59 ms. Aby nemohlo dojít ke změně
referenčních úrovní, není TalkBox vybaven žádnými regulačními a nastavovacími prvky.
Základní měření ovšem můžeme s dostatečnou přesností realizovat
i s mnohem skromnějším vybavením, pro orientační měření nám dokonce postačí jen softwarové vybavení počítače. Na obrázku 147 je
příklad měření přenosové charakteristiky v improvizovaných podmínkách. Základními měřícími přístroji jsou zvukoměr (nejlépe digitální,
s výstupem pro plynulou registraci hladiny akustického tlaku) a tónový generátor řízený napětím, případně generátor třetinooktávového
šumu, a modul digitálního osciloskopu, který v režimu XY pracuje jako zapisovač (plotr).

Obr.147 Princip akustických měření a záznam frekvenční charakteristiky

Pokud zvukoměr i osciloskop mají rychlost odezvy (schopnost registrovat změnu) lepší než 10 ms, můžeme ve stejném uspořádání měřit
dobu dozvuku daného prostoru, a to jak pro širokospektrální nebo třetinooktávový šumový signál, tak pro konkrétní frekvence. S velmi dobrými výsledky jsme ověřovali vyžití HW modulu digitálního osciloskopu VoltCraft DSO-220 (obr.148) se zvukoměrem Fennel FSM 130+
(obr.149).
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Obr.148 Improvizované měřicí pracoviště s HW modulem DSO-220

Obr.149 Zvukoměr Fennel FSM 130+
měření reproduktorů v poloprostoru v blízkém poli

Pokud nemáme k dispozici zapisovač, plotr nebo digitální osciloskop
apod., je měření frekvenčních charakteristik téměř nemožné. Museli
bychom frekvenční charakteristiky měřit tzv. bod po bodu. Běžně se
měří v rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Znamenalo by to měřit v pásmu
20 až 200 Hz po 1 Hz, v pásmu 200 Hz až 2 kHz po 10 Hz a v pásmu
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2 až 20 kHz po 100 Hz. Celkem 540 hodnot pro jedinou frekvenční
charakteristiku. V tomto případě je výhodnější měřit pomocí třetinooktávového růžového šumu (např. CD-generátor firmy AVP Marutech).
Pro jednu charakteristiku je potom k dispozici 31 hodnot a shoda tónových a šumových frekvenčních charakteristik je v praxi zpravidla
velmi dobrá (obr.150).

Obr.150 Porovnání tónové a šumové frekvenční charakteristiky
velká aula Univerzity Hradec Králové

Protože akustické pole může být značně proměnlivé, doporučujeme
měřit frekvenční charakteristiky alespoň v devíti místech auditoria
(podobně jako obr.144). V členitých prostorech nebo při podezření
na velké rozdíly hladin akustického tlaku v určitých místech je zapotřebí počet měřících bodů zvětšit.

a) s malým rozptylem (posluchárna A5)

b) s velkým rozptylem (velká aula UHK)

Obr.151 Rozdíly ve frekvenčních charakteristikách
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Zvukoměr se umístí do výšky uší sedícího posluchače (běžně 115 cm)
a jeho mikrofon směřuje na střed projekční plochy nebo tabule. Mezi
jednotlivými frekvenčními charakteristikami by neměly být výrazné
rozdíly (obr.151). Pro orientační kontrolu přenosových vlastností můžeme použít rovněž spektrální třetinooktávový analyzátor při reprodukci růžového šumu (obr.152).

Obr.152 Výstup spektrálního analyzátoru
velká aula Univerzity Hradec Králové

Změřené frekvenční charakteristiky by měly být vyrovnané minimálně v rozsahu 50 Hz až 12,5 kHz (obr.153). Rozdíly hladin akustického tlaku na frekvenční charakteristice jsou způsobeny vlastními kmity
prostoru a u dobře navržených auditorií zpravidla nepřesahují 10 dB,
výraznější rozdíly bývají na nízkých frekvencích. Podrobné informace o akustických měřeních najdeme například v publikacích [88], [89],
[90], [94], [107], [128] a dalších.

Obr.153 Vyrovnaná frekvenční charakteristika
audiovizuální laboratoř LZT1, PdF UHK
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10.3

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ A TESTY

Subjektivní hodnocení přenosových systémů učeben doplňují provedená objektivní měření. Aby získané údaje byly statisticky využitelné
[131], musíte mít k dispozici relativně velké množství údajů. Navíc
potřebujete zaškolené posuzovatele, aby byly subjektivní testy opakovatelné se srovnatelnými výsledky. Subjektivní testy, stejně jako
měření, potřebují přípravu a relativně dlouhou dobu na provedení,
vyhodnocení a zpracování výsledků.

výborná

velmi dobrá

dobrá (průměrná)

postačující

nevyhovující

neumím posoudit

Pro subjektivní testy a subjektivní hodnocení se běžně používá metoda sémantického diferenciálu [94], [132], dichotomické otázky (dvojpólová škála s odpověďmi ano/ne), případně volné verbální hodnocení. Dichotomické otázky zdánlivě poskytují jednoznačné výsledky, ale
musí se provádět řada srovnávacích hodnocení a v důsledku je jejich
zpracování poměrně náročné.

16. obraz na projekční ploše
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N
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Obr.154 Příklad hodnotící tabulky sémantického diferenciálu

Metoda sémantického diferenciálu (obr.154) je pro subjektivní testy
nejpoužívanější. Její výhodou je relativně snadné vyhodnocení i statistické zpracování, ale vyžaduje posuzovatele s jistou zkušeností v daném oboru hodnocení. Můžete ji ale bezpečně použít pro orientační
hodnocení, kdy rozhodující je zejména negativní hodnocení. Za optimální rozsah sémantického diferenciálu lze považovat tří nebo pěti222
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stupňovou škálu (stupnice by vždy měla mít střední, průměrnou, hodnotu) s možností N - nechci, nedokáži posoudit. Bez této možnosti
buď zůstane příslušný test bez hodnocení nebo to bude tzv. vnucené
hodnocení. Před zahájením testů je nutné instruovat posuzovatele
o způsobu hodnocení, zejména v hraničních případech.
Výsledek hodnocení sémantického diferenciálu potom určíme pomocí
váženého průměru
k

H=

∑ i ⋅ ni
n =1
k

(186)

∑ ni
n =1

kde H je výsledný stupeň hodnocení, k počet stupňů hodnotící škály,
i hodnotící stupeň a n četnost hodnocení daným stupněm.
Volné verbální hodnocení vyžaduje přesně specifikované termíny, které
musí posuzovatelé používat, aby bylo vůbec možné jejich odpovědi
porovnávat bez možnosti jiného výkladu. Pro běžné subjektivní testy
je tato metoda zcela nevhodná. Používá se výhradně u zaškolených
posuzovatelů s velkými zkušenostmi v testování v daném oboru.

10.3.1 SUBJEKTIVNÍ TESTY PRO OPTICKÝ PŘENOS
Pro subjektivní testy obrazové rozlišitelnosti můžeme použít celou řadu testovacích obrazců (např. z Nokia test monitor). Pro účely testování optického přenosu se zaměřením na výuku technických předmětů jsme vytvořili tři základní jednoduché testy rozlišitelnosti (obr.
155). První test zjišťuje rozlišitelnost bodů o rozměrech 1 × 1, 2 × 2,
3 × 3, 4 × 4 a 5 × 5 pixelů. Druhý a třetí test zjišťuje rozlišitelnost
dvojice vodorovných a svislých čar tloušťky 1, 2, 3, 4 a 5 pixelů se
stejně širokou mezerou mezi nimi. Všechny testy jsou v kontrastním
provedení černá - bílá, v pozitivní a negativní verzi. Jsou vytvořeny
jako bitmapové obrazy, takže změna rozlišení grafické karty neovlivňuje jejich kvalitu ani rozměry bodů a čar. Hodnocení rozlišitelnosti
u jednotlivých testů je jednoznačné i pro nezaškolené posuzovatele.
Neexistuje proto důvod, proč bychom tyto testy nemohli použít pro
hodnocení přenosových podmínek v učebně. Teoreticky by pro testování bylo možné použít rovněž Landoltovy prstence nebo Snellenovy
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optotypy, používané pro standardní testy zrakové ostrosti [63]. Jejich
praktické použití je však determinováno problémem malé rozlišovací
schopnosti dataprojektorů a digitálních konverzí.

Obr.155 Zkušební obrazce pro testy rozlišitelnosti

Jestliže chceme pracovat na projekční ploše s tloušťkou čar 1 pixel,
musí být pro všechna místa auditoria zajištěna 100% rozlišitelnost
kritického detailu, tj. bodu 1 × 1 pixel. V sémantickém diferenciálu
(obr.154), musí být všechna hodnocení na stupni 1 a 2, přičemž četnost hodnocení 2 by neměla přesáhnout 15 %. Na stejném základu
můžeme testovat rozlišitelnost barev, čitelnost textu, atd.
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10.3.2 SUBJEKTIVNÍ TESTY
PRO AKUSTICKÝ PŘENOS
Subjektivní testy pro posuzování kvality přenosu akustického signálu
můžeme rozdělit do dvou skupin. Standardní poslechové testy, kdy
hodnotitelé poslouchají hudební ukázky různých žánrů, mluvené slovo, zvukové efekty, atd. Druhou skupinou jsou testy logatomické poznatelnosti.
Pro poslechové testy se používají buď vybrané hudební ukázky nebo
(zejména v případě koncertních sálů) hudební těleso s potřebným
obsazením. Hodnocení se zpravidla provádí metodou sémantického
diferenciálu. Posluchačům je nutné přesně specifikovat co mají hodnotit. Ve školní praxi můžeme použít poslechové testy jako orientační
kritérium pro celkový dojem z reprodukovaného zvuku. Protože nebudeme mít k dispozici posluchače s velkými zkušenostmi, ale jen žáky jejichž názor může být silně deformován vlivem hlasitého poslechu
přes nekvalitní reprodukční zařízení, nebudou pro nás mít výsledky
těchto testů statisticky významnou hodnotu.
Testy logatomické poznatelnosti představují nejpřísnější kritérium
kvality přenosu řečového signálu s největší rozlišovací schopností. Při
dodržení jejich metodiky a správném provedení dávají testy logatomické poznatelnosti zcela objektivní výsledky. Metodika logatomických
testů byla vytvořena pracovníky VÚZORTu Praha [133], [134], [135].
Jedním z velkých projektů byla např. akustická měření a poslechové
testy v rekonstruovaném sálu Kongresového centra v Praze. Jak uvádí např. Kolmer [94], jsou tyto testy „již svojí podstatou únavné a jednotvárné, zároveň jsou organizačně, časově a ekonomicky náročné.“

L

Pro příklad:
Úplný test logatomické poznatelnosti má tisíc slabik rozdělených do dvaceti bloků po padesáti slabikách.
Pro dosažení statisticky objektivních výsledků se používá cyklická záměna posluchačů na jednotlivých místech sálu a cyklická záměna řečníků.
Při použití plného logatomického testu s plnou cyklickou záměnou třiceti posluchačů a pěti řečníků by měl statistický soubor
čtyři a půl miliónu údajů!
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Z důvodů uvedených v publikaci [94] doporučujeme provést testy
logatomické poznatelnosti ve zkrácené verzi se stoslabikovým testem
(viz tab.19). Provedení testu je velice jednoduché. Řečník čte slabiky
z logatomické tabulky (rychlost čtení asi 1 slabika za sekundu) a posluchači zapisují slabiky do připravené tabulky. Počet správně zapsaných slabik přímo udává logatomickou poznatelnost (slabikovou srozumitelnost) v procentech. Pro jistou objektivizaci celého testu je
vhodné provést tuto zkoušku i s jinými řečníky a záměnou posluchačů. Zvláště potom ve školní praxi, když učitel nebo učitelé mají vadu
výslovnosti nebo někteří žáci mají vadu sluchu. Tyto negativní, leč
objektivně existující, vlivy mohou výsledky testů výrazně zkreslit.

Tab.19 Logatomická tabulka pro test slabikové srozumitelnosti
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Dosažitelnou srozumitelnost v daném prostoru výrazně ovlivňují také
hlukové podmínky (dozvuk, kročejový hluk šířící se stavebními konstrukcemi, hluk pronikající z venkovního prostoru, hluk klimatizačních
a ventilačních systémů, šum publika, atd.). S rostoucím hlukem v prostoru (v učebně, posluchárně, sálu) srozumitelnost klesá. Na obr.156
jsou pro ilustraci uvedeny plochy dosažitelné srozumitelnosti v posluchárně A6 Univerzity Hradec Králové při obsazení skupinou patnácti
studentů s vypnutou a zapnutou klimatizací. Je zřejmé, že v tomto
případě hlučná klimatizace dosažitelnou srozumitelnost výrazně zhoršila.

a) bez klimatizace

b) se zapnutou klimatizací

Obr.156 Plochy dosažitelné srozumitelnosti v posluchárně A6
hodnoty jsou uvedeny v procentech
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11

TRENDY V OBLASTI OBRAZOVÝCH
PREZENTACÍ

Kvalita vzdělávacího procesu souvisí s Komenského didaktickými zásadami více, než jsme mnohdy ochotni připustit. O zásadě názornosti
jsme již hovořili v souvislosti se srozumitelností sdělení (přenosem
zpráv a informací) a z nich vyplývajících požadavků na rozlišitelnost
detailů při přípravě a prezentaci obrazového materiálu.
Didaktická zásada postupnosti - postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, v logických krocích následně za sebou, atd., by měla platit
nejen v rámci strukturalizace učiva a vytváření učebních plánů, ale
měla by platit i pro zdánlivě nesouvisející téma, jakým je užívání didaktické techniky a ICT. V tomto případě máme na mysli používání
technických prostředků učitelem. Věren zásadě postupnosti by měl
učitel přecházet k náročnější a složitější technice až tehdy, pokud
zvládne předchozí stupeň. Připusťme, že někteří z nás by tak možná
zůstali u tabule a křídy. Na druhé straně jsou často však takoví pedagogové, kteří se bez „moderních“ prostředků docela dobře obejdou a
jejich výklad je mnohem efektivnější a pro studenty srozumitelnější,
než mohutná multimediální podpora. Když učitel kreslí na tabuli, vytváří postup řešení krok za krokem přímo před žáky a studenty. Pokud jim promítne hotové řešení a o postupu pronese pouze pár vět,
má jeho sdělení jen velmi malou (někdy téměř nulovou) hodnotu. Animovaná řešení jsou většinou efektní, ale podmínkou jejich úspěšnosti
je rychlost animace srovnatelná s rychlostí lidské reakce - animace
musí postupovat takovým tempem, jako by obraz v danou chvíli tvořil
učitel na tabuli. Tím nechceme snižovat význam technických prostředků, ale jen upozornit na to, že nejsou všemocným a samospasitelným
zázrakem pro zvýšení kvality vzdělávání za jaký je často považujeme.
Rozhodující je člověk - učitel, který zná jejich možnosti a ví, jak je
v praxi maximálně využít.
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11.1 DATAPROJEKTORY A POWERPOINTOVÉ
PREZENTACE
Prezentace vytvářené v aplikaci Microsoft PowerPoint dnes považuje
za samozřejmost. Setkáváme se s nimi nejen v rámci procesu vzdělávání, ale i v rámci seminářů, konferencí, či nejrůznějších reklamních
a prodejních akcí. Bylo popsáno mnoho stran a vydáno mnoho publikací o tom, jak má správná prezentace pro daný účel vypadat. Tvorba
prezentací se vyučuje na školách a obvykle spadá pod výuku informatiky. Právě na tomto místě se odvoláváme na zásadu postupnosti.
Jestliže učitel sám není schopen vytvořit po technické stránce kvalitní
prezentaci a zdůvodnit proč volil takové řešení, jak potom může tvorbu prezentací učit?
Obrázky 157 a 158 přinášejí dvě ukázky z prezentací, které jsou při
projekci prakticky nečitelné (z kolegiálních důvodů zde porušíme citační etiku a neuvedeme autory). Výřezy ukazují detaily při rozlišitelnosti 1 px. Oba příklady pocházejí z vysokoškolských pracovišť, která
se výukou ICT zabývají. Ukázky popírají všechna základní pravidla
pro tvorbu prezentací. Nebudeme je zde opakovat, zájemci je najdou
například v [51], [73] a dalších. Odstrašujícím příkladem "profesionálního návrhu" prezentací mohou být nekontrastní šablony jednotného
vizuálního stylu Univerzity Hradec Králové, které popírají veškeré zásady pro tvorbu prezentací (obr.211, příloha G).
Důležitou, ale zapomínanou podmínkou kvalitního promítaného obrazu je pečlivé a precizní nastavení monitoru počítače i projektoru. Nastavení je možné provést podle některého z testovacích obrazců. Při
správném nastavení musí být obraz na monitoru počítače a obraz vytvořený projektorem na projekční ploše prakticky totožný. Musíme
počítat i s tím, že dosažitelný kontrast obrazu na projekční ploše bude relativně malý. Technické údaje projektoru jsou v tomto směru
prakticky bezcenné. Pro hodnocení a výpočet reálně dosahovaných
hodnot lze použít ustanovení norem ČSN 19 8020 Kinematografie Jas promítající plochy pro promítání kinematografických filmů a klasifikace promítacích ploch [69] a ČSN EN ISO 24502 Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo [139]. Kontrast na projekční ploše určíme postupem uvedeným v kap. 10.1. Pro rychlou orientaci stačí změřit osvětlenosti při
projekci černé a bílé plochy a kontrast určit podle rovnice (184).
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Obr.157 Příklad nečitelné prezentace MS PowerPoint
organizační diagram
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Obr.158 Příklad nečitelné prezentace MS PowerPoint
shluková analýza
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V praxi se obvykle kontrast vyjadřuje jako poměr černá/bílá (číselně
1:k), kdy osvětlenost černé plochy je normována na hodnotu 1 (např.
1:100). Zejména z obchodních důvodů se používá vyjádření opačným
poměrem bílá/černá (např. 800:1), kdy větší počáteční číslo vzbuzuje
dojem vyšší kvality.
Výsledky rozsáhlého výzkumu a měření přenosových vlastností učeben ukázaly, že v praxi se dosahovaný kontrast pohybuje nejčastěji
v rozmezí 1:4 až 1:15 (obr.159). Jen ve výjimečných případech, kdy
učebna byla navržena podle požadavků projekční techniky můžeme
počítat s dosažitelným kontrastem obrazu až 1:100.

Obr.159a Dílčí výsledky hodnocení kontrastu v posluchárnách UHK

Pokud mají snímky prezentace již vlastní malý kontrast (obr.159b), je
výsledný vjem hodnocen negativně.

šablona jednotných prezentací KTP

šablona s barevným pozadím (stuhy)

Obr.159b Příklad snímku s vysokým a nízkým kontrastem
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Pro prezentace, jejichž obsahem je především text a grafy můžeme
za uspokojivý kontrast černá/ bílá považovat hodnotu 1:20. Dílčí výsledky ukazují, že dosahované hodnoty jsou hluboko pod minimální
doporučenou hodnotou.
Pro tvorbu výukových prezentací vždy platí, že méně znamená více.
Její styl nesmí narušovat pozornost a soustředění. Prezentace má
doplňovat výklad učitele - není studijním textem, i když se tak často
používá. Vždy musíme počítat s horšími projekčními podmínkami a
pokud nepoužíváme pro nastavení monitoru a projektoru kontrolní
obrazce s gradační stupnicí, bude prezentace na projekční ploše vypadat jinak než na monitoru. Výsledek bude zpravidla výrazně horší,
protože jak ukázaly testy nastavení monitorů, tovární i uživatelské
nastavení je obvykle na vysoký jas a kontrast, kterého není možné
na projekční ploše dosáhnout. Do jisté míry módním nastavením je
barevná teplota 9 800 K, označovaná jako polární bílá (polar white).
Monitor i dataprojektor by měly mít nastavení na barevnou teplotu
6 500 až 6 700 K a gradační stupnici 1:100.

11.2

INTERAKTIVNÍ TABULE

Interaktivní tabule je fenoménem, který nastoupil po dataprojektorech
a stále častěji se objevuje v našich učebnách. Běžně dostupné interaktivní tabule používají jako zdroj obrazu buď standardní dataprojektor, ale stále častěji jsou pro ně používány dataprojektory s extrémně
krátkou projekční vzdáleností. Ještě lepší možností je využití zadní
projekce, kde si nestíníme promítaný obraz (obr.160). V nejdokonalejší verzi se jedná o aktivní zobrazovač s funkcí dotykového displeje.
Podle dosud publikovaných výsledků vědeckého výzkumu se těmito
zobrazovači mají stát velkoformátové O-LED displeje s aktivní dotykovou vrstvou. Jeden z prvních dostupných velkoformátových zobrazovačů, na bázi O-LED technologie, představila firma Mitsubishi na veletrhu CEATEC 2010 v Japonsku. Obrazovka o úhlopříčce 150" (3,8 m)
poskytuje vysoké rozlišení, vysoký jas a odolnost vůči parazitního
světlu Další výhodou je skutečnost, že celý displej se skládá z malých
panelů. Jejich počet není striktně omezen a je tak možné skládat zobrazovací jednotky různých velikostí i různých formátů (obr.161).
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Obr.160 Interaktivní tabule
s projektorem s extrémně krátkou projekční vzdáleností a se zadní projekcí
[foto M. Hovančáková]

Obr.161 Obrazovka O-LED Mitsubishi 150"
2
rozlišení 1088×640 px, jas 1 500 cd/m , cena v roce 2013: 7 140 000 Kč
(převzato z propagačních materiálů firmy Mitsubishi)
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Po prostudování mnoha obchodních nabídek firem a konferenčních
materiálů o interaktivních tabulích jsme dospěli k závěru, že obchodní
nabídky se téměř výhradně soustřeďují na zdůraznění modernosti
produktu a moderní metody výuky. Už se v nich však nehovoří o nutnosti přípravy materiálů pro výuku, což není záležitostí několika minut
či hodin.

Obr.162 Reklamní obrázek na interaktivní tabuli [interactive-av.co.uk]

Komplexní příprava výuky pouze jednoho předmětu pomocí interaktivní tabule představuje i několik měsíců usilovné práce. Technická
data zpravidla nejsou detailně uváděna, stejně tak se neuvádějí možné instalační problémy. Příkladem může být snímek reklamního prospektu firmy interactive-av.co.uk (obr.162), který představuje zcela
nereálnou situaci dokonalého obrazu v plně osvětlené učebně, vytvořenou úpravou snímku ve Photoshopu. V podstatě se jedná o klamavou reklamu. Člověk, který není odborníkem na projekční techniku
může snadno získat mylný dojem, že interaktivní tabule jsou pro výuku z tohoto pohledu dokonalé.
Mnozí autoři studií o aplikacích interaktivních tabulí ve výuce přijímají
v prvotním nadšení z nové techniky nekriticky tento prvek jako univerzální náhradu klasické tabule (prodejci je v tomto názoru podporují)
bez jakékoli vazby na oborovou didaktiku, hodnocení přenosových
vlastností, negativních vlivů, atd. Jeden z mála kritických přístupů k nasazení interaktivních tabulí publikoval Dostál. S odvoláním na Gageovy práce [139], [140] uvádí, že „nastavený trend ve vybavování škol
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bude mít za následek skutečnost, že se s interaktivními tabulemi budeme ve školách setkávat stále častěji. Instalací tabule do třídy však
ještě není automaticky zajištěn pozitivní přínos pro vzdělávání. Velkou roli hraje přístup učitele. Nelze zapomínat na to, že v případě
interaktivních tabulí se jedná vždy o didaktickou techniku, učebními
pomůckami se stávají až připravené interaktivní výukové objekty (napsané texty, vytvořené nákresy, načrtnuté grafy či diagramy), zejména na nich záleží, jak moc bude výuka efektivní “ [141].
Z pohledu auditoriologie je interaktivní tabule obyčejná projekční plocha, kterou doplňují prostředky ICT. To znamená, že pro aplikaci
interaktivní tabule musíme znát velikost kritického detailu, podle rovnice (14). Z ní můžeme po úpravě určit maximální pozorovací vzdálenost pro danou velikost kritického detailu. Možná budeme nepříjemně překvapeni, jaké omezení interaktivní tabule představuje. Jako
příklad použijeme interaktivní tabuli Hitachi FX-Trio-S (obr.163).

Obr.163 Interaktivní tabule Hitachi FX-Trio-S

Projekční plocha má rozměr 176 × 141 cm, přesnost snímání polohy
je 1,5 mm. Výpočtem určíme, že tabule je vhodná pro nativní rozlišení 1 024 × 768 px a maximální pozorovací vzdálenost by neměla přesáhnout 5 m. To předurčuje její použití pro výuku menších skupin žáků v malých seminárních učebnách. Pro velké posluchárny a klasické
učebny s kapacitou nad 20 žáků/studentů je při požadavku detailního
rozlišení nepoužitelná. Jako u každé projekční plochy je problémem
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i parazitní světlo, které při nevhodné instalaci snižuje kontrast promítaného obrazu. Rušivě působí také případné odlesky od silných světelných zdrojů nebo oken.
Ani dataprojektory s extrémně krátkou projekční vzdáleností nepřispívají k potřebné kvalitě obrazu. Navzdory technickému a technologickému pokroku v konstrukci asférických projekčních objektivů je obtížné zajistit dokonalou ostrost obrazu po celé projekční ploše. Výrazně
šikmý dopad světelného svazku projektoru na projekční plochu má za
následek značně nerovnoměrný jas projekční plochy. V tomto případě
jsou fyzikální zákony neúprosné.
Interaktivní tabule jsou z didaktického hlediska nesporným přínosem.
Představují moderní, ale i módní trend, a jsou žákům a studentům
blíže, zejména z toho důvodu, že využívají jim blízkou počítačovou
technologii. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že aplikování interaktivní tabule do výuky, nehledě k tvorbě vlastních výukových programů, vyžaduje stejnou přípravu a stejné podmínky jako standardní projekce. Jak ukazuje praxe, pokud učitel není schopen vytvořit kvalitní
klasickou prezentaci, interaktivní tabule jeho chyby nenapraví.

Obr.164 Ukázka chyb a technických nedostatků

Na obrázku 164 je typická ukázka častých problémů interaktivních tabulí. Kromě nedostatečných rozměrů je to malý kontrast a nerovnoměrný jas způsobený projekcí z krátké vzdálenosti. Tabule je instalo237
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vána nízko, takže ostatní žáci nevidí, co jejich spolužák píše. Chybou
učitele potom je text zadání, psaný s použitím patkového písma Times.
Velikost a typ písma je nutné volit tak, aby byla pro všechny žáky zajištěna 100% čitelnost textu.
Pokud má interaktivní tabule skutečně plnit svou funkci, musí být vertikálně posuvná. Při jejím používání se setkávají dva protichůdné požadavky. Učitel musí dosáhnout na horní okraj tabule. Ten podle tělesné výšky učitele zpravidla může dosahovat úrovně 170-200 cm. Žáci
zase musí bezpečně vidět celou obrazovou plochu, a to až po dolní
okraj. Při vodorovném auditoriu se minimální výška dolního okraje tabule pohybuje obvykle mezi 150-180 cm. Největším problémem interaktivních tabulí zatím zůstávají jejich nedostatečné rozměry pro potřeby větších učeben. To se v některých velkých posluchárnách řeší snímáním obrazu interaktivní tabule a jeho přenosem na pomocnou projekční plochu odpovídající velikosti.
Jak jsme již uvedli, nekritické přijímání jakýchkoli technických prostředků se nakonec může projevit jako kontraproduktivní, případně
skončí ve školách jako mrtvý inventář. Je proto úkolem oborových didaktik reagovat na nové technologie, posoudit možnosti nové přicházející techniky, její možné využití a připravit aplikace ve výuce. Úkolem auditoriologie je potom vytvořit pro tyto technologie vhodné provozní podmínky.

11.3

3D - TROJROZMĚRNÉ ZOBRAZENÍ

Snaha zobrazit na plošném (dvojrozměrném) obraze i hloubku prostoru je téměř tak stará jako samotná fotografie. Od prvopočátku tohoto snažení je jasné, že pro pocit prostorového zobrazení musíme mít
k dispozici dva obrazy. Jeden pro levé oko a druhý, nepatrně odlišný,
pro oko pravé. Prostorový vjem vzniká až v mozku, a to složením obou
obrazů.
Pojmem 3D (z anglického 3 dimensional) se v současné době označuje téměř cokoliv, co má spojitost se zobrazováním v trojrozměrném
prostoru. Záleží pouze na konkrétním zpracování, půjde-li jen o pseudo 3D, kde se prostor (hloubka) pouze simuluje - například 3D modely na klasickém 2D monitoru, nebo zda půjde o skutečnou plastickou
vizualizaci. Zdánlivě reálný vjem může zajistit pouze některá ze stereoskopických metod.
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Pokud budeme v oblasti prezentačních technologií uvažovat větší skupinu diváků, znamená to vybrat takový stereoskopický systém, který
zaručí odpovídající obrazový prostorový vjem v kterémkoliv místě auditoria. Pro auditoriologii učeben z toho vyplývá, že návrh dispozičního řešení musí bezpodmínečně respektovat požadavky dané technologie. V současné době můžeme vybírat ze tří technologií, které splňují požadavky na tvorbu a prezentaci obrazových materiálů pro potřeby vzdělávání a jejich provoz je pro školy ekonomicky přijatelný.

11.3.1 ANAGLYFICKÉ ZOBRAZENÍ
Anaglyfické zobrazení využívá principu filtrace barev. Spočívá v tom,
že z jednoho snímku, zpravidla pravého, se odfiltruje červená složka
(R) a z druhého (levého) snímku se odfiltruje doplněk červené složky
v barevném prostoru RGB, azurová (cyan) složka (Y-R). První snímek
se po vynechání červené složky zbarví do azurové, druhý snímek se
vynecháním doplňkové složky zbarví do červena. Oba záznamy se následně spojí do jednoho snímku - anaglyfu (obr.165).

Obr.165 Ukázka anaglyfu

Obraz, který tímto postupem vznikne, je při běžném pohledu rozmazaný, okraje předmětů jsou červené nebo azurové. Pro potřeby anaglyfického zobrazení je možné použít i jiný způsob filtrace barev, například kombinaci barev zelené (G) a purpurové (Y-G). Dekódování
239

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

takto upraveného obrazu zajistí anaglyfové brýle. Ty mají zpravidla
na levé očnici červený a na pravé azurový (cyan) filtr (obr.166). Červený filtr propouští pouze červenou složku, azurový filtr propouští jen
azurovou složku anaglyfu. Výsledkem je, že každé oko vidí jeden obraz oddělený z anaglyfu a mozek je schopen tento vjem vyhodnotit
jako obraz stereoskopický.

Obr.166 Anaglyfické brýle R/Y-R fy Tridakt

Pro jednoduchost anaglyfické metody dochází k významné ztrátě barevných informací, především proto, že každé oko dostává barevnou
scénu v doplňkových barvách a barevný vjem není dokonalý. Výhodou anaglyfů je snadná distribuce, možnost tisku do barevných časopisů a knih, zobrazení pomocí počítače, dataprojektoru nebo televizoru. Odborníci se shodují na tom, že pro školní praxi, zejména prezentace, není anaglyfické zobrazení příliš vhodné. Nicméně pro seznámení
se s principem stereoskopického zobrazování a pro relativně jednoduchou tvorbu pomocí volně šiřitelných softwarů může být prvním stupněm ke skutečným 3D vizualizacím [142].

11.3.2 PASIVNÍ 3D STEREOSKOPICKÁ PROJEKCE
Také pasivní 3D stereoskopická projekce je založena na pozorování
dvojice obrazů pro pravé a levé oko, které se dvěma projektory promítají v plnobarevném rozlišení na jednu projekční plochu. Před objektivem každého projektoru je nainstalován lineární polarizační filtr.
Filtry jsou vzájemně pootočené o 90°. Jeden tak propouští světlo polarizované v horizontální rovině, druhý propouští světlo polarizované
ve vertikální rovině. Pro projekci se používají speciální vinylové projekční plochy s odrazovou vrstvou na stříbrné nebo jiné metalické bázi, které mají vysokou odrazivost a neporušují polarizaci světla. Pro
sledování stereoskopického obrazu jsou nutné brýle s polarizačními
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filtry (obr.166). Brýle mají filtry nastavené stejně jako projektory. Každé oko tak dostává příslušný obraz v maximálním rozlišení a v plnobarevné kvalitě. Dvojitou polarizovanou projekci standardně používá
70mm IMAX a digitální 3D kina v Dinoparcích. Kromě speciální projekční plochy a přesné instalace projektorů má tento typ stereoskopické projekce stejné nároky, jako klasická projekce [143].

Obr.166 Dvojice projektorů s polarizačními filtry a polarizační brýle fy Tridakt

Perspektivním řešením 3D projekce pro školy a různá vzdělávací zařízení se může stát modifikace dvojité polarizované projekce - 3D polarizační modulátor. Oba obrazy jsou vytvářeny jediným projektorem,
který má před objektivem instalován 3D polarizační modulátor. Ten je
elektronicky propojen (synchronizován) s projektorem, doporučené
jsou projektory řady DepthQ-HD nebo Christie Digital (obr.167). Obraz
prochází modulátorem a v reálném čase je konvertován na pasivní
polarizační projekci. Když projektor vytváří obraz pro levé oko, přepne
se modulátor tak, aby se procházející obraz polarizoval do jedné roviny, naopak v době, kdy projektor vytváří obraz pro pravé oko, polarizuje modulátor procházející obraz do druhé roviny, otočené o 90°.
Hlavní výhodou technologie Depth-Q je skutečnost, že stačí jen jediný projektor a přitom lze použít běžné 3D polarizační brýle. Odpadá
tedy nutnost nákupu dvou výkonných projektorů a postačuje standardní instalace bez speciálních konstrukčních úprav.
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Obr.167 Projektor s polarizačním 3D modulátorem Depth-Q [142]

11.3.3 DOLBY 3D DIGITAL CINEMA
Zdánlivě podobný způsob jako anaglyfické zobrazení představuje systém vyvinutý firmou Infitec. Technologie 3D zobrazení pracuje na
principu barevného posuvu ve třech složkách viditelného spektra. Systém Infitec (Interferenz Filtr Technology for 3D projection) využívá
odfiltrování omezených částí spektra. Každá obsahuje složku z červené, zelené i modré barvy, ale pro každé oko má filtry v jiném vlnovém
pásmu:
levé oko:

červený 629 nm, zelený 532 nm, modrý 446 nm,

pravé oko:

červený 615 nm, zelený 518 nm, modrý 432 nm.

Každé oko tak dostává obraz složený ze tří barevných složek, ale v posunutém barevném odstínu. Lidský mozek pak barevný posun zpracuje
do barevně vyváženého 3D vjemu podstatně korektněji než u anaglyfického zobrazení.
Dolby Laboratories dodávají kompletní systém Infitec pod obchodním
názvem Dolby 3D Digital Cinema. Primárně je určen pro digitální kina, oprávněně lze očekávat jeho rozšíření i do oblasti menších projektorů. Do digitálního projektoru se mezi xenonovou výbojku a optický
hranol se třemi obrazovými čipy nainstaluje pouze speciální rotační
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kolečko se dvěma filtry pro levé a pravé oko. Rotaci filtru řídí doplňkový modul kinoprocesoru (obr.168). Výsledkem je realistický 3D obraz, srovnatelný s dražší polarizační metodou, vyžadující dva projektory. Podobně jako u předchozích systémů musí mít diváci brýle s filtry, které oddělí barevně posunuté obrazy levého a pravého oka.
Výhodou Dolby 3D Digital Cinema je skutečnost, že není potřeba měnit existující projekční plochu, v brýlích s barevným posunem se při
naklonění hlavy na stranu obraz nerozdvojuje a neztrácíme 3D efekt.

Obr.168 Kompletní sestava pro Dolby 3D Digital Cinema
rotační filtr, brýle a řídící kinoprocesor
(převzato z firemních materiálů Dolby Laboratories)

11.3.4 AKTIVNÍ 3D TECHNOLOGIE
Aktivní 3D zobrazovací technologií je použitelná u 3D projektorů, 3D
monitorů a 3D televizorů. Společným znakem této technologie jsou
aktivní 3D brýle, které musí mít baterii a elektroniku pro řízené zatmívání jednotlivých očnic. Tím, že brýle vyžadují napájení a musí pro
ně být vysílán řídící IrDA signál, označuje se celá tato technologie jako aktivní 3D. IrDA signál ovládá LCD panely v brýlích (obr.169) a střídavě zneprůhledňuje pravou očnici po dobu, kdy je promítán obraz pro
levé oko a naopak.
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K výhodám aktivních 3D technologií patří velmi kvalitní 3D zobrazení
a v případě projekce stačí pouze jeden projektor a možnost použít libovolnou projekční plochu. U tohoto řešení není problém rychlého
přechodu mezi 2D a 3D režimem. Poměrně velkou nevýhodu představuje fakt, že aktivní 3D brýle jsou výrazně dražší než brýle pasivní.
Je třeba se starat o dobíjení, či výměnu baterií, případně včas objednat brýle nové, pokud mají vestavěnou nevyměnitelnou baterii (její
životnost se pohybuje okolo 600 provozních hodin. Tyto skutečnosti
komplikují i masivní využití ve velkých 3D kinech. Aktivní 3D se naopak uplatňuje pro hraní her a sledování 3D filmů v domácnostech.

Obr.169 Princip aktivních 3D brýlí
Depth-Q [142]

Protože dochází ke střídavému zatmívání levého a pravého oka, je
pro tuto technologii požadována minimálně dvojnásobná obrazová
frekvence (100 Hz), aby se odstranilo postřehnutelné blikání obrazu,
na které je citlivá zejména oblast periferního vidění. Doporučované
hodnoty jsou alespoň 120-200 Hz, publikovány byly pokusy se 400Hz
technologií.
Aktivní 3D technologie byly některými autory považovány za vhodné
pro školní použití, zejména pro individuální práci a sledování 3D obrazu na monitoru počítače. Ověřovací pokus, který provedl Šedivý [144]
s DLP projektorem Acer P1100, ukázal možné minimalistické řešení,
nicméně nativní rozlišení 800 × 600 px je vhodné pouze pro TV obraz
formátu 4:3.
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V současné době se ve vývoji 3D technologií výrobci televizorů a monitorů zaměřují opět na pasivní systémy pro komerční použití. Z výrobního hlediska nejsou mezi aktivní a pasivní technologií výrazné
ekonomické rozdíly. Z pohledu uživatelů jsou pořizovací a provozní
náklady aktivních brýlí výrazně vyšší než u pasivních. Pasivní brýle jsou
výrobně levné a ve srovnání s aktivními brýlemi výrazně lehčí. Každá
z technologií má své pro a proti a je obtížné předvídat, která z nich
nakonec převládne.

11.3.5 OMEZENÍ 3D TECHNOLOGIÍ PRO PRAXI
Všechny 3D technologie určené pro stereoskopickou vizualizaci představují technický pokrok v oblasti projekční a prezentační techniky.
V současnosti je ale už vědecky dokázáno, že pro používání 3D technologií v praxi existují výrazná omezení. Podobně jako jsme uváděli
u interaktivních tabulí, které nelze nekriticky přijímat jako bezchybný
prvek použitelný do výuky, musí být varování před nekritickým přijímáním 3D technologií mnohem důraznější.
Stejně jako jiné technické novinky jsou stereoskopické 3D technologie do jisté míry i módní nebo prestižní záležitostí. Výsledky publikovaných vědeckých studií ukazují, že hromadné nasazení těchto technologií není v podstatě možné [145]. Podle dosavadních výsledků je
prostorový (hloubkový) vjem, tvořený současnými technologiemi, nedostupný až pro jednu třetinu populace. Příčinou jsou oční choroby,
refrakční vady a přibližně u pěti procent lidí tupozrakost. Dalším omezujícím faktorem je věk diváků. Starší lidé mívají nejen problémy se
zrakem, ale stářím je navíc poznamenán i mozek, který již není schopen vytvořit odpovídající vizuální vjem. Problémy se potvrdily také
u lidí nosících brýle nebo kontaktní čočky s optickou mohutností nad
3 D, dále u lidí se šilhavostí a u lidí používajících cylindrické brýle. Také u zdravých, ale citlivých jedinců může sledování 3D obrazu vyvolávat rychlou zrakovou únavu, bolesti hlavy, nevolnost…, jsou popsány
i případy vzniku migrény nebo epileptického záchvatu. Jednou z možných uváděných příčin je skutečnost, že při sledování 3D obrazu oči
neostří přirozeně na konkrétní předmět, ale do vzdálenosti 30-60 cm
před projekční plochu nebo plochu obrazovky. Tento nepřirozený stav
potom může fungovat jako spouštěcí mechanismus uvedených obtíží.
Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že při aplikaci 3D stereoskopických technologii do výuky a vzdělávacího procesu obecně musíme
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postupovat s maximální rozvahou a obezřetností. Unáhlená a zejména globální aplikace všude a pro všechny může mít dalekosáhlé negativní dopady, co se týče únavy, pozornosti, soustředění se na úkol,
až po psychické a zdravotní problémy. Jako učitelé nemůžeme (nebo
bychom alespoň neměli) tato rizika podceňovat. Na jakékoliv závěry
v oblasti 3D aplikací v procesu vzdělávání je ještě brzy. Technologie
3D zobrazení je stále ve vývoji a zkušeností s ní je relativně málo.
Domníváme se však, že vzhledem k uvedeným omezením bude pouze
doplňkem zobrazovací techniky ve vzdělávacím procesu na školách.

11.4

ZVUK JAKO SOUČÁST PREZENTACE

Nedílnou součástí některých obrazových prezentací je zvuková složka. Je to ta část audiovizuálního díla, které se věnuje minimální nebo
žádná pozornost. Učebny a posluchárny zpravidla nemají akustické
úpravy pro dosažení maximální srozumitelnosti a jejich ozvučovací
systémy jsou jen zcela výjimečně navrženy odborníky z oboru elektroakustiky. Stejná nebo podobná situace je ale i velkých kongresových
sálech. Dokonce ani relizace ozvučení profesionální firmou nazaručuje
dobrý výsledek. Podrobný rozbor k ozvučování učeben jsme uvedli
v monografii [84]. Rozsáhlý výzkum, který jsme realizovali v letech
1990-2012 a ve kterém dále pokračujeme, ukázal že požadavkům na
srozumitelnost řeči a přenášené kmitočtové pásmo nevyhovuje téměř
99 % učeben a poslucháren. Používané zářiče (reproduktorové soustavy) mnohdy nejsou schopné ozvučit ani obývací pokoj (obr.170).

Obr.170 Interaktivní tabule s dodávanými reproduktory
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Z pohledu vzdělávacího procesu a přínosu k jeho zkvalitňování jsou
hluk a zvuk dva naprosto odlišné pojmy. V řadě případů tak spíše
ohlučujeme než ozvučujeme a kvalitativní přínos je prakticky nulový.
Je jistým paradoxem, že škola například investuje statisíce do nákupu
projekční techniky, interaktivních tabulí, či uvažuje o pořízení 3D technologií, ale pořízení kvalitního ozvučení je považováno za zbytečné.
Přitom učebny potřebují, vzhledem ke svým akustickým vlastnostem,
směrové ozvučovací systémy, které omezí vyzařování mimo požadovanou oblast a tím snižují rušivý hluk v učebně. Protože digitálně řízené reproduktorové sloupy jsou pro většinu škol finančně nedostupné,
řeší katedra technických předmětů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, ve spolupráci s akustickými laboratořemi Fakulty elektrotechnické Západočeské Univerzity v Plzni, výzkumný projekt, zaměřený
na konstrukci cenově přijatelných skládaných akustických zářičů pro
ozvučování učeben (obr.171). Už první výpočty a měření v reálném
prostoru potvrdily správnost některých předpokladů, když například
v učebně stoupla slabiková srozumitelnost při použití skládaného zářiče z 83 % na 94 %. Výsledkem výzkumu bude podrobný popis vlastností skládaných zářičů s příklady jejich aplikací ve školní praxi a následným vyhodnocením přínosu pro zvýšení kvality výuky při používání audiovizuálních materiálů.

Obr.171 Příklady zkušebních sestav skládaných zářičů
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Výsledky akustických měření učeben ukazují, že v praxi nemůžeme
příliš uvažovat o instalaci některého vícekanálového zvukového systému. Jak vyplývá požadavků Dolby Laboratories [116] a norem ČSN
19 8010 [146], ČSN 19 8011 [62], ČSN 73 0525 [147] a ČSN 73 0527
[148], prostor určený pro reprodukci vícekanálového zvuku musí mít
akustické úpravy a musí být použito odpovídající technické zařízení.
V rámci provedeného výzkumu jsme si ověřili, že nejen svépomocně,
ale i dodavatelsky realizované ozvučovací systémy nesplňují často ani
základní požadavky a v některých případech šlo doslova o diletantská
řešení. Poměrně překvapivé bylo zjištění, že nebyl statisticky významný rozdíl mezi parametry svépomocně a dodavatelsky realizovaného
ozvučení.
Kvalita obrazu a zvuku musí vyvolávat subjektivně příjemný vjem.
Jsme proto přesvědčeni o tom, že je nezbytné věnovat ozvučení učeben, konferenčních a kongresových sálů stejnou pozornost jako obrazovým systémům.

11.5

MOŽNOSTI STANDARDIZACE

Standardizace v oblasti elektronického vzdělávání není a nebude jednoduchou záležitostí. V důsledku se bude vždy jednat o komplexní řešení, které může mít (a v praxi také má) řadu variant. Jenom z technického hlediska se jedná o propojení několika oborů.
Rozvoj e-learningu stále ještě můžeme považovat spíše za kvantitativní než kvalitativní. Významný přínos ke kvantitativnímu rozvoji elearningu představuje především bezplatný Open Source software
Moodle, který spadá pod obecnou veřejnou licenci GNU. V roce 2007
bylo v České republice registrováno 184 subjektů aktivně využívajících
projekt Moodle, na Slovensku to bylo 140 subjektů [149]. V červnu
2014 bylo v České republice registrováno již 658 subjektů a na Slovensku 200. V celosvětovém měřítku bylo v červnu 2014 registrováno
64 233 subjektů v 235 zemích. Statistika Moodle udává přes 7,5 miliónu vytvořených kurzů a přes 72 milionů uživatelů [150]. Moodle je
možné provozovat na jakémkoli počítači s fungujícím prostředím PHP.
Moodle také podporuje různé typy databází, především databáze typu SQL (například PostgreSQL a MySQL).
Již v roce 2006 zformuloval Kohout, v kontextu rozvoje e-learningových kurzů v prostředí Moodle, zásadní myšlenku, kterou přednesl na
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konferenci E-learning forum 2006 v Praze, a která je dodnes vysoce
aktuální: „Při tvorbě moderního vzdělávacího programu musíme res-

pektovat takové očekávaní studentů, kteří většinou, a to se týká zvláště mladších lidí, očekávají, že moderní vzdělávání bude rychlejší, efektivnější, zajímavější a přinese kýžený výsledek. Toto očekávání nesmíme zklamat, to platí v pedagogice obecně a při využití nových moderních technologií o to více “ [151]. Kromě prostředí Moodle existují

další systémy, jako např. WebCT, Microsoft Class Server, Blackboard,
Enterprise Adobe Connect, Eden, Knowledge Platform, eDoceo, Unifor, a další. Za běžné funkce systémů elektronického vzdělávání můžeme považovat evidenci a správu žáků, evidenci a správu kurzů, katalog výukových kurzů a objektů, správu studijních plánů, evidenci
hodnocení žáků, testování a přezkušování žáků, správu přístupových
práv, autorské nástroje k vytváření výukových kurzů a objektů, komunikační nástroje, a úložiště výukového obsahu. Pro všechny uvedené funkce je důležitý požadavek na jejich přenositelnost a standardizaci. Mezi standardizované formáty výukových jednotek patří např.
SCORM, AICC, IMS, IEEE a Ariadne.
Z pohledu tvůrců i uživatelů můžeme elektronické vzdělávání do jisté
míry považovat za komerční produkt. Zatímco v profesionální oblasti
je technická standardizace audiovizuálních produktů naprostou a nezbytnou samozřejmostí, v komerční oblasti taková standardizace chybí. Tato volnost sice poskytuje zdánlivě větší možnosti v procesu tvorby elektronických materiálů, na druhé straně ale vytváří potenciální
rizika nekompatibility, nespolehlivosti či dokonce nepoužitelnosti daného produktu. Uveďme si konkrétní příklad: širokoúhlý film formátu
2,35:1 se zvukem Dolby Digital. Výroba filmu i mix zvuku jsou definovány standardy laboratorního zpracování a technickými podmínkami
Dolby Laboratories. Pro projekci filmu jsou normami stanoveny takové požadavky, které mají za úkol zajistit reprodukci díla ve stejné
kvalitě, jakou viděli jeho tvůrci při finalizaci v míchací hale. Stejně tak
zaručují televizní standardy SDI a HD-SDI, že se technická kvalita
snímku při přenosu na jiné pracoviště nezmění. Standardizace je tedy
zárukou udržitelnosti kvality, zárukou použitelnosti produktu a zárukou opakovatelnosti výsledku.
Tvůrci elektronických studijních materiálů žádné takové záruky nemají. Je sice deklarována určitá standardizace v oblasti ICT, ale ani ta
není zárukou stoprocentní funkčnosti. Řada produktů je tzv. optimali249
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zována jen pro určitý internetový prohlížeč a jen pro určitou verzi nebo verzi vyšší. Jestliže uživatel nemá požadovanou konfiguraci, nemusí pro něho být produkt vůbec dostupný.
Vysoká variabilita zobrazovacích formátů, od VGA po QUXGA, má za
následek to, že tvůrci musejí zvolit určitý kompromis, aby jejich dílo
bylo reprodukovatelné za různých podmínek. Stejně tak nikdy nemají
záruku, že doprovodný zvuk bude reprodukován v požadované kvalitě. Zřejmě ani v budoucnosti nemůžeme očekávat výraznou snahu
o zavedení určitých audiovizuálních standardů v této oblasti. Z hlediska marketingu je v komerční sféře zpravidla na prvním místě efekt,
design, módní trendy, ale užitná hodnota z pohledu zákazníka (spotřebitele) a technické parametry bývají až druhořadé. Nezanedbatelný
podíl na současném vývoji audiovizuálního a multimediálního prostředí má dostupnost informačních a komunikačních technologií a jejich
softwarová podpora, zejména editační programy pro zpracování obrazu a zvuku. Na jedné straně tak natáčíme videosekvence v rozlišení
Full-HD, abychom ukázali, že jsme tzv. „In“ (i když točíme miniaturní
a nepříliš kvalitní jednočipovou kamerou, zatímco profesionálové používají zásadně kamery tříčipové) a následně pak tento obraz zkomprimujeme (přesněji řečeno zdegradujeme) na soubor s co nejmenším
objemem dat, co nejnižším datovým tokem a s omezeným rozlišením.
Jas, kontrast, barevné podání, gradační stupnice… jsou pojmy, jimiž
se příliš nezabýváme. V úvahu musíme vzít i fakt, že tzv. „tovární nastavení “ je v komerční oblasti nastavení na efekt. Televizory i monitory mají z důvodu lepší prodejnosti nastaveny jas, kontrast i barevnou
sytost na vyšší hodnoty, než by odpovídalo nastavení podle kontrolních obrazců.
Přestože v mnoha případech nebudeme mít při tvorbě studijních materiálů k dispozici profesionální techniku, měli bychom se orientovat
právě podle profesionálních zvyklostí. Při tvorbě výukových a prezentačních materiálů bychom tak měli vycházet z příslušných článků norem ČSN EN 60574 -21 Audiovizuální, obrazová a televizní zařízení a
systémy - Část 21: Zaváděcí a koncový pásek obrazového pásku pro
účely výuky [152], ČSN 34 5115 Televizní obrazová technika [153], a
dalších souvisejících předpisů. Jedním z požadavků (a profesionálních
standardů) je zaváděcí a koncová část obrazového a zvukového záznamu, které pomáhají uživateli nastavit optimální vlastnosti zařízení
před začátkem záznamu programového materiálu, umožňují správ250
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nou identifikaci programu a dovolují správné označení a výstup z programu. Signály zaznamenané v zaváděcí a koncové části nejsou určeny pro měření vlastností systému jako zkušební signály. Délka zaváděcí části má být minimálně 30 sekund.
Obrázek 172 ukazuje úvodní část záznamu zpracovaného ve střihovém SW Adobe Premiere. Vlevo jsou kontrolní pruhy SMPTE při nastavení podle definovaných úrovní, na pravé straně je obvyklé uživatelské nastavení. Pod nimi jsou zobrazeny jasové složky (stupně šedi). V porovnání se standardem má uživatelské nastavení jasnější a
zářivější barvy. Porovnáme-li však jasové složky, je zřejmé, že rozlišitelnost standardu je výrazně vyšší. Pro přesnější nastavení gradační
stupnice lze doporučit použití kontrolních obrazců (obr. 81 a 82), které jsou vloženy do zaváděcí části. Pro elektronickou projekci můžeme
použít i nastavení podle ČSN EN 61947-1 [154].

nastavení podle úrovně signálu

obvyklé předváděcí nastavení

Obr.172 Zaváděcí část - kontrolní pruhy SMPTE
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Domníváme se, že v oblasti obrazových materiálů nestojí případné
standardizaci nic v cestě kromě neochoty tvůrců a uživatelů. Pro zvýšení kvality obrazových studijních materiálů, ať už máme na mysli
statické obrazy nebo videa, jsou vytvořeny normativní předpoklady a
postačuje pouze jejich aplikace do oblasti elektronické podpory vzdělávacího procesu. Do úvodní části je potom třeba vložit doporučení,
aby si uživatel nastavil svoje zobrazovací zařízení podle kontrolních
obrazců. Uvedený postup je zcela v souladu s managementem kvality, ve smyslu článku 9.2 normy ČSN EN ISO 9004 [155]. Aplikace
managementu kvality na tvorbu obrazového materiálu pro e-learningové kurzy, blended learning, běžnou projekci pro vzdělávací a jiné
účely vytvoří podmínky pro možné srovnávání těchto produktů z technického hlediska. Takové srovnání je prakticky nezávislé na oborové
specializaci. Didaktická hlediska potom hodnotící proces doplní na
komplexní posuzování v rámci oborové specializace nebo v rámci příbuzných oborů.
Jediným a zřejmě zásadním problémem tak bude standardizace formátu obrazu. Jak jsme uvedli v [156], považujeme za optimální řešení obrazový formát 4:3 v kompresi MPEG2 na úrovni DVD5, a to jak
z hlediska datových toků, tak z hlediska fyziologie zraku. Podle našeho názoru by v případě obrazového materiálu pro vzdělávací účely
měla být prvořadou podmínkou kvalita obrazu, jejíž hodnocení podle
doporučení CCIR (viz ČSN 34 5115 Televizní obrazová technika [153])
je na stupni 5 (výborná) nebo na stupni 4 (velmi dobrá). Za samozřejmé považujeme též možnost používat kompletní studijní materiály
offline. Online provoz a dobu potřebnou ke stažení stažení souboru
považujeme za méně významnou, přestože v praxi bývá opak pravdou. Z pohledu ICT se hodnotí především rychlost odezvy a čas pro stažení souboru, proto se videa komprimují do malých souborů s nízkou
kvalitou obrazu. Rozhodnutí o použitém formátu bude vždy záležitostí
tvůrců, nicméně považujeme za zásadní, aby by v celém kurzu, souboru, atd. byl použit jediný formát. Tím dojde nejen ke sjednocení
kvality, ale finální produkt bude mít obrazově jednotný styl.
Oblast zvuku představuje pro standardizaci paradoxně větší problémy
než výše zmiňovaná standardizace tvorby obrazových materiálů. Opět
můžeme vyjít z profesionálních zvyklostí a normalizovaných standardů, které jsou celosvětově uznávány [157]. Za východisko můžeme
považovat normy ISO 2969 Electroacoustic response of motion-pic252
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ture [158] a ISO 22234 Relative and absolute sound pressure levels
[159]. ISO 2969 zavádí korekci podle tzv. křivky X, která je známá zejména ze systémů Dolby. ISO 22234 definuje základní úrovně signálu
a akustického tlaku na výstupu reprodukčního řetězu. Pro digitální
záznam v oblasti zvukové tvorby je v televizní praxi normalizována
úroveň -18 dBFS, měrným signálem je sinusový tón s frekvencí 1 kHz.
Pro filmovou produkci je referenční úrovní -20 dBFS, která odpovídá
akustickému tlaku 85 dB(C) při měřicím signálu typu růžový šum. Používání digitálního záznamu se stává nutností i v komerční oblasti,
protože při přenosu zvuku po internetových či intranetových sítích
jiná možnost ani není. Pro digitální techniku je úroveň 0 dBFS nepřekročitelné maximum. Obvykle se doporučuje, aby modulační špičky
nepřekročily úroveň -0,3 dBFS.
Jestliže teoreticky můžeme při tvorbě obrazového materiálu spoléhat
na to, že si uživatelé nastaví monitory (či jiné zobrazovací jednotky)
podle kontrolních obrazců a možná uvidí to, co si představovali tvůrci,
u zvuku je tento předpoklad téměř nereálný. Subjektivně vnímáme
jako neutrální zvuk, který má geometrický střed přenášeného pásma
v rozmezí 630-800 Hz [88], [90]. Za minimální požadavek potom můžeme, z hlediska kvality reprodukovaného zvuku, považovat frekvenční rozsah 60 Hz až 8 kHz [89]. Jen pro srovnání: stejný frekvenční
rozsah má optický záznam zvuku na 16mm filmu. Přesto je takový
frekvenční rozsah pro některá zařízení (netbooky a notebooky, m-komunikátory) nedosažitelný. Jako optimální se obvykle uvádí frekvenční rozsah 40 Hz až 16 kHz. Jak ukazují dostupné technické údaje a
výsledky měření, má většina komerčních reprodukčních systémů (televizory, monitory nebo malé reproduktorové soustavy) problém tento frekvenční rozsah přenést. Na obrázku 173 jsou příklady změřených
charakteristik (studiový monitor IRIS RS711-H, malé soustavy k počítači Encore P-401 a 19" LCD monitor ACER).
Charakteristiky byly měřeny v tzv. blízkém poli, ve vzdálenosti 60 cm
od přední stěny v akustické ose. Tyto podmínky odpovídají běžnému
sledování počítačového monitoru. Z výsledků měření je vidět, že vestavěné a malé externí reproduktory mají omezený frekvenční rozsah. Vyzařování zvuku je vázáno fyzikálními zákony a ty není možné
obejít. Stále tak například platí, že hluboké tóny z malé reproduktorové soustavy nikdy neuslyšíme. Při použití uzavřených sluchátek sice
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můžeme snadněji dosáhnout většího kmitočtového rozsahu, ne každému je ale takový poslech příjemný.

Obr.173 Příklady přenosových charakteristik

Při tvorbě zvukových materiálů, což jsou nejčastěji komentáře u videozáznamů, musíme respektovat zlaté pravidlo didaktiky - zásadu
názornosti. Tu můžeme ztotožnit se srozumitelností řeči. Výběr řečníka pro komentář je klíčovou záležitostí a bez zvukových zkoušek není
možný. Vady řeči, špatná výslovnost, drmolení… jsou problémy, které
ani pokročilé digitální technologie neodstraní. V této souvislosti upozorňujeme, že nahrávat komentář elektretovým mikrofonem pro internetovou komunikaci, připojeným do zvukové karty počítače, je sice
technicky možné, ale z pohledu zvukového mistra nesmyslné. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem musíme zajistit takovou kvalitu
doprovodného zvuku, aby i po omezeních na straně posluchače splnilo sdělení svoji funkci [78], [79].
Kritériem kvality audiovizuálního díla je mimo jiné i synchronizace obrazu a zvuku. Zejména tzv. lip-synchronization (lip-sync), synchronizace zvuku na ústa mluvící osoby. Přesnost synchronizace je stanovena normou ČSN EN 62503 Kvalita multimédií - Metoda hodnocení
synchronizace zvuku a obrazu [160]. Norma vychází z původního doporučení CCIR a doporučení ITU-R BT.500-11 Methodology for the
subjective assessment of the quality of television pictures [161] a
ITU-R BT.1359-1 Relative timing of sound and vision for broadcasting
[162]. Z technického hlediska by časový posuv synchronizace mezi
obrazem a zvukem neměl překročit +5/-15 ms, přičemž ideální hodnota je ±0 ms. Z pohledu běžného diváka je ještě přijatelný posuv do
+60/-100 ms. Časový posuv nad ±125 ms je již vnímán jako rušivý.
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Jestliže formou elektronického vzdělávání a blended learningu chceme vzdělávací proces z menší či větší části přesunout z prostředí
vzdělávacích institucí do individuálního prostředí, a budeme-li v podobném duchu uvažovat o pořádání videokonferencí, považujeme za potřebné a účelné aby se do individuálního studijního prostředí a řešení
konferenčních prostor promítly některé zásady z oblasti auditoriologie
učeben. Předpokládají-li prognostici elektronických gigantů, že v domácnostech se čím dál častěji budou vytvářet multimediální centra,
která sloučí funkce několika stávajících samostatných přístrojů, měla
by s tím vyvstat i daleko vyšší potřeba optimalizace provozních a studijních podmínek. Chceme-li zvyšovat efektivitu domácí přípravy a
objektivně ji vyhodnocovat, bude nezbytné do komplexního hodnocení zahrnout i parametry pracovního prostředí ve smyslu článku 6.4
normy ČSN EN ISO 9001 [163].
Jedním z úkolů elektronického vzdělávání bude, podle našeho názoru,
také výchova k vnímání a vyžadování kvality audiovizuálních a multimediálních děl. Za posledních dvacet let došlo k takovému snížení
posluchačských a diváckých nároků, že se mnohdy spokojíme se zvukem reprodukovaným mobilním telefonem a s obrazem s minimálním
datovým tokem a nízkým rozlišením na mobilním komunikátoru. Stalo
se tak vlivem vývoje komerčního trhu, vlivem degradace zvukové
tvorby v rozhlasovém a televizním vysílání, v masteringových studiích
i používáním extrémně komprimovaných záznamů obrazu a zvuku
šířených po internetu. Současný stav vystihl nestor televizních mistrů
zvuku Kamil Příhoda: „Když jsme vyráběli pořad, vždycky jsme se sna-

žili o to, aby ten pořad byl dobrý. Dnes mám dojem, že tvůrcům stačí, aby pořad byl “ [164]. Předpoklady pro kvalitní tvorbu jsou, řada

standardů je zakotvena jak v normách (ČSN, EN, ISO), tak v doporučeních ITU. Jde jen o to, začít tyto standardy důsledně dodržovat.
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12

SROVNÁVACÍ VÝZKUM PŘENOSOVÝCH
PARAMETRŮ VYBRANÝCH UČEBEN
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Objektivní posouzení audiovizuálního přenosu (přenosu optických a
akustických informací) není možné provést pouze na základě vlastního subjektivního hodnocení, byť je podloženo teoretickými znalostmi
i praktickými zkušenostmi v oboru. V učebnách Univerzity Hradec Králové realizujeme akustická měření a srovnávací testy od roku 1999.
První srovnávací výzkum přenosových parametrů vybraných učeben
proběhl v letech 2001 až 2005, následně v letech 2006 až 2010. Zatím poslední výzkum probíhá od roku 2012. Sledujeme přitom zejména jak nově postavené, tak nově rekonstruované učebny typu S50 až
P300, tj. učebny a posluchárny s kapacitou nad 50 osob, ve kterých
je instalována audiovizuální technika včetně dataprojektoru, ale pozornost věnujeme i seminárním učebnám S20 až S50 s kapacitou do
50 osob. V rámci srovnávacího výzkumu provádíme objektivní měření
osvětlenosti projekční plochy, kritického detailu, doby dozvuku, frekvenčních charakteristik, logatomické poznatelnosti a od roku 2012 také měření indexu přenosu řeči STIPA. Kromě toho jsou neoddělitelnou součástí výzkumů subjektivní hodnocení ve formě obrazových a
poslechových testů.
Zkoumání přenosových vlastností učeben, poslucháren, přednáškových
sálů a jiných prostorů vyžaduje poměrně složitou přípravu, kam patří
přesuny měřící techniky a testovacích skupin, personální zajištění obsluhy měřící techniky, organizační a personální zajištění testů a blokaci učebny během měření a testování. Musíme také respektovat provozní poměry v budově, kde se měření a testování realizuje. Akustická měření jsou vždy náročná na čas. Navíc při vysoké hodnotě průzvučnosti stavebních konstrukcí mohou měření okolí obtěžovat hlukem,
a stejně okolní hluk může výrazně zkreslit naměřené hodnoty.
Pro prováděné výzkumy jsme již od prvních měření a testů formulovali čtyři základní hypotézy, přičemž jsme nepřihlíželi k možným výsledkům kvalifikovaného odhadu a ani ke zkušenostem autorů v oboru auditoriologie.

Hypotéza H1: Ve většině zkoumaných učeben (minimálně 80 % výzkumného vzorku) vyhovuje kvalita optického přenosu výuce technic256
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kých předmětů z hlediska rozlišení kritického detailu na projekční ploše s přesností 1 px.

Hypotéza H2: Ve většině zkoumaných učeben (minimálně 80 % vý-

zkumného vzorku) dosahuje kontrast obrazu na projekční ploše v běžných provozních podmínkách hodnotu poměru hladin osvětlenosti černá/bílá alespoň 1:20.

Hypotéza H3: Ozvučovací systémy ve většině zkoumaných učeben

(minimálně 80 % výzkumného vzorku) splňují požadavek reprodukce
zvuku ve frekvenčním rozsahu 80 Hz až 8 kHz, přičemž hladina akustického tlaku nevybočí z tolerančního pásu +4/-6 dB (pro oblast nízkých frekvencí se tolerují ojedinělé výkyvy způsobené vlastními kmity
prostoru).

Hypotéza H4: Ve všech zkoumaných učebnách nejméně 90 % míst
auditoria splňuje požadavek dosažení logatomické poznatelnosti přes
92 %, která predikuje větnou srozumitelnost lepší než 97 %.
Při stanovení mezí u jednotlivých hypotéz jsme vycházeli z poznatků
stavebních technologií, akustických materiálů, technických parametrů
obrazové a zvukové techniky i způsobu projektování školních prostor
v kontextu historického vývoje. Z hlediska oborové didaktiky by samozřejmě bylo oprávněné požadovat, aby všechny učebny splňovaly
požadavky na maximálně kvalitní a ničím neomezovaný přenos informací jak v optickém, tak v akustickém přenosovém kanálu. Je třeba
si však uvědomit, že učebny v historických budovách i ve většině škol
postavených do 80. let 20. století (včetně škol vysokých) byly projektovány především na potřebný objem podle kapacity učebny a osvětlení denním světlem. I specializované učebny či tělocvičny základních
a středních škol, které sloužily jako školní kinosály, neměly zpravidla
odpovídající stavebně-technické a akustické parametry. Mezi výjimky
patřily v té době například velké posluchárny Stavební fakulty ČVUT
v Praze nebo střihové a režijní pracoviště FAMU.
Požadavek na minimální 80% četnost vyhovujících učeben v hypotézách H1, H2, H3 přihlíží ke struktuře výzkumného vzorku, kde hodnota 80 % představuje učebny nově postavené a učebny, které prošly
generální rekonstrukcí, a lze u nich předpokládat akceptaci požadavků na provoz moderních prezentačních technologií. Zbytkových 20 %
představují učebny v historické budově Pedagogické fakulty UHK, které nebyly dosud zásadním způsobem rekonstruovány, přičemž insta257
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laci počítače, projekční plochy a dataprojektoru nepovažujeme za zásadní rekonstrukci učebny.
Kritérium rozlišení kritického detailu 1 px na projekční ploše vychází
z fyziologické rozlišovací schopnosti zdravého lidského oka a požadavků na prezentaci grafických programů. Ultimativní požadavek je při
omezení četnosti hodnocení na 80 % méně přísný a omezeně připouští
i nesprávnou instalaci projekční techniky.
Hodnota minimálního provozního kontrastu byla zvolena jako velmi
mírné kritérium, které vychází z kladného subjektivního hodnocení
studentů při sledování černobílé grafiky a textu a přibližně odpovídá
kvalitní projekci přes zpětný projektor.
Kritérium pro stanovení minimálního frekvenčního rozsahu vychází
z průběhů korekčních faktorů χd a χh pro ztrátu srozumitelnosti souhlásek, kde rozhodující činitel χh → 1 až pro frekvence okolo 7 kHz,
přičemž sykavkové formanty mají těžiště kolem 5 kHz a energetickou
úroveň přibližně o 30 dB nižší než základní tón hlasu. Je proto nutné
přenášet tyto složky bez amplitudové zkreslení (bez omezení frekvenční charakteristiky). Požadovaný přenosový rozsah 80 Hz až 8 kHz
vyplývá z požadavku neutrálního sluchového vjemu. Toleranční pole
+4 až -6 dB představuje rozdíl hladin akustického tlaku, který je pro
normálního posluchače mírně za hranicí poznatelnosti. Při poslechu
širokospektrálního signálu nepůsobí tyto rozdíly rušivě.
Kritérium logatomické poznatelnosti je poměrně přísné, a to i na
učebny v historické budově. Vycházíme z Komenského didaktické zásady názornosti, tedy z toho, že pouze slyšitelné může být i zapamatované. Vzhledem k tomu, že verbální komunikace stále představuje
dominantní způsob zprostředkování informací ve výuce, považujeme
velmi dobrou srozumitelnost za jeden z klíčových předpokladů efektivity výuky. Při hodnocení prostorové akustiky najdeme v ploše každého auditoria jistý počet míst, jejichž akustické parametry mírně (nebo
i výrazně) vybočují z požadovaných mezí. Standardně se doporučuje,
aby počet míst s méně kvalitním vjemem (například s poklesem hladiny akustického tlaku do 10 dB) nepřesáhl 10-15 %, přičemž výrazně zhoršené parametry se považují za nepřijatelné. Vzhledem k aplikaci ve výuce jsme zvolili přísnější kritérium.
Pro účely monografie jsme použili výsledky měření v Aule a posluchárnách A5, A6, A17 a C5 (aula Pedagogické fakulty). Zmíněné učebny
258

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

byly opakovaně testovány ve všech třech výzkumech a jsou tak u nich
k dispozici nejrozsáhlejší srovnávací datové soubory. Vzhledem k rozsahu dat uvádíme jen nejpodstatnější výsledky (jejich kompletní grafické zpracování představuje 450 grafů).

12.1

METODIKA OBJEKTIVNÍCH MĚŘENÍ

Podmínkou objektivních měření je opakovatelnost ve smyslu norem
ČSN ISO 5725-2 [165] a ČSN ISO 21748 [166]. Tomu je podřízena
příprava i vlastní měření.
Pro objektivní zjištění základních parametrů optického přenosu byly
změřeny pozorovací vzdálenosti první a poslední řady auditoria a rozměry obrazu. Byla zjištěna rozlišovací schopnost dataprojektoru a digitálním luxmetrem VoltCraft FX-101 změřeny parazitní osvětlenosti
projekční plochy EPp, osvětlenosti projekční plochy při zobrazení černé
EPb a osvětlenosti projekční plochy při zobrazení bílé EPw při zatemnění učebny. Pro měření byly použity testovací obrazce z Nokia Test
Monitor. Měření osvětlenosti bylo prováděno v devíti bodech projekční plochy podle obr.144 a změřené hodnoty byly zprůměrovány. Výpočet provozního kontrastu byl proveden podle rovnice (184).
Metodika akustických měření vychází z obvyklé praxe [128] a představuje přijatelný kompromis mezi detailností popisu akustického pole a potřebnou dobou pro provedení měření. Základním akustickým
měřením v posluchárnách je měření frekvenční charakteristiky přenosové soustavy zářič → prostor → posluchač. Měření jsou prováděna
v souladu s ČSN EN ISO 14257 [167] v předem definovaných místech
auditoria. V každé posluchárně je určeno devět měřicích bodů podle
stejného klíče:
- první řada:
druhé sedadlo zleva - střed - druhé sedadlo zprava;
- prostřední řada:
druhé sedadlo zleva - střed - druhé sedadlo zprava;
- poslední řada:
druhé sedadlo zleva - střed - druhé sedadlo zprava.
Referenčním bodem každé učebny je střed prostřední řady auditoria.
Norma ČSN EN 61672-1 [168] doporučuje referenční hladinu akustického tlaku pro akustická měření 94 dB. Při ověřovacích zkouškách se
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ukázalo, že uvedená hladina by při tónovém měření znamenala totální destrukci vysokotónového reproduktoru, zejména pro komerční reproduktorové soustavy, použité pro ozvučení velkých poslucháren. Výpočtem proto byla jako bezpečná referenční hladina určená hodnota
80-83 dB. Pro měření pak byla nastavena referenční hladina 80 dB na
frekvenci 1 kHz při tónových i šumových měřeních. Měřící mikrofon
zvukoměru je umístěn vždy ve výšce 115 cm nad podlahou (výška uší
sedícího diváka či posluchače). Osa měřícího mikrofonu v horizontální
rovině, se směrováním na střed přední stěny učebny. V každém z devíti určených měřících bodů byl změřen základní širokospektrální hluk
a následně byly změřeny frekvenční charakteristiky.
V prvních dvou výzkumech byly pro snímání hladin akustického tlaku
byly použity přesné analogově-digitální zvukoměry Lutron SL-4001 a
Fennel FMS 130+. Oba použité zvukoměry jsou vybaveny vnitřní kalibrací a patří do skupiny X, třídy 2, dle ČSN EN 61672-1 [168]. Frekvenční charakteristiky byly změřeny jako dílčí pro sinusový (tónový)
signál v pásmech 20 až 200 Hz, 200 Hz až 2 kHz a 2 kHz až 20 kHz.
Následně byly změřeny hladin akustického tlaku pro třetinooktávový
šum se středními frekvencemi v rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Jako zdroj
tónových signálů byl použit napěťově řízený (VCO) generátor měřící
stanice Voltcraft MS-9150, třetinooktávový měřicí šumový signál byl
zaznamenán na CD se šířkou pásma definovanou v ČSN EN 61260
[169]. Výstupní signál zvukoměru byl, spolu s řídícím signálem VCO,
digitalizovaný A/D převodníky RC-2000 a DSO-220 a zaznamenán měřicím počítačem HP-XE3. Pomocí softwarové korekce byl frekvenční
rozsah zvukoměru korigován na rovnou přenosovou charakteristiku
váhy Z (zero) ve smyslu normy ČSN EN 61672-1 [168]. Z trojice dílčích
frekvenčních charakteristik byla následně sestavena výsledná frekvenční charakteristika v pásmu 20 Hz až 20 kHz. Frekvenční soubor
každé učebny má 16 880 uspořádaných dvojic [f (VCO); La]. V současné době využíváme měření frekvenčních charakteristik pomocí bílého
šumu a zvukoměrů Brüel & Kjær 2270 a NTi XL2.

12.2

METODIKA SUBJEKTIVNÍHO TESTOVÁNÍ

Pro testování přenosových parametrů učeben jsme použili také testy
logatomické poznatelnosti, které představují nejpřísnější kritérium
pro posouzení kvality přenosu řečového signálu s největší rozlišovací
schopností. Logatomický test se skládá z nesouvisejících bezesmys260
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lových slabik. Z didaktického hlediska tyto testy do značné míry představují ten čas výuky, kde jsou žákům/studentům komunikovány jim
dosud neznámé pojmy. Logatomické testy pro český jazyk vycházejí
z jazykovědných studií a prací Vachka a Slavíka. Metodika testování
byla vytvořena a v praxi ověřená pracovníky Výzkumného ústavu záznamové, obrazové a reprodukční techniky v Praze [94], [107], [108].
Z časových a organizačních důvodů jsme pro testy logatomické poznatelnosti zvolili modifikované řešení se skupinami patnácti až dvaceti sedmi studentů [101], třemi řečníky a opakovaným stoslabikovým
testem (tab.19, kap.10.3.2). Záměna mluvčích se konala po dvaceti
pěti slabikách, záměna posluchače proběhla třikrát, vždy po cyklické
záměně řečníků. Každý statistický soubor učebny obsahuje 3 375 až
6 075 hodnot (podle obsazení skupin). Abychom v testech maximálně omezili systematické chyby, způsobené například poškozením sluchu testujícího nebo nedokonalou artikulací mluvčího, realizovali jsme
nejprve zkušební testování v malých akusticky tlumených učebnách
(SM2, LZT5). Poučením a kontrolním testováním prošla každá skupina studentů, která se na testech podílela, stejně jako každý mluvčí.
Jako vyhovující byly považovány testovací výsledky logatomické poznatelnosti nad 97 % při kadenci 0,5 až 1 slabika za sekundu.
Doplňkem testů přenosové kvality byly poslechové testy různých hudebních žánrů. Zdrojem hudebních ukázek bylo speciální měřící disk
CRT-1. Měřicí CD je určeno pro rychlou kontrolu studiových řetězců a
spojových tras a bylo zapůjčené fonotékou Českého rozhlasu v Praze.
Pro subjektivní hodnocení byla opět použita metoda sémantického diferenciálu v 5 + N stupňové škále. Stejný způsob hodnocení byl použit
i pro globální subjektivní hodnocení dané učebny z pohledu studentů,
které vyjadřovalo jejich spokojenost či nespokojenost s přenosovými
vlastnostmi a prostředím dané učebny. Toto kritérium mělo z technického hlediska sice malou váhu, ale z hlediska posluchače rozhodně
není bezvýznamné.
Výsledky testů logatomické poznatelnosti a výsledky subjektivního
hodnocení studentů byly komplexně zpracovány statistickým programem NCSS-2000. Nejprve byly sumarizovány výsledky dílčích testů a
následně byl vytvořen vstupní soubor pro výsledné hodnocení. Ukázka vstupních dat je v tab.27 (příloha H). Výsledky jsou pro přehlednost převedeny do grafické podoby v procentním vyjádření.
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12.3 ZÁKLADNÍ PARAMETRY A VÝSLEDKY
MĚŘENÍ VYBRANÝCH UČEBEN
12.3.1 AULA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
Velká aula královéhradecké univerzity je situována do objektu společné výuky. Aula má charakter reprezentačního prostoru a konferenčního sálu. Slouží také jako přednáškový sál pro velké skupiny studentů
a jako kinosál pro Techfilm a Filmový klub. V původním uspořádání
měla aula projekční plochu formátu 4:3 (obr.174).

Obr.174 Aula Univerzity Hradec Králové v původním uspořádání

Po nákladné rekonstrukci aula sice disponuje projekční plochou formátu 16:9 (obr.175), ale tento fakt můžeme stále považovat za významný nedostatek, vzhledem k tomu, že ani nově instalovaná projekční
plocha neumožňuje projekci širokoúhlých snímků pořízených ve formátech 1,87:1 a 2,35:1 s konstantní výškou obrazu, jak to požaduje
norma ČSN 19 8011 [62]. Nový design přední části auly zdegradoval
původní společenský prostor na úroveň undergroundového klubu. Šedivá stěna s univerzitními symboly působí rušivě a rozptyluje pozornost, podobně jako učitelský stůl s barevnými symboly fakult a ústavu.
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Obr.175 Rekonstruovaná aula Univerzity Hradec Králové

Instalační výška projekční plochy je 2,25 m nad plochou pódia. Použité řešení a sklon auditoria zajišťují vcelku dobrou viditelnost a přijatelné pohledové úhly.
Architektonické řešení prostoru auly již samo o sobě prakticky nereflektuje požadavky prostorové akustiky. Paralelní hladké tvrdé stěny
bez jakéhokoliv rozčlenění vytvářejí téměř ideální prostředí pro vznik
stojatých vln a dodávají aule skutečně ukázkovou, dlouho doznívající
třepotavou ozvěnu, jakou najdeme jen v několika málo sálech v celé
republice. Sporná je také funkce stropních panelů, které by pravděpodobně měly plnit funkci akustických difuzorů a zajišťovat rovnoměrné rozložení akustického tlaku v poslechovém poli. Řada odrazných ploch těchto stropních panelů je v podstatě směrována téměř
kolmo k předpokládanému zdroji zvuku (řečník ve středu jeviště,
případně fantomový zářič), tím odrážejí zvukové vlny zpět ke zdroji,
místo aby je rozptylovaly po auditoriu. Výsledkem zvolené koncepce
jsou výrazné rozdíly akustického tlaku pro různé frekvence i různá místa v poslechovém prostoru. Zadní řady se dostávají do akustického
stínu, který je charakteristický výrazným poklesem hladiny akustického tlaku pro určitou frekvenční oblast.
Instalovaný ozvučovací systém, dodaný tzv. na klíč firmou AV-media
Praha, je ukázkou neodborného, neprofesionálního a nezvládnutého
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řešení technické stránky akustického přenosu informací v sálu tohoto
typu. Systém je sestaven ze značkových a finančně náročných komponentů. Použité reproduktorové soustavy BOSE® Panaray™ 502A
jsou tradičně osazené pouze širokopásmovými reproduktory. Zavěšeny
jsou zcela mimo plochu auditoria ve výšce 4 m. Hodnoty audiovizuálních chybových úhlů dosahují pro přední řadu naprosto nepřípustných
90°. Frekvenční rozsah udávaný výrobcem je 130 Hz až 15 kHz.
Tab.20 Změřené a vypočítané parametry Auly UHK
kapacita
vzdálenost první řady
vzdálenost poslední řady
velikost kritického detailu
potřebný kritický detail (rozlišení 1px)
provozní kontrast
přenášené frekvenční pásmo
průměrná slabiková srozumitelnost
vlastní hluk (bez/s klimatizací)
reproduktory
subwoofer
dodavatel technologie

n
L1
L
∈
∈min
k0
BW
A0

300 osob
5,70 m
17,70 m
2,75 mm
5,31 mm
1:9
60 Hz - 3 kHz (20 dB)
88 %
28,5/34 dB(C)
BOSE Panaray 502A
BOSE Acoustimass 502B
AV-media Praha

Obrazový přenos ve velké aule Univerzity Hradec Králové nepříznivě
ovlivňuje parazitní světlo, výrazně snižující kontrast obrazu, a nedostatečný rozměr obrazu pro rozlišení na úrovni 1 pixelu. Skutečná velikost kritického detailu je přibližně poloviční vzhledem k potřebám výuky technických předmětů. Subjektivní testy rozlišitelnosti obrazu
(obr.212-217, příloha I) ukazují na problematické výsledky i při velikosti detailu 5 × 5 pixelů. Výborné hodnocení nepřesahuje 70 %.
Obr.176 uvádí souhrnné výsledky subjektivního hodnocení přenosových vlastností auly podle jednotlivých testů i výsledné celkové hodnocení. Hodnotící stupnice používá u všech testů pět stupňů, stejně
jako známkování ve škole: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře
(průměr, střed hodnotící stupnice), 4 - vyhovující (podmíněně použitelné), 5 - nevyhovující. V celkovém subjektivním dojmu z promítaného obrazu převažuje průměrné až podprůměrné hodnocení.
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Obr.176 Výsledky subjektivních testů - aula UHK
(údaje v procentech)

Změřené přenosové frekvenční charakteristiky (obr.177) jsou srovnatelné s dnes již historickými ozvučovacími systémy ze 40. až 50. let
dvacátého století, kdy vrcholem ozvučovací techniky byly elektronkové zesilovače a reproduktory na deskových ozvučnicích. Přenášené
frekvenční pásmo je v rozsahu 60 Hz až 3 kHz, v rozmezí 20 dB. Považujeme za nutné zdůraznit, že vinu na nevyhovujícím ozvučení nenesou ani použité komponenty, ani jejich výrobce. Problémem je jejich
nesprávná aplikace, a tato situace není nijak výjimečná.

Obr.177 Frekvenční charakteristiky v aule UHK
(červená charakteristika je měřena ve středu auditoria)
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Soubor přenosových charakteristik ukazuje výrazné rozdíly v hladinách
akustického tlaku změřených v jednotlivých místech auly UHK. Nízko
položené průběhy patří místům v poslední řadě auditoria. Rozdíl hladin
akustického tlaku dosahuje až 15 dB. Na obr.178 jsou plochy dosažitelné srozumitelnosti (stejné logatomické poznatelnosti).

Obr.178 Plochy dosažitelné srozumitelnosti - aula UHK
(údaje v procentech)

12.3.2 VELKÉ POSLUCHÁRNY A5, A6
Posluchárny A5, A6 patří do kategorie učeben P100, tedy mezi tzv.
velké posluchárny. Obě jsou situovány v přízemí objektu společné výuky UHK a mají totožné stavební provedení (obr.179). Posluchárnu A5
využívá fakulta informatiky a managementu, posluchárna A6 je pod
správou pedagogické fakulty.
Stupňovité auditorium s konstantní strmostí a stálým rozestupem řad
má sklon 7° a úhel pohledu omezený stíněním předcházející řadou
diváků přibližně 0°. Přestože boční stěny učeben jsou rovnoběžné
s hladkým dřevěným obkladem, nezpůsobují vznik slyšitelné třepotavé
ozvěny. Při vzdálenosti stěn 10,8 m je doba pro odraz zvuku mezi nimi 31,5 ms, tedy pod hranicí poznatelnosti. Zatemňovací systém učeben je prakticky neúčinný. I když elektrické žaluzie zakryjí zadní prosklené stěny, světlík ve stropu učeben má pouze bílou rozptylovou
clonu. Díky tomuto řešení zůstává v učebně relativně vysoká hladina
osvětlenosti a to i na projekční ploše. Závažným nedostatkem obou
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učeben je hlučná klimatizace. Výdechové otvory tvoří klasické žaluzie
a výtoková rychlost přesahuje 1 m/s. Ta je všeobecně uznávaná jako
maximální, pro prostory s požadavkem na minimální hladinu rušivého
pozadí (studia, kina, divadla, koncertní a přednáškové sály).

Obr.179 Posluchárna A6
(posluchárna A5 má stavebně zrcadlově obrácené identické řešení)

Audiovizuální technika byla instalována svépomocí střediskem audiovizuálních služeb (SAVS) královéhradecké univerzity. Ozvučovací systém je složen z komponentů komerční techniky, určené pro domácí
použití. Reproduktorové soustavy JAMO řady 800 nejsou počítány na
konstantní akustický výkon, ale na energetické spektrum podle křivky
ISO 2969X (tzv. přirozené rozdělení hudebního signálu). Soustavy
jsou umístěné na sloupech učebny tak, že jejich ústí je na úrovni druhé řady diváků. Audiovizuální chybové úhly se pro posluchače v první
řadě blíží k hodnotě 180°. Směrování reproduktorových soustav je
v učebně A5 na střed poslední řady, v učebně A6 je pravá soustava
směrována na střed poslední řady, zatímco levá soustava směřuje na
její pravý okraj (zřejmě montáž bez patřičné pečlivosti).
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Tab.21 Změřené a vypočítané parametry posluchárny A5
kapacita
vzdálenost první řady
vzdálenost poslední řady
velikost kritického detailu
potřebný kritický detail (rozlišení 1px)
provozní kontrast
přenášené frekvenční pásmo
průměrná slabiková srozumitelnost
vlastní hluk (bez/s klimatizací)
reproduktory
dodavatel technologie

n
L1
L
∈
∈min
k0
BW
A0

120 osob
3,00 m
10,90 m
2,00 mm
3,27 mm
1:2,02
100 Hz - 4,5 kHz (20 dB)
93 %
39,5/54 dB(C)
JAMO 800
SAVS-UHK

Tab.22 Změřené a vypočítané parametry posluchárny A6
kapacita
vzdálenost první řady
vzdálenost poslední řady
velikost kritického detailu
potřebný kritický detail (rozlišení 1px)
provozní kontrast
přenášené frekvenční pásmo
průměrná slabiková srozumitelnost
vlastní hluk (bez/s klimatizací)
reproduktory
dodavatel technologie

n
L1
L
∈
∈min
k0
BW
A0

120 osob
3,00 m
10,90 m
2,00 mm
3,27 mm
1:4,98
100 Hz - 3,5 kHz (20 dB)
92 %
39/53,5 dB(C)
JAMO 800
SAVS-UHK

Obrazový přenos v posluchárnách A5, A6 nepříznivě ovlivňuje především parazitní světlo, které výrazně snižuje provozní kontrast obrazu.
Velikost kritického detailu je přibližně o třetinu menší než je potřebné
pro výuku technických předmětů. Subjektivní testy rozlišitelnosti obrazu (obr.212-217, příloha I) vykazují nepříliš dobré výsledky i při velikosti detailu 5 × 5 pixelů. Výborné hodnocení dosahuje jen 60 %. Podle sdělení studentů je na vině příliš silné parazitní světlo. V celkovém
subjektivním dojmu z promítaného obrazu převažuje u obou poslucháren průměrné až podprůměrné hodnocení (obr.180, 181).
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Obr.180 Výsledky subjektivních testů - A5
(údaje v procentech)

Obr.181 Výsledky subjektivních testů - A6
(údaje v procentech)

Přenosové frekvenční charakteristiky změřené v posluchárnách A5 a
A6 jsou na obr.182 a obr.183. Přenášené frekvenční pásmo v učebně A5 je v rozsahu 100 Hz až 4,5 kHz, v rozmezí 20 dB. Geometrický
střed přenášeného pásma je na frekvenci 671 Hz, což je v doporučovaném rozmezí podle rovnice (180). Učebna A6 má v rozmezí 20 dB
přenášené frekvenční pásmo 100 Hz až 3,5 kHz. Geometrický střed
pásma je na frekvenci 592 Hz, tedy pod doporučenou hodnotou. Tato skutečnost se projevila i v subjektivním hodnocení poslechových
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testů, kdy přes větší nerovnoměrnost přenosové charakteristiky byla
příznivěji hodnocena učebna A5 (viz obr.180 a 181). Porovnání souborných charakteristik ukazuje, že frekvenční charakteristiky v jednotlivých částech auditoria mají v obou posluchárnách velice podobný
průběh.

Obr.182 Frekvenční charakteristiky v posluchárně A5
(červená charakteristika je měřena ve středu auditoria)

Obr.183 Frekvenční charakteristiky v posluchárně A6
(červená charakteristika je měřena ve středu auditoria)
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Testy logatomické poznatelnosti dávají pro obě posluchárny prakticky
totožné hodnoty v rozmezí 90-97 % a aritmeticky průměrnou hodnotu 93 % pro posluchárnu A5 a 92 % pro posluchárnu A6. Zjištěné rozdíly mezi oběma učebnami nejsou statisticky významné. Pro srovnání
byla u obou učeben ověřena též logatomická poznatelnost při zapnuté klimatizaci. V důsledku nárůstu rušivého hluku o 14 dB klesla logatomická poznatelnost na hodnoty v rozmezí 76-90 %. Aritmeticky průměrné hodnoty jsou 83 % pro posluchárnu A5 a 84 % pro posluchárnu A6. Při plném obsazení učeben lze očekávat, že výsledky budou
ještě horší.

Obr.184 Plochy dosažitelné srozumitelnosti - A5, A6 bez zapnuté klimatizace
(údaje v procentech)

Obr.185 Plochy dosažitelné srozumitelnosti - A5, A6 se zapnutou klimatizací
(údaje v procentech)
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Dosažené hodnoty srozumitelnosti bez zapnuté klimatizace (obr.184)
lze považovat za velmi dobré. Se zapnutou klimatizací (obr.185) srozumitelnost klesá k podprůměrným hodnotám. Hladina rušivého pozadí 54 dB(C) představuje již tak vysokou hlukovou zátěž, že při delší
expozici narušuje koncentraci a zvyšuje únavu vyučujícího i studentů.
Další nárůst únavy je potom vyvolán malou srozumitelností a s ní související sluchovou únavou. Celkově lze hodnotit obě učebny jako průměrné, s čímž se ztotožnila i většina studentů při subjektivním hodnocení.

12.3.3 MALÁ POSLUCHÁRNA A17
Posluchárna A17 (obr.186) patří do kategorie učeben P70, tedy mezi
tzv. malé posluchárny. Je situována v objektu společné výuky UHK ve
druhém nadzemním podlaží. Stupňovité auditorium s konstantní strmostí a stálým rozestupem řad má sklon 7° a úhel pohledu omezený
stíněním předcházející řadou diváků 0°.

Obr.186 Posluchárna A17

Projekční plocha pro dataprojektor je osově umístěna proti levé polovině auditoria (stavebně je umístěna na středu mezi nosným sloupem
a kanálem pro vzduchotechniku). V pravém rohu posluchárny je insta272
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lována pomocná projekční plocha pro zpětný projektor. Použité řešení nepovažujeme za příliš vhodné. Pro studenty v prvních řadách dosahuje horizontální úhel pohledu do středu pomocné projekční plochy
až 67°. Učebny s několika projekčními plochami (s tzv. aktivní stěnou) patřily mezi moderní (nikoliv účelné) trendy osmdesátých let
dvacátého století a měly podporu řady didaktiků. Řešení nových učeben se postupně opět vrátilo k jediné centrální projekční ploše, ale
s nástupem digitalizace školství se vrátil i módní trend několika projekčních ploch, přičemž zpravidla pouze ta centrální nese pro studenty důležité informace. Na další plochy se přenáší například obraz vyučujícího a pohled do posluchárny.
Učebna A17 nemá žádné akustické úpravy, ale díky členitosti stěn a
relativně malým stavebním rozměrům se v ní neprojevují výrazně rušivé jevy. Audiovizuální technika byla instalována svépomocí střediskem audiovizuálních služeb (SAVS) Univerzity Hradec Králové. Ozvučovací systém je složen z komponentů komerční techniky, určené pro
domácí použití. Reproduktorové soustavy BOSE 161 jsou tradičně osazeny dvojicí širokopásmových reproduktorů a jejich primární určení je
pro malá domácí zařízení.
Tab.23 Změřené a vypočítané parametry posluchárny A17
kapacita
vzdálenost první řady
vzdálenost poslední řady
velikost kritického detailu
potřebný kritický detail (rozlišení 1px)
provozní kontrast
přenášené frekvenční pásmo
průměrná slabiková srozumitelnost
vlastní hluk (bez/s klimatizací)
reproduktory
dodavatel technologie

n
L1
L
∈
∈min
k0
BW
A0

70 osob
2,55 m
9,40 m
1,89 mm
2,82 mm
1:7,52
95 Hz - 2,2 kHz (20 dB)
92 %
34,5/42,5 dB(C)
BOSE 161
SAVS-UHK

Kvalitu obrazového přenosu v posluchárně A17 nepříznivě ovlivňuje
neostrost obrazu na projekční ploše a především parazitní světlo, které při slunečném dni proniká do učebny i přes zatažené zatemňovací
žaluzie. Velikost kritického detailu je přibližně o polovinu menší než je
potřebné pro výuku technických předmětů při požadavku 100% rozli273
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šitelnosti. Subjektivní obrazové testy (obr.212-217, příloha I) ukazují
dobré výsledky až při velikosti detailu 4 × 4 a 5 × 5 pixelů. Přesto výborné hodnocení dosahuje nejvýše 80 %. V celkovém subjektivním
dojmu z promítaného obrazu převažuje u studentů průměrné hodnocení učebny (obr.187).

Obr.187 Výsledky subjektivních testů - A17
(údaje v procentech)

Změřené přenosové frekvenční charakteristiky posluchárny A17 ukazují, že přenášené frekvenční pásmo je v rozsahu 95 Hz až 2,2 kHz,
v rozmezí 20 dB (obr.188). Ze souborných frekvenčních charakteristik
je zřejmé, že v jednotlivých částech auditoria nejsou výrazné rozdíly
v hladinách akustického tlaku. Problémem přenosového kanálu je
zdvih frekvencí v pásmu 150 až 600 Hz a faktická absence pásma nad
10 kHz.
Zjištěné hodnoty logatomické poznatelnosti jsou rozmezí 84 až 98 %,
s průměrnou hodnotou 92 %. Oblast s největší srozumitelností je situována do středu auditoria od prostřední řady dále (obr.AAY). Příznivé
srozumitelnostní podmínky částečně vytváří porézní plocha zadní stěny posluchárny, která účinně tlumí odrazy zvukových vln a tím zabraňuje nežádoucímu směšování signálů. Dosažené hodnoty srozumitelnosti lze považovat za velmi dobré. Stejné subjektivní hodnocení uvádí 57 % respondentů. Celkově jsou přenosové vlastnosti učebny hodnoceny jako průměrné.
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Obr.188 Frekvenční charakteristiky v posluchárně A17
(červená charakteristika je měřena ve středu auditoria)

Obr.189 Plochy dosažitelné srozumitelnosti - A17
(údaje v procentech)

12.3.4 POSLUCHÁRNA C5 (aula Pedagogické fakulty)
Aula Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (posluchárna C5)
je reprezentativním prostorem fakulty. Slouží také jako koncertní sál
a učebna pro velké skupiny studentů (obr.190). Nachází se ve třetím
nadzemním podlaží historické budovy pedagogické fakulty a je největší
posluchárnou, kterou pedagogická fakulta disponuje. Rekonstrukce
auly skončila na jaře roku 2005 a v té době byla nejnověji vybavenou
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(a podle tvrzení autorů i nejmodernější) posluchárnou královéhradecké univerzity. Aula má vodorovné auditorium se stálým rozestupem
řad 95 cm a pro největší pozorovací vzdálenost 19,5 m a typické hodnoty podle tab.11 vychází podle rovnice (79) minimální viditelná výška
467 cm. Sedadla auditoria jsou v podélných řadách a stínění sedících
diváků je maximální. V řadě případů se pro dlouhá auditoria používá
uspořádání s přesazením sedadel v následujících řadách o polovinu
šířky sedadla. Tím se omezí vzájemné stínění diváků (stíní si vždy diváci přes jednu řadu) a minimální úhel pohledu podle rovnice (86) je
oproti podélné řadě sedadel poloviční.

Obr.190 Posluchárna C5 - aula Pedagogické fakulty UHK

Situování oken auly směrem k rušné Gočárově třídě způsobuje vysokou hladinu vlastního hluku. Okna jsou klasické konstrukce a nemají
zvukotěsné zasklení. Při zavřených oknech byla naměřena hladina hluku 48,5 dB(C), při větrání a otevření oken stoupla hladina hluku až na
úroveň 62 dB(C). Měření se uskutečnilo v 15 hodin v době odpolední
dopravní špičky. Větrání okny je nutnost, protože přes provedenou
rekonstrukci aula nemá ani klimatizaci ani jiný způsob nuceného větrání. Přestože si rekonstrukce auly PdF vyžádala vysoké finanční náklady, nalezneme v ní prohřešky prakticky proti všem zásadám fyzio276
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logické a stavební akustiky, obrazové projekce, elektroakustiky, spojovací techniky, světelné techniky i didaktiky.
Projekční plocha typu elektrické svinovací rolety o rozměru 5 × 3,6 m
je z nepochopitelných důvodů zavěšena nad přední hranou pódia.
Průchod osoby v blízkosti projekční plochy způsobí její rozhoupání,
stejně jako průvan při větrání učebny. Pokud vyučující potřebuje jít
během přednášky k signálovým zdrojům (CD, DVD, video) umístěným
za levým parapetem pódia, musí doslova podlézt pod spuštěnou projekční plochou. Audiovizuální systém je vybaven dvěma dataprojektory, které jsou zavěšeny na mechanicky i pevnostně nestabilních problematických konzolách na stěnách auly a jejich obrazy jsou na projekční ploše položeny vedle sebe. Nevhodné uspořádání si vynucuje
použití digitálních korekcí klínovitosti obrazu se všemi z toho plynoucími nepříznivými důsledky. Vzhledem k tomu, že dataprojektory není
možné na konzolách najustovat do přesných pozic, jsou oba obrazy
na projekční ploše výškově posunuty a natočeny vůči sobě. Řídící pult
audiovizuálního systému nedisponuje dvěma monitory a vyučující tak
nemá možnost kontroly obou obrazů současně.
Tab.24 Změřené a vypočítané parametry posluchárny C5
kapacita
vzdálenost první řady
vzdálenost poslední řady
velikost kritického detailu
potřebný kritický detail (rozlišení 1px)
provozní kontrast
přenášené frekvenční pásmo
průměrná slabiková srozumitelnost
vlastní hluk (bez/s klimatizací)
reproduktory
dodavatel technologie

n
L1
L
∈
∈min
k0
BW
A0

150 osob
4,00 m
19,50 m
2,20 mm
5,85 mm
1:12,1
130 Hz - 3,2 kHz (20 dB)
83 %
48,5/- dB(C)
BOSE 502
Hanousek.biz HK

Clonící (nikoliv zatemňovací) systém auly používá látkové vertikální
žaluzie ve smetanové barvě. Ty pouze rozptylují denní světlo, ale hladinu osvětlenosti výrazně nesnižují. Dekorativní mosazné lustry jsou
osazeny tvarovými žárovkami. Protože se jedná o necloněná svítidla,
způsobují vysoké parazitní osvětlení projekční plochy i oslnění diváků
a není možné je plynule stmívat. Stmívatelná jsou pouze boční světla
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osvětlující stěny a strop. Přímé osvětlení, vhodné pro psaní poznámek
při projekci, auditorium posluchárny nemá.
Ozvučení auly zajišťují čtyři reproduktorové soustavy BOSE® Panaray™ 502A zavěšené na bočních stěnách. První dvojice soustav je
instalována až na úrovni druhé řady auditoria. Audiovizuální chybové
úhly pro první řadu dosahují 195°. Stejně jako v případu velké auly
UHK je instalované ozvučení ukázkou nezvládnutého a neprofesionálního řešení. Jak nám bylo sděleno zadavatelem i dodavatelem rekonstrukce, pro návrh ozvučení auly nebyly provedeny žádné výpočty,
neexistuje akustický projekt, ani nebyla provedena žádná měření pro
ověření kvality ozvučení. Otázkou zůstává, jak je to u zakázky takového rozsahu vůbec možné.
Kvalitu obrazového přenosu v posluchárně C5 nepříznivě ovlivňuje řada negativních vlivů. Horizontální rozmazání obrazu vlivem nepřizpůsobených kabelů, digitální korekce klínovitosti obrazu, nestabilní projekční plocha a parazitní světlo. Velikost obrazu nevyhovuje podle
žádných kritérií, velikost kritického detailu je téměř třikrát menší než
je potřebné pro požadavek 100% rozlišitelnosti při výuce technických
předmětů. Z analýzy subjektivního hodnocení obrazových testů (obr.
212-217, příloha I) vyplývá, že podmínky optického přenosu informací
jsou katastrofální. Prakticky 100% nevyhovující hodnocení pro rozlišitelnost 1 pixel a výborné hodnocení při velikosti detailu 5 × 5 pixelů
pouze ze 60 %. V celkovém subjektivním dojmu z promítaného obrazu v aule převažuje u studentů průměrné až podprůměrné hodnocení
(obr.191).

Obr.191 Výsledky subjektivních testů - C5 (aula PdF)
(údaje v procentech)
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Změřené přenosové frekvenční charakteristiky posluchárny C5 ukazují, že přenášené frekvenční pásmo je v rozsahu 130 Hz až 3,2 kHz,
v rozmezí 20 dB, (obr.192). Ve frekvenčním pásmu 100-300 Hz je
zřetelný vliv vlastních kmitů prostoru, kdy frekvenční charakteristika
vykazuje kolísání až 25 dB. Ze souborných frekvenčních charakteristik
je zřejmé, že v jednotlivých částech auditoria nejsou výrazné rozdíly
v hladinách akustického tlaku.

Obr.192 Frekvenční charakteristiky v posluchárně C5
(červená charakteristika je měřena ve středu auditoria)

Překvapujícím a nepříjemným zjištěním bylo chování ozvučovacího
systému při tónových měřeních v pásmu 6,8-16,1 kHz. V této oblasti
se naprosto neočekávaně objevily silné záznějové složky a na frekvenci 12,38 kHz signál téměř vymizel. Na vině je některý z použitých
a špatně nastavených digitálních procesorů. Ani dodavatel nedovedl
nestandardní chování systému vysvětlit a vůbec o něm nevěděl. Na
frekvenčních charakteristikách je proto uvedená oblast nahrazena lineární interpolací mezi krajními měřitelnými hodnotami. Ze stejného
důvodu jako u tónových měření tak nebylo možné provést ani šumová měření pro vytvoření modelu akustického pole. Třetinooktávový
šum byl nad pásmem 4 kHz přelaďován zpět k tomuto pásmu.
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Zjištěné hodnoty logatomické poznatelnosti jsou rozmezí v 79-88 %,
s průměrnou hodnotou 83 %. Oblast s relativně největší srozumitelností je situována na okraje auditoria mezi reproduktorové soustavy
(obr.193). Omezený frekvenční rozsah, nevhodné směrové charakteristiky dlouhá doba dozvuku, to vše v důsledku znamená podprůměrnou hodnotu dosažitelné srozumitelnosti pro potřeby výuky. Subjektivní hodnocení studentů udává převážně průměrnou srozumitelnost
a to i pro normální řeč.

Obr.193 Plochy dosažitelné srozumitelnosti - C5
(údaje v procentech)

12.4

SUMARIZACE A ANALÝZA VÝSLEDKŮ

V tab.27 (příloha H) je 1 125 výsledných hodnot, které představují sumarizaci údajů ze subjektivních testů. Ty jsou zároveň vstupními daty
pro statistický program NCSS-2000. Jen základní grafické vyjádření
četnosti podle jednotlivých kategorií a učeben a jejich vzájemné porovnání představuje 450 grafů. Pro účely monografie jsme jako ukázku vybrali přehledy, které ukazují významné hodnoty z hlediska obrazu na projekční ploše ve vztahu k výuce technických předmětů, kdy
pro prezentaci technických výkresů je jedním ze základních požadavků 100% rozlišitelnost detailů výkresu.
V grafech na obr.212-217 (příloha I) jsou znázorněny četnosti výborného hodnocení podle kritického detailu (1, 2, 3, 4 a 5 pixelů) pro
jednotlivé učebny a jednotlivé testy rozlišitelnosti. Výborné hodnocení
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uvádí pro všechny posluchárny méně než 10 % respondentů při kritickém detailu 1 pixel. Mezi jednotlivými učebnami nejsou statisticky
významné rozdíly. Přitom ale ani pro kritický detail 5 pixelů nedosahuje žádná z učeben 100 % výborného hodnocení. Průměrná hodnota se pohybuje do 60 %. Výrazně lepší výsledky nedává ani sloučení
výborného a velmi dobrého hodnocení do jedné kategorie. Ani v tomto případě nepřesahuje četnost výborného hodnocení 10 % (až na
dvě výjimky pod 20 %) a statistické rozdíly mezi učebnami nejsou
významné. I pro kritický detail 5 × 5 pixelů dosahuje výborné a velmi
dobré hodnocení při sloučení do jedné kategorie pouze 86 %.
Četnosti ryze negativního hodnocení (stupeň 5) obrazového přenosu
v učebnách pro jednotlivé testy rozlišitelnosti (obr.216, 217, příloha I)
ukazují v těchto případech na statisticky významné rozdíly mezi posluchárnami a neklesají pod 50 % při kritickém detailu 1 pixel. Nejhorší
výsledky má posluchárna C5. Negativní hodnocení uvádí 100 % respondentů u tří testů, u dalších dvou se k této hodnotě hodnocení těsně přibližují.
Z analýzy grafů vyplývá, že žádná z testovaných poslucháren nesplňuje požadavky optického přenosu informací pro výuku technických
předmětů. Je to výsledek, který jsme do jisté míry očekávali. Analýza
výsledků ukazuje i na tu skutečnost, že rekonstrukce posluchárny nutně nezajistí lepší podmínky pro studenty ani pro techniku.
Výsledky akustických měření obsahují až 73 728 hodnot pro každou
posluchárnu. Celkově akustická měření obsahují přes 370 tisíc údajů
a nedávají žádný důvod k optimismu. Z naměřených hodnot byly vygenerovány frekvenční přenosové charakteristiky a jejich souborné
přehledy zařazené v textu. Získané údaje je možné dále zpracovávat.
Např. aproximovat oktávová nebo třetinooktávová pásma frekvencí,
porovnávat je v jednotlivých učebnách, navrhnout průběhy sálových
korekcí, atd.
Analýzou frekvenčních charakteristik z jednotlivých oblastí poslucháren jsme dospěli k závěru, že ani jeden ze zkoumaných ozvučovacích
systémů není schopen přenést minimální potřebné frekvenční pásmo
200 Hz až 7 kHz, aby nebylo nutné korigovat dosažitelnou srozumitelnost podle rovnice (146) v kap.8.2.1. Pro kvalitní přenos řeči je potřebné pásmo 80 Hz až 8 kHz, pro kvalitní přenos hudby minimálně
pásmo 50 Hz až 12,5 kHz, při splnění dalších důležitých požadavků.
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Na základě analýzy technických informací k jednotlivým systémům,
znalosti dodavatelských firem a dlouholetých zkušeností z praxe byla
tato nepříznivá zjištění očekávatelná. Naopak jistým překvapením bylo
vzájemné porovnání frekvenčních charakteristik zvolených poslucháren. Pro ukázku byly vybrány charakteristiky v referenčních bodech
učeben. Pomineme-li výrazná maxima a minima způsobená vlastními
kmity prostoru, není mezi jednotlivými frekvenčními charakteristikami
statisticky významný rozdíl (obr.194).

Obr.194 Porovnání frekvenčních charakteristik učeben

Interpolací třetinooktávových pásem všech učeben byla určena průměrná hladina akustického tlaku a z ní průměrná frekvenční charakteristika akustického přenosového kanálu ve sledovaných posluchárnách
(obr.195). Na obr.196 je u průměrné frekvenční charakteristiky znázorněno je i přípustné toleranční pole +4 až -6 dB. V tolerančním pásmu 10 dB můžeme z grafu odečíst mezní frekvence 140 Hz a 2,6 kHz,
přičemž zanedbáváme převýšení +2 dB ve frekvenčním pásmu 300
až 650 Hz. Při uvažování tolerančního pole ±3 dB by byly mezní frekvence 200 Hz a 1 kHz.
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Obr.195 Průměrná frekvenční charakteristika učeben A5, A6, A17, C5, Aula

Obr.196 Průměrná frekvenční charakteristika učeben A5, A6, A17, C5, Aula
ve standardním tolerančním poli +4/-6 dB pro ozvučovací systémy

Výsledky měření ve vybraných posluchárnách nepotvrdily žádnou z hypotéz výzkumného šetření.
H1: Kvalita optického přenosu v žádné z učeben nesplňuje požadavek
rozlišení kritického detailu na projekční ploše s přesností 1 px. Rozměr
obrazového bodu na projekční ploše je ve všech případech menší než
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minimální potřebná velikost pro daný typ učebny. Hypotézu H1 zamítáme pro sledované učebny se 100% jistotou. Nová měření a měření
v dalších učebnách potvrzují naše zjištění, že přenos optických informací přes projekční techniku nemá potřebné parametry.
H2: Obrazová kvalita v žádné z učeben nedosahuje na projekční ploše
v běžných provozních obrazového kontrastu černá/bílá ani minimálně
požadované hodnoty 1:20. Pro sledované učebny zamítáme hypotézu
H2 se 100% jistotou. Nová měření a měření v dalších učebnách potvrzují, že zcela výjimečně se provozní obrazový kontrast na projekční ploše blíží k minimální požadované hodnotě. V učebnách tedy nelze předpokládat kvalitní obraz na projekční ploše.
H3: Ozvučovací systémy ve sledovaných učebnách nesplňují požadavek vyrovnané reprodukce zvuku v minimálním frekvenčním rozsahu
80 Hz až 8 kHz. Výsledky měření dokazují, že přenášené pásmo je
značně omezeno a přenosová charakteristika výrazně přesahuje standardní toleranční pole +4/-6 dB pro ozvučovací systémy. Hypotézu
H3 zamítáme pro sledované učebny se 100% jistotou. Nová měření
v dalších učebnách potvrzují naše zjištění, že přenos akustických informací nesplňuje potřebné parametry.
H4: Požadavek minimální logatomické poznatelnosti 92 % v nejméně
90 % míst auditoria nesplňuje žádná z uvedených učeben. Nejvíce se
k danému požadavku přibližuje učebna A17 se 78 % míst a posluchárny A5 a A6, kde při vypnuté klimatizaci je 92% logatomická poznatelnost na 82 % míst auditoria. Zamítáme tedy i hypotézu H4 na obvyklých hladinách významnosti α = 0,05 a α = 0,1.
Ani nová měření v rekonstruovaných a v nedávné době nově postavených učebnách nedávají důvod k optimismu. Doby dozvuku přesahující 2,5 s a měřené srozumitelnosti CIS na úrovni 50-60 % reprezentují spíše nádražní haly než moderní prostor určený pro vzdělávací
aktivity. Akustice učeben projektanti stále nevěnují dostatečnou pozornost. Příkladem může být projekt nové budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Naše požadavky na akustiku učeben
a auditoriologii obecně a připomínky k projektu zůstaly bez jakékoliv
odezvy, přestože výpočty ukazují na nevyhovující přenosové vlastnosti
projektovaných učeben a plánované vybavení audiovizuální technikou
neodpovídá požadavkům dlouhodobé životnosti a stability parametrů.
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Výsledné celkové subjektivní hodnocení testovaných poslucháren studenty bylo určeno váženým průměrem podle rovnice (187) z klasické
pětistupňové škály, kde je:
H - výsledné hodnocení (známka) posluchárny,
i - hodnotící stupeň (i = 1 až 5), a
n - četnost hodnocení daným stupněm.

5

H=

∑ i ⋅ ni
i =1
5

(187)

∑ ni
i =1

Rozdíly v hodnocení jednotlivých učeben nejsou statisticky významné
a všechny učebny studenti hodnotili jako průměrné (obr.197).

Obr.197 Výsledné subjektivní hodnocení poslucháren studenty

Vzhledem k tomu, že se jedná o posluchárny univerzity, jejímž posláním je výchova budoucích učitelů a zvyšování kvality pedagogického
procesu, považujme výsledky měření i subjektivního hodnocení za velmi špatné. Musíme si tudíž položit otázku, jak chceme dát našim studentům adekvátní vzory pro budoucí praxi, jestliže jejich vzdělávání
probíhá v učebnách, které nelze označit ani jako velmi dobré, natož
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výborné. Jistě lze namítnout (a oprávněně), že kvalita výuky je ovlivňována mnoha faktory a přenosové podmínky v učebně jsou pouze
jedním z nich. Podle našeho názoru jsou ale jedním z rozhodujících
faktorů. Za předpokladu, že vyučující je skutečná osobnost (se širokou
orientací v oboru, výbornými komunikačními schopnostmi a precizním
grafickým projevem), má připraveny dokonalé prezentační materiály
a jasně stanovené cíle a metody pro danou vyučovací jednotku, jsou
přenosové vlastnosti prostoru učebny, včetně rušivých jevů, primárně
determinujícím prvkem přenosu informací. Sebedokonalejší projev
vyučujícího a sebelepší prezentace budou prakticky bezcenné, pokud
nebudeme respektovat Komenského zásadu názornosti, tedy pokud
žáci a studenti neuvidí a neuslyší.

12.5

UČEBNY S ROZLIŠENÍM 1 px

Přesto, že výsledky realizovaných výzkumů nepřinášejí pozitivní zjištění, neznamená to, že by problematika kvalitního přenosu obrazových
a akustických informací byla neřešitelná. Požadované parametry přenosových kanálů jsou vcelku jednoznačně definovatelné a při respektování zákonů optiky a akustiky ve většině případů i splnitelné. V praxi
se samozřejmě můžeme setkat s prostory, ve kterých je problematické (např. z důvodu památkové ochrany) realizovat zatemnění, speciální osvětlovací soustavu nebo akustické úpravy. I v takových případech je při vhodné volbě jednotlivých komponent možné zlepšit (někdy i výrazně) přenosové vlastnosti daného prostoru.

12.5.1 UČEBNA LZT1
Laboratoř audiovizuální techniky a kmenová učebna katedry technických předmětů Pedagogické fakulty (LZT1) je z hlediska přenosových
vlastností výjimkou mezi učebnami královéhradecké univerzity (obr.
198). Učebna patří do kategorie S30. Jedná se o seminární učebnu
s kapacitou 32 míst a podle vlastního návrhu jsme ji vybudovali v letech 1991-1992, tehdy ještě s analogovým CRT projektorem Seleco
SVT120. V roce 2002 byl CRT projektor vyměněn za 3LCD projektor
Philips cBright XG1-Impact a od roku 2011 je v učebně osazen projektor Epson EB-X6. Laboratoř LZT1 má pevně instalovanou projekční
plochu s černou sametovou maskou bez krycí opony, protože před
promítací plochou pojíždí bílá keramická tabule. K zatemnění učebny
slouží neprůsvitné černé elektrické rolety v maskovacích lištách. Para286
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zitní osvětlenost denním světlem má běžným luxmetrem neměřitelnou
hodnotu (typicky 0,1-0,2 lx). Pro všechna místa v učebně je rozlišitelnost kritického detailu na projekční ploše 1 px.

Obr.198 Pohled do učebny LZT1

Tab.25 Změřené a vypočítané parametry učebny LZT1
kapacita
vzdálenost první řady
vzdálenost poslední řady
velikost kritického detailu
potřebný kritický detail (rozlišení 1px)
provozní kontrast
kontrast v režimu kino
přenášené frekvenční pásmo
průměrná slabiková srozumitelnost
vlastní hluk (bez/s klimatizací)
reproduktory
dodavatel technologie

n
L1
L
∈
∈min
k0
k0kino
BW
A0

32 osob
2,90 m
6,30 m
2,20 mm
1,89 mm
1:47
1:97
25 Hz - 18 kHz (10 dB)
94 %
38,5/- dB(C)
IRIS PA500-SX Cinema
RTV-IRIS Elektroakustika

Přestože učebna dodnes nemá akustické úpravy, je její zvukový systém schopen přenášet frekvenční pásmo v rozsahu 25 Hz až 18 kHz
a při optimálním nastavení sálových korekcí lze pro celé auditorium
zajistit vyrovnanou frekvenční přenosovou charakteristiku v toleranč287
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ním pásmu lepším než 10 dB (obr.199). Poslechová hladina je vyrovnaná s tolerancí lepší než ±3 dB pro všechna místa.

Obr.199 Frekvenční charakteristika učebny LZT1
(s použitím sálových korekcí)

Reproduktorové soustavy byly navrženy a vyrobeny v roce 1987 podle
požadavků pro kina. Původně byl celý zvukový systém se jmenovitým
výkonem 2 × 500 W určen pro ozvučení poslechového a koncertního
sálu katedry hudební výchovy v budově Boromea (dnešní Biskupské
gymnázium). Provozní hladina hlasitosti je 95 dB s rezervou +32 dB.
V učebně tak lze názorně simulovat poslechové podmínky v kinech,
na koncertech, diskotékách, ve výrobních halách a podobně. Systém
umožňuje dosažení špičkové hladiny hlasitosti až 132 dB.
Laboratoř LZT1 prakticky splňuje požadavky pro výuku technických
předmětů. Chybí v ní sice akustické obklady a klimatizace, osvětlovací
soustava není plně vyhovující a audiovizuální systém prošel dvěma zásadními úpravami, ale "maximalistické" požadavky, za které byl autor
návrhu často kritizován se ukázaly jako správné a oprávněné. Učebna
LZT1 je ukázkou toho, že problematika kvalitního optického a akustického přenosu informací ve vyučovacím procesu technických předmětů je zvládnutelná.

12.5.2 UČEBNA LZT5
Učebna LZT5 patří mezi tzv. univerzální učebny. Primárně je určena
jako seminární učebna pro výuku malých studijních skupin (obr.200).
Ve srovnání s laboratoří LZT1 představuje do značné míry minimalistické řešení audiovizuálního systému. Učebna prošla rekonstrukcí v ro-
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ce 2010 a z pohledu auditoriologie učeben jsme nechtěli příliš slevit
z klíčových požadavků na učebnu s audiovizuální technikou:
rozlišení obrazu na úrovni kritického detailu
reálně dosažitelný kontrast černá/bílá na projekční ploše minimálně 1:50
ozvučovací systém s uvažovanou provozní hladinou akustického
tlaku 85 dB s nerovnoměrností max. 10 dB v oblasti obsazené studenty
pro kmitočtový rozsah jsme jako minimum stanovili pásmo 80 Hz
až 8 kHz, při úrovni -6 dB na mezních frekvencích, které odpovídá
přibližně monofonnínu záznamu na formátu VHS nebo na 16mm
filmu)

Obr.200 Čelní stěna učebny LZT5

Hlavním omezujícím kritériem realizace byly finanční náklady na celou
rekonstrukci. Při stanovení základních požadavků jsme vycházeli z kvalifikovaného odhadu možností, které nám dávala stávající použitelná
technika. Z tohoto důvodu jsme předpokládali použití relativně jednoduché konstrukce ozvučení a širokopásmových zářičů, v souladu s doporučeným geometrickým průměrem přenášeného pásma. Učebna je
v jihozápadní části přízemí historické budovy, jejíž půdorysné řešení
dává učebně tvar pravoúhlého lichoběžníku (obr.218, příloha J). Ka289
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pacita učebny je 12 míst. Rozměry a stavební dispozice prakticky neumožňují jiné řešení čtvercového auditoria. Běžně se používá dispozice pro frontální výuku, kterou lze změnit na laboratorní pracoviště s
centrálním stolem. Učebna je vybavena nábytkovou stěnou s pevně
instalovanou bílou keramickou tabulí o rozměrech 3 × 1,2 m a rozptylovou projekční plochou 2 × 2 m, původně určenou pro zpětný projektor. Pro zatemnění učebny je používána klasická černá roleta bez
maskovacích lišt.
Pro přenos obrazových informací byl do učebny nainstalován osvědčený dataprojektor Philips cBright XG1-Impact. Po vyhodnocení subjektivních testů byla nastavena velikost kritického detailu tak, aby bylo
bezpečně dosaženo rozlišitelnosti 1 px pro všechna místa v učebně.
Reálně dosažitelný kontrast obrazu černá/bílá je 1:10,7 až 1:57 podle
světelných podmínek v učebně.
Tab.26 Změřené a vypočítané parametry učebny LZT5
kapacita
vzdálenost první řady
vzdálenost poslední řady
velikost kritického detailu
potřebný kritický detail (rozlišení 1px)
provozní kontrast
přenášené frekvenční pásmo
průměrná slabiková srozumitelnost
vlastní hluk (bez/s klimatizací)
reproduktory
dodavatel technologie

n
L1
L
∈
∈min
k0
BW
A0

12 osob
1,95 m
3,00 m
1,51 mm
1,05 mm
1:10,7 - 1:57
80 Hz - 12 kHz (10 dB)
96 %
34,5/- dB(C)
4× TVM ARE 5608
vlastní

Seminární učebna nemá žádné akustické úpravy. Její tlumení v malé
míře zajišťuje vybavení nábytkem a dřevěný obklad se vzduchovou
mezerou. Naopak výrazné tlumení nastává při obsazení učebny studenty (obr.201). Značná proměnlivost akustických vlastností prostoru
učebny je zřejmá ze změřené doby dozvuku prázdné a plně obsazené
učebny. Minimální akustické úpravy by byly pro učebnu přínosem.
Pro ozvučení učebny jsme navrhli bass-reflexovou soustavu o vnitřním
objemu 167,5 l, osazenou dvojicí širokopásmových eliptických reproduktorů ARE 5608. Detailní návrh byl zpracován přímo pro podmínky
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v učebně, kde byla využita dřevěná konstrukce na čelní stěně učebny. Reproduktory jsou zabudovány do čelní stěny učebny, která tvoří
čtyřkomorový systém a nese keramickou tabuli. Reproduktorové soustavy jsou tvořeny krajními komorami. Základní rozměry jsou na obr.
219 (příloha K).

Obr.201 Doba dozvuku učebny LZT5

Navržená konstrukce vychází z původních řešení, reproduktory pracují
ve velkém objemu (zde téměř v desetinásobku ekvivalentního objemu
reproduktoru), s příkonem na úrovni 1 VA (se zlomkem jmenovitého
příkonu) a vyzařují do poloprostoru. Průřez bass-reflexu je srovnatelný s aktivní plochou membrán, čímž je dosahováno vyššího vyzářeného výkonu na nízkých kmitočtech. Řešení ozvučení v tomto případě
využilo podmínek, které daný prostor nabídnul k dispozici a nebylo
omezováno miniaturizací, příznačnou pro komerční výrobky. Použitá
koncepce omezuje vyzařování reproduktorů na poloprostor a zvyšuje
účinnost vyzařování na nízkých frekvencích, výkonově teoreticky až
o 3 dB. Identické uspořádání se řadu let běžně používá pro ozvučovací systémy kin, kdy hlavní reproduktorové soustavy jsou zalícovány
do stěny za promítací plochou a dosahují vyššího vyzářeného výkonu
na nízkých kmitočtech. Další zvýšení vyzařovaného výkonu vyplývá
z použití dvojice reproduktorů, kdy dvojnásobná aktivní plocha membrán představuje čtyřnásobně vyšší vyzářený výkon a nárůst charak291
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teristické citlivosti až o 3 dB. Změřené frekvenční charakteristiky ve
středu auditoria (obr.202) ukazují vcelku vyhovující průběh i při provozu bez korekcí kmitočtové charakteristiky přenosového kanálu. Při
zkorigování přenosové charakteristiky (korekce British EQ Low/High na
úrovni -6/+6 dB) dostaneme relativně vyrovnanou frekvenční charakteristiku v pásmu 80 Hz až 12 kHz.

Obr.202 Frekvenční charakteristiky učebny LZT5

Výsledky poslechových testů pochopitelně reflektovaly absenci nejnižších kmitočtů zvukového spektra a brilantních výšek, ale celkové subjektivní hodnocení poslechu bylo na pětistupňové škále označeno převážně stupněm 2, jako velmi dobré. Někteří posluchači uvedli, že bez
možnosti přímého srovnání má zvuk reprodukovaný v učebně podobně sametový charakter, jako u legendárních kinosoustav Tesla AKR
153 nebo AKR 5015. Dosažené výsledky ukazují, že i s minimálními
náklady lze realizovat velmi slušné ozvučení (v konkrétním případě
byly reproduktory a zesilovač pořízeny za necelé 2 000 Kč).
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ZÁVĚR
Optický a akustický přenos informací je pro většinu populace každodenní realitou a jeho využití má svá specifika.
Na základě analýzy definic didaktické techniky, používaných modelů
vyučovacího procesu a jejich vztahu k okolnímu prostředí jsme naznačili možnost využití obecného zpětnovazebního modelu s víceparametrickým řízením i místo didaktické techniky v něm. Vazba zpětnovazebního modelu na okolní prostředí přímo uvažuje s aktivním působením negativních vlivů. Domníváme se, že modelově technické pojetí vyučovacího procesu má současně i nejblíže k výuce technických
předmětů. Protože vyučovací proces můžeme považovat za systém
s nelineárními přenosovými vlastnostmi a vazbami, jehož parametry
lze popsat pouze s konečnou omezenou přesností, může být naznačené využití deterministického přechodu k chaosu vhodným nelineárním
matematickým modelem pro popis pochodů uvnitř zpětnovazebního
víceparametrického modelu. Z tohoto hlediska lze potom na vyučovací proces nahlížet také jako přenosový systém, ve kterém dominantní
složky tvoří přenosové kanály pro přenos optických a akustických
informací (přenosové kanály dominantních receptorů).
Digitální technologie pronikají do všech oborů bez rozdílu. Moderní
didaktická technika a prezentační technologie proto nejsou jen doménou přírodovědných a technických oborů. V dnešní době se nimi seznamují již žáci na základní škole. Měli bychom se ale seznámit jak
s možnostmi, tak s omezeními prezentační techniky. Všichni učitelé,
ale i přednášející na kongresech a konferencích musí mít neustále na
zřeteli didaktickou zásadu přiměřenosti, tedy mimo jiné i percepční
možnosti posluchačů, a měli by se rovněž seznamovat s principem vytváření optimálního pracovního prostředí.
Didaktické aspekty přenosu informací ve vyučovacím procesu se liší
nejen podle stupňů škol, ale zejména podle vyučovacích předmětů.
Technické a přírodovědné předměty vyžadují především precizní zobrazení, ale také dokonalou srozumitelnost řeči. Přitom např. v přírodopisu nebo biologii můžeme vznést oprávněný požadavek na kvalitní
akustiku učebny a prostorové ozvučení, jestliže je součástí výuky
sledování hlasových projevů živočichů. Požadavky humanitních oborů
se rovněž liší podle jejich zaměření. Při výuce jazyků potřebujeme
dosáhnout prakticky stoprocentní srozumitelnosti řeči. Přitom každý
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jazyk má specifické požadavky na přenosový systém. Důležitý je i dokonalý přenos hlasové intonace. V rámci hudební výchovy bude prvořadé umělecké působení hudebního díla, poznatelnost hudebních nástrojů a dobrá srozumitelnost zpěvu. Tu sice nelze a priori předpokládat u operních a jim podobných děl, u nichž srozumitelnost nebývá
ani na úrovni "vyhovující". Špatná srozumitelnost operního zpěvu je
daní za umělecký projev interpreta. Technické prostředky mají na
malé srozumitelnosti zpěvu nezanedbatelný podíl v tom případě, že
je při výsledném mixu použita silná komprese záznamu pro dosažení
tzv. "plného, bohatého zvuku". Pro potřeby hudební výchovy lze tedy
předpokládat v rozhodující míře důraz na vysoce kvalitní akustický
přenosový systém. U výtvarné výchovy a dalších předmětů, ve kterých
se pracuje hlavně s obrazovými informacemi, bude určující vnímání a
celostní působení výtvarného, architektonického či filmového díla. Výchozím požadavkem je působení daného díla jako celku, případně
v kontextu s okolím, na diváka. Zobrazovací systémy se tedy navrhují
tak, aby vjem obrazu byl těsně pod hranicí kritického detailu. To znamená, že jednotlivé obrazové body spolu již navzájem splývají a vytvářejí tak dojem kompaktního obrazu.
Zatímco v nejrůznějších publikacích věnují didaktici optickému přenosu alespoň částečně pozornost uváděním základních pravidel, pouček
a zásad pro vytváření optických učebních pomůcek a pro provoz projekční didaktické techniky, přenos zvuku zůstává obvykle zcela stranou jejich zájmu. Tento fakt je v zásadě pochopitelný. Vzhledem ke
krátkovlnnému (nanometrovému) charakteru světla jsou podmínky
pro jeho šíření v prostoru poměrně jednoznačně definovány. Naproti
tomu problematika šíření akustických vln, jejichž vlnové délky přesahují rozpětí tří řádů (od 21,5 m do 17 mm), je mnohem složitější a
také náročnější, jak na vlastní výklad, tak na pochopení vzájemných
vztahů a vazeb mezi akustikou prostoru, elektroakustickým řetězem a
subjektivním vnímáním zvuku. Pokud nebudeme uvažovat odborné
publikace, zjistíme, že problematika přenosu zvuku se v didakticky zaměřených pracích prakticky neřeší. Melezinek [7] pouze vyjmenovává
auditivní techniku a odkazuje na odbornou literaturu. Chvála a Rambousek [136] věnují problematice akustiky tři stránky ze třísetstránkové publikace. Na nich zdůrazňují (bez vysvětlení) důležitost správného dozvuku v rozmezí 0,5 až 0,8 s, umístění zdroje zvuku a nastavení hlasitosti a barvy tónu (bez další specifikace). Současně jejich
tvrzení, že „omezení vysokých tónů sníží přílišnou ostrost sykavek“,
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které je hrubým omylem, tak zcela popírá základní požadavek srozumitelnosti. Jak s jistou nadsázkou uvádí Kubát [92]: „Reprodukce
v sále bouří až uši zaléhají, ale nikdo nepozná, co řečník říká.“ Také
Holý se ve svém skriptu [137] akustikou učeben nezabývá. Pro stereofonní poslech ve třídě uvádí nepoužitelné uspořádání (převzaté ze
[138]), které je určeno výhradně pro domácí použití. Podobně se Bím
[20] věnuje zejména popisu přístrojů a akustiku učeben nechává bez
povšimnutí. Ani Aschoff [71], ale stejně tak i Chromý-Sobek [25] a
Vrba-Všetulová [82], se akustice učeben a přednáškových sálů nevěnují. Není se čemu divit. Jak uvádí Smetana [96]: „Ohlušit lze cokoliv,
snadno a rychle; ozvučit, je tvrdá a zdlouhavá práce.“ Toto zdánlivě
humorné konstatování není nic jiného, než zobecnění dlouholetých
zkušeností a lze s ním jedině souhlasit.
Můžeme konstatovat, že vzhledem k výše uvedeným, někdy zásadně
rozdílným požadavkům nelze definovat univerzální řešení přenosové
soustavy učebny. Každý přenosový systém musí primárně splnit didaktické požadavky, které vyplývají z konkrétní náplně jednotlivých
předmětů, dále musí být navržen pro určitý konkrétní prostor. Jedině
tento způsob umožňuje optimalizovat cenu technického vybavení, a
to při dosažení maximální užitné hodnoty. "Univerzální řešení" technického vybavení učeben je vždy buď neúměrně drahé (k čemu například matematika potřebuje prostorový zvuk?) nebo nekvalitní (až
příliš častý případ). Z ekonomického hlediska se proto jeví výhodnější
budovat specializované učebny pro konkrétní předměty. Tyto učebny
jsou potom vybaveny potřebnou technikou. Pro zajištění jejího efektivního, ale současně i rychlého nasazení do výuky, musí být veškeré
technické prostředky učebny instalovány trvale. Jejich ovládání musí
být pro učitele jednoduché a pokud možno intuitivní. Ovládání celé
učebny musí být soustředěno v jednom místě a na jednom ovladači.
Samozřejmě s automatickou vazbou všech souvisejících technických
prostředků. Jedině za těchto podmínek lze předpokládat, že se rozhodujícím způsobem zvýší podíl optických informací ve vyučovacím procesu a také to, že audiovizuální přenosové systémy budou mít ve vyučovacím procesu, jako celku, svoje důstojné a nezastupitelné místo.
Všechna jiná, nekoncepční, řešení a různá provizoria nejsou ničím jiným než trestuhodným plýtváním s finančními prostředky, kterých se
školám nedostává. Kromě technické stránky každého přenosu informací, jež musí zajistit distribuci nezkresleného signálu od zdroje ke
každému příjemci [17], nelze opomenout rovněž netechnickou strán295
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ku přenosu - přípravu informací. I ta nejdokonalejší profesionální technika zůstane pouze zbytečným, mrtvým inventářem, pokud s ní nebude chtít nikdo pracovat. Stejně tak nedocílíme výrazného efektu, pokud
nebudou mít informace připravené k prezentaci odpovídající kvalitu
technickou i informační. Dokonalé výsledky lze získat pouze s přenosovou technikou, která pracuje v optimálních provozních podmínkách
a pro níž existují zdrojová média, která plně využívají její možnosti, ale
hlavně, pracují s ní lidé, kteří znají její schopnosti a dovedou a chtějí
tyto schopnosti přenosové techniky využívat. Z dlouholetých praktických zkušeností bychom chtěli celou problematiku tvůrčí stránky přenosu informací formulovat pro učitele, ale i tvůrce pomůcek třemi základními body:
1. naučte se při tvorbě grafických podkladů myslet v obrazovém
formátu 4:3, který odpovídá lidskému zraku,
2. naučte se vidět obraz objektivem projektoru na projekční ploše,
3. při práci se zvukem i obrazem mějte na paměti, že méně (blikají
cího a pohyblivého textu, obrazových triků, bombastického hluku,
zvukových efektů, hlasitého hudebního doprovodu…), znamená
více.
Našim neskromným přáním je, abychom my všichni jako učitelé (a
nezáleží na našem aprobačním předmětu ani na škole, ve které působíme) byli skutečnými profesionály, kteří znají, umějí, ale hlavně CHTĚJÍ!
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prostor, 21, 169, 211
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akustických zářičů, 247
dodavatelů, 209
experimentální, 24
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ozvučovacích systémů, 248
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projektorů, 134
přenosových parametrů
učeben, 232, 256
specifický, 168
srozumitelnosti, 246
vzdálenost
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dětí, 22, 26
dospělých, 39
elektronické, 248, 249, 255
individuální, 38
kvalita, 228
moderní, 249
proces, 229, 246
řízeného subjektu, 36
vztahy
empirický, 160, 194
Eyringův, 173
formální, 46
odvození, 20, 106, 314
mezi veličinami, 43
Millingtonův, 173, 174
obecné, 106
Sabineův, 173
společenské, 36
subjektů, 32
učitele a žáků, 37
vymezování, 109
vzájemné, 36, 294, 316
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zářič
akustický, 160, 171, 188,
217, 247, 190, 191
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213
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fantomový, 178, 263
jednoduchý, 170
kombinace, 192
lineární, 199
náklon, 187, 188, 189
osa, 188, 191
počet, 179
sestavený, 199
síť, 180
skládaný, 247
složitý, 170
směrový, 192
směrovost, 171, 172
širokopásmový, 289
účinnost, 194
vlastnosti, 170
výkon, 193
vysokotónový, 191, 193,
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výška, 187, 190, 191
vyzařovací úhel, 187
vzdálenost, 160, 171, 175,
187, 195
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domácí, 273
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hygienická 320
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koncové
přijímací, 47, 48
vysílací, 47
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kulturní, 71
plocha, 56
pomocná, 208, 209
provoz, 22, 26
přenosová, 47
přídavné, 121
přijímací, 155
reprodukční, 225
stereofonní, 178
technické, 30, 248
televizní, 250
vzdělávací, 241
zobrazovací, 252
zvukové, 49, 210
zdroj
bodový, 55
hluku, 206
informací, 28, 29, 51, 112,
159, 212
lokalizovaný, 178, 181, 184
obrazový, 78, 233
poloha, 209
primární, 180, 205
referenční, 217
signálu, 174, 177, 205,
208, 260, 277, 295
směrovost, 160
světelný viz osvětlení
zdroje
záložní, 65
zpráv, 29, 47, 49, 155, 170
zvuku, 164, 178, 187, 200,
209, 263, 294
zkreslení, 48, 49, 50, 51, 163,
164
amplitudové, 258
charakter, 48
intermodulační, 49
lichoběžníkové, 20, 111,
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lineární, 164
nelineární, 164
perspektivní, 83
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vznik, 48
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úhel, 66
horizontální, 87
vertikální, 87
pole, 66, 74, 75, 76
binokulární, 66, 67,
74, 75, 76, 106, 110
člověka, 66
hlavní, 110
model, 74
monokulární, 66
průnik, 66
velikost, 66
zpětná vazba
akustická, 179
druhy, 35
eliminátor, 176, 177
okamžitá, 205
princip, 41
smyčka, 42
vnější, 35
vnitřní, 35
zprostředkovatel, 205
zpětnovazební
model, 40, 41, 43, 45, 46,
205, 293, 314
obvod, 41
systém, 35
zvuk
Dolby Digital, 249
doprovodný, 250, 254
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frekvenční pásmo,
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intenzita, 181
monofonní, 178
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odraz, 266, 274
prostorový, 295, 316
reprodukovaný, 176, 200,
225, 253, 255, 256,
284, 292
rychlost, 182
srozumitelný, 201
synchronizace, 254
šíření, 174
útlum, 174
vícekanálový, 207, 248
vnímání, 155, 294, 316
vyzařování, 253
zvukoměr, 158, 218, 221, 260

zvuková(-é,-ý)
efekt, 225, 296, 317
ilustrace, 201, 205
karta, 254
obraz, 205
podání, 168
pohltivost, 173
procesor, 207
prostorový, 185, 207
složka, 246
spektrum, 292
studio, 167
systém, 163, 209, 248,
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tvorba, 185, 253, 255
vjem, 184
vlna, 179, 180, 191, 206,
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zvukovod, 156, 199
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RESUMÉ
Auditoriology is typically an example of covered-in, multidisciplinary
branch of science which concerns the design and evaluation of lecture rooms and classrooms from the viewpoint of visibility, audibility,
etc. It starts from building constructions and architecture, across building, spatial and physiological acoustics, optics, projection technique
and air-conditioning up to hygiene, ergonomics and physiology. One
difficult task of auditoriology is to find the optimal compromise among
frequency of mutually antagonistic demands of the separate branches.
How it follows from the title of the monography auditoriology of the
classrooms not only for the teachers is determined for all, who are
engaged in installation and operation of the visual technique, to technicians, teachers from practice but also to the student teachers and
all persons interested in audiovisual technique.
The educational process on faculties of education has three basic aims
- provide student teachers and future teachers with knowledge in professional qualification subjects and connecting subjects, give them general a view in the area of pedagogy, psychology, general didactics,
etc., but in the first place what is most demanding to learn them to
teach.
They will learn in the frame of special didactics (didactics of professional subjects) to determine guidance, the main and partial aims of
education which effective educational and control methods choose,
how to prepare for lessons, etc. Last but not least, they are involved
in the problems of the creation of presentation materials and application of didactic technique. Modern digital technologies give apparently almost unlimited possibilities. A question is, could we utilise the
offered possibilities in a rational way. When we determine educational aims, prepare an experiment or presentation, we want to use a
overhead projector, data projector or other didactic technique, we
should ask an important but very often overlooked question; will everyone see what we wish to show; will everyone hear what we will
say to them?
A challenging aim of the presented monography is the wish to be so.
It could not be a new textbook of auditoriology that will demand the
extent of more than two thousand pages. The monography is connected with significant works from the branch. In a number of cases it
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removes realities valid until now and completes them in place, where
in the time of their origin the technical development has not yet started. It expands accessible knowledge about picture format 16:9 on
concrete cases and macro-photography, describes influence of digital
conversion of the image format between the graphics card of the
computer and the data projector and the influence of digital correction of trapezoid distortion of the image. It introduces derivation of
relations for the calculation of installation height of the projection area
and elevation angles for all three types of auditoria (horizontal, gradual and with variable steepness) additionally for the computer classroom auditoria in three versions. It also mentions the modern sound
system of the type Line Array.
Our aim was to show the way for forming optimal or at least more
favourable conditions, not only in the classroom but also in home
conditions, where the study shifts to the form of e-learning courses.
Our effort was to form the base on which the modern classrooms
and workplaces could be constructed, enabling effective teaching.
Not for the reason that one should project your classrooms oneself
but to be an equal partner for the designers (planners) and supply
companies, who are able to formulate clearly the demands and their
fulfilment, in the frame of possibilities, to simply verify them. The
simplest way to success is an exact formulation of requirements, pertinent professionally based argument and consistent review.
As the author’s team is formed by the university teachers the monography will give attention mostly to the problem connected with educational activities but it does not prevent application of the introduced principles in general practice, where the audiovisual transfer technique is applied and information transfer is realised for larger or smaller groups of people.
Optical and acoustic transfer of information is for the majority of population a daily reality and its exploitation has its specifics. On the basis of analysis of the definition of didactic technique used as models
in the teaching process and their relation to the surrounding environment, we suggested the possibility of the use of a general feedback
model with multi-parametric control even with the place of didactic
technique in it. The binding of the feedback model on the surrounding environment counts directly with an active influence of negative
effects. We suppose that the model of technical conception of the
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teaching processes is nowadays nearest to the teaching of technical
subjects. We can consider the teaching process as a system with nonlinear transfer properties and bindings; its parameters could be described only with final limited exactness; the indicated application of
determined transition to chaos could be specified by a suitable nonlinear mathematical model for the description of the process inside the
feedback multi-parametric model. From this viewpoint we could also
refer to the teaching process as the transfer system in which the
domain parts form transfer channel for the transmission of optical and
acoustic information (transfer channels of the domain receptors).
Digital technologies penetrate all branches without any difference.
Modern didactic technique and presentation technology is not therefore the domain of nature and technical branches. Nowadays, pupils
make acquaintance with them at the elementary school. We should
familiarise both with possibilities and limits of the presentation technique. All teachers and lecturers at congresses and conferences must
also bear in mind the didactic principle of adequacy, apart from even
the perception possibilities of the listeners and they should be also
acquainted with the principle of forming an optimal working environment.
Didactic aspects of information transfer in the teaching process differ
not only according to the school levels but especially according to the
subjects being taught. Technical and science subjects demand a precise image in the first place but also perfect comprehension of speech.
At the same time, e.g. in science or biology, we can raise rightful demand on the quality of classroom acoustics and spatial sonics, if a
part of the teaching is study of vocal demonstration in animals. The
demands of human branches also differ according to their orientation;
we need to reach practically one hundred percent comprehension of
speech in language teaching. Each language has its specific requirements on a transfer system; perfect transfer of vocal intonation is
also important. In the frame of music education artistic impact of the
work is principal and recognition of musical instruments and good
perception of singing.
It should not be presupposed in opera and similar artistic pieces, in
which comprehension does not sometimes even reach ‘satisfactory’
level. Bad perception of opera singing is a penalty for artistic exhibition of the performer. Technical means have a significant part in low
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comprehension of singing in cases when a strong compression of the
record is used in the final mix for obtaining so called ‘full, rich sound’.
For the need of music education it could be supposed in a decisive
measure the stress on the high quality of an acoustic transfer system.
In creative education and other subjects in which students work predominantly with the image pieces of information, the perception and
impact of creative, architectonic or film work as a whole will have the
decisive role. The basic demand is the impact of a given work as a
whole or the context with surroundings on the onlooker. Image systems are therefore designed in such way so that perception of the
image would be closely under the border of the critical detail. It
means that separate image points fuse together and form the impression of a compact image.
While different publications discuss the didactic optical transfer, at
least a partial attention by introducing the basic rules, propositions
and principles, for the forming of optical teaching aids and the process of projection didactic technique, sound transfer remains usually
aside from their interest. This fact is principally understandable.
With regard to short wave (nanometre) character of light, the condition for its spreading in the space is relatively unambiguously defined. In the contrast problem of spreading of acoustic waves whose
wave lengths overlap the extent of three orders (from 21.5 m to
17 mm) is more complicated and at the same time more demanding
as for the explanation itself, so for understanding the mutual relations
and bindings among the acoustics of the space, electro-acoustic chain
and subjective perception of sound. If we did not consider the professional publications, we discover that the problem of sound transfer is
not solved practically in any didactically aimed works. We can state
that due to some basically different requirements, universal solving
of the transfer system of the classroom could not be defined. Each
transfer system must primarily fulfil the didactic requirements which
follow from concrete context of the separate subjects, further it must
be designed for a certain, concrete space. Only this way enables to
optimise the price of technical equipment for reaching maximum utility value.
The ‘Universal solving’ of technical equipment of the classrooms is always either out of proportion, expensive or, for example what mathe330
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matics needs sound space; or of poor quality (all too much often the
case). From the economical viewpoint is seems more beneficial to
build specialised classrooms for individual subjects. These classrooms
are then equipped with required technology. For securing its effective but at the same time quick introduction in teaching, all technical
means of the classroom must be installed permanently. Their control
must be simple for the teacher and as intuitive as possible. The controlling of the whole classroom must be concentrated in one place,
on one control device, self evidently with automatic binding of all connected technical means. Only under these conditions can we suppose
that the part of the optical pieces of information will increase in the
teaching process in a decisive way and also that the audiovisual transfer system will have its worth and will be non-replaceable in the teaching process as a whole.
All the other no-concept solutions and different provisional answers
are nothing than culpable waste of financial means which schools are
lacking. Apart from the technical side of each transfer of information
which must be secured by the distribution of undistorted signals from
the source to each receiver, we could not omit the non-technical character of the transfer - the preparation of the pieces of information.
Even the most perfect professional technique remains only needlessly dead inventory as far as nobody would want to work with it. Similarly we will not obtain a prominent effect, if the information prepared
for presentation will not have the corresponding quality of technical
or informative character. The perfect results could be reached only
with the transfer technique which works in the optimal operational
conditions and for which source media exist with full exploitation of
its possibilities, but in the first place, the people who work with it
knowing its abilities and want the abilities of transfer technique use.
From long-term practical experience we would like to formulate the
whole problem of the creative side of the information transfer for
teachers and for the creators of teaching aids in these three basic
points:
1. learn to think when forming the graphic data in the picture format
4:3 which corresponds with human vision,
2. learn to see the image by the projector objective on the projection
area,
331
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3. keep in mind when working with sound and images that flashing
and moving text, image tricks, bombastic noise, sound effects,
loud musical support, less means more.
Our utmost wish is that we all as teachers, irrespective of our professional qualifications, subject or the school in which we are working,
will be real professionals, who know how, are able to and above all,
want!
The authors
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20 000

Osvětlenost Epk [lx]

Charakteristika osvětlení

malý
10 000

15 000

7 500

střední

5 000

velký

Ecelkové : (Ecelkové + Emístní) 7 0,1

10 000

malý

5 000

malý

Doporučené osvětlení: kombinované nebo odstupňované

velký

střední

3 000

střední

2 000

velký

mimořádně jemná výroba, obtížná
kontrola, požadavek vysoké
přesnosti a pravděpodobnosti
správného rozlišení, nejnáročnější
umělecká tovrba a výroba,
omezaná možnost použití zvětšení

nejjemnější výroba, nejpřesnější
kontrola bez a nebo s omezenou
možností použití zvětšení,
s požadavkem maximální
přesnosti a pravděpo-dobnosti
správného rozlišení

vysoce speciální úkony nejvyšší
zrakové náročnosti a obtížnosti
s požadavkem téměř 100%
pravděpodobnosti správného
rozlišení

A3

pracovny pro mimořádně jemné
práce klenotnické, hodinářské,
restaurátorské

D/d ≥ 3 300

A2

speciální výrobny a laboraroře,
speciální objekty

A1

operační sály, ambulance pro
speciální zákroky

Kontrast

Charakteristika činností

Druh místnosti

Poměrná pozorovací
vzdálenost kritického detailu

Kategorie osvětlení
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Příloha A - Kategorie osvětlení A
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Charakteristika osvětlení

1 500

2 000

Osvětlenost Epk [lx]

750

střední

500

velký

Ecelkové : (Ecelkové + Emístní) 7 0,3

1 000

malý

500

malý

Doporučené osvětlení: kombinované, odstupňované, celkové

1 000

velký

300

střední

200

velký

Charakteristika činností

střední

velmi jemná výroba a kontrola,
ruční rytí, rýsování, přesné
rozlišování barev, speciální
umělecká výroba

malý

mimořádně jemná výroba, obtížná
kontrola, požadavek vysoké
přesnosti a pravděpodobnosti
správného rozlišení, nejnáročnější
umělecká tovrba a výroba,
omezaná možnost použití zvětšení

jemná výroba, kontrola, kreslení,
umělecká výroba, restaurátorské
práce, práce s velkými požadavky
na zrakový výkon, ladění NC a
CNC techniky, náročná zdravotnická
vyšetření, šití

pracovny pro velmi jemné
práce, rýsovny, ateliéry

Druh místnosti

Kontrast

pracovny pro běžnou výrobu, pro
automatizované procesy, obchodní
prostory, kanceláře, učebny,
studovny, ošetřovny, sborovny,
náročná pracoviště
v domácnosti

B3

pracovny pro jemné práce, kreslírny,
ateliéry, velíny, dozorny, počítače,
náročné ošetřovny, vyšetřovny,
laboratoře

B2
1 000 > D/d ≥ 500

3 300 > D/d ≥ 1 670

B1
1 670 > D/d ≥ 1 000

Poměrná pozorovací vzdálenost
kritického detailu

Kategorie osvětlení
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Příloha B - Kategorie osvětlení B

200

Osvětlenost Epk [lx]

Charakteristika osvětlení

malý
150

střední

C3

100

malý

75

střední

50

velký

jednoduchá orientace
v místnosti při rychlejším
pohybu, udržování čistoty

50

malý

30

střední

základní orientace při
průchodu místností,
evakuaci, obchůzkách
a hlídání

20

velký

skladové prostory, hygienická
zařízení, vnitřní komunikace
vnitřní málo frekventované
a jiné méně významné
komunikace
společenské prostory v různých
druzích budov

D/d < 500

C2

Doporučené osvětlení: celkové nebo odstupňované

100

velký

Charakteristika činností

Kontrast

hrubé práce, manipulace
s materiá-lem, jednoduché
práce v domácnosti,
obsluha ve stravovnách

Druh místnosti

C1

pracovny pro hrubé práce,
náročné sklady, pracoviště
v domácnosti apod.

Poměrná pozorovací vzdálenost
kritického detailu

Kategorie osvětlení
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Příloha C - Kategorie osvětlení C

335

336

Osvětlenost Epk [lx]

D3

200

150

malé

100

střední

75

velké

běžné zábavné a oddechové
činnosti (tanec a společenské
hry, příležitostná konzumace
potravin, nápojů a občerstvení,
odpočinkové činnosti)

50

malé

30

střední

20

velké

převážně pasivní činnosti,
intimní prostředí (poslech hudby,
důvěrný společenský styk včetně
konzumace jídel
a nápojů)

Doporučené osvětlení: kombinované, odstupňované, celkové, místní

300

500

Požadavky na osvětlení

velké

střední

malé

Charakteristika činností

Charakteristika osvětlení

není určena

D2

odpočinkové, společenské, kulturní, obytné a ubytovací, shromažďovací (kina, divadla,
koncertní sály, galerie, výstavní síně, muzea, kostely, kongresové haly, klubovny, knihovny,
tělocvičny, apod.)

D1

převážně aktivní činnosti,
stimulující prostředí (vystavování
uměleckých děl
a zboží, hromadná konzumace
potra-vin v jídelnách a
restauracích, pohybová rekreace
a rekreační sport, hra na
hudební nástroje z listu,
konference a přednášky, čtení,
studium)

Druh místnosti

Poměrná pozorovací
vzdálenost kritického detailu

Kategorie osvětlení
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Příloha D - Kategorie osvětlení D
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Příloha E - Dílčí výsledky výzkumu závislosti STIPA

Obr.203 Pásmová propust
500 Hz až 2,5 kHz, 12 dB/okt
STI 0,97/CIS 99 %

Obr.205 Pásmová propust
400 Hz až 2,5 kHz, -60 dB
STI 0,68/CIS 83 %

Obr.204 Pásmová propust
700 Hz až 1,2 kHz, 12 dB/okt
STI 0,91/CIS 96 %

Obr.206 Pásmová propust
630 Hz až 1,6 kHz, -60 dB
STI 0,51/CIS 71 %

Obr.207 Pásmová propust 160 Hz až 1,6 kHz, -30 dB
STI 0,89/CIS 95 %
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Příloha F - Možnosti Iconyx7

Obr.208 Iconyx7 - posouvání akustické osy
(převzato z firemních materiálů fy Renkus-Heinz)

Obr.209 Iconyx7 - naklápění akustické osy
(převzato z firemních materiálů fy Renkus-Heinz)
338

Auditoriologie učeben nejen pro učitele

Obr.210 Iconyx7 - změna vyzařování
(převzato z firemních materiálů fy Renkus-Heinz)
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Příloha G - Oficiální prezentace v jednotném
vizuálním stylu UHK

Obr.211 Prezentace v jednotném vizuálním stylu UHK
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Příloha H - Vstupní data pro NCSS-2000
Tab.27 Příklad vstupních dat programu NCSS-2000

Parametr
logatom
poslední řada
střed
první řada
bod - pozitiv
1
2
3
4
5
bod - negativ
1
2
3
4
5
horiz - pozitiv
1
2
3
4
5
horiz - negativ
1
2
3
4
5
vert - pozitiv
1
2
3
4
5
vert - negativ
1
2
3
4
5
global
obraz
srozumitel
klasika
jazz
pop
celkové

R
74
88
92
1
0
3
10
30
30
1
3
3
10
30
40
1
0
10
30
33
70
1
0
3
30
37
57
1
0
0
27
50
57
1
0
10
30
40
57
1
3
7
0
0
3
3

Aula UHK
C L
91 85
85 95
87 94
2 3 4
3 7 0
7 0 50
10 40 30
40 20 7
60 7 0
2 3 4
0 10 7
7 0 30
20 20 30
30 20 17
40 17 0
2 3 4
3 7 40
0 30 40
20 40 7
30 27 0
7 23 0
2 3 4
3 7 30
7 40 30
30 30 7
13 40 0
20 23 0
2 3 4
0 0 10
0 30 50
20 30 20
3 30 17
27 10 7
2 3 4
0 0 10
0 20 30
3 23 40
7 33 20
23 3 17
2 3 4
13 40 30
70 20 3
0 53 37
13 40 33
27 50 20
17 40 40

Q R C
88 90 90
90 95
96 97
5 1 2
90 0 0
40 0 10
10 10 10
3 20 30
3 40 30
5 1 2
80 0 0
60 0 10
20 7 30
3 20 30
3 50 20
5 1 2
50 0 3
20 10 20
3 30 20
10 50 20
0 50 40
5 1 2
60 0 7
20 0 30
3 47 10
10 50 10
0 53 30
5 1 2
90 0 0
20 0 27
3 40 20
0 60 20
0 63 30
5 1 2
90 0 0
40 10 20
3 40 0
0 40 30
0 50 30
5 1 2
13 0 10
0 30 50
10 57 33
13 50 20
0 40 53
0 10 40

A5
L
91
92
95
3
10
10
7
40
20
3
0
10
20
40
30
3
7
10
30
20
10
3
7
10
10
30
17
3
10
3
20
20
7
3
10
3
20
20
20
3
30
20
10
30
7
40

4
10
20
50
10
10
4
30
30
40
10
0
4
13
40
10
10
0
4
10
30
33
10
0
4
20
50
20
0
0
4
20
27
30
10
0
4
40
0
0
0
0
10

Q R C
93 82 81
90 80
76 88
5 1 2
80 0 0
60 3 7
10 3 27
0 40 23
0 50 10
5 1 2
70 0 3
50 7 7
3 17 7
0 50 0
0 50 27
5 1 2
77 0 7
20 20 3
10 37 27
0 50 30
0 60 37
5 1 2
77 0 0
30 20 10
0 37 10
0 40 40
0 63 33
5 1 2
70 0 0
20 0 10
0 40 7
0 47 10
0 47 50
5 1 2
70 0 0
40 0 17
10 23 0
0 50 13
0 50 43
5 1 2
20 0 20
0 10 60
0 60 7
0 40 30
0 27 50
0 3 23

A6
L
80
90
91
3
13
30
30
20
30
3
0
7
27
47
20
3
0
7
20
17
0
3
10
0
40
10
0
3
0
20
7
40
3
3
0
0
37
30
7
3
20
30
33
30
23
73

4
20
20
20
10
0
4
17
40
37
0
0
4
20
43
10
0
3
4
10
30
7
7
3
4
10
40
40
3
0
4
3
70
30
7
0
4
50
0
0
0
0
0

Q R C
84 92 98
84 98
90 95
5 1 2
70 7 0
40 10 0
20 10 10
7 47 50
10 77 20
5 1 2
80 3 7
40 13 7
13 30 13
3 53 40
3 70 30
5 1 2
73 3 7
27 20 27
7 27 40
3 67 17
0 80 17
5 1 2
80 3 0
40 20 20
7 37 30
0 73 7
0 73 20
5 1 2
90 7 10
30 10 7
7 23 30
0 67 30
0 70 30
5 1 2
97 0 7
13 3 10
10 27 10
0 60 40
0 80 20
5 1 2
10 3 17
0 10 57
0 3 10
0 30 7
0 10 40
0 0 30

A17
L
89
95
85
3
7
20
60
0
0
3
0
20
50
7
0
3
20
20
17
10
0
3
17
20
17
13
20
3
0
33
40
3
0
3
0
30
57
0
0
3
60
33
73
63
40
70

4
17
50
10
0
3
4
40
40
7
0
0
4
30
27
10
7
3
4
40
20
0
7
0
4
23
50
7
0
0
4
47
50
7
0
0
4
20
0
13
0
10
0

C5 - aula PdF
Q R C L
Q
92 81 80 79
83
86 81 86
88 83 85
5 1 2 3 4 5
70 0 0 0 0 100
20 0 3 7 60 30
10 17 7 47 10 20
3 30 37 20 7 7
0 57 30 10 3 0
5 1 2 3 4 5
50 0 0 20 40 60
20 0 20 3 53 23
0 40 0 40 7 13
0 40 40 3 17 0
0 60 30 10 0 0
5 1 2 3 4 5
40 0 0 0 0 100
7 0 3 20 23 53
7 30 13 10 33 13
0 40 40 7 7 7
0 80 10 7 3 0
5 1 2 3 4 5
40 0 0 0 0 100
20 0 17 0 27 57
17 23 17 10 27 23
0 40 30 10 20 0
0 80 3 23 0 0
5 1 2 3 4 5
60 0 3 0 3 93
0 3 3 37 43 13
0 33 17 33 17 0
0 50 10 40 0 0
0 77 23 0 0 0
5 1 2 3 4 5
47 3 0 0 0 97
0 3 0 40 40 17
0 3 47 33 20 0
0 50 40 10 0 0
0 90 10 0 0 0
5 1 2 3 4 5
0 3 37 30 30 20
0 0 27 53 20 0
0 3 17 57 23 0
0 3 47 43 7 0
0 7 23 60 10 0
0 3 13 60 23 0
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Příloha I - Výsledky subjektivních testů optického
přenosu

a) body

b) horizontální čáry

c) vertikální čáry

Obr.212 Četnost hodnocení 1 v závislosti na kritickém detailu - pozitiv

a) body

b) horizontální čáry

c) vertikální čáry

Obr.213 Četnost hodnocení 1 v závislosti na kritickém detailu - negativ
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a) body

b) horizontální čáry

c) vertikální čáry

Obr.214 Četnost hodnocení 1+2 v závislosti na kritickém detailu - pozitiv

a) body

b) horizontální čáry

c) vertikální čáry

Obr.215 Četnost hodnocení 1+2 v závislosti na kritickém detailu - negativ
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a) body

b) horizontální čáry

c) vertikální čáry

Obr.216 Četnost hodnocení 5 v závislosti na kritickém detailu - pozitiv

a) body

b) horizontální čáry

c) vertikální čáry

Obr.217 Četnost hodnocení 5 v závislosti na kritickém detailu - negativ
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Příloha J - Dispoziční řešení učebny LZT5

Obr.218 Půdorys dispozičního řešení učebny LZT5
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Příloha K - Bass-reflexová soustava učebny LZT5

Obr.219 Uspořádání bass-reflexové soustavy pro učebnu LZT5
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