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ABSTRAKT 

V teoretické části diplomové práce jsou rozebírány vlivy spánku na zdraví lidí. 

Nedostatek spánku s sebou nese prokazatelné dopady na fyzické i psychické zdraví 

lidí. Lidé podléhají vlivům současné doby, jenž zhoršují kvalitu spánku. Tyto vlivy 

nepůsobí pouze na dospělé jedince, ale již na děti a dospívající. Zlepšit kvalitu spánku 

můžeme dodržováním pravidel spánkové hygieny. V dnešní době jsou tyto pravidla 

častokrát porušována. Hlavním problémem je nevědomost. Cílem praktické části 

diplomové práce bylo porovnat spokojenost s kvalitou spánku mezi skupinami 

studentů II. stupně základních škol, studentů středních škol a dospělých pracujících 

osob. Dále bylo zjišťováno, zda byli respondenti ve školách seznamováni se 

spánkovou hygienou a zda ji dodržují. Z výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, 

že nejméně spokojenou skupinou s kvalitou spánku jsou dospělí pracující osoby. Více 

než polovina respondentů nebyla ve školách seznámena se spánkovou hygienou. Bylo 

potvrzeno, že více než dvě třetiny respondentů nedodržují pravidla spánkové hygieny. 

V závěru diplomové práce se nachází výukový materiál o spánkové problematice pro 

8. ročník základních škol, který by mohl být brán jako návrh kapitoly do učebnic 

přírodopisu, neboť v současné době v učebnicích přírodopisu není spánková 

problematika ani zmíněna. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vlivy spánku na zdraví, rizika nedostatku spánku, spokojenost se spánkem, spánková 

hygiena, věkové rozdíly, vzdělanost 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The theoretical part of the diploma thesis deals with the effects of sleep on human 

health. Lack of sleep has demonstrable effects on a person‘s physical and mental 

health. People are succumbing to strong influences of present day society, which 

degrade their quality of sleep. These influences do not only effect adults, but children 

and adolescents as well. One can improve sleep quality by following sleep hygiene 

rules. Nowadays these rules are often violated. The main problem is ignorance. The 

aim of the practical part of this diploma thesis was to compare satisfaction with quality 

of sleep between groups of students in elementary schools, students of secondary 

schools, and adult working people. It was also investigated whether respondents in 

schools were familiar with sleep hygiene and whether they followed it. The results of 

the questionnaire surveys found that the group least satisfied with sleep quality was 

the group with working adults. More than half of the respondents in schools were 

unaware of sleep hygiene. It was confirmed that more than two thirds of respondents 

do not follow sleep hygiene rules. In the conclusion, the author has included material 

on sleep problems for grade eight students of elementary schools. It could be used as 

a draft chaper for future school textbooks, because sleep hygiene isn’t mentioned in 

any present-day natual science school textbook. 
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effects of sleep on health, risk associated with sleeplessness, sleep satisfaction, sleep 
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1 Úvod 

Svou diplomovou prací navazuji na bakalářskou práci. Bakalářská práce byla 

rešeržní prací na téma spánek, kde jsem shrnula poznatky o spánku. Věnovala jsem se 

průběhu spánku, monitorováním spánku, jeho důležitostí pro náš celkový zdravotní 

stav, jak fyzický, tak psychický. Důraz jsem kladla především na pravidla spánkové 

hygieny, kterými by se dalo předejít mnohým spánkovým poruchám. Pouze u případů 

insomnie by poruše šlo předejít až ve 30 procentech správným dodržováním pravidel 

spánkové hygieny (ŠONKA, PRETL, 2009). Apelovala jsem tedy na edukaci dětí 

i dospělých o spánkové hygieně, neboť hlavním problémem je nevědomost (HELLER, 

2001). 

Dnes už víme, co se v nás děje, když spíme. Dokonce i víme, jak zasahuje nedostatek 

spánku do každého aspektu našeho života. Díky technologickému pokroku toho víme 

o spánku čím dál tím více. Na druhou stranu právě technologický pokrok je považován 

za jeden z hlavních důvodů, proč se nám dostatku spánku nedostává. Svá komunikační 

zařízení nosíme neustále u sebe a bohužel mnoho lidí přiznává, že je má hned u postele. 

Kolikrát se můžeme pouhým jedním kliknutím propojit s celým světem. A i když 

zrovna nejsme připojeni, málokdo z nás vypíná tato zařízení, a neustále se nacházíme 

ve stavu zvýšeného očekávání. To rozhodně není stav zklidnění, který by měl být 

před usnutím. Nejsou to však jen technologie, které narušují náš spánek. Mezi další 

rušitele spánku patří kofein, nikotin, alkohol. Výrobků, jež obsahují tyto látky, 

se prodává velké množství. Kdo z nás pravidelně cvičí? Kdo z nás pravidelně vstává 

a pravidelně uléhá, a to i o víkendech a svátcích? A to jsem zdaleka ještě nezmínila 

všechny narušitele spánku. Poslední otázkou a podle mě tou nejdůležitější je, kdo z nás 

přesně ví, co dělat, abychom posilovali náš spánek v dnešním uspěchaném světě? 

V praktické části své diplomové práce jsem provedla dotazníkové šetření 

mezi studenty II. stupně základních škol, studenty středních škol a dospělými 

pracujícími. Cílem tohoto šetření je zjistit, jaké povědomí mají tyto skupiny 

o spánkové hygieně, zda vůbec byli ve spánkové problematice vzděláváni a jaké toto 

vzdělávání mělo u nich úspěch, tedy pokud byli dobře vzděláváni, jak se jim daří 

dodržovat správné spánkové návyky. 
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V dnešní době existuje přibližně 2 500 spánkových center (HUFFINGTONOVÁ, 

2017). Asi nebude žádným překvapením, že Spojené státy americké jsou ve výzkumu 

spánku mnohem dále než Česká republika. V dnešní době už mnoho firem v USA, 

ale i škol v USA pochopilo, že spánek zásadním způsobem ovlivňuje výkon 

pracovníků či studentů. Začala se tedy tvořit odpočinková místa ve firmách, posouvat 

pracovní doba, posouvat začátek školní výuky. Rozvoj spánku jde dopředu a začínají 

na něj reagovat i další země. Já doufám, že Česká republika nebude dlouho pozadu, 

a začnou i zde pracoviště, školy a především lidé reagovat na výzkum spánku 

a podporovat svůj spánek správnými návyky. 

V závěru práce jsem vytvořila výukový materiál pro žáky II. stupně základní školy, 

který by mohl být inspirací, jak by šlo spánkovou problematiku a především 

spánkovou hygienu přiblížit dětem. Neboť spánek nás provází celý život a významně 

ovlivňuje naše zdraví, proto by se podle mého názoru nemělo otálet s osvětou 

už od dětského věku. 
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2 Význam spánku 

2.1 Spánek a jeho přínosy 

Přibližně třetinu svého života prospíme. Spánkem tedy trávíme značnou část svého 

života. Bohužel jí nevěnujeme mnoho pozornosti. Spánek bereme jako samozřejmost 

až do té doby, než nás postihnou první problémy se spánkem. Naprosto zdravý 

a občerstvující spánek si ale užívá pouze pětina světové populace (IDZIKOWSKI, 

2012). 

Spánek je aktivní proces, při kterém se pravidelně střídají fáze NREM a REM. 

Během spánku dochází k poklesu krevního tlaku. Dýchání je zpomalené 

a prohloubené. Činnost žaludku i slinných žláz je snížena. Naopak činnost ledvin 

a potních žláz je zvýšena. 

V bdělém stavu, kdy vyvíjíme značnou a různorodou aktivitu, se v mozku tvoří velké 

množství vedlejších produktů. Tyto produkty musí být odváděny, aby zde byl prostor 

pro další růst a rozvoj. Mozek má svůj systém odvádění odpadních látek. Tento systém 

se nazývá glymfatický, neboť ho mají na starosti gliové buňky (HUFFINGTONOVÁ, 

2017; STEVENSON, 2017). Tyto buňky zmenší svůj objem o 60 procent, vznikne tak 

prostor k odvádění odpadních látek. Toto odvádění odpadních látek probíhá desetkrát 

aktivněji během spánku než v bdělém stavu (STEVENSON, 2017). 

Během NREM spánku klesá spotřeba kyslíku, srdeční aktivita, tepová frekvence, 

tělesná teplota i hladina cukru v krvi (BORZOVÁ, 2009). Hlavním přínosem NREM 

spánku je fyzická regenerace, která probíhá především v hlubokém spánku, tedy 

stadiích 3 a 4 NREM spánku (BORZOVÁ, 2009; GRIFFEYOVÁ, 2017; 

IDZIKOWSKI, 2012). Během NREM spánku je produkován růstový hormon. 

Růstový hormon je zodpovědný za růst buněk. Z tohoto důvodu je NREM spánek 

nezbytný již v dětském věku a pubertě, kdy děti a adolescenti zrychleně rostou. 

Růstový hormon hraje klíčovou roli i v těhotenství nebo při cvičení. Napomáhá 

při syntéze proteinů. Je tedy důležitý po celý život. Růstový hormon nemá na starosti 

pouze růst, ale dokonce i obnovu buněk. Výzkumy prokázaly, že k hojení ran dochází 

právě v NREM spánku (GRAVILLON, 2003). NREM spánek přispívá k rychlejšímu 
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pohlavnímu zrání, neboť jsou při něm produkovány pohlavní hormony 

(GRAVILLON, 2003). Spánek tedy ovlivňuje i náš pohlavní život. Studie z roku 2015 

prokázala alespoň v případě žen, že každá hodina spánku navíc zvýšila sexuální touhu 

o 14 procent (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Podle výzkumů NREM spánek zlepšuje 

funkci imunitního systému (GRAVILLON, 2003; STEVENSON, 2017). Nejenže 

spánek pomáhá předcházet nemocím, ale i zvyšuje účinnost některých druhů léčby. 

Studie Pittsburské univerzity zjistila, že osobám po očkování proti hepatitidě B 

pomohl delší spánek zvýšit hladinu protilátek (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

REM spánek ovlivňuje celkovou fyzickou, ale především emocionální kondici 

člověka (IDZIKOWSKI, 2012). REM spánek hraje klíčovou roli v odbourávání napětí 

a stresu (GRIFFEYOVÁ, 2017; WISEMAN, 2014). Během REM spánku také dochází 

k fixaci paměťových stop (BORZOVÁ, 2009; GRAVILLON, 2003; GRIFFEYOVÁ, 

2017; WISEMAN, 2014). 

Spánek se podílí na udržování tělesné hmotnosti (GRIFFEYOVÁ, 2017). Během 

spánku dochází k produkci hormonu leptinu (DAHLKE, 2014). Leptin reguluje pocit 

hladu.  

V noci nedostatek světla podněcuje epifýzu k produkci melatoninu. Pokud 

rozsvítíme nebo do místnosti vnikne světlo, produkce melatoninu se sníží. Melatonin 

pozitivně ovlivňuje organismus člověka. Je účinným antioxidantem. Potlačuje 

množení rakovinotvorných buněk (STEVENSON, 2017). Snižuje krevní tlak, a tak 

pomáhá předcházet infarktům a mozkovým mrtvicím (WISEMAN, 2014). Mohl by 

být i účinný v prevenci diabetu mellitus, neboť pomáhá zvýšit citlivost buněk 

na inzulin (STEVENSON, 2017). Snižuje riziko osteoporózy a tvorby amyloidních 

plaků v mozku, které se vyskytují například u Alzheimerovy choroby (STEVENSON, 

2017). Pro jeho pozitivní účinky se začalo uvažovat o jeho substitučním podávání. 

V USA se s ním začalo obchodovat jako s volně prodejným potravinovým doplňkem. 

Podle odhadů zde melatonin pravidelně užívá přibližně 20 milionů Američanů 

(PLHÁKOVÁ, 2013). V České republice je dostupný pouze na lékařský předpis. 

Studie publikovaná v časopise Journal of Biological Rhythms zjistila, že substituční 
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užívání melatoninu snižuje citlivost melatoninových receptorů. Náš organismus 

postupně ztrácí schopnost melatonin využívat, natož vytvořit (STEVENSON, 2017). 

Zlepšením spánku můžeme zlepšit svůj fyzický stav, psychický stav, paměť, 

pozornost, vzhled a vůbec celkové zdraví i celkovou pohodu. Důležitost spánku si už 

začínáme díky četným studiím uvědomovat. V poslední době se stalo moderním 

zlepšovat svou fyzickou kondici a zabývat se zdravým stravováním. Pohyb 

a stravování zásadním způsobem souvisí se spánkem. Je tedy načase zlepšit i svůj 

spánek. 

2.2 Přínosy zdřímnutí 

Mnohé výzkumy poukazují na to, že lidé nejsou fyzicky stavěni na monofázový 

spánek (IDZIKOWSKI, 2012). V dětském věku je odpolední zdřímnutí naprosto 

běžné. V dospělosti ho už dodržuje málokdo. Výzkumy však ukázaly, že odpolední 

zdřímnutí nejvíce potřebují muži produktivního věku (DAHLKE, 2014). Důležité je 

zdřímnutí správně načasovat. Nejvhodnější doba k zdřímnutí je mezi 

14. a 16. hodinou, neboť v tuto dobu klesá tělesná teplota (HELLER, 2001). 

Nedoporučuje se spánek po 16. hodině, protože by nám mohl bránit v nočním spánku 

(GRIFFEYOVÁ, 2017). 

Zdřímnutí přispívá k poklesu krevního tlaku, srdečního tepu, tělesné teploty 

a intenzity látkové výměny (DAHLKE, 2014). Dochází také k zlepšení nálady 

(GRIFFEYOVÁ, 2017; HELLER, 2001). Studie z pařížské Sorbonny prokázaly, 

že zdřímnutí pomáhá vyrovnat se se stresem a také posiluje imunitní systém 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Zdřímnutí posiluje paměť (DAHLKE, 2014; 

HUFFINGTONOVÁ, 2017). Zdřímnutí, které trvá přibližně půl hodiny, zvyšuje 

pozornost, zkracuje reakční dobu a snižuje počet chyb, zlepšuje tedy výkon člověka 

(DAHLKE, 2014). Podle výzkumů kosmické agentury NASA se dá výkon zvýšit až 

o 30 procent (DAHLKE, 2014). Pokud člověk dodržuje odpolední spánek pravidelně, 

snižuje riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby o 64 procent (DAHLKE, 2014). 

Mnoho lidí ale pravidelnost nedodržuje. Bylo prokázáno, že u osob, jenž zařadili 

půlhodinové zdřímnutí alespoň třikrát do týdne, došlo k snížení rizika smrti 

na kardiovaskulární choroby o 37 procent (GRIFFEYOVÁ, 2017; WISEMAN, 2014). 
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Ohledně zdřímnutí panuje ještě několik nesrovnalostí. Mnoho studií se neshoduje 

v doporučené délce zdřímnutí. Výzkumníci z univerzity v Řezně nedoporučují spánek 

delší než půl hodiny (DAHLKE, 2014). Heller (2001) doporučuje délku 

mezi 20 minutami až hodinou. Výzkumníci z Harvardovy univerzity doporučují 

prospat se i déle než jednu hodinu (DAHLKE, 2014). Také nebylo vyjasněno, proč 

jsou některé osoby po zdřímnutí omámeni spánkem. Podle některých studií by příčina 

mohla být v nízké produkci serotoninu (DAHLKE, 2014). 

2.3 Rizika nedostatku spánku 

Aby nedostatečný spánek byl vnímán jako nespavost, musí trvat alespoň tři noci 

týdně po dobu čtyř a více týdnů (GRIFFEYOVÁ, 2017). Pokud nemůžeme spát jednu 

nebo dvě noci, není to bráno jako nespavost, nicméně i takový spánkový deficit dovede 

člověka potrápit. Nedostatkem spánku trpí mnoho lidí. Výzkumy ve Velké Británii 

ukázaly, že zde trpí nedostatkem spánku více než 28 milionů lidí (GRIFFEYOVÁ, 

2017). Americká akademie spánkové medicíny uvedla, že nedostatkem spánku trpí 

přibližně 70 milionů Američanů (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

Nedostatek spánku zvyšuje riziko hypertenze. Výzkum v akademickém časopise 

Sleep ukazuje, že lidé spící méně než 6 hodin denně mají třikrát vyšší riziko hypertenze 

(WISEMAN, 2014). Tím se samozřejmě zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob. 

Bylo  prokázáno, že ženy spící méně než 4 hodiny denně mají dvakrát vyšší 

pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární choroby (STEVENSON, 2017). U mužů 

studie WHO prokázala, že špatná kvalita spánku s sebou nese dvakrát vyšší riziko 

infarktu myokardu a čtyřikrát vyšší riziko mozkové příhody (STEVENSON, 2017). 

Pokud málo spíme, máme nízkou hladinu melatoninu, hormonu působícímu proti 

rakovině. Nedostatek spánku tedy zvyšuje riziko vzniku rakoviny (STEVENSON, 

2017). Jedná se především o vyšší výskyt rakoviny prsu, vaječníků a prostaty 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Špatný spánek souvisí s vyšším výskytem cukrovky 

(WISEMAN, 2014). Lidé spící méně než 5 hodin denně mají třikrát vyšší riziko 

diabetu mellitus II. typu (WISEMAN, 2014). Bylo prokázáno, že nedostatečný spánek 

má u obou pohlaví za následek snížené libido (STEVENSON, 2017). U mužů dochází 

ke snížení hladiny testosteronu, která způsobuje potíže s erekcí, zvýšené ukládání 
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tělesného tuku i deprese (STEVENSON, 2017). Pokud málo spíme, máme také 

sníženou imunitu a jsme tedy náchylnější k infekčním onemocněním 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Výzkumy prokázaly, že nedostatečný spánek dokonce 

mění expresi u více než sedmi set genů. Dochází k zvýšení činnosti genů, které souvisí 

se zánětem (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

Nedostatek spánku ovlivňuje naši schopnost racionálně uvažovat, neboť mozek není 

schopen získat dostatek glukózy z krve (WISEMAN, 2014). Nedostatek energie 

v částech mozku, které ovlivňují vůli, znamená narušené sebeovládání i disciplínu 

(WISEMAN, 2014). Ovlivněna je soustředěnost, pracovní výkonnost i studijní 

výsledky (WISEMAN, 2014). Mnoho studentů, zaměstnanců i zaměstnavatelů si 

neuvědomuje význam spánku. Nedostatečně vyspanému jedinci trvá úkol o 14 procent 

déle (STEVENSON, 2017). Při úkolu se také zvyšuje chybovost o 20 procent 

(STEVENSON, 2017). Dochází ke snížení kapacity paměti (HUFFINGTONOVÁ, 

2017). Nedostatečně vyspaní jedinci mají také horší sociální dovednosti 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

Nedostatečný spánek se projeví i na našem vzhledu. Při jeho nedostatku začne tělo 

uvolňovat stresový hormon kortizol (WISEMAN, 2014). Kortizol brání tvorbě 

kolagenu (WISEMAN, 2014). Ve Velké Británii proběhla studie, kde byl sledován 

vzhled žen, poprvé když ženy spaly 8 hodin a poté když spaly pouhých 6 hodin. Výskyt 

vrásek byl vyšší o 45 procent, nedokonalosti na pleti o 13 procent a zarudnutí 

o 8 procent (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Nedostatek spánku souvisí s obezitou. 

Pokud člověk málo spí, sníží se hladina leptinu. Leptin je hormon, který snižuje chuť 

k jídlu (HUFFINGTONOVÁ, 2017; STEVENSON, 2017). 

Únava je zodpovědná za mnoho dopravních nehod. Při únavě máme zhoršené 

řidičské schopnosti, stejně jako kdybychom byli podnapilí. Studie prokázaly, 

že člověk, který nespal 20 hodin, má stejně zhoršené řidičské schopnosti jako člověk, 

který má v krvi 0,8 promile alkoholu (STEVENSON, 2017). 

Pokud jsou dospělí jedinci nedostatečně vyspalí, následující den jsou unavení. 

Ovšem nedostatek spánku u dětí nemusí být vždy zjevný. U dětí naopak může způsobit 

hyperaktivitu a někdy může vést k ADHD (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 
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3 Narušitelé spánku 

3.1 Spánek a moderní doba 

Kdysi byl spánek důležitou součástí téměř každého náboženství. Lidé spánek 

uctívali, neboť dobrý spánek byl vnímán jako přepych, který byl vyhrazený především 

poslušným a bohy oblíbeným osobám. Před mnoha lety byli lidé spjati s přírodou. 

Bděli, když bylo světlo, a spali, když nastala tma. Objev žárovky umožnil lidem 

zůstávat vzhůru čím dál tím déle. Doba, kdy jsme si přestali vážit spánku, začala 

s průmyslovou revolucí (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Každá hodina, kdy jsme spali, 

byla vnímána jako další promarněná hodina, kdy jsme mohli pracovat. Došlo 

k zavedení směn a spánek se čím dál tím více zhoršoval. Čas šel dál a poslední léta 

jsou pro spánek velmi nepříznivá. Nacházíme se v době, která nikdy neusíná. 

Moderní životní styl nás vede k tomu, abychom byli bdělí a aktivní 24 hodin denně. 

Reagujeme na obrovské množství vnějších podnětů. Nepřiměřeně velká stimulace 

smyslů je jednou z hlavních příčin nespavosti (CHOPRA, 1994). Smyslová stimulace 

nabývá epidemických rozměrů. Lidé, jenž jí trpí, vykazují menší procento zastoupení 

alfa rytmů (HUFFINGTONOVÁ, 2017; CHOPRA, 1994). Alfa vlny značí sice bdělý 

stav, ale klidný stav, kdy se lidé nenachází v rozrušení. Lidé se tedy v dnešní době 

nachází v napjatém stavu. 

Není divu, že se nacházíme v napětí. Snažíme se skloubit rodinný i pracovní život, 

být úspěšní a vše stihnout. Americká psychologická asociace v roce 2014 zjistila, 

že miléniová generace je tou nejvystresovanější (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

Přibližně jedna třetina lidí uvedla, že mají problémy s usnutím, neboť přemýšlí 

nad věcmi, které nestihli a musí je udělat (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Stav, kdy 

nemůžeme zarazit uhánějící myšlenky, patří také k nejčastějším příčinám nespavosti 

(IDZIKOWSKI, 2012). Vedeme hektický životní styl a zapomínáme na odpočinek. 

Mnoho lidí razí heslo, že si odpočinou až v důchodu nebo dokonce až v hrobě, protože 

teď na odpočinek nemají čas. Neumíme „vypnout“, dalo by se říci, že to myslím 

doslova. Svá komunikační zařízení, která používáme v osobním životě, máme velmi 

často propojena i s pracovními záležitostmi. V dnešní době je čím dál tím těžší přestat 

pracovat. A jak se věnujeme svému pracovnímu životu, zapomínáme se věnovat sobě. 
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Kolikrát jsme pracovně psychicky vyčerpaní, ale nezbývá nám čas na fyzickou zátěž. 

Přitom psychická a fyzická zátěž by měla být v rovnováze. Kolikrát nám nezbývá čas 

ani na zdravou a vyváženou stravu. Mnohdy se najíme až po práci, ne-li až večer. 

Nemohu opomenout množství stimulantů, kterými se snažíme nabudit, abychom vše 

zvládali. 

Dnešní moderní doba by se dala označit za digitální. Masmédia běží 24 hodin denně. 

Kdykoliv a téměř kdekoliv se můžeme připojit na internet pouhým stisknutím jednoho 

tlačítka. Svá komunikační zařízení máme neustále při sobě. V USA v roce 2015 došlo 

k šetření, které zjistilo, že 71 procent Američanů má své chytré telefony hned u postele 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). I když zrovna nebrouzdáme po internetu, mnoho lidí je 

neustále online a nacházíme se tak ve stavu zvýšeného očekávání 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). To rozhodně není stav, který by přispíval ke zklidnění, 

natož k usnutí. Někteří lidé přiznali, že své zprávy kontrolují i během noci, a pokud 

vydrží bez noční kontroly sáhnou po telefonu hned po probuzení (STEVENSON, 

2017). Problémem je, že všechny chytré telefony, tablety, laptopy, monitory atd. 

vydávají modré světlo, které velmi účinně potlačuje melatonin (GRIFFEYOVÁ, 2017; 

HUFFINGTONOVÁ, 2017; WISEMAN, 2014). Vědci z fakultní nemocnice 

v Bostonu provedli výzkum, který zjistil, že lidé, jenž si před spaním četli na iPadu, 

déle usínali, měli kratší REM fázi, vylučovali méně melatoninu, následující den byli 

unavení (STEVENSON, 2017). Kolem všech elektronických zařízení se nachází 

elektromagnetické pole. Bylo zjištěno, že elektromagnetické pole těchto zařízení má 

souvislost s leukémií, nádory mozku, rakovinou prsu (STEVENSON, 2017). 

Konkrétně radiaci z mobilních telefonů WHO zařadila mezi karcinogeny skupiny 2B 

(STEVENSON, 2017). Více než dospělí jsou ohroženi děti a dospívající. U dětí 

a dospívajících se jedná především o nádory slinných žláz a mozku, neboť mají tenčí 

lebeční kosti, které propouští větší dávky radiace (STEVENSON, 2017). Bohužel 

chytré telefony, tablety, videohry a televize jsou hlavními příčinami narušení spánku 

dětí a dospívajících (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 
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3.2 Co brání spánku 

Spánek samozřejmě narušují všechny fyzické a psychické poruchy. Když jsme 

nemocní, velmi často dojde k narušení spánku. Mezi nejčastější onemocnění, jenž 

negativně ovlivňují spánek, patří choroby plic, srdce, chronické poruchy trávicí 

soustavy, endokrinologické poruchy, chronická bolest například vyskytující se 

při reumatických chorobách, maligní choroby, chronické infekce, epilepsie, 

polyneuropatie a extrapyramidové motorické poruchy (BACKHAUS, RIEMANN, 

2003). Spánek a psychické potíže jsou navzájem propojeny. Vyskytují se především 

u poruchy depresivní, manické, bipolární, u cyklothymie a dysthymie (BORZOVÁ, 

2009). Tyto poruchy vyvolávají spánkové potíže, především nespavost. Nicméně 

bychom měli primárně řešit organické a psychické poruchy, které nás trápí, spánkové 

potíže poté odezní, neboť v těchto případech jsou jen důsledkem výše zmíněných 

poruch. Se spánkem souvisí duševní pohoda a vyrovnanost. Vhodná doba pro spánek 

je, když nám poklesne tělesná teplota. Měli bychom být před spaním uvolnění, neboť 

stres a rozčilení zvyšují tělesnou teplotu, tepovou frekvenci, sekreci stresových 

hormonů (IDZIKOWSKI, 2012). Tento stav je naprostým opakem toho, co by mělo 

předcházet spánku. Je tedy nesmírně důležité svůj hněv, obavy a vše, co nás stresuje 

zvládnout dříve než ulehneme ke spánku. 

Veškeré světlo působí proti spánku. Bylo prokázáno, že obzvlášť účinně proti spánku 

působí světlo v modré části spektra, neboť potlačuje sekreci hormonu melatoninu 

(GRIFFEYOVÁ, 2017). Současně zvyšuje produkci denních hormonů, především 

stresového hormonu kortizolu (STEVENSON, 2017). Jak jsem zmínila již výše, toto 

světlo vyzařují veškeré ploché televizní obrazovky, monitory, laptopy, tablety, 

chytré telefony, LED osvětlení atd. Aby zůstal náš spánek nenarušený, měli bychom 

se mu před spaním vyhýbat. Doporučuje se alespoň 90 minut před ulehnutím 

do postele nepoužívat nic, co by vydávalo modré světlo (STEVENSON, 2017). Když 

toto pravidlo dodržíme, náš organismus má čas na to, aby se hladiny melatoninu 

a kortizolu znormalizovaly. Podle výzkumu tato zařízení před spaním pravidelně 

používá přibližně 80 procent lidí (GRIFFEYOVÁ, 2017). Tato zařízení používají 
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především mladší lidé. Mezi lidmi ve věku 18 až 24 let se používání elektronických 

zařízení vyšplhalo až na pozoruhodných 91 procent (GRIFFEYOVÁ, 2017). 

Hluk narušuje spánek. Mozek naslouchá různým zvukům, i když spíme. Bylo 

prokázáno, že ženy a muži reagují ve spánku na odlišné podněty. Ženy jsou citlivé 

na pláč, vandalismus a kapající kohoutky. Naopak muži spíše reagují na autoalarmy, 

vítr a hmyz (WISEMAN, 2014).  

Někteří lidé používají alkohol jako prostředek k tomu, aby rychleji usnuli. Alkohol  

ale narušuje spánkové vzorce. Po požití alkoholu dochází k redukci REM spánku, 

což může zapříčinit ranní vyčerpanost (GRIFFEYOVÁ, 2017; IDZIKOWSKI, 2012; 

STEVENSON, 2017). Osoby, jenž pijí alkohol před spánkem, vykazují odlišné 

mozkové vlny (CHOPRA, 1994). Spánek vyvolaný alkoholem tedy není přirozeným 

zotavujícím spánkem. Studie prokázaly, že pití alkoholu narušuje spánek žen ještě více 

než u mužů. Ženám trvalo déle než usnuly, během noci se častěji budily a spaly kratší 

dobu (STEVENSON, 2017). Mnoho kuřáků si zapálí cigaretu před tím než ulehnou. 

Nikotin ale spouští sekreci stresového hormonu adrenalinu (IDZIKOWSKI, 2012). 

Dochází ke zkrácení hlubokých fází NREM spánku (IDZIKOWSKI, 2012). 

Kofein je stimulantem nervové soustavy. Váže se na receptory, které jsou vyhrazeny 

adenosinu (STEVENSON, 2017). Adenosin je vedlejší produkt bdělosti a aktivity. 

Pokud se na receptory naváže adenosin, tělo si uvědomí, že potřebuje odpočinek. 

Pokud toto místo obsadí kofein, necítíme únavu a jsme dále aktivní. Naše aktivita 

vyvolá další produkci adenosinu. Velké množství adenosinu náš organismus nedokáže 

zpracovat, dojde ke zvýšení sekrece stresových hormonů a náš organismus je přetížený 

(STEVENSON, 2017). Aby kofein nezhoršoval spánek, měli bychom se mu vyhnout 

už 10 hodin před ulehnutím ke spánku (IDZIKOWSKI, 2012). Osoby, které požily 

kofein 6 hodin před usnutím, spaly o hodinu méně (HUFFINGTONOVÁ, 2017; 

STEVENSON, 2017). Čím více kofein požíváme, tím více se proti němu stáváme 

odolnými a potřebujeme tak vyšší dávky, abychom dosáhli určité úrovně aktivity. 

Naopak když snížíme dávky kofeinu, budou mít na organismus větší účinky. Spotřeba 

kofeinových nápojů stoupá, bohužel stoupá i mezi dětmi a dospívajícími. 

Mezi mladými lidmi se jedná především o spotřebu energetických nápojů, kterých 
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existuje značné množství. Pouze společnost Red Bull prodala po celém světě v roce 

2014 více než 5,6 miliard svých nápojů (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Pokud vypijeme 

velké množství těchto nápojů, mohou nás postihnout vedlejší účinky, například 

nevolnost, zvracení, průjmy, třes, nervozita, zvýšení srdečního rytmu, krevního tlaku 

a problémy s ledvinami (HUFFINGTONOVÁ, 2017). V USA v roce 2011 souviselo 

20 783 návštěv pohotovosti právě s energetickými nápoji (HUFFINGTONOVÁ, 

2017). 

Se spánkem souvisí strava. Večeře by měly být lehce stravitelné. Důležité je 

načasování jídla. Jestliže sníme těžké jídlo těsně před ulehnutím, můžeme mít 

problémy s usnutím. Jídlo urychluje náš metabolismus a zvyšuje tělesnou teplotu. 

Vhodná doba ke spánku je, když naše tělesná teplota klesá. Pokud sníme brzy malou 

lehkou večeři, může náš spánek narušit hlad. Jelikož nám poklesne po šesti 

až osmi hodinách hladina cukru v krvi, dojde k sekreci stresového hormonu kortizolu, 

který je nezbytný k uvolnění sacharidů v našem těle (GRIFFEYOVÁ, 2017). Musíme 

si dát pozor také na složení stravy, neboť bílý cukr, sladidla, konzervační látky 

a barviva narušují spánek (BORZOVÁ, 2009). 

Narušit náš spánek může i partner ve společné posteli. Tento problém se týká 

především žen. Studie Vídeňské univerzity prokázala, že muži ve společné posteli spí 

stejně jako kdyby spali sami (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Dokonce uváděli, 

že kvalita jejich spánku se jim zdá lepší, pokud sdílí svou postel s partnerkou. 

Naopak ženy se lépe vyspí, když spí samy. Pokud spaly s partnerem, častěji se v noci 

budily. Lepší spánek zaznamenaly pouze v těch nocích, kdy měly s partnerem sex 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

Důvody, proč mají lidé narušený spánek, jsou velmi osobní. Neexistuje žádný 

prostředek na spaní, který by fungoval každému. Spánek je individuální záležitost 

a každému pomáhá něco jiného. Nicméně pokud chceme zlepšit svůj spánek, 

je logické začít u správných spánkových návyků. 
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4 Spánková hygiena 

Spánková hygiena je označení, které je používáno lékaři a zdravotníky k popisu 

postupů, jenž přispívají k podpoře zdravých spánkových návyků (GRIFFEYOVÁ, 

2017). Spánek je částečně i naučené chování. Bylo by snazší se naučit hned v dětství 

zdravé spánkové návyky, než se přeučovat v pozdějším věku, kdy budeme chtít 

dosáhnout spokojeného spánku. V dětství jsou za spánkové návyky dětí odpovědní 

rodiče. Poté si je přenášíme dále do života. Byla by tedy vhodná edukace budoucích 

rodičů, nadále by bylo vhodné zařadit spánkovou problematiku do vzdělávacího 

obsahu ve školách. Je nutné si uvědomit, že vše, co děláme přes den v bdělém stavu, 

má vliv na náš spánek. Spánek úzce souvisí s pohybovou aktivitou, stravou 

a prostředím, v němž spíme. Ačkoliv v posledních letech se lidé začali zajímat 

o správnou stravu a pohyb, na spánek se nedostalo. 

Pravidelný pohyb spánek prohlubuje (PLHÁKOVÁ, 2013). Díky pohybu se unavíme 

a zároveň uvolníme. Bylo prokázáno, že dvě a půl hodiny středně náročného aerobního 

cvičení nebo hodina a čtvrt energičtějšího cvičení týdně pomáhá usnout (WISEMAN, 

2014). Spánek podpoří i pouhých 20 minut chůze nebo i jóga, tai-či (WISEMAN, 

2014). Fyzická aktivita musí být pravidelná. Osoby, které začaly pravidelně cvičit, 

usínaly o 55 procent rychleji, spaly déle o 18 procent a efektivnost spánku se zvýšila 

o 13 procent (STEVENSON, 2017). Pokud si jednorázově zacvičíme, kvalita spánku 

zůstane neovlivněná (PLHÁKOVÁ, 2013). Důležité je načasování pohybové aktivity. 

Podle výzkumů bychom měli cvičit alespoň 6 hodin před ulehnutím (WISEMAN, 

2014). Pokud bychom cvičili méně než 6 hodin před ulehnutím, cvičení by mohlo 

narušit spánek. Fyzická aktivita zvýší naši tělesnou teplotu. Může trvat 4 až 6 hodin 

než tělesná teplota poklesne a vzniknou tak vhodné podmínky pro uložení ke spánku 

(STEVENSON, 2017). Studie Apalačské státní univerzity v Severní Karolíně zjistila, 

že nejlepší čas pro sport je ráno (STEVENSON, 2017). Vědci porovnávali osoby, které 

spaly v 7:00, 13:00 a 19:00. Lidé sportující ráno měli delší a hlubší spánek, podíl 

hlubokého spánku se zvýšil o 75 procent (STEVENSON, 2017). 

Jíst bychom měli v pravidelnou dobu, neboť pravidelnost podporuje správné 

nastavení biologických hodin. Večeře by měla být lehká a snadno stravitelná, abychom 
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nenarušili spánek. Spánek můžeme podpořit vhodným složením stravy. Tryptofan je 

esenciální aminokyselina, která se v kombinaci s vitaminem B6 mění v serotonin 

v játrech (GRIFFEYOVÁ, 2017). Jakmile se dostane do krevního oběhu, epifýza ho 

využívá k tvorbě melatoninu (GRIFFEYOVÁ, 2017). Tryptofan je obsažen v drůbeži, 

rybách, vejcích, mléčných výrobkách, obilovinách, listové zelenině, banánech, 

avokádu, cizrně, mandlích, semínkách chia, konopných, dýňových (GRIFFEYOVÁ, 

2017; STEVENSON, 2017). Aby byl tryptofan využitelný pro náš organismus, 

musíme ho přijímat v kombinaci se sacharidy nebo tuky, například s brambory, 

těstovinami, máslem či olejem (BORZOVÁ, 2009). Mezi potraviny, které pomáhají 

k vyšší produkci melatoninu, patří například banány, pomeranče, ananas, rajčata 

(STEVENSON, 2017). Některé potraviny obsahují melatonin přímo ve svém složení. 

Nejvyšší obsah melatoninu byl prokázán v třešních (HUFFINGTONOVÁ, 2017; 

STEVENSON, 2017). Menší množství melatoninu se nachází například ve vlašských 

ořechách, zázvoru, chřestu (STEVENSON, 2017). Spánkové poruchy vyvolává 

nedostatek vitaminů komplexu B, jedná se především o nedostatek niacinu, kyseliny 

pantothenové, B6 a B12 (IDZIKOWSKI, 2012). Niacin je obsažen například 

v kuřecím masu, tuňáku, cereáliích, kvasnicích, černém chlebu (MARÁDOVÁ, 2015). 

Kyselina pantothenová se nachází například ve fazolích, sóji, kvasnicích, žloutku, 

mléku, masu (MARÁDOVÁ, 2015). Vitamin B6 obsahují například ryby, drůbeží 

maso, fazole, obilné klíčky, vlašské ořechy (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

Vitamin B12 je obsažen pouze v živočišných potravinách. Nejlepším zdrojem 

vitaminu B12 jsou játra, ledviny, maso skotu, drůbeže, ryb, žloutky, sýry a tvaroh 

(MARÁDOVÁ, 2015). Byla také prokázána souvislost spánkových poruch 

s nedostatkem vitaminu C (STEVENSON, 2017). Vitamin C je obsažen v ovoci, 

zelenině, ale i v živočišných potravinách, nejvíce ve vnitřnostech (MARÁDOVÁ, 

2015). Příčinou problémů s usnutím může být nedostatek hořčíku (GRIFFEYOVÁ, 

2017). Mezi zdroje hořčíku patří listová zelenina, luštěniny, obiloviny, banány, 

avokádo, dýňová semena, mandle, oříšky, pšeničné klíčky (IDZIKOWSKI, 2012; 

MARÁDOVÁ, 2015). Studie publikovaná v časopisu European Neurology prokázala 

souvislost poruch REM spánku s nedostatkem vápníku (STEVENSON, 2017). Vápník 

je obsažen například v mléku, mléčných výrobkách, listech kapusty, brukve, 
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sardinkách, sezamových semínkách. Resorpce vápníku je možná za působení 

vitaminu D (MARÁDOVÁ, 2015). V potravě přijímáme provitamin D, z něhož se 

vytvoří vlastní vitamin D pouze slunečním ozařováním lidské pokožky 

(MARÁDOVÁ, 2015). Pokud se nevystavíme slunečnému záření, provitamin D 

se nepřemění ve vitamin D a zůstane tak nevyužitý. Zdrojem provitaminu D je 

rybí tuk, játra, žloutky, máslo, kokosové máslo, houby (MARÁDOVÁ, 2015). 

Další aspekt, jenž působí na náš spánek, je prostředí, v němž spíme. V ložnici 

bychom měli vytvořit dostatečnou tmu, neboť jak bylo již zmíněno, světlo brání 

produkci melatoninu. V ložnici bychom měli větrat, aby byla možná cirkulace 

vzduchu. Vzduch nedodává našemu tělu pouze kyslík, ale i iontové částice. 

Pokud bychom nevětrali a vzduch se nehýbal, ionty by ztrácely negativní náboj. 

Záporné ionty produkují volné elektrony a tím nabíjí vzduch energií, oxidačním 

procesem ničí prach, parazity, plísně a toxické plyny (STEVENSON, 2017). 

Podle NASA nejlépe filtruje vzduch břečťan popínavý, protože pohlcuje formaldehyd, 

známý neurotoxin (STEVENSON, 2017). Bohužel náš spánek může ovlivňovat hluk 

zvenku. Na druhou stranu bylo prokázáno, že absolutní ticho spánek nepodporuje 

(WISEMAN, 2014). Výzkumy prokázaly, že zvuk vln nebo bílého šumu zlepšuje 

spánek (MONTGOMERY-DOWNS, INSANA, MILLER, 2009). Vliv na kvalitu 

spánku má teplota prostředí. Stanovit ideální teplotu v ložnici není jednoduché, neboť 

reakce na teplotu prostředí je velmi individuální. Odborníci doporučují v pokoji u dětí 

udržovat stabilní teplotu na 18°C (IDZIKOWSKI, 2012). U dospělých je 

doporučována teplota od 16°C do 24°C, neboť teploty nad 24°C vyvolávají neklidný 

spánek (HUFFINGTONOVÁ, 2017; IDZIKOWSKI, 2012; STEVENSON, 2017). 

Příliš nízké teploty také narušují spánek. Studie prokázaly, že teploty pod 12,2°C 

vyvolávají spánkové potíže (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Většina odborníků 

doporučuje teplotu v ložnici slabě přes 18°C při vlhkosti 65 procent (WISEMAN, 

2014). U dospělých není doporučována stabilní teplota. Naše tělesná teplota kolísá. 

Před usnutím tělesná teplota klesá, svého minima dosahuje kolem 4. hodiny ranní 

a poté vzrůstá. Teplota v ložnici by měla tento cyklus napodobovat. Doporučuje se, 

aby topení v zimě se večer vyplo a začalo topit brzy ráno. Naopak v létě by klimatizace 

měla fungovat večer a v noci, k ránu se vypnout (IDZIKOWSKI, 2012). Zásadní vliv 
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na kvalitu spánku má postel, na níž spíme. Většina matrací se prověsí za první 2 roky 

o 25 procent (STEVENSON, 2017). Jako první se prohnou v místech, kde máme 

kyčle, kolísavý tlak v těchto místech poté vede k problémům s páteří 

a k nesystematickému svalovému napětí v oblastech kyčlí a beder (STEVENSON, 

2017). Odborníci doporučují výměnu matrace každých 7 let (STEVENSON, 2017). 

Mnoho matrací obsahuje toxické pěny a syntetické materiály. Matrace s protipožární 

úpravou obsahují mnoho chemických látek. Tyto matrace až do roku 2004 obsahovaly 

polybromované difenylethery (PBDE), které měly toxický účinek na nervový systém, 

štítnou žlázu a játra (STEVENSON, 2017). Dále bylo zjištěno, že obsahovaly kyselinu 

boritou a formaldehyd, u kterých byly prokázány karcinogenní účinky (STEVENSON, 

2017). Matrace a přikrývky musíme dobře větrat, neboť do sebe přijímají tělesnou 

vlhkost, tudíž jsou příznivým prostředím pro roztoče a plísně, které způsobují 

alergické reakce. Neméně důležitý je střih a velikost nočního prádla. Noční prádlo by 

mělo být volné, pokud bude někde škrtit, bude narušovat fungování lymfatického 

systému, který odvádí odpadní látky (STEVENSON, 2017). U mužů těsné spodní 

prádlo může negativně působit na reprodukční zdraví (STEVENSON, 2017). U žen 

bylo zjištěno, že spaní v podprsence zvyšuje riziko rakoviny prsu až o 60 procent 

(STEVENSON, 2017). 

Ložnice by měla být vyhrazená pouze pro spánek (GRIFFEYOVÁ, 2017). Postel by 

měla sloužit pouze k milování a spánku (BORZOVÁ, 2009; IDZIKOWSKI, 2012; 

WISEMAN, 2014). Mnoho lidí v posteli přemýšlí nad událostmi uplynulého dne a co 

ještě musí stihnout udělat. Nejsme schopni mentálně vypnout a poté míváme problémy 

s usnutím. Je důležité si vytvořit asociaci,  že v posteli se spí, tudíž se zde nekouká 

na filmy, nečte, neučí, nepracuje, nebrouzdá po internetu a ani nepřemýšlí. Pokud 

se nám pořád honí hlavou nějaké myšlenky, může nám pomoci sepsat si na papír vše, 

nad čím máme potřebu přemýšlet, ještě před ulehnutím ke spánku (IDZIKOWSKI, 

2012). Na nic tak nezapomeneme a ráno se ke svým myšlenkám můžeme vrátit. 

Sepsání si svých starostí může být součástí předspánkového rituálu. To, co činíme 

přibližně 30 minut před ulehnutím, má velký vliv na kvalitu našeho spánku 

(WISEMAN, 2014). Tato doba by měla být zklidněním před spánkem. Těsně 

před spánkem se doporučuje koupel. Pokud ležíme v teplé vaně, zvýší se nám tělesná 
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teplota. Až z vany vylezeme, tělesná teplota poklesne, což je přesně okamžik, kdy naše 

tělo je připraveno spát (WISEMAN, 2014). Do předspánkového rituálu můžeme 

zahrnout masáže. Bylo prokázáno, že masáže podporují delta vlny, produkci 

serotoninu, tudíž zlepšují kvalitu spánku (STEVENSON, 2017). Prokazatelné 

výsledky má aromaterapie. K podpoře spánku se uplatňují oleje z bazalky, 

santalového dřeva, nerolu, heřmánku, jasmínu, rozmarýnu, palmarosy, růže nebo 

ylang-ylangu (BORZOVÁ, 2009). Známou bylinou pro lepší spánek je levandule. 

Thajská studie zjistila, že levandule napomáhá k uvolnění, snížení srdečního tepu, 

krevního tlaku a teploty pokožky (HUFFINGTONOVÁ, 2017). V Německu dokonce 

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil levandulový čaj jako lék na nespavost 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Vše, co si spojíme s uléháním do postele, by mělo 

vykazovat pravidelnost. Poté nám tyto návyky mohou usnadnit spánek 

(IDZIKOWSKI, 2012). Pravidelnost uklidňuje, naopak změny přispívají k produkci 

stresových hormonů a nabuzují organismus (IDZIKOWSKI, 2012). Čím pravidelnější 

bude struktura dne, tím lepší bude rytmus vnitřních biologických hodin. Pokud jsme 

se naučili zdravé spánkové návyky a budeme je konat pouze někdy, kvalitu našeho 

spánku neovlivní. Pravidelnost je zcela zásadní. Pravidelné vstávání zlepšuje 

cirkadiánní rytmus, tudíž vede k pravidelnému usínání (PLHÁKOVÁ, 2013). 

Pravidelnost je třeba dodržovat  i o víkendech a svátcích. Lidé často dodržují 

pravidelnost v pracovních dnech, ale o víkendu spí déle. Vyspávání o víkendu ruší 

spánkový rytmus (STEVENSON, 2017). 
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5 Věkové rozdíly 

Předpokládá se, že věk je jedním z nejdůležitějších faktorů, jenž ovlivňují cyklus 

bdění a spánku a celkový přístup ke spánku. V průběhu života se spánek přirozeně 

mění. 

Mozek novorozence není ještě zralý, aby řídil cyklus bdění a spánku (IDZIKOWSKI, 

2012). Až ve věku třech měsíců dozrávají části mozku, které jsou schopny řídit spánek 

kojence (IDZIKOWSKI, 2012). Během dvou let by si batole mělo osvojit určitý 

spánkový vzorec, kterému se naučilo díky rodičům. V dětském věku je spánek, a to 

především hluboký spánek nesmírně důležitý, neboť je to období rychlého růstu 

(IDZIKOWSKI, 2012). Jak již víme, růstový hormon je produkován během hlubokého 

spánku. 

U dospívajících dochází ke změně cirkadiánních rytmů. Posouvají se přibližně 

o 3 hodiny, důsledkem je fázové zpoždění (GRIFFEYOVÁ, 2017; IDZIKOWSKI, 

2012; WISEMAN, 2014). To znamená, že nedokáží usnout dříve než pozdě v noci 

či nad ránem a poté by vyspávali do oběda. To se však neslučuje se školními 

povinnostmi. Spánkový deficit se hromadí. Podle studií chronická spánková deprivace 

postihuje až 75 procent dospívajících (GRIFFEYOVÁ, 2017). Dospívající se snaží 

poté vše dospat o víkendu. Nedodržují tak pravidelnost, čímž si dále zhoršují svůj 

cyklus spánku a bdění. Velmi se mění vnímání vlastního společenského postavení, 

což také může negativně ovlivňovat jejich spánek. Dospívající velmi podléhají vlivu 

moderních technologií. Ta byla označena jako hlavní příčinou narušení spánku 

náctiletých (HUFFINGTONOVÁ, 2017).  

V rané dospělosti, od 18 do 30 let, se mění náš život. Do 25 let by měly ustat neustálé 

hormonální změny (GRIFFEYOVÁ, 2017). Ale léta dospělosti mohou být ta nejvíce 

stresující. V tomto období může negativně ovlivnit náš spánek zátěž, které musíme 

čelit, například pracovní režim, finanční zodpovědnost, spánek s partnerem v jedné 

posteli, vlastní novorozenec atd. Mnoho lidí v dnešní době pracuje na směny. 

Noční směny za 24 hodin zkrátí spánek o 3 až 4 hodiny (BORZOVÁ, 2009). 

Podle výzkumů v EU mělo narušené spánkové vzorce přibližně 18 procent 

zaměstnanců ve věku 15 – 64 let, kteří pracují na směny (GRIFFEYOVÁ, 2017). 
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Vzhledem k lidskému organismu je lepší střídání směn po kratších časových 

intervalech (BORZOVÁ, 2009). Neustálé fungování mimo rytmy našich vnitřních 

hodin zvyšuje riziko srdečního infarktu, mrtvice, obezity a diabetu II. typu 

(GRIFFEYOVÁ, 2017). U žen pracujících na směny bylo prokázáno zvýšené riziko 

rakoviny, konkrétně u rakoviny tlustého střeva a konečníku riziko vzrostlo 

o 35 procent, u rakoviny prsu dokonce až o 60 procent (WISEMAN, 2014). 

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny dokonce noční směny zařadila mezi 

karcinogeny o nebezpečnosti 2A (STEVENSON, 2017). To tedy znamená, že noční 

práce je schopná vyvolat rakovinu stejně jako manipulace s olovem či UVA záření 

(STEVENSON, 2017). 

S věkem se kvalita spánku postupně zhoršuje (IDZIKOWSKI, 2012). Spánek 

se zkracuje a stává se lehčím (BORZOVÁ, 2009). Lidé se častěji probouzí a trpí 

větším množstvím spánkových poruch (BORZOVÁ, 2009). Starší osoby postihuje 

fázový předstih. To znamená, že ospalost nastupuje již brzy večer a budí se brzy ráno 

(IDZIKOWSKI, 2012). S věkem roste výskyt různých onemocnění a množství 

používaných léků, které také přispívají k zhoršení kvality spánku (BORZOVÁ, 2009). 

Starší osoby bohužel zanedbávají tělesnou aktivitu přes den, pobývají málo na denním 

světle, klesají jejich společenské aktivity a zvyšující se nuda spěje k častému 

podřimování během dne (GRIFFEYOVÁ, 2017). To vše samozřejmě vede k špatnému 

spánku během noci. Především tato skupina osob by měla mít na paměti, 

že ke zdravému spánku vede aktivní den. 
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6 Pokroky ve vnímání spánku 

Je zřejmé, že kvalita spánku ovlivňuje fyzické, psychické zdraví a výkon člověka. 

Ve většině škol se začíná kolem osmé hodiny ranní. Víme, že dospívající děti postihuje 

fázové zpoždění. Stávají se z nich noční sovy. Bohužel dospívající jsou již ve školách 

zkoušeni a nuceni podávat nejlepší výkon v době, kdy toho nejsou absolutně schopni. 

Někteří pedagogové navrhují zjišťovat chronotyp studentů a podle toho upravit dobu 

výuky a zkoušek tak, aby měli studenti vhodné podmínky k podání optimálního 

výkonu (PRECKEL, LIPNEVICH, BOEHME, BRANDNER, GEORGI, KŐNEN, 

MURSIN, ROBERTS, 2013). Některé školy zkusily posunout začátek výuky tak, 

aby odpovídal chodu vnitřních hodin dospívajících. I sebemenší změny měly pozitivní 

vliv. Z výzkumu Izraelského technologického institutu v roce 2011 vyplynulo, 

že studenti, jimž výuka začínala v 8:30, spali přibližně o hodinu déle a v testech 

zaměřených na pozornost dosahovali lepších výsledků než jejich spolužáci, 

jimž výuka začala již v 7:30 (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Například střední škola 

v Minnesotě posunula začátek výuky z 7:25 na 8:30. Po tomto posunu se průměrné 

výsledky v maturitních zkouškách matematických a verbálních dovedností zlepšily 

o 300 bodů (WISEMAN, 2014). Podobný výzkum provedli také ve Velké Británii. 

Studijní výsledky se výrazně zlepšily v matematice a anglickém jazyce, došlo také 

k snížení absence o 30 procent (WISEMAN, 2014). Americká pediatrická akademie 

doporučuje, aby vyučování na druhém stupni základních škol a na středních školách 

začínalo nejdříve v půl deváté (HUFFINGTONOVÁ, 2017). V současné době se tímto 

doporučením řídí pouze 14 procent škol (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

Spánek neovlivňuje pouze výkon studentů, ale i pracujících. Podnikatelský svět 

si začíná uvědomovat význam spánku. Spánkově deprivovaní zaměstnanci mají nižší 

výkonnost, horší výsledky a jsou náchylnější k nemocem. To vše znamená pro podnik 

vyšší náklady. Firmy začaly posouvat začátek pracovní doby. Přibližně každá hodina, 

o kterou můžeme jít déle do práce, znamená 20 minut spánku navíc 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Některé firmy v USA dokonce nechaly zřídit místnosti, 

kde si zaměstnanci mohou odpočinout (DAHLKE, 2014). Bylo prokázáno, že poté 

dosahují lepších pracovních výsledků (DAHLKE, 2014). Odpočinkové místnosti 
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zavádí čím dál tím více firem, například Zappos, Nike, HubSpot, Hootsuite 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Další firmy se pokouší vnášet do pracovní doby více 

flexibility, kdy si zaměstnanci mohou svou pracovní dobu upravit, jak potřebují. 

Stanfordská univerzita zkoumala čínské pracovníky a zjistila, že zaměstnanci, 

jenž mohli pracovat z domova či docházet do práce podle svých potřeb, byli 

výkonnější o 13 procent (HUFFINGTONOVÁ, 2017). 

V dnešní době si práci nosíme neustále s sebou. Svá osobní komunikační zařízení 

máme propojena s pracovními záležitostmi. Je čím dál tím těžší přestat pracovat. 

Zaměstnanci musí mít možnost odpojit se od práce. Pokud by tuto možnost neměli, 

zvyšuje se riziko vyhoření (HUFFINGTONOVÁ, 2017). To si uvědomovala i bývalá 

německá ministryně práce Ursula von der Leyenová, která zavedla pro své 

zaměstnance pravidla používání resp. nepoužívání pracovních telefonů po uplynutí 

pracovní doby (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Nová ministryně práce Nahlesová 

podpořila zákon, který zaměstnavatelům zakazuje kontaktovat zaměstnance 

po pracovní době (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Některé německé společnosti, 

například Volkswagen, BMW, Deutsche Telekom, přijaly opatření, kdy 30 minut 

po uplynutí pracovní doby vypínají firemní e-mailové servery (HUFFINGTONOVÁ, 

2017). 

Používání elektronických zařízení patří k nejčastějším příčinám narušení spánku 

dospívajících i dospělých. Vydávají velké množství modrého světla, jenž narušuje 

produkci melatoninu. Tomuto světlu bychom se měli před spaním vyhýbat. 

Toto záření lze potlačit používáním brýlí s jantarově zabarvenými skly 

(GRIFFEYOVÁ, 2017). Předpokládám, že jen malé množství lidí by koukalo do svých 

komunikačních zařízení s těmito brýlemi. Nicméně se začaly komerčně vyrábět filtry 

modrého světla, které se nasazují na displej přístroje (GRIFFEYOVÁ, 2017). Na trhu 

se objevila řada přístrojů, jenž slibují, že zlepší kvalitu našeho spánku. Společnost 

Hello uvedla na trh produkt zvaný Sense. Jedná se o zařízení, které by mělo být 

umístěno vedle postele. Toto zařízení sleduje náš spánek, ale zaznamenává také to, 

jak je spánek ovlivněn světlem, zvuky, teplotou, kvalitou a vlhkostí vzduchu 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Toto zařízení nám pomůže lépe nastavit vhodné 
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podmínky ke spánku. Podle studie Sleep Number z roku 2015 43 procent lidí sleduje 

své tréninky, 41 procent svou stravu a pouze 16 procent lidí sleduje svůj spánek 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Předpokládá se, že zájem o sledování spánku poroste, 

neboť v této studii uvedlo 58 procent lidí, že by chtěli sledovat i svůj spánek, aby se 

lépe vyspali (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Na to samozřejmě již reagují společnosti 

v odvětví elektroniky. Například chytré hodinky Samsung Gear S již nabízí 

monitorování spánku (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Náramky společností Jawbone 

a Fitbit, což je největší výrobce náramků sledujících fyzickou kondici, nabízí 

sledování jednotlivých fází spánku (HUFFINGTONOVÁ, 2017).  

Společností, firem a škol, jenž reagují na výzkum spánku, je velké množství. Důležité 

je, aby reagovali také jednotlivci. Nepotřebujeme drahá zařízení na monitorování 

spánku. Tato zařízení si nemůže dovolit každý, ale každý by měl mít určité povědomí 

o spánkové problematice. Pokud ho bude mít, bude snazší s takovým člověkem 

pracovat na kvalitnějším spánku. Proto si myslím, že téma spánek a spánková hygiena 

by mělo být součástí vzdělávacího obsahu základních škol. Podle mého názoru není 

tak důležité naprosto přesně vědět, jaké fáze má spánek a co se přesně v nás děje. 

Myslím si, že mnohem důležitější je děti ve školách seznámit s důležitostí spánku 

vzhledem ke svému zdraví a především se naučit praktické věci, kterými si můžeme 

dopomoci k lepšímu a kvalitnějšímu spánku. Pokusila jsem se vytvořit návrh kapitoly 

o spánku a spánkové hygieně do učebnic pro žáky II. stupně ZŠ, který vkládám 

do příloh. 
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7 Vlastní výzkum 

7.1 Vymezení cíle 

Touto diplomovou prací navazuji na bakalářskou práci, kde jsem shrnula poznatky 

o spánku. Věnovala jsem se monitorování spánku, průběhu spánku, doporučené délce, 

změnám během ontogeneze. Zaměřila jsem se na příčiny spánkových poruch, které si 

vyvoláváme nedodržováním pravidel spánkové hygieny. Poté jsem se věnovala 

nejčastějším spánkovým poruchám. Bakalářská práce byla rešeržní prací. V teoretické 

části diplomové práce se více věnuji vlivu spánku na naše zdraví. Mnohé studie 

potvrdily vliv spánku na naše zdraví, fyzické i psychické. Přesto mám pocit, že mnoho 

lidí spánku nevěnuje takovou pozornost, jakou by si zasloužil. V posledních letech se 

mnoho lidí začalo zabývat pohybem a stravou. Spánku se ale lidé nevěnují. Přední 

sportovci ví, že k podání maximálních výkonů se nestačí zaobírat pouze stravou 

a tréninky, ale důležitým bodem pro ně je i regenerace. Běžná populace jako kdyby 

na to zapomněla. Někdy mám dokonce pocit, že lidé spánek až zavrhují. Kolikrát 

slyším, jak se lidé až vychloubají, jak málo spali a i přesto fungují. Já vždy patřila 

k těm, která se radši na vše pořádně vyspala. Proto jsem se začala spánkové 

problematice věnovat. Podle mého názoru být nevyspalý, tudíž více náchylný 

k nemocem, úrazům a způsobení nějakých nehod, není nic, čím bychom se měli 

chvástat. 

Za velmi důležitý bod, jenž jsem zmínila v teoretické části diplomové práce, považuji 

naši moderní dobu. Podle mého názoru tuto dobu můžeme skutečně označit 

za digitální. Lidé jsou neustále online, hlídají svá komunikační zařízení ve dne v noci. 

Mají je v ložnici, ne-li přímo v posteli. I když nejsme zrovna na našich komunikačních 

zařízeních, jsme neustále v určitém očekávání, zda nám někdo nepíše. Studie, které 

byly uskutečněny především v USA, zjistily, že lidé používají svá komunikační 

zařízení těsně než jdou spát a ráno, hned jak se vzbudí. Dospělá populace možná tolik 

nepodlehla těmto trendům neustálého připojení k internetu a sociálních sítí. Řekla 

bych, že nejvíce tímto trendem budou ovlivněni dospívající. Následky narušení spánku 

dospívajících jsou ještě závažnější než u dospělých. Několikrát jsem byla svědkem, 
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jak si mí studenti povídali, jak si s někým psali do noci a moc se nevyspali. Naše 

moderní doba spánek čím dál tím více ztěžuje. 

V žádné literatuře jsem se nesetkala s informací, jaká skupina lidí je nejvíce 

ovlivněná naší dobou a jaká skupina má lepší či horší spánek. Existuje mnoho knih 

o spánku novorozenců, kojenců a batolat. Spánek malých dětí je velmi důležitý 

a chápu, že na toto téma bylo napsáno mnoho knih především pro matky dětí. Většinou 

se dočteme, že kvalita spánku se společně s věkem zhoršuje. Nejčastější informace 

o spánku dospívajících je, že je postihuje fázové zpoždění. Každý si dokáže představit 

dospívajícího, který nemůže usnout a poté by nejraději vyspával až do oběda. Co mě 

osobně na této definici vadí, je, že pojem dospívající je široký pojem a autoři ho blíže 

nespecifikují. Nikde jsem nenašla porovnání dospívajících dětí na II. stupni ZŠ 

a dospívajících, kteří už chodí na střední školu. Jako učitelku, která může učit obě tyto 

skupiny, jak na II. stupni ZŠ, tak na střední škole, by mě toto porovnání zajímalo. 

Spánek dospělých není moc rozebírán. Vždy se dozvíme, že se spánkové vzorce ustálí 

vlivem uklidnění hormonálních změn. Nicméně víme, že dospělí jedinci musí řešit 

mnoho záležitostí, jenž mohou narušit spánek dospělých. Do této skupiny patří značná 

část naší populace a dospělost je nejdelším obdobím našeho života. Myslím, že je 

škoda, že jejich spánku se věnuje tak málo pozornosti. Jaká je tedy kvalita jejich 

spánku? Dále se hodně píše o spánku seniorů. Jejich spánek se stává lehčím a je 

ovlivněn mnohými fyzickými a psychickými potížemi, léky, jenž senioři užívají. 

Chtěla jsem tedy objasnit kvalitu spánku pro mě osobně málo vyjasněných skupin, 

tedy dospívajících na II. stupni ZŠ, dospívajících na SŠ a dospělých pracujících 

jedinců. 

V dotazníkovém šetření jsem se nezaměřila pouze na kvalitu spánku a dodržování 

pravidel spánkové hygieny těchto skupin. Ale zajímala jsem se také o to, zda 

dotyčným byla ve školách, ať už v mateřských, základních či středních, zmíněna 

spánková problematika. Samozřejmě otázkou je, do jaké míry s těmito lidmi byla 

spánková problematika probírána. Lidé si mohli vzpomenout, jak jim v mateřské škole 

vštěpovali, jak důležité je se vyspat po obědě, tudíž mi mohli zaškrtnout v dotazníku, 

že s nimi byl spánek probírán v mateřské škole, ale vůbec tam nemuselo dojít 
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k vysvětlování dobrých spánkových návyků. Se studenty či dospělými mohla být 

spánková problematika rozebírána, ale otázkou je také kvalita rozebírání této 

problematiky. Proto považuji za důležité porovnat dopady seznámení se se spánkovou 

problematikou na skutečný život jedince. Tedy pokud byli seznámeni se spánkem 

a spánkovou hygienou, zda pravidla spánkové hygieny reálně dodržují ve svém životě. 

Důvodem položení si cíle zjistit, zda je spánková problematika ve školách rozebírána, 

bylo to, že já jsem se s tímto pro mě zajímavým a do života praktickým tématem 

setkala až na vysoké škole. S touto problematikou jsem se nesetkala v různých školách 

ani během svých praxí během studování vysoké školy, ani ve škole, kde pracuji. Když 

nahlédneme do nejvyužívanějších učebnic nakladatelství Fraus, můžeme vidět, 

že spánku se pozornost moc nevěnuje. Spánek se svým znatelným vlivem na zdraví 

člověka v 8. ročníku přírodopisu, kde je rozebírán člověk, není v učebnici Fraus 

pro 8. ročník ani zmíněn. Je zmíněn v učebnici Výchova ke zdravému životnímu stylu. 

Spánek je zahrnut do kapitoly Životospráva, režim dne, spánek a kapitoly Režim dne 

a biorytmy (HAVLÍKOVÁ, KREJČÍ, ROZUM, ŠULOVÁ, 2017). V těchto kapitolách 

je vysvětlen vliv únavy na psychiku. Konkrétně se zde píše, že je-li člověk unavený, 

roste jeho agresivita, podrážděnost, což se samozřejmě odráží i v mezilidských 

vztazích (HAVLÍKOVÁ, KREJČÍ, ROZUM, ŠULOVÁ, 2017). Vliv na fyzické zdraví 

ale popsán není. Zmíněné kapitoly se zabývají tím, co dělat, když nemůžeme usnout, 

co podporuje spánek a co spánku naopak brání. Líbí se mi, že je zde zmíněn především 

negativní vliv elektronických zařízení na náš spánek, kterému dospívající velmi 

podléhají. Je zde rozebrán režim dne, který bude podporovat zdravý a bezproblémový 

spánek. Na druhou stranu si myslím, že je zde málo apelováno na pravidelnost a vliv 

spánku na fyzické zdraví. Pouze ve shrnujícím rámečku kapitoly Režim dne 

a biorytmy je zmíněno, že špatný denní režim vede k srdečně-cévním onemocněním 

a žaludečním neurózám (HAVLÍKOVÁ, KREJČÍ, ROZUM, ŠULOVÁ, 2017). Proto 

si myslím, že ačkoli je zde správně popsána spánková hygiena, nebude studenty 

vnímána jako tak významná pro jejich život. Problémem však je, že tato učebnice 

na mnoha školách není používána, neboť ve všech školách není zaveden předmět 

Výchova ke zdraví, pro který je tato učebnice určena. Považuji za důležité spánkovou 

hygienu dostat do učebnic přírodopisu, aby alespoň tam byla zmíněna. Posledním 
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cílem, který jsem si pro svou diplomovou práci položila, je vytvoření výukového 

materiálu o spánku a pravidlech spánkové hygieny pro studenty II. stupně ZŠ. 

Podle mého názoru tato problematika by měla být zařazena do přírodopisu 8. ročníku, 

neboť v tomto ročníku je probírán člověk a vliv spánku na zdraví člověka je 

nezanedbatelný. 

Rekapitulace cílů: 

1. Cíl:  Porovnat spokojenost s kvalitou spánku mezi skupinami studentů  

II. stupně ZŠ, studentů SŠ a dospělými 

2. Cíl:  Zjistit, zda dotyční byli seznámeni ve školách se spánkovou 

problematikou, pokud ano, zda správná spánková pravidla dodržují ve 

svém životě 

3. Cíl:  Vytvoření výukového materiálu o spánkové problematice pro 

  studenty 8. ročníku ZŠ 

7.2 Formulace hypotéz 

Hypotézy mé diplomové práce odvíjím od cílů, které jsem si stanovila v předešlé 

kapitole. První hypotézou je, že nejméně spokojená s kvalitou spánku bude skupina 

dospělých pracujících. V mnoha knihách se můžeme dočíst sdělení, že kvalita spánku 

se s věkem snižuje (IDZIKOWSKI, 2012). Jak už jsem výše zmínila uvedené skupiny, 

tedy studenti II. stupně ZŠ, studenti SŠ a dospělí pracující, jsou pro mě málo 

objasněné, což je také důvodem, proč jsem si je vybrala ke svému zkoumání. Když se 

hovoří o dospívajících, není pojem dospívající definován. Víme, že hlavní příčinou 

narušení spánku u dospívajících je užívání elektronických zařízení, jenž vydávají 

modré světlo (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Podle mého názoru studenti II. stupně ZŠ 

budou méně podléhat tomuto trendu než studenti SŠ. Dalším hlavním narušitelem 

spánku v dospívání je požívání kofeinových nápojů. U studentů ZŠ by tento příjem 

mohli ještě kontrolovat rodiče, u studentů SŠ předpokládám, že příjem těchto nápojů 

bude vyšší než u studentů II. stupně ZŠ. U dospívajících je časté fázové zpoždění 

(GRIFFEYOVÁ, 2017; IDZIKOWSKI, 2012; WISEMAN, 2014). Dospívající jsou 

vzhůru dlouho do noci a poté by vyspávali celé dopoledne. To však není v souladu se 

školními povinnostmi. Hromadí se u nich spánkový deficit. Tento deficit mají tendenci 
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dospat o víkendu, tudíž nedodržují pravidelnost vstávání a uléhání, která se má 

dodržovat i o víkendech a svátcích. Opět předpokládám, že rodiče studentů 

II. stupně ZŠ budou spíše dohlížet na to, kdy chodí jejich děti spát, než u studentů SŠ. 

Předpokládám tedy, že studenti II. stupně ZŠ budou méně ovlivněni těmito hlavními 

narušiteli spánku než studenti SŠ. Proto by kvalita spánku studentů II. stupně ZŠ měla 

být podle mého názoru lepší. S lepší kvalitou by měla být vyšší i jejich spokojenost. 

Nejméně spokojení s kvalitou spánku budou dospělí pracující. Mnoho zaměstnanců 

v dnešní době pracuje na směny. Myslím, že i dospělí pracující jedinci nebudou 

dodržovat pravidelnost. Mezi dospělými bude stoupat spotřeba kofeinových nápojů. 

Dospívající budou spíše užívat energetické nápoje, ale dospělí jedinci budou podle mě 

více konzumovat kávu. Dalšími stimulanty jsou i nikotin, alkohol, jenž také narušují 

spánek. Předpokládám, že uživatelů návykových látek bude mezi dospělými více než 

u dospívajících. Na druhou stranu si myslím, že dospělí jedinci tolik nepodlehli trendu 

neustálého připojení na internet jako dospívající. Nesmíme však opomenout, 

že dospělí pracující lidé řeší mnohé problémy, jenž mohou narušovat jejich spánek. 

Myslím, že finanční zodpovědnost, pracovní režim, neshody v osobním životě, vlastní 

děti také patří k významným narušitelům spánku. Proto si myslím, že spokojenost 

s kvalitou spánku dospělých pracujících jedinců bude nejnižší. 

V celé své diplomové práci se věnuji důležitosti spánku pro náš život a naše zdraví, 

jak fyzické, tak psychické. Každý člověk je za své zdraví zodpovědný sám. Tudíž si 

myslím, že by bylo vhodné, aby lidé věděli o vlivu spánku na naše zdraví, neboť tento 

vliv je neopomenutelný. Tyto informace je důležité dostat mezi jednotlivce. Pokud 

tyto informace nepředají dětem rodiče, měli bychom je s těmito informacemi seznámit 

ve škole. Rodiče chtějí pro své děti samozřejmě to nejlepší, ale problémem je, že ani 

rodiče neví o vlivu spánku na zdraví, neboť je s tím také nikdo neseznámil. Když 

nahlédneme do učebnic základních škol, spánek zde není probírán. Tuto problematiku 

jsem našla pouze v učebnici Výchova ke zdravému životnímu stylu, která je určená 

pro předmět Výchova ke zdraví. Tento předmět není ale na mnohých školách 

vyučován. Se spánkovou problematikou lidé nejsou seznamováni. Nicméně moderní 

životní styl spánek čím dál tím více ztěžuje. Jedince pak postihují spánkové poruchy, 

které ovlivňují život a zdraví dotyčného. Bylo zjištěno, že pokud by lidé znali 
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a dodržovali pravidla spánkové hygieny, předešlo by se spánkovým poruchám až 

v 30 procentech případů (ŠONKA, PRETL, 2009). Základním problémem je 

nevědomost (HELLER, 2001). Tudíž má druhá hypotéza je, že dvě třetiny lidí nebyly 

se spánkovou problematikou ve školách seznámeny. 

Poslední hypotézou je, že dvě třetiny lidí nedodržují pravidla spánkové hygieny. 

Což souvisí s předešlou hypotézou, neboť mnoho lidí o nich ani neví. Dodržování 

správných spánkových návyků ztěžuje dnešní doba, jak jsem již zmínila v teoretické 

části diplomové práce. Lidé nedodržují pravidelnost. Pravidelnost ale podporuje 

správné nastavení biologických hodin a současně uklidňuje (IDZIKOWSKI, 2012). 

O víkendech se snaží dospávat spánkový deficit, čímž narušují svůj spánkový rytmus 

(STEVENSON, 2017). Pravidelnost nedodržují ani ve svém stravovacím  systému. 

Bohužel v dnešní uspěchané době je kolikrát večeře hlavním jídlem dne, kdy se 

konečně lidé v klidu nají. Večeře by měla být lehká, dobře stravitelná. Alespoň 

10 hodin před ulehnutím bychom neměli požívat kofeinové nápoje (IDZIKOWSKI, 

2012). Spotřeba kofeinových nápojů ale stoupá, bohužel i u dětí a dospívajících 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Mnoho lidí nemá čas na pravidelnou fyzickou aktivitu. 

V dnešní době hlavním důvodem nedostatku spánku jsou technologie. Výzkumy 

v USA prokázaly, že lidé mají chytré telefony hned u postele, někteří dokonce 

kontrolují zprávy i během noci (GRIFFEYOVÁ, 2017; STEVENSON, 2017). 

Nacházíme se v době, kdy jsme neustále online. Žijeme hektickým způsobem života, 

abychom vše stihli. Přibližně třetina lidí ve výzkumech uvedla, že nemohou usnout, 

neboť přemýšlí nad věcmi, které nestihli a musí je udělat (HUFFINGTONOVÁ, 

2017). Neschopnost zarazit různé myšlenky, než jdeme spát, patří k nejčastějším 

příčinám nespavosti (IDZIKOWSKI, 2012). Měli bychom si také uvědomit, že lůžko 

slouží pouze k milování a spánku. Tudíž bychom zde neměli číst, koukat na televizi, 

pracovat, brouzdat po internetu. Kdo z nás vše dodržuje? 

 Rekapitulace hypotéz: 

1. Hypotéza: Nejméně spokojená s kvalitou spánku bude skupina dospělých 

pracujících. 
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2. Hypotéza: Dvě třetiny lidí nebyly se spánkovou problematikou ve školách 

seznámeny. 

3. Hypotéza: Dvě třetiny lidí nedodržují pravidla spánkové hygieny. 

 

7.3 Metody a použitý materiál 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila dotazníkové šetření. Spánek je individuální 

záležitostí, o které by šlo dlouho hovořit a dotazník určitě nepokryl veškeré 

individuální odlišnosti ve spánku dospívajících a dospělých pracujících. Pro zjištění 

spánkových návyků a spokojenosti s kvalitou spánku většího vzorku lidí jsem ale 

i přes vědomí, že něco zůstane opomenuto, zvolila dotazník (viz. Příloha I). Obsah 

i formu dotazníku jsem uzpůsobila tak, aby respondentovi vyplňování dotazníku 

zabralo co nejméně času. Dotazník obsahuje 19 otázek. Otázky jsou jednoznačné, aby 

mohly být pochopeny i studenty na základní škole. V dotazníku se nachází různé druhy 

otázek – otázky typu ano či ne, otázky tázající se na množství vždy, často, občas, 

nikdy, uzavřené otázky, kde osoby mohly vybrat i více odpovědí, taktéž jsem nechala 

prostor pro vlastní odpověď u otázky tázající se na činnosti, jenž člověk koná poslední 

hodinu než jde spát. 

Na začátku dotazníku byly zjišťovány informace o respondentech, tedy pohlaví, věk 

a zda je studentem nebo již pracujícím, neboť mi v tomto dotazníku šlo o porovnání 

studentů II. stupně ZŠ, studentů SŠ a dospělých pracujících. Dále jsem se dotazovala 

na vztah k spánku a názor na vliv spánku na zdraví člověka. Nejvíce otázek bylo 

směřováno na průběh spánku, spánkové návyky a činnosti během dne, neboť to, 

co děláme přes den, má vliv na kvalitu spánku. Otázky jsem záměrně směřovala na 

pravidla spánkové hygieny, jenž bývají v dnešní době lidmi často nedodržována, 

abych zjistila, zda dodržují správné spánkové návyky. V závěru dotazníku jsem se 

tázala na to, zda byli respondenti seznámeni se spánkovou problematikou ve školách 

a pokud ano, tak v jakých, zda mateřských, základních či středních. Poslední otázka 

mého dotazníku směřovala na spokojenost respondenta se svým spánkem. 

Dotazník vyplnilo celkem 237 respondentů, z toho 104 mužů a 133 žen. Cílem bylo 

porovnat skupiny – studenti II. stupně ZŠ, studenti SŠ a dospělí pracující. Dotazník 



30 

 

byl vyplněn 79 studenty II. stupně ZŠ, 79 studenty SŠ a 79 dospělými pracujícími. 

Tato shoda je náhodná. Dotazníků bylo rozdáno více, ale všechny nebyly navráceny, 

především z řad dospělých pracujících. 

Studentům byly dotazníky rozdány během mé praxe na vysoké škole a prvního roku 

mého zaměstnání. Dotazníky jsem rozdala na Základní škole Zruč nad Sázavou, 

Na Pohoří 575 v šestém a sedmém ročníku, kde pracuji. Dále byly rozdány během 

praxe na škole Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad 

Sázavou, Husovo náměstí 1, kde jsem na víceletém gymnáziu konala praxi. Dotazníky 

jsem rozdala jak na nižším, tak vyšším gymnáziu. Na nižším gymnáziu je vyplňovali 

studenti kvarty. Na vyšším gymnáziu je vyplňovali studenti septimy a oktávy během 

seminářů z biologie. Během praxe jsem dotazníky taktéž rozdala na Střední odborné 

škole služeb Kavčí hory, K Sídlišti 840, Praha 4 prvnímu a druhému ročníku oboru 

Sociální činnost. V těchto školách se zúčastnili mého dotazníkového šetření i někteří 

učitelé. Dále jsem své dotazníky rozdala dospělým pracujícím v Městském úřadu 

Zruč nad Sázavou a v Technických službách Zruč nad Sázavou, kde se zapojili taktéž 

dlouhodobě nezaměstnaní, jenž spolupracují s Technickými službami na úklidové 

činnosti po městě. Dále se dotazníkového šetření zúčastnila firma COLAS CZ – 

obalovna Soutice. Aby byli zastoupeni i směnující zaměstnanci, dotazníky byly 

rozdány v supermarketu Tesco, Zruč nad Sázavou. Dotazník mi také ochotně vyplnili 

mí přátelé a známí, kteří již pracují. 

Po sběru dotazníků jsem analyzovala výsledky dotazníkového šetření. Docházelo 

k filtraci výsledků mezi skupinami studentů II. stupně ZŠ, studentů SŠ a dospělých 

pracujících, za účelem porovnání těchto skupin. Výsledky byly vyhodnoceny 

a zpracovány do tabulek a grafů pro lepší názornost. Po shrnutí výsledků dedukcí 

docházím k tomu, co by se dalo udělat pro to, aby lidé měli lepší spánek. Hlavní 

prostor pro zlepšení dodržování správných spánkových návyků a z toho vyplývající 

lepší spánek vidím v zařazení spánkové problematiky do vzdělávání dětí. Proto jsem 

navrhla výukový materiál o spánkové problematice (viz. Příloha II). Tento materiál 

beru jako návrh kapitoly, která by se dala zařadit do učebnice přírodopisu pro 8. ročník 
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základních škol. V 8. ročníku je brán člověk a vlivy na jeho zdraví, proto si myslím, 

že tato kapitola by se měla zařadit právě sem. 
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7.4 Výsledky dotazníkového šetření 

 

1. Otázka – Pohlaví 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Muž 104 43,9 % 

Žena 133 56,1 % 

Tabulka 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 1 (zdroj vlastní výzkum) 

 

První otázka se týkala pohlaví respondenta. Dotazník vyplnilo 104 mužů a 133 žen. 

Ve své diplomové práci porovnávám skupiny studentů II. stupně ZŠ, studentů SŠ 

a dospělých pracujících. Z řad studentů II. stupně ZŠ vyplnilo dotazník 35 chlapců 

a 44 dívek. Počet vyplněných dotazníků mezi chlapci a děvčaty na SŠ byl shodný jako 

u studentů II. stupně ZŠ, tedy 35 studentů SŠ a 44 studentek SŠ. Tato shoda nebyla 

záměrem. Z řad dospělých pracujících jedinců se dotazníkového šetření zúčastnilo 

34 mužů a 45 žen. 

Graf 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 1 (zdroj vlastní výzkum) 
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Ze 104 mužů se nacházelo 38 mužů ve věku 11 až 15 let, 33 ve věku 16 až 19 let, 

4 ve věku 20 až 26 let a 29 ve věku 26 let a více. Mezi ženami se nacházelo 51 žen 

ve věku 11 až 15 let, 37 ve věku 16 až 19 let, 10 ve věku 20 až 26 let a 35 ve věku 

nad 26 let. 

2. Otázka – Věk 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

6 – 10 let 0 0 % 

11 – 15 let 89 37,6 % 

16 – 19 let 70 29,5 % 

20 – 26 let 14 5,9 % 

26 let a výše 64 27,0 % 

Tabulka 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 2 (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá otázka se zabývala věkem. Ačkoliv dotazník má sloužit k porovnání 

spokojenosti s kvalitou spánku mezi skupinami studentů II. stupně ZŠ, studentů SŠ 

a dospělých pracujících, zařadila jsem i možnost odpovědi 6 až 10 let z toho důvodu, 

Graf 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 2 (zdroj vlastní výzkum) 
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že na II. stupni ZŠ se může nacházet například nadané dítě, kterému bylo umožněno 

přeskočit ročníky a i v tomto nižším věku může chodit do vyššího ročníku. Nikdo 

takový se ale mezi respondenty, jenž mi vyplňovali dotazník, nenacházel. Tudíž nebyl 

žádný respondent ve věku 6 až 10 let. Dotazník byl vyplněn 89 respondenty ve věku 

11 až 15 let. Musíme mít na paměti, že patnáctiletí mohou být ještě na II. stupni ZŠ 

nebo již mohou studovat SŠ. 70 respondentů se nacházelo ve věku 16 až 19 let. 

Šestnáctiletí mohou ještě docházet na ZŠ nebo už studovat SŠ. 14 respondentům bylo 

20 až 26 let. Z této skupiny někteří mohli ještě studovat SŠ, někteří již mohli pracovat. 

Odpovědí respondentů, jimž bylo už 26 let, bylo 64. Pro mé dotazníkové šetření nebyla 

prioritní otázka věku, ale zařazení do zkoumaných skupin. 

 

3. Otázka – Studujete či pracujete? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Studuji II. stupeň ZŠ, 

odpovídající ročníky na 

víceleté SŠ 

79 33,3 % 

Studuji SŠ 79 33,3 % 

Pracuji 79 33,3 % 

Tabulka 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 3 (zdroj vlastní výzkum) 
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Dotazník vyplnilo 79 studentů II. stupně ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých 

středních škol, 79 studentů SŠ a 79 dospělých pracujících osob. Tato shoda nebyla 

záměrem, je náhodná. 

Mezi studenty II. stupně ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých středních škol je 

78 studentů ve věku 11 až 15 let a 1 student se zařadil do skupiny 16 až 19 let. 

Ve skupině studentů SŠ, jenž mi vyplňovali dotazník, se nachází 11 respondentů 

ve věku 11 až 15 let a 68 respondentů ve věku 16 až 19 let. Skupina dospělých 

pracujících, jenž se zúčastnila dotazníkového šetření, je více rozmanitá. V této skupině 

je 1 respondent ve věku 16 až 19 let, 14 respondentů ve věku 20 až 26 let 

a 64 respondentů, jimž je nad 26 let. 

 

4. Otázka – Považujete spánek za důležitý? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Ano 223 94,1 % 

Ne 14 5,9 % 

Tabulka 4 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 4 (zdroj vlastní výzkum) 

Graf 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 3 (zdroj vlastní výzkum) 
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Dále jsem chtěla zjistit, zda lidé považují spánek za důležitou součást svého života. 

Respondentů, jenž přikládají spánku důležitou hodnotu, je 223, což činí 94,1 %. Pouze 

14 respondentů nepovažuje spánek za důležitý, což odpovídá 5,9 % respondentů. 

Mezi respondenty, jenž považují spánek za důležitou součást života, je 130 žen 

a 93 mužů. Z těchto respondentů se nachází 86 ve věku 11 až 15 let, 67 ve věku 

16 až 19 let, 12 ve věku 20 až 26 let a 58 ve věku nad 26 let. Spánek považuje 

za důležitý 77 studentů II. stupně ZŠ, 75 studentů SŠ a 71 dospělých pracujících. 

Z 223 respondentů, jenž považují spánek za důležitý, si 210 respondentů myslí, 

že nedostatečná kvalita spánku ovlivňuje zdraví jedince. Je zajímavé, že ačkoliv 

13 respondentů považuje spánek za důležitý, nemyslí si, že by jeho nedostatek 

způsoboval nějaké zdravotní potíže. 

 Respondentů, jenž neberou spánek jako důležitou součást života, je 14. Z těchto 

14 respondentů je 11 mužů a 3 ženy. Ve věku 11 až 15 let nepovažují spánek 

za důležitý 3 respondenti, ve věku 16 až 19 let také 3 respondenti, ve věku 20 až 26 let 

2 respondenti a ve věku 26 a více let 6 respondentů. Z hlediska zařazení 

do zkoumaných skupin patří 2 respondenti mezi studenty II. stupně ZŠ, 4 mezi 

studenty SŠ a 8 mezi dospělé pracující jedince. 

Graf 4 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 4 (zdroj vlastní výzkum) 
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Přestože 5 respondentů nepovažuje spánek za významnou součást života, tak si ale 

myslí, že nedostatečná kvalita spánku ovlivňuje zdravotní stav lidí. Zbývajících 

9 respondentů nepovažuje spánek za důležitý, neboť se domnívají, že nedostatečná 

kvalita spánku nepůsobí na zdraví lidí. 

 

5. Otázka – Myslíte si, že nedostatečná kvalita spánku má vliv na Vaše zdraví? 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Ano 215 90,7 % 

Ne 22 9,3 % 

Tabulka 5 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 5 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Graf 5 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 5 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Kvalita spánku má vliv na fyzické i psychické zdraví. Celkem 215 respondentů 

odpovědělo, že nedostatečná kvalita spánku bude ovlivňovat zdraví daného jedince, 

což je 90,7 % odpovědí. Zbývajících 22 respondentů si myslí, že nedostatečná kvalita 

neovlivní zdraví člověka. Jedná se o 9,3 % odpovědí. 
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Z 215 respondentů, jenž se domnívají, že nedostatečná kvalita spánku ovlivní jejich 

zdraví, je 127 žen a 88 mužů. Z těchto respondentů se nachází 86 osob ve věku 

11 až 15 let, 64 osob ve věku 16 až 19 let, 12 osob ve věku 20 až 26 let a 53 osob 

nad 26 let. Souvislostí mezi kvalitou spánku a zdravím lidí si je vědomo 76 studentů 

II. stupně ZŠ, 73 studentů SŠ a 66 dospělých pracujících osob. 

Jelikož 210 osob se domnívá, že nedostatečná kvalita spánku ovlivní jejich zdraví, 

považuje spánek také za důležitou součást svého života. V dotazníkovém šetření bylo 

zjištěno, že 5 respondentů, ačkoliv si je vlivu spánku na zdraví jedince vědomo, 

nepovažuje spánek za důležitý. 

Mezi 22 respondenty, jenž si myslí, že nedostatečná kvalita neovlivní zdraví člověka, 

se vyskytuje 6 žen a 16 mužů. 3 respondenti se zařadili do věkové skupiny 11 až 15 

let, 6 respondentů do věkové skupiny 16 až 19 let, 2 respondenti 20 až 26 let 

a 11 respondentů nad 26 let. Tento názor mají 3 studenti II. stupně ZŠ, 6 studentů SŠ 

a 13 dospělých pracujících osob. Můžeme vidět, že s postupujícím věkem si lidé čím 

dál tím více myslí, že spánek neovlivňuje zdraví lidí. 

Přestože 13 respondentů považuje spánek za důležitou součást života, nemyslí si, 

že by nedostatečná kvalita spánku měla vliv na zdraví člověka. Zbývajících 

9 respondentů, jenž nebere v potaz vliv spánku na zdraví, si taktéž myslí, že spánek 

není pro život významný. 

6. Otázka – Dodržujete pravidelnost v uléhání a vstávání, a to i o víkendech? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Nedodržuji 

ani v pracovních dnech 

98 41,4 % 

Dodržuji v pracovních 

dnech, ale o víkendech ne 

130 54,9 % 

Dodržuji pravidelnost, a 

to i o víkendech 

9 3,8 % 

Tabulka 6 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 6 (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 6 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 6 (zdroj vlastní výzkum) 

 

V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že 98 respondentů nedodržuje pravidelnost ani 

v pracovních dnech. Tento počet činí 41,4 % respondentů. Pravidelnost ani 

v pracovních dnech nedodržuje 47 mužů a 51 žen. Z této skupiny je 30 respondentů 

ve věku 11 až 15 let, 29 respondentů ve věku 16 až 19 let, 10 respondentů ve věku 

20 až 26 let a 29 respondentů, kterým již bylo 26 let. 

Přestože tito lidé naprosto nedodržují pravidelnost, 89 z nich považuje spánek 

za důležitý. Zbývajících 9 respondentů nedodržuje pravidelnost a ani nepovažuje 

spánek za významnou součást života. Tito lidé porušují základní pravidlo spánkové 

hygieny, nicméně 64 respondentům nebylo ve školách řečeno, co je správné 

pro spánek, 1 respondentovi bylo řečeno na střední škole, co je správné pro spánek, 

15 respondentům na základní škole a 18 respondentům v mateřské škole. Ačkoliv 

34 respondentů bylo ve školách seznámeno se správnými spánkovými návyky, 

pravidelnost nedodržují ani v pracovním týdnu. 

Pravidelnost je základ pro kvalitní spánek, přestože tito respondenti toto pravidlo 

naprosto porušují, 29 z nich je naprosto spokojených se svým spánkem, 43 má občas 
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problémy během spánku, 23 má časté problémy se spánkem a 3 z nich jsou naprosto 

nespokojeni s kvalitou svého spánku. 

Nejčastější odpovědí je, že pravidelnost respondenti dodržují v pracovních dnech, 

nicméně o víkendech ji porušují. Tuto odpověď zvolilo 130 respondentů, tedy 54,9 %. 

Z těchto 130 respondentů takto odpovědělo 55 mužů a 75 žen. Z hlediska věku 

57 respondentů je ve věku 11 až 15 let, 37 respondentů ve věku 16 až 19 let, 

4 respondenti ve věku 20 až 26 let a 32 respondentů nad 26 let. 

Pouze 4 respondenti nepovažují spánek za významný, ačkoliv dodržují pravidelnost 

v pracovních dnech, zbývajících 126 respondentů, jenž alespoň tuto pravidelnost 

dodržuje, považuje spánek také za důležitou součást svého života. Z této skupiny 

57 respondentů ve školách nebylo seznámeno se správnými spánkovými návyky, 

8 osob bylo seznámeno s tím, co je správné pro spánek na střední škole, 36 na základní 

škole a 29 v mateřské škole. 

Z těchto respondentů, jenž pravidelnost dodržují alespoň v pracovních dnech, je 

47 naprosto spokojených se svým spánkem, 63 osob má občas problémy se spánkem, 

17 osob trápí časté spánkové potíže a 3 z nich jsou se svým spánkem naprosto 

nespokojeni. 

Pouze 9 respondentů odpovědělo tak, že pravidelnost dodržují jak v pracovních 

dnech, tak i o víkendech. Jedná se pouze o 3,8 %. Absolutní pravidelnost dodržují 

2 muži a 7 žen. Pouze 2 respondenti patří do věkové skupiny 11 až 15 let, 4 respondenti 

do věkové skupiny 16 až 19 let, žádný respondent se nenachází ve věkové skupině 

20 až 26 let a 3 respondenti se nachází ve věkové skupině nad 26 let. 

Z 9 respondentů, jenž dodržují pravidelnost, 8 respondentů pokládá spánek 

za důležitou součást života, pouze 1 respondent spánek nepovažuje za důležitý. 

Přestože dodržují základní pravidlo spánkové hygieny, 4 z nich nebyli ve škole 

seznámeni se správnými spánkovými návyky, 3 osoby byly seznámeny s tím, co je 

správné pro spánek, na základní škole a 2 osoby v mateřské škole. 

Z těchto 9 respondentů, kteří naplňují základní pravidlo spánkové hygieny, tedy 

pravidelnost, je 5 osob naprosto spokojených se svým spánkem a 4 osoby mají občas 
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problémy. Mezi těmito respondenty se nenachází nikdo, kdo by měl časté problémy 

nebo by byl zcela nespokojený se svým spánkem. 

Pravidelnost je zásadní pravidlo spánkové hygieny. Proto tuto otázku analyzuji 

podrobněji u zkoumaných skupin. Porovnávám skupinu studentů II. stupně ZŠ, 

studentů SŠ a dospělých pracujících. 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Nedodržuji 

ani v pracovních dnech 

30 38 % 

Dodržuji 

v pracovních dnech, ale o 

víkendech ne 

47 59,5 % 

Dodržuji pravidelnost, a 

to i o víkendech 

2 2,5 % 

Tabulka 6. 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 6 u studentů II. stupně ZŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

Graf 6. 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 6 u studentů II. stupně ZŠ (zdroj vlastní výzkum) 
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Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Nedodržuji 

ani v pracovních dnech 

28 35,4 % 

Dodržuji 

v pracovních dnech, ale o 

víkendech ne 

47 59,5 % 

Dodržuji pravidelnost, a 

to i o víkendech 

4 5,1 % 

Tabulka 6. 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 6 u studentů SŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 6. 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 6 u studentů SŠ (zdroj vlastní výzkum) 
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Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Nedodržuji 

ani v pracovních dnech 

40 50,6 % 

Dodržuji 

v pracovních dnech, ale o 

víkendech ne 

36 45,6 % 

Dodržuji pravidelnost, a 

to i o víkendech 

3 3,8 % 

Tabulka 6. 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 6 u dospělých pracujících (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 6. 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 6 u dospělých pracujících (zdroj vlastní výzkum) 

 

Z výsledků dotazníkového šetření můžeme vidět, že 30 studentů II. stupně ZŠ 

nedodržuje pravidelnost ani v pracovních dnech, jedná se o 38 %. Alespoň 

v pracovních dnech dodržuje pravidelnost vstávání a uléhání 47 studentů II. stupně ZŠ, 
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tedy 59,5 %. Pouze 2 studenti II. stupně ZŠ, tedy 2,5 %, zachovávají pravidelnost 

i o víkendech. 

28 respondentů z řad studentů SŠ uvedlo, že nedodržují žádnou pravidelnost, což činí 

35,4 %. Počet odpovědí, kdy dodržují pravidelnost alespoň v pracovním týdnu, je 

shodný jako u studentů II. stupně ZŠ, tedy 47, což je 59,5 %. Pravidelný rytmus 

dodržují 4 respondenti z řad studentů SŠ, odpovídá 5,1 %. 

U dospělých pracujících dokonce 40 respondentů, tedy 50,6 %, uvedlo, 

že nedodržuje žádnou pravidelnost. 36 respondentů z řad dospělých pracujících 

dodržuje pravidelnost alespoň v pracovních dnech, jedná se o 45,6 %. Pouze 3 dospělí 

pracující dodržují pravidelnost i o víkendech, což činí 3,8 %. 

 

7. Otázka – Jakou polohu těla preferujete při usínání? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Na zádech 10 4,2 % 

Na břiše 42 17,7 % 

Pravý bok 91 38,9 % 

Levý bok 58 24,5 % 

Nemám oblíbenou polohu 36 15,2 % 

Tabulka 7 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 7 (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 7 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 7 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Z dotazníkového šetření můžeme vidět, že nejoblíbenější polohou při usínání je 

pravý bok. Tuto polohu preferuje 91 respondentů, tedy 38,4 %. Na pravém boku uléhá 

50 žen a 41 mužů. Poloha na pravém boku je oblíbená pro 38 studentů II. stupně ZŠ, 

27 studentů SŠ a 26 dospělých pracujících. 

Z osob, jenž preferují při usínání pravý bok, se 16 osob často probouzí během spánku, 

63 osob občas a 19 osob uvedlo, že se během spánku neprobouzí a spí tedy až do rána. 

Žádný respondent, jenž usíná na pravém boku, neuvedl, že by se probouzel během 

svého spánku každou noc. 

Druhou nejoblíbenější polohou je levý bok, kterou upřednostňuje 58 respondentů, 

což činí 24,5 %. Tuto polohu při usínání preferuje 31 žen a 27 mužů. V této poloze 

usíná 12 studentů II. stupně ZŠ, 19 studentů SŠ a 27 dospělých pracujících. 

Pouze 8 respondentů, jenž uléhají na levém boku, uvedlo, že se často probouzí během 

spánku, 36 respondentů se probouzí občas a 14 respondentů se během nočního spánku 

neprobouzí. Opět mezi těmito respondenty se nenacházel nikdo, kdo by se budil 

každou noc. 
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Dalších 42 respondentů uvedlo, že nejraději usínají na břiše. Tento počet odpovídá 

17,7 %. Tuto polohu preferuje 32 žen a 10 mužů. Mezi respondenty upřednostňující 

tuto polohu se nachází 10 studentů II. stupně ZŠ, 15 studentů SŠ a 17 dospělých 

pracujících. 

Mezi těmito respondenty se nachází již jedna osoba, jenž se probouzí každou noc, 

10 respondentů se během spánku probouzí často, 24 respondentů občas 

a 7 respondentů nikdy. 

36 respondentů, tedy 15,2 %, uvedlo, že nemá oblíbenou polohu. Bez vyhraněné 

polohy při usínání je 16 žen a 20 mužů. Z těchto respondentů patří 16 mezi studenty 

II. stupně ZŠ, 15 mezi studenty SŠ a 5 mezi dospělé pracující jedince. 

Mezi osobami bez oblíbené polohy při usínání se vyskytuje 1 respondent, jenž ho 

trápí probouzení každou noc, 5 respondentů se budí během noci často, 22 respondentů 

občas a 8 respondentů nikdy. 

Nejméně respondentů uvedlo polohu na zádech, odpovědělo tak pouze 

10 respondentů, což odpovídá 4,2 %. Polohu na zádech preferují 4 ženy a 6 mužů. 

Tato poloha je oblíbená pro 3 studenty II. stupně ZŠ, 3 studenty SŠ a 4 dospělé 

pracující. 

Mezi respondenty usínajících na zádech se nachází 1 osoba, jenž se probouzí každou 

noc, další 1 osoba, která má časté problémy s probouzením během noci, 6 osob, jenž 

má tyto problémy občas a 2 osoby, které se během nocí nebudí. 

Mezi studenty II. stupně ZŠ a studenty SŠ byla jako nejoblíbenější poloha zvolena 

poloha na pravém boku. Mezi dospělými pracujícími byla nejoblíbenější polohou 

poloha na levém boku. Poloha na pravém boku se mezi dospělými pracujícími umístila 

hned na druhém místě. 
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8. Otázka – Budíte se během spánku? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Vždy 4 1,7 % 

Často 35 14,8 % 

Občas 149 62,9 % 

Nikdy 49 20,7 % 

Tabulka 8 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 8 (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále bylo v dotazníkovém šetření zjišťováno, zda se respondenti budí během spánku. 

Pouze 4 respondenti zodpověděli, že se budí během spánku každou noc. Jedná se 

o 1,7 % respondentů. Mezi těmito 4 respondenty jsou 3 ženy a 1 muž. 2 respondenti 

se nachází ve věkové skupině 16 až 19 let a další 2 respondenti ve věkové skupině 

26 let a více. Jedná se o 2 studenty SŠ a o 2 dospělé pracující osoby. 

Všichni tito respondenti pravidelně vstávají a uléhají v pracovních dnech, nicméně 

o víkendech již pravidelnost nedodržují. Do předspánkového rituálu těchto osob patří 

koupel, sprcha, koukání na televizi či brouzdání po internetu. Ačkoliv se budí každou 

Graf 8 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 8 (zdroj vlastní výzkum) 
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noc, 1 respondent odpověděl, že je naprosto spokojen se svým spánkem, další 

2 respondenti mají časté problémy a 1 respondent je zcela nespokojený. 

Bylo zjištěno, že 35 respondentů se často budí během spánku, tento počet odpovídá 

14,8 % respondentům. Tento problém se týká 18 žen a 17 mužů. Z hlediska věku 

6 respondentů je ve věku 11 až 15 let, 6 respondentů ve věku 16 až 19 let, 

3 respondenti ve věku 20 až 26 let a 20 respondentů je starších než 26 let. Časté buzení 

během spánku trápí 5 studentů II. stupně ZŠ, 7 studentů SŠ a 23 dospělých pracujících. 

Z těchto respondentů pouze 2 dodržují pravidelnost i o víkendech, 17 respondentů 

dodržuje pravidelnost jen v pracovních dnech, zbývajících 16 respondentů nedodržuje 

žádnou pravidelnost. U otázky na předspánkový rituál mohli respondenti volit více 

odpovědí. Přestože se tito respondenti často budí, 23 z nich řadí do poslední hodiny 

před spánkem koupel, 9 z nich čte, 2 dokonce si zacvičí nebo se jdou projít, nicméně 

21 osob řadí do poslední hodiny před spánkem také sledování televize, počítače 

či jiných elektronických zařízení. Ačkoliv tyto respondenty trápí časté buzení během 

spánku, 3 osoby jsou naprosto spokojeny se svým spánkem, 15 osob odpovědělo, že 

mají občas problémy, dalších 15 osob usoudilo, že je často trápí problémy se spánkem 

a 2 osoby jsou zcela nespokojeny. 

Nejvíce respondentů odpovědělo, že se během spánku budí jen občas. Takto 

odpovědělo 149 respondentů, tedy 62,9 %. Jedná se o 87 žen a 62 mužů. Občasné 

buzení ze spánku zaznamenalo 53 respondentů ve věku 11 až 15 let, 47 respondentů 

ve věku 16 až 19 let, 10 respondentů ve věku 20 až 26 let a 39 respondentů nad 26 let. 

Z hlediska zařazení do zkoumaných skupin je počet respondentů vyrovnaný, jedná se 

o 49 studentů II. stupně ZŠ, 50 studentů SŠ a 50 dospělých pracujících. 

Přestože tyto osoby se budí jen občas, 63 z nich nedodržuje pravidelnost ve vstávání 

a uléhání ani v pracovních dnech, 81 osob alespoň v pracovních dnech a 5 osob 

dodržuje absolutní pravidelnost, tedy i o víkendech. Poslední hodinu před spánkem 

84 osob řadí do tohoto času koupel, 7 osob procházku nebo lehké cvičení, 27 osob 

četbu, ale 107 osob poslední hodinu před spánkem také kouká na televizi, počítač či 

brouzdá po internetu. Může se stát každému, že se během spánku občas probudí. 
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48 osob je naprosto spokojených s kvalitou svého spánku, 81 osob odpovědělo, že má 

občas problémy, 18 osob má časté problémy a 2 osoby jsou zcela nespokojeny. 

Mezi 49 respondenty, jenž se nikdy nebudí během svého spánku, je 25 žen a 24 mužů. 

Tento počet odpovídá 20,7 %. Z hlediska věku 30 respondentů patří do věkové 

skupiny 11 až 15 let, 15 respondentů 16 až 19 let, 1 respondent 20 až 26 let 

a 3 respondenti nad 26 let. Pokud tyto respondenty zařadíme do zkoumaných skupin, 

zjistíme, že se jedná o 25 studentů II. stupně ZŠ, 20 studentů SŠ a 4 dospělé pracující 

jedince. 

Ačkoliv se tito jedinci během spánku nikdy nebudí, pouze 2 osoby dodržují naprostou 

pravidelnost, 28 osob dodržuje pravidelnost pouze v pracovních dnech a 19 osob 

nedodržuje vůbec žádnou pravidelnost ve vstávání a uléhání. Z těchto respondentů 

27 řadí do svého předspánkového rituálu koupel, 6 respondentů četbu, 3 respondenti 

lehké cvičení nebo procházku a 30 respondentů shlédne televizi či elektronická 

zařízení. Mezi respondenty, jenž se během spánku nebudí, se nachází 29 naprosto 

spokojených osob, 14 osob se doznává k občasným problémům během spánku, 

5 respondentů má časté problémy a 1 respondent je zcela nespokojený. 

 

9. Otázka – Zdají se Vám sny během spánku? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Vždy 14 5,9 % 

Často 86 36,3 % 

Občas 124 52,3 % 

Nikdy 13 5,5 % 

Tabulka 9 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 9 (zdroj vlastní výzkum) 
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V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že 14 osobám se zdají sny každou noc. Tento 

počet odpovídá 5,9 % odpovědí. Takto odpovědělo 8 žen a 6 mužů. Jedná se 

o 4 studenty II. stupně ZŠ, 6 studentů SŠ a 4 dospělé pracující osoby. 

Z osob, kterým se zdají sny každou noc, preferuje 9 respondentů pravý bok, 

1 respondent levý bok, 2 polohu na břiše a 2 nemají oblíbenou polohu při usínání. 

Jedinec, který by preferoval při usínání polohu na zádech a zdály by se mu sny každou 

noc, se nevyskytoval. Mezi lidmi, kterým se zdají sny každou noc, je 7 respondentů 

naprosto spokojených se svým spánkem, 6 respondentů má občas problémy 

se spánkem a 1 respondent, který má časté problémy se spánkem. Mezi těmito 

osobami se nenachází jedinec, který by byl se svým spánkem naprosto nespokojen. 

Respondentů, kterým se zdají sny často, je 86, tedy 36,3 %. Jedná se o 58 žen 

a 28 mužů. Časté snění postihuje 35 studentů II. stupně ZŠ, 34 studentů SŠ 

a 17 dospělých pracujících. 

Při častém snění 33 osob preferuje při usínání pravý bok, 18 osob levý bok, 16 osob 

nemá svou oblíbenou polohu, 15 osob upřednostňuje polohu na břiše a pouze 4 osoby 

polohu na zádech. Mezi osobami, kterým se často zdají sny, se nachází 27 naprosto 

Graf 9 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 9 (zdroj vlastní výzkum) 
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spokojených osob se svým spánkem, 42 osob přiznává, že má občas problémy, 15 osob 

si stěžuje na časté problémy se spánkem a 2 osoby jsou zcela nespokojeny. 

Osob, jenž odpověděly, že se jim zdají sny jen občas, je 124, tedy 52,3 %. Sny se 

občas zdají 61 ženám a 63 mužům. Těchto odpovědí bylo zaznamenáno 36 u studentů 

II. stupně ZŠ, 35 u studentů SŠ a 53 u dospělých pracujících. 

Sny se zdají občas 45 respondentům, jenž preferují při usínání pravý bok, 

36 respondentům preferujících levý bok, 25 respondentům upřednostňujících polohu 

na břiše, 14 respondentům bez oblíbené polohy a 4 respondentům, jenž usínají 

na zádech. Mezi těmito respondenty se nachází 42 osob, jenž jsou naprosto spokojeny 

se svým spánkem, 58 osob s občasnými problémy, 21 osob s častými problémy 

a 3 zcela nespokojené osoby s kvalitou svého spánku. 

Poslední skupinou jsou ti lidé, jenž si myslí, že se jim sny nikdy nezdají. Do této 

skupiny se zařadilo 13 osob, což odpovídá 5,5 %. Mezi tyto osoby se zařadilo 6 žen 

a 7 mužů, z hlediska zkoumaných skupin sem náleží 4 studenti II. stupně ZŠ, 4 studenti 

SŠ a 5 dospělých pracujících osob. 

Mezi respondenty, jenž jsou přesvědčeni, že se jim sny nezdají, patří 4 respondenti 

preferující při usínání pravý bok, 4 respondenti bez oblíbené polohy, 3 respondenti 

usínající na levém boku a 2 respondenti upřednostňující polohu na zádech. 

Nenacházela se zde osoba, které se sny nezdají, a současně by nejraději usínala 

na břiše. Přestože tito lidé jsou přesvědčeni, že se jim sny nezdají, 5 z nich je naprosto 

spokojených se svým spánkem, 4 osoby mají občas problémy, 3 osoby se přiznávají 

k častým problémům a 1 osoba je se svým spánkem zcela nespokojena. 
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10. Otázka – Jak na Vás působí obsah Vašich snů? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Pozitivně 43 18,1 % 

Negativně 50 21,1 % 

Neutrálně 134 56,5 % 

Sny se mi nezdají 10 4,2 % 

Tabulka 10 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 10 (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále jsem v dotazníkovém šetření zjišťovala, jak působí sny na dané jedince. 

Na 43 respondentů působí obsah jejich snů pozitivně, tento počet činí 18,1 %. 

Pozitivní vliv cítí 21 žen a 22 mužů. Sny působí pozitivně na 19 studentů II. stupně 

ZŠ, 16 studentů SŠ a 8 dospělých pracujících. 

Z osob, na které působí sny pozitivně, je 21 respondentů naprosto spokojených 

s kvalitou svého spánku, 17 respondentů má občas problémy během spánku, 

Graf 10 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 10 (zdroj vlastní výzkum) 
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4 respondenti přiznávají časté problémy a 1 respondent je naprosto nespokojený se 

svým spánkem. 

Na 50 osob působí obsah jejich snů negativně, což odpovídá 21,1 %. Sny působí 

negativně na 30 žen a 20 mužů. Z hlediska zařazení do zkoumaných skupin negativní 

obsah snů vnímá 14 studentů II. stupně ZŠ, 18 studentů SŠ a 18 dospělých pracujících. 

 Přestože na tyto osoby působí sny negativně, 9 z nich je naprosto spokojených 

se svým spánkem, 21 respondentů mívá občas problémy, 18 respondentů mívá časté 

problémy a 2 respondenti jsou se svým spánkem naprosto nespokojeni. 

Na nejvíce respondentů působí sny neutrálně. Takto odpovědělo 134 osob, tedy 

56,5 %. Neutrální vliv snů vnímá 78 žen a 56 mužů. Z toho 43 respondentů patří 

mezi studenty II. stupně ZŠ, 41 respondentů mezi studenty SŠ a 50 respondentů 

mezi dospělé pracující osoby. 

Pokud lidé vnímají sny neutrálně, 46 z nich je naprosto spokojených s kvalitou svého 

spánku, 69 má občasné problémy, 17 časté problémy a 2 jsou naprosto nespokojeni. 

Přestože odborná literatura tvrdí, že se sny zdají každému jedinci, 10 respondentů 

odpovědělo, že se jim sny nezdají. Tento počet činí 4,2 %. Takto odpověděly 4 ženy 

a 6 mužů. 3 studenti II. stupně ZŠ, 4 studenti SŠ a 3 dospělí pracující tvrdí, že se jim 

sny nezdají. 

I přesto 5 z nich je naprosto spokojených se svým spánkem, 3 mají občas problémy 

během spánku, pouze 1 respondent má časté spánkové problémy a 1 respondent je 

naprosto nespokojen. 
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11. Otázka – Máte během dne fyzickou zátěž? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Mé zaměstnání je fyzicky 

náročné 

20 8,4 % 

Fyzicky pracuji během 

dne 

35 14,8 % 

Sportuji a cvičím 103 43,5 % 

Během dne mám 

minimální fyzickou zátěž 

79 33,3 % 

Tabulka 11 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 11 (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 11 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 11 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Abychom měli kvalitní spánek, je důležitá pravidelná fyzická aktivita během dne. 

Z dotazovaných osob jich 20 uvedlo, že vykonávají fyzicky náročné zaměstnání, což 

odpovídá 8,4 %. Takto odpovědělo 6 žen a 14 mužů. Mezi těmito respondenty se 

nachází 1 ve věku 16 až 19 let, 3 ve věku 20 až 26 let a 16 ve věku nad 26 let. 
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Ačkoliv je fyzická aktivita důležitým pravidlem spánkové hygieny, 16 osob nebylo 

v žádných školách seznámeno se spánkovou hygienou, 2 osoby byly seznámeny se 

správnými spánkovými návyky na základní škole a další 2 osoby v mateřské škole. 

7 osob je naprosto spokojeno se svým spánkem, 7 osob má občas problémy, pouze 

3 osoby mají časté spánkové problémy a 3 osoby jsou naprosto nespokojeny s kvalitou 

svého spánku. 

Fyzicky náročné nemusí být jen zaměstnání, ale lidé mohou fyzicky pracovat 

i ve svém volném čase. Tuto odpověď vybralo celkem 35 osob, tedy 14,8 %, z toho se 

jednalo o 18 žen a 17 mužů. Fyzickou práci konají během dne 4 respondenti ve věku 

11 až 15 let, 11 respondentů ve věku 16 až 19 let, 1 respondent ve věku 20 až 26 let 

a 19 respondentů nad 26 let. 

Ačkoliv tito lidé podporují svůj spánek fyzickou aktivitou, 19 respondentů o její 

důležitosti pro spánek neví, neboť nebyli ve školách seznámeni s pravidly spánkové 

hygieny. 8 respondentů slyšelo o správných spánkových návycích v mateřské škole, 

6 na základní škole a 2 na střední škole. Fyzická aktivita podporuje spánek 

a 8 respondentů je s kvalitou svého spánku naprosto spokojeno, 18 respondentů má 

občas problémy během spánku a 9 respondentů se přiznává k častým problémům 

během spánku. Mezi lidmi, jenž konají během dne fyzickou aktivitu se nenacházel 

nikdo, kdo by byl se svým spánkem naprosto nespokojen. 

Nejvíce osob uvedlo, že sportuje a cvičí. Takto odpovědělo 103 osob, tedy 43,5 %. 

Sportu se oddává 58 žen a 45 mužů. Bylo zjištěno, že ve věku 11 až 15 let sportuje 

61 osob, ve věku 16 až 19 let 32 osob, ve věku 20 až 26 let 6 osob a ve věku nad 26 let 

pouze 4 osoby. 

Pravidelný pohyb je důležitou součástí spánkové hygieny. S tím, co je správné 

pro spánek, však nebylo seznámeno ve školách 45 respondentů, ačkoliv sportují nebo 

cvičí. 29 respondentů bylo s tím, co je správné pro spánek, seznámeno v mateřské 

škole, 26 respondentů na základní škole a 3 respondenti na střední škole. Z osob, jenž 

uvedly mezi svou náplň dne sport a cvičení, je 42 osob naprosto spokojeno se svým 

spánkem, 53 osob má občas problém a 8 osob má časté problémy během spánku. 
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Mezi lidmi, jenž sportují, se nenachází žádná osoba, která by byla s kvalitou svého 

spánku naprosto nespokojena. 

Třetina lidí, 33,3 %, což odpovídá 79 lidem, uvedla, že během dne má minimální 

fyzickou zátěž. Takto odpovědělo 51 žen a 28 mužů. Z hlediska zařazení do věkových 

skupin se jedná o 24 respondentů ve věku 11 až 15 let, 26 respondentů ve věku 

16 až 19 let, 4 respondenti ve věku 20 až 26 let a 25 respondentů nad 26 let. 

45 osob uvedlo, že během dne má minimální fyzickou aktivitu a také tyto osoby 

nebyly seznámeny v žádné škole se správnými spánkovými návyky. Přestože tito 

respondenti nedodržují základní pravidlo spánkové hygieny, 10 respondentů uvedlo, 

že byli s těmito pravidly seznámeni v mateřské škole, 20 respondentů na základní 

škole a 4 na střední škole. Mezi respondenty bez pravidelné fyzické aktivity 

se vyskytuje 24 osob naprosto spokojených se svým spánkem, 32 osob s občasnými 

problémy, 20 osob s častými problémy a 3 osoby, které jsou s kvalitou svého spánku 

naprosto nespokojeny. 

Aktivně prožitý den přináší kvalitní spánek. Fyzická aktivita je tedy významnou 

součástí spánkové hygieny, proto ji u zkoumaných skupin analyzuji podrobněji. 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Mé zaměstnání je fyzicky 

náročné 

0 0 % 

Fyzicky pracuji během 

dne 

3 3,8 % 

Sportuji a cvičím 55 69,6 % 

Během dne mám 

minimální fyzickou zátěž 

21 26,6 % 

Tabulka 11. 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 11 u studentů II. stupně ZŠ (zdroj vlastní výzkum) 



57 

 

 

Graf 11. 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 11 u studentů II. stupně ZŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Mé zaměstnání je fyzicky 

náročné 

0 0 % 

Fyzicky pracuji během 

dne 

12 15,2 % 

Sportuji a cvičím 38 48,1 % 

Během dne mám 

minimální fyzickou zátěž 

29 36,7 % 

Tabulka 11. 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 11 u studentů SŠ (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 11. 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 11 u studentů SŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Mé zaměstnání je fyzicky 

náročné 

20 25,3 % 

Fyzicky pracuji během 

dne 

20 25,3 % 

Sportuji a cvičím 10 12,7 % 

Během dne mám 

minimální fyzickou zátěž 

29 36,7 % 

Tabulka 11. 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 11 u dospělých pracujících (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 11. 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 11 u dospělých pracujících (zdroj vlastní výzkum) 

 

Mezi studenty II. stupně ZŠ nikdo neodpověděl, že by vykonával fyzicky náročné 

zaměstnání. Je to logické, neboť ještě studují. 3 studenti II. stupně ZŠ odpověděli, 

že fyzicky pracují během dne, tento počet odpovídá 3,8 %. Více než dvě třetiny 

studentů II. stupně ZŠ sportují nebo cvičí, konkrétně takto odpovědělo 55 studentů 

II. stupně ZŠ, tedy 69,6 %. Ze skupiny studentů II. stupně ZŠ se 21 respondentů 

přiznalo, že během dne mají pouze minimální fyzickou aktivitu. Jedná se o 26,6 %. 

Ani žádný student SŠ neodpověděl, že by pracoval ve fyzicky náročném zaměstnání. 

Fyzicky pracuje během dne již 12 studentů SŠ, tedy 15,2 %. Mezi studenty SŠ sportuje 

a cvičí méně než polovina respondentů, konkrétně 38 respondentů, tedy 48,1 %. 

29 studentů SŠ odpovědělo, že během dne má minimální fyzickou zátěž, což odpovídá 

36,7 %. 

Mezi dospělými pracujícími vykonává 20 osob fyzicky náročné zaměstnání, což činí 

25,3 %. Stejný počet dospělých pracujících odpověděl, že fyzicky pracuje během dne. 

Pouze 10 dospělých pracujících respondentů odpovědělo, že během dne si najde čas 

na sport nebo cvičení. Jedná se o 12,7 %. Více než třetina dospělých pracujících osob 
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se přiznala k tomu, že během dne má minimální fyzickou zátěž. Takto odpovědělo 29 

respondentů, což je 36,7 %. 

 

12. Otázka – Konzumujete během odpoledne či večera nápoje obsahující kofein? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Vždy 37 15,6 % 

Často 87 36,7 % 

Výjimečně 99 41,8 % 

Nikdy 14 5,9 % 

Tabulka 12 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 12 (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 12 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 12 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Mnoho lidí v dnešní době narušuje svůj spánek požíváním kofeinových nápojů. Aby 

kofein nenarušil náš spánek, měli bychom se mu vyhnout již 10 hodin před ulehnutím 

(IDZIKOWSKI, 2012). Z dotazovaných osob se 37 respondentů přiznalo, že požívají 
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kofeinový nápoj každé odpoledne či večer. Tento počet činí 15,6 %. Tuto odpověď 

zvolilo 18 žen a 19 mužů. Kofeinové nápoje pije každodenně 5 respondentů ve věku 

11 až 15 let, 7 respondentů ve věku 16 až 19 let, 5 respondentů ve věku 20 až 26 let 

a 20 respondentů nad 26 let. 

Přestože tito lidé požívají kofeinové nápoje odpoledne nebo večer, 11 z nich je 

naprosto spokojených se svým spánkem. Občasné problémy během spánku řeší 

15 respondentů. Časté spánkové problémy trápí 10 respondentů a 1 respondent je 

s kvalitou svého spánku naprosto nespokojen. 

Osob, jenž často pijí kofeinové nápoje během odpoledne nebo večera, je 87, tedy 

36,7 %. Do této skupiny respondentů se zařadilo 45 žen a 42 mužů. Z hlediska zařazení 

do věkových skupin se jedná o 20 respondentů ve věku 11 až 15 let, 33 respondentů 

ve věku 16 až 19 let, 6 respondentů ve věku 20 až 26 let a 28 respondentů starších 

26 let. 

Ačkoliv tito lidé často požívají kofeinové nápoje, 27 respondentů je naprosto 

spokojených s kvalitou svého spánku, 37 respondentů má problémy během spánku jen 

občas, 19 respondentů má časté spánkové problémy a 4 jsou naprosto nespokojeni 

se svým spánkem. 

Nejvíce osob odpovědělo, že kofeinové nápoje během odpoledne nebo večera požívá 

jen výjimečně. Jedná se o 99 osob, tedy 41,8 %. Tuto odpověď zvolilo 61 žen 

a 38 mužů. Z hlediska věku kofeinové nápoje pije výjimečně během odpoledne nebo 

večera 60 respondentů ve věku 11 až 15 let, 23 respondentů ve věku 16 až 19 let, 

3 respondenti ve věku 20 až 26 let a 13 respondentů ve věku nad 26 let. 

Mezi těmito respondenty se nachází 37 naprosto spokojených osob s kvalitou svého 

spánku, 53 osob má občasné problémy a 9 osob má časté problémy. Mezi respondenty, 

jenž pijí během odpoledne nebo večera kofeinové nápoje jen výjimečně, se nenachází 

žádná osoba, která by byla se svým spánkem zcela nespokojena. 

Pouze 14 respondentů uvedlo, že nikdy nekonzumují během odpoledne nebo večera 

kofeinové nápoje. Tento počet odpovídá 5,9 %. Jedná se o 9 žen a 5 mužů. 4 z nich se 
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nachází ve věku 11 až 15 let, 7 osob ve věku 16 až 19 let a pouze 3 osoby ve věku 

nad 26 let. Respondenti ve věku 20 až 26 let tuto odpověď nezvolili. 

Spánek těchto lidí nebude ovlivněn požíváním kofeinu. Z těchto respondentů je 

6 osob naprosto spokojených s kvalitou svého spánku, 5 z nich má občas problémy 

během spánku, 2 mají časté problémy a 1 respondent je zcela nespokojen. 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Vždy 5 6,3 % 

Často 18 22,8 % 

Výjimečně 54 68,4 % 

Nikdy 2 2,5 % 

Tabulka 12. 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 12 u studentů II. stupně ZŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 12. 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 12 u studentů II. stupně ZŠ (zdroj vlastní výzkum) 
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Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Vždy 6 7,6 % 

Často 35 44,3 % 

Výjimečně 29 36,7 % 

Nikdy 9 11,4 % 

Tabulka 12. 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 12 u studentů SŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 12. 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 12 u studentů SŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Vždy 26 32,9 % 

Často 34 43,0 % 

Výjimečně 16 20,3 % 

Nikdy 3 3,8 % 

Tabulka 12. 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 12 u dospělých pracujících (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 12. 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 12 u dospělých pracujících (zdroj vlastní výzkum) 

 

V dnešní době je konzumace kofeinových nápojů velmi častá. Dospívající požívají 

energetické nápoje nebo již začali s pitím kávy a dospělí jedinci konzumují kávu. 

Podle odborné literatury stoupá počet lidí, jenž trpí spánkovou deprivací, je tedy 

logické, že tito jedinci se snaží nabudit, a stoupá tak spotřeba kofeinových nápojů. 

Proto jsem se rozhodla porovnat u zkoumaných skupin, jak často konzumují kofeinové 

nápoje. Jde mi především o konzumaci těchto nápojů během odpoledne nebo večera, 

kdy kofein může ještě zůstávat v těle a ovlivňovat noční spánek. 

Jako první se podíváme na konzumaci energetických nápojů během odpoledne či 

večera mezi studenty II. stupně ZŠ. Pouze 5 studentů II. stupně ZŠ odpovědělo, že tyto 

nápoje konzumuje během každého odpoledne či večera. Tento počet činí 6,3 %. 

18 studentů II. stupně ZŠ, tedy 22,8 %, odpovědělo, že v tuto dobu kofeinové nápoje 

konzumuje často. Nejvíce studentů II. stupně ZŠ odpovědělo, že tyto nápoje 

konzumuje pouze výjimečně. Jedná se o 54 osob, tedy 68,4 %. Dokonce 2 osoby ze ZŠ 

odpověděly, že tyto nápoje během odpoledne nebo večera nekonzumují. Odpovídá 

2,5 %. 

Přesuneme-li se mezi studenty SŠ, 6 respondentů požívá kofeinové nápoje během 

odpoledne nebo večera vždy. Tento počet odpovídá 7,6 %. Můžeme pozorovat, 
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že studenti SŠ svou konzumaci kofeinových nápojů označují spíše jako častou než 

výjimečnou, jako tomu bylo u studentů II. stupně ZŠ. 35 studentů SŠ, tedy 44,3 %, 

se přiznává k časté konzumaci kofeinových nápojů během odpoledne či večera. Tuto 

konzumaci za výjimečnou označilo 29 studentů SŠ, tedy 36,7 %. Na druhou stranu 

9 studentů SŠ, tedy 11,4 %, odpovědělo, že tyto nápoje během odpoledne či večera 

nekonzumuje. 

Mezi dospělými pracujícími můžeme vidět nárůst každodenní konzumace 

kofeinových nápojů a to i během odpoledne a večera. Tuto každodenní konzumaci 

přiznává 26 dospělých pracujících osob, což činí 32,9 %. Jako častou označilo svou 

spotřebu kofeinových nápojů během odpoledne a večera 34 dospělých pracujících 

osob, jedná se o 43 %. 16 osob, tedy 20,3 %, označilo tuto spotřebu jako výjimečnou. 

Pouze 3 dospělé pracující osoby odpověděly, že tyto nápoje během odpoledne a večera 

nekonzumují. Jedná se o 3,8 %. 

 

13. Otázka – Jak dlouho před spaním máte obvykle poslední jídlo dne? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Méně než 1 hodinu 49 20,7 % 

1 – 3 hodiny 172 72,6 % 

4 – 6 hodin 14 5,9 % 

7 hodin a déle 2 0,8 % 

Tabulka 13 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 13 (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 13 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 13 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Mezi respondenty se nachází 49 osob, tedy 20,7 %, jenž jí poslední jídlo dne méně 

než 1 hodinu před ulehnutím. Pokud lidé sní jen něco lehkého, jejich spánek to 

neovlivní. Pokud však sní těžko stravitelné jídlo méně než 1 hodinu před ulehnutím, 

spánek bude narušen. Mezi respondenty, jenž ještě jí méně než hodinu před ulehnutím, 

se nachází 18 žen a 31 mužů. Pokud porovnáme zkoumané skupiny, poslední hodinu 

před spánkem se ještě oddává jídlu 22 studentů II. stupně ZŠ, 14 studentů SŠ 

a 13 dospělých pracujících osob. 

Jídlo může narušit usínání a průběh spánku, otázkou je, co tito respondenti jí poslední 

hodinu před spánkem. Mezi těmito respondenty se vyskytuje 13 osob naprosto 

spokojených se svým spánkem, 22 osob s občasnými problémy, 13 osob s častými 

problémy a 1 osoba zcela nespokojená s kvalitou svého spánku. 

Nejvíce osob požívá poslední jídlo dne 1 až 3 hodiny před ulehnutím. Takto 

odpovědělo 172 respondentů, což činí 72,6 %. Jídlo zařazuje 1 až 3 hodiny 

před ulehnutím 105 žen a 67 mužů. Do tohoto časového období jídlo řadí 50 studentů 

II. stupně ZŠ, 62 studentů SŠ a 60 dospělých pracujících. 

Pokud lidé oddálili své poslední jídlo dne mezi 1 až 3 hodiny před ulehnutím, vzrostla 

také spokojenost s kvalitou spánku. Mezi respondenty, jenž jí poslední jídlo 
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1 až 3 hodiny před spánkem, je 64 osob naprosto spokojených s kvalitou svého 

spánku. 79 osob mívá občas problémy během spánku, 24 osob mívá časté problémy 

a 5 osob je se svým spánkem zcela nespokojených. 

Na otázku, kdy mají lidé poslední jídlo dne, 14 respondentů odpovědělo, že poslední 

jídlo dne jí 4 až 6 hodin před ulehnutím. Jedná se o 5,9 %. 4 až 6 hodin před ulehnutím 

jí 9 žen a 5 mužů. Do této doby zařadilo své poslední jídlo 5 studentů II. stupně ZŠ, 

3 studenti SŠ a 6 dospělých pracujících. 

Mezi těmito respondenty se nachází 3 osoby, které jsou se svým spánkem zcela 

spokojeny, 8 osob s občasnými spánkovými problémy a 3 osoby s častými 

spánkovými problémy. Mezi respondenty, jenž požívají poslední jídlo dne 4 až 6 hodin 

před ulehnutím, se nenacházela žádná osoba, která by byla se svým spánkem zcela 

nespokojena. 

Pouze 2 osoby zodpověděly, že mají poslední jídlo dne 7 hodin a více před ulehnutím 

ke spánku. Tento počet činí 0,8 %. Tuto odpověď zvolila 1 žena a 1 muž. V obou 

případech se jedná o studenty II. stupně ZŠ. Přičemž 1 osoba je se svým spánkem 

naprosto spokojena a 1 osoba má během spánku problémy jen občas. 

 

14. Otázka – Co děláte poslední hodinu před tím než jdete spát? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Koupel, sprcha 138 58,2 % 

Procházka, lehké cvičení, 

protáhnutí 

12 5,1 % 

Meditace 0 0 % 

TV, PC, sociální sítě, 

internet 

162 68,4 % 

Četba 44 18,6 % 

Tabulka 14 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 14 (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 14 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 14 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Velmi důležité pro kvalitu spánku je to, co činíme přibližně 90 minut před tím, 

než jdeme spát. V této otázce bylo možné zaškrtnout více odpovědí, protože 

předpokládám, že poslední hodinu před ulehnutím lidé dělají více činností. 

Do dotazníku mohli lidé také připsat své odpovědi. 

Nejčastější odpovědí je sledování TV nebo elektronických zařízení, tedy PC, tabletů, 

chytrých telefonů atd., na kterých lidé brouzdají po internetu. Problémem je, 

že bychom se těmto zařízením měli vyhýbat alespoň 90 minut před ulehnutím, 

aby došlo k normalizaci hladiny melatoninu. Tyto zařízení snižují sekreci melatoninu, 

což negativně ovlivňuje kvalitu spánku. 

Tuto odpověď si vybralo 162 respondentů, což činí 68,4 %. Mezi těmito respondenty 

se nacházelo 79 žen a 83 mužů, z toho 60 respondentů je ve věku 11 až 15 let, 

63 respondentů ve věku 16 až 19 let, 8 respondentů ve věku 20 až 26 let 

a 31 respondentů ve věku nad 26 let. 

Tito lidé porušují zásadní pravidlo spánkové hygieny. Není divu, jelikož 

88 respondentů s těmito pravidly nebylo seznámeno v žádné škole. Ostatní osoby, 

ačkoliv porušují spánkovou hygienu, odpověděly, že byly ve školách seznámeny s tím, 
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co je správné pro kvalitní spánek, 26 osob v mateřské škole, 40 osob na základní škole 

a 8 osob na střední škole. Přestože tito lidé budou mít sníženou hladinu spánkového 

hormonu melatoninu, 49 z nich je naprosto spokojených se svým spánkem, 80 má 

občasné problémy, 29 má časté problémy a 4 osoby jsou se svým spánkem zcela 

nespokojeny. 

Druhou nejčastější odpovědí byla koupel nebo sprcha. Koupel je před ulehnutím 

ke spánku doporučována, neboť se nám tak uměle zvýší tělesná teplota, když 

vylezeme z vany, teplota se začne snižovat, což je ideální stav pro kvalitní spánek. 

Koupel nebo sprchu do poslední hodiny před spánkem zařazuje 138 respondentů, 

tento počet činí 58,2 %. Z hlediska pohlaví koupel nebo sprchu do poslední hodiny 

před spánkem řadí 94 žen a 44 mužů. Tuto odpověď zvolilo 51 respondentů ve věku 

11 až 15 let, 36 respondentů ve věku 16 až 19 let, 12 respondentů ve věku 20 až 26 let 

a 39 respondentů ve věku nad 26 let. 

Ačkoliv 65 respondentů ve školách nebylo seznámeno se správnými spánkovými 

návyky, řadí do svého předspánkového rituálu koupel. 35 respondentů bylo s těmito 

návyky seznámeno v mateřské škole, 33 na základní škole a 5 na střední škole. 

Z respondentů, jenž do poslední hodiny před spánkem zařazují koupel, je 50 osob 

naprosto spokojených s kvalitou svého spánku, 60 osob má během spánku občas 

problémy, 24 osob trápí časté spánkové problémy a 4 osoby jsou zcela nespokojeny. 

Z dotazovaných osob 44 respondentů do poslední hodiny před svým spánkem řadí 

četbu. Tento počet činí 18,6 %. Před ulehnutím ke spánku čte 39 žen a pouze 5 mužů. 

Mezi těmito osobami se nachází 15 respondentů ve věku 11 až 15 let, 6 respondentů 

ve věku 16 až 19 let, 1 respondent ve věku 20 až 26 let a 22 respondentů ve věku 

nad 26 let. 

Lidé by rozhodně neměli číst v posteli, neboť postel má sloužit jen ke spánku 

a milování. Četba před spánkem nás na jednu stranu může uklidňovat. Pokud ale čteme 

knížku, která v nás vyvolává různé emoce, může náš spánek negativně ovlivnit. Neboť 

před spánkem bychom neměli být nijak rozrušení. 
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Mezi respondenty, jenž před ulehnutím čtou, jich 25 nebylo seznámeno se správnými 

spánkovými návyky. 10 respondentů zná správné spánkové návyky z mateřské školy, 

7 ze základní školy a 2 ze střední školy. Mezi lidmi, kteří do poslední hodiny před 

spánkem řadí čtení, se nachází 14 naprosto spokojených osob s kvalitou svého spánku, 

21 osob, jenž má během spánku občas problémy, 8 osob s častými problémy a 1 osoba 

je se svým spánkem zcela nespokojena. 

Náročné fyzické cvičení, jenž zvyšuje tělesnou teplotu, bychom měli konat v ranních, 

dopoledních nebo brzkých odpoledních hodinách. Nicméně lehké cvičení, protažení 

nebo procházka před spánkem podporují jeho kvalitu. 

Mezi dotazovanými 12 respondentů vykonává lehké cvičení v poslední hodině 

před ulehnutím. Tento počet odpovídá 5,1 %. Své tělo v tuto dobu protáhne 7 žen 

a 5 mužů. 4 respondenti se nachází ve věku mezi 11 až 15 lety, 5 respondentů ve věku 

16 až 19 let, 2 respondenti ve věku 20 až 26 let a 1 respondent ve věku nad 26 let. 

 Přestože tito lidé zdravě podporují kvalitu svého spánku, 4 respondenti nebyli 

v žádné škole seznámeni se správnými spánkovými návyky. 3 respondenti byli 

seznámeni se spánkovou hygienou v mateřské škole a 5 na základní škole. Mezi těmito 

respondenty se nenachází žádný, který by byl se spánkovou hygienou seznámen 

na střední škole. I nenáročná fyzická aktivita podporuje zdravý spánek. 

Mezi respondenty, jenž cvičí před spaním, se nachází 5 naprosto spokojených osob 

s kvalitou svého spánku a 7 osob, které občas postihne během spánku nějaký problém. 

Žádná osoba však netrpí častými spánkovými problémy a ani žádná osoba není zcela 

nespokojena s kvalitou svého spánku. 

Mezi všemi dotazovanými se nenacházela žádná osoba, která by svůj spánek 

podporovala meditací. 

Pro kvalitu spánku je velmi důležité, jak trávíme poslední hodinu před spánkem, 

proto porovnávám činnosti, které lidé vykonávají poslední hodinu před ulehnutím, 

u zkoumaných skupin. 
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Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Koupel, sprcha 46 58,2 % 

Procházka, lehké cvičení, 

protáhnutí 

4 5,1 % 

Meditace 0 0 % 

TV, PC, sociální sítě, 

internet 

53 67,1 % 

Četba 14 17,7 % 

Tabulka 14. 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 14 u studentů II. stupně ZŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 14. 1 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 14 u studentů II. stupně ZŠ (zdroj vlastní výzkum) 
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Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Koupel, sprcha 41 51,9 % 

Procházka, lehké cvičení, 

protáhnutí 

5 6,3 % 

Meditace 0 0 % 

TV, PC, sociální sítě, 

internet 

69 87,3 % 

Četba 7 8,9 % 

Tabulka 14. 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 14 u studentů SŠ (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 14. 2 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 14 u studentů SŠ (zdroj vlastní výzkum) 
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Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Koupel, sprcha 51 64,6 % 

Procházka, lehké cvičení, 

protáhnutí 

3 3,8 % 

Meditace 0 0 % 

TV, PC, sociální sítě, 

internet 

40 50,6 % 

Četba 23 29,1 % 

Tabulka 14. 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 14 u dospělých pracujících (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 14. 3 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 14 u dospělých pracujících (zdroj vlastní výzkum) 

 

U této otázky mohli lidé zaškrtnout více odpovědí. Více než 2 třetiny studentů 

II. stupně ZŠ odpověděly, že v poslední hodině před ulehnutím sledují televizi nebo 

jiná elektronická zařízení, konkrétně se jedná o 53 studentů II. stupně ZŠ, což činí 

67,1 %. Druhou nejčastější odpovědí byla koupel a sprcha, tak odpovědělo 46 studentů 
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II. stupně ZŠ, tedy 58,2 %. Velmi často se stávalo, že studenti zaškrtli právě tyto dvě 

odpovědi. V poslední hodině před spánkem se umyjí a sledují televizi či jiná 

elektronická zařízení. 14 studentů II. stupně ZŠ odpovědělo, že si v této době čte. 

Jedná se o 17,7 %. Lehkému cvičení, protáhnutí nebo procházce se před spaním věnují 

4 studenti II. stupně ZŠ, tedy 5,1 %. 

Pokud rozebereme odpovědi studentů SŠ, můžeme vidět, že podíl používání 

elektronických zařízení či sledování TV poslední hodinu před ulehnutím stoupá. TV 

či jiná elektronická zařízení do poslední hodiny před spánkem zařadilo 69 studentů SŠ, 

tedy 87,3 %. Opět druhou nejčastější odpovědí byla koupel a sprcha, tak odpovědělo 

41 studentů SŠ, tedy 51,9 %. Poslední hodinu před spaním čte 7 studentů SŠ, což činí 

8,9 %. Lehké cvičení, protáhnutí či procházku do této doby řadí 5 studentů SŠ, tedy 

6,3 %. 

Pouze u dospělých pracujících osob je nejčastější odpovědí koupel a sprcha, tak 

odpovědělo 51 respondentů, tedy 64,6 %. Používání TV nebo jiných elektronických 

zařízení je druhou nejčastější odpovědí dospělých pracujících osob. Činí tak 

40 respondentů, což je 50,6 %. 23 dospělých pracujících osob odpovědělo, 

že v poslední hodině před ulehnutím čtou. Tento počet odpovídá 29,1 %. Lehké 

cvičení, protáhnutí nebo procházku vykonávají pouze 3 dospělé pracující osoby, tedy 

3,8 %. 
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15. Otázka – Každému se občas stane, že nemůže usnout, jak byste řešil/a tuto 

situaci? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Změnil/a bych své rituály 

před spaním 

52 21,9 % 

Napil/a bych se před 

spaním alkoholu 

22 9,3 % 

Vzal/a bych si prášek na 

spaní 

31 13,1 % 

Neřešil/a bych to, 

ponocovala bych 

132 55,7 % 

Tabulka 15 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 15 (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

 

Graf 15 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 15 (zdroj vlastní výzkum) 
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V této otázce jsem zjišťovala, co by lidé dělali, když by je trápili spánkové problémy. 

Jelikož spánek souvisí s naší životosprávou, je nejlepším řešením zavést do svého 

života správné spánkové návyky. Spánkové problémy sice hned nezmizí, ale 

z dlouhodobého hlediska budou mít lidé se správnými spánkovými návyky kvalitní 

a občerstvující spánek. Pokud člověka netrápí dlouhodobé spánkové problémy, není 

prokázáno, zda například jednodenní nedostatek spánku ovlivní zdraví člověka. 

Z dlouhodobého hlediska je nedostatek spánku nebezpečný, neboť jak jsem uvedla 

v teoretické části diplomové práce, nedostatek spánku negativně ovlivňuje zdraví 

fyzické i psychické. Lidé by taktéž neměli dlouhodobě používat prášky na spaní. 

Pokud má člověk během spánku problémy, nejprve by mělo dojít k zařazení správných 

spánkových návyků do režimu dne, teprve poté by člověk měl sahat po tabletách 

na spaní. Tyto tablety po určité době vyvolávají závislost. Velmi špatným řešením 

spánkových problémů je požívání alkoholu, neboť alkohol nevyvolává přirozený 

spánkový rytmus a spánek negativně ovlivňuje. 

Pokud by lidé nemohli usnout, tak více než polovina lidí by tuto situaci nijak neřešila, 

tuto noc by ponocovali. Takto odpovědělo 132 osob, tedy 55,7 %. Tímto způsobem by 

tuto situaci řešilo, resp. neřešilo 68 žen a 64 mužů. Z hlediska porovnání zkoumaných 

skupin by ponocovalo 46 studentů II. stupně ZŠ, 52 studentů SŠ a 34 dospělých 

pracujících. Z tohoto počtu respondentů 109 osob nepovažuje prášky na spaní 

za bezpečné. Přestože by 23 osob nepožilo ihned prášek na spaní, myslí si, že tyto 

prášky nejsou nijak škodlivé pro lidský organismus. 

Druhým nejčastějším řešením je změna rituálů a spánkových návyků před spaním. 

Takto by situaci, kdy lidé nemohou usnout, řešilo 52 respondentů, tedy 21,9 %. 

K tomuto způsobu řešení se přiklání 43 žen a pouze 9 mužů. Své rituály by změnilo 

19 studentů II. stupně ZŠ, 17 studentů SŠ a 16 dospělých pracujících. Z respondentů, 

jenž by řešili své spánkové problémy změnou spánkových rituálů, 42 osob nepovažuje 

prášky na spaní za bezpečné. 10 osob tyto prášky považuje za bezpečné, ale i přesto 

by raději změnili své rituály před spaním. 

Spánkové problémy by řešilo 31 osob, tedy 13,1 %, požíváním prášků na spaní. Tyto 

prášky by použilo 18 žen a 13 mužů. Mezi respondenty, jenž by řešili tuto situaci 
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požitím prášků na spaní, se nachází 12 studentů II. stupně ZŠ, 6 studentů SŠ 

a 13 dospělých pracujících. Z osob, které by si vzaly prášek na spaní, považuje tyto 

prášky za bezpečné 19 respondentů. Je zajímavé, že 12 respondentů nepovažuje prášky 

na spaní za bezpečné, ale spánkové problémy by řešili právě těmito prášky. 

Nejméně lidí by problémy s usnutím řešilo požitím alkoholu. Konkrétně tuto 

odpověď zvolilo 22 osob, tedy 9,3 %. Tento způsob řešení by zvolilo 18 mužů 

a 4 ženy. Je zajímavé, že takto odpověděli i 2 studenti II. stupně ZŠ, kteří by alkohol 

neměli vůbec požívat. Alkoholu by se napili i 4 studenti SŠ a 16 dospělých pracujících. 

Z těchto osob jich 15 nepovažuje prášky na spaní za bezpečné. Zbývajících 7 osob si 

nemyslí, že by tyto prášky negativně působily na lidské tělo. 

Mezi jednotlivými zkoumanými skupinami, tedy studenty II. stupně ZŠ, studenty SŠ 

a dospělými pracujícími, jsou určité rozdíly. Nejvíce studentů II. stupně ZŠ by danou 

situaci neřešilo a ponocovali by. Druhým nejčastějším řešením by pro ně byla změna 

spánkových rituálů. Dále studenti II. stupně ZŠ volili prášky na spaní. Nejméně 

studentů II. stupně ZŠ odpovědělo, že by požilo alkohol. 

Mezi studenty SŠ je pořadí volených odpovědí stejné. Tudíž nejčastěji by ponocovali 

a danou situaci neřešili, dále by změnili své rituály, ještě méně studentů SŠ by použilo 

prášky na spaní a úplně nejméně studentů SŠ by požilo alkohol. 

Změna nastává u dospělých pracujících osob. Nejčastější odpovědí je stále 

ponocování. Nicméně poté je stejným počtem zastoupena odpověď změna spánkových 

rituálů a požití alkoholu. Nejméně častou odpovědí mezi dospělými pracujícími je 

požití prášků na spaní. 

 

16. Otázka – Považujete prášky na spaní za bezpečné? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Ano 59 24,9 % 

Ne 178 75,1 % 

Tabulka 16 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 16 (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 16 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 16 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Tři čtvrtiny respondentů nepovažují prášky na spaní za bezpečné. Konkrétně se jedná 

o 178 respondentů, tedy 75,1 %. Takto odpovědělo 96 žen a 82 mužů. Bezpečnosti 

prášků na spaní nevěří 62 studentů II. stupně ZŠ, 60 studentů SŠ a 56 dospělých 

pracujících. Mezi osobami, jenž pokládají prášky na spaní za nebezpečné pro svůj 

organismus, jich 171 bere spánek jako důležitou součást svého života. Zatímco 

7 respondentů by si prášek na spaní nezvalo, ale současně spánek nepovažují 

za důležitý. 

Přibližně jedna čtvrtina respondentů odpověděla, že považují prášky na spaní 

za bezpečné. Jedná se o 59 odpovědí, tedy 24,9 %. Bezpečnost těchto prášků 

nezpochybňuje 37 žen a 22 mužů. Mezi respondenty, jenž věří práškům na spaní, 

se nachází 17 studentů II. stupně ZŠ, 19 studentů SŠ a 23 dospělých pracujících osob. 

Přestože by tyto osoby požily prášky na spaní, 52 z nich považuje spánek za důležitý. 

Zbývajících 7 osob spánek nepokládá za významný pro svůj život. 

Pokud porovnáme zkoumané skupiny, můžeme vidět, že mezi studenty II. stupně ZŠ 

se nachází 21,5 %, jenž důvěřují práškům na spaní, a 78,5 %, jenž prášky na spaní 

nepovažují za bezpečné. 
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Mezi studenty SŠ stoupá počet osob důvěřujících práškům na spaní na 24,1 %. 

Studentů SŠ, jenž práškům na spaní nedůvěřují, je 75,9 %. 

Počet dospělých pracujících osob, jenž považují prášky na spaní za bezpečné, stoupá 

na 29,1%. Zatímco počet dospělých pracujících osob, jenž berou prášky na spaní 

za nebezpečné, klesá na 70,9 %. 

Ačkoliv významně převažují osoby nedůvěřující práškům na spaní, můžeme 

sledovat, že společně s věkem stoupá důvěra k práškům na spaní. 

 

17. Otázka – Říkali Vám ve škole, ať už v mateřské, základní nebo střední, co je 

správné pro Váš spánek? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Ano, říkali v mateřské 

škole 

49 20,7 % 

Ano, říkali na základní 

škole 

54 22,8 % 

Ano, říkali na střední 

škole 

9 3,8 % 

Neříkali 125 52,7 % 

Tabulka 17 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 17 (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 17 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 17 (zdroj vlastní výzkum) 

  

Nejčastější odpovědí respondentů je, že v žádné škole nebyli seznámeni se 

správnými spánkovými návyky. Takto odpovědělo 125 respondentů, což činí 52,7 %. 

S tímto tématem ve školách nebylo seznámeno 63 žen a 62 mužů, mezi kterými se 

nachází 45 studentů II. stupně ZŠ, 30 studentů SŠ a 50 dospělých pracujících osob. 

Tyto osoby nebyly vůbec ve školách seznámeny se spánkovou hygienou, není tedy 

divu, že z těchto osob jich 64 nedodržuje naprosto žádnou pravidelnost v uléhání 

a vstávání a 57 osob dodržuje tuto pravidelnost pouze v pracovních dnech. Přestože 

4 osoby nebyly seznámeny se správnými spánkovými návyky v jakékoliv škole, 

dodržují pravidelnost vstávání a uléhání i o víkendech. Jelikož těmto osobám 

ve školách nebylo sděleno, co je správné pro jejich spánek, více než dvě třetiny těchto 

osob zařazuje do poslední hodiny před ulehnutím sledování TV nebo jiných 

elektronických zařízení. Druhou nejčastější aktivitou v poslední hodině před spánkem 

je koupel nebo sprcha, dále tito respondenti zařazují do předspánkového rituálu četbu. 

Pouze 4 osoby se v poslední hodině před spánkem jdou projít nebo si zlehka zacvičí. 

Druhou nejčastější odpovědí respondentů je, že s tím, co je správné pro spánek, byli 

seznámeni na základní škole. O tom, co je správné pro spánek, slyšelo 54 respondentů 
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na základní škole, tedy 22,8 %. Se správnými spánkovými návyky bylo na základní 

škole seznámeno 39 žen a 15 mužů. Tuto odpověď si vybralo 17 studentů 

II. stupně ZŠ, 24 studentů SŠ a 13 dospělých pracujících. 

Přestože tyto osoby tvrdí, že znají správné spánkové návyky ze základní školy, 

ve svém životě je nevyužívají. Základním pravidlem spánkové hygieny je totiž 

pravidelnost vstávání a uléhání, tu však dodržují pouze 3 osoby. 15 osob nedodržuje 

naprosto žádnou pravidelnost a 36 osob dodržuje pravidelnost alespoň v pracovních 

dnech. Přestože by tyto osoby měly vědět o tom, že není dobré poslední hodinu 

před spánkem používat zařízení, jenž vydávají modré světlo, téměř tři čtvrtiny těchto 

osob tato zařízení v poslední hodině před ulehnutím používá. Tito respondenti by měli 

být se spánkovou hygienou obeznámenější než respondenti, kteří o spánkové hygieně 

ve školách neslyšeli. Můžeme však pozorovat, že podíl používání elektronických 

zařízení v poslední hodině před ulehnutím mezi respondenty, jenž znají správné 

spánkové návyky ze základní školy, stoupl. Druhou nejčastější odpovědí je opět 

koupel a sprcha, dále zařazují četbu a nejméně lehké cvičení či procházku. 

Respondentů, jenž byli se správnými spánkovými návyky seznámeni v mateřské 

škole, je 49, tedy 20,7 %. Mezi nimi se nachází 23 žen a 26 mužů. V mateřské škole 

se o spánkové hygieně dozvědělo 17 studentů II. stupně ZŠ, 19 studentů SŠ 

a 13 dospělých pracujících osob. 

Přestože by těmto respondentům měla být jasná důležitost pravidelnosti vstávání 

a uléhání, pouze 2 osoby dodržují pravidelnost. 29 z nich se ji snaží dodržovat alespoň 

v pracovních dnech, 18 respondentů pravidelnost nedodržuje vůbec. Nejčastější 

odpovědí mezi respondenty, jenž znají správné spánkové návyky z mateřské školy, je, 

že v poslední hodině před spánkem se věnují koupeli nebo sprše. Až druhou nejčastější 

odpovědí jsou elektronická zařízení. Oproti lidem, jenž znají zdravé spánkové návyky 

ze základní školy, klesl podíl lidí používajících elektronická zařízení před spaním 

ze 74,1 % na 53,1 %. Pořadí zbývajících odpovědí je stejné jako u předešlých skupin, 

následuje tedy četba a nejméně lidí se věnuje poslední hodinu před spánkem 

procházkám nebo lehkému cvičení. 
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Pouze 9 respondentů, tedy 3,8 %, odpovědělo, že správné spánkové návyky se 

dozvědělo na střední škole. Mezi tyto osoby náleží 8 žen a 1 muž. 6 respondentů jsou 

studenti SŠ a 3 jsou již dospělí pracující osoby. 

Mezi respondenty, jenž znají spánkovou hygienu ze střední školy, se nenachází žádná 

osoba, která by dodržovala pravidelnost vstávání a uléhání. 8 respondentů dodržuje 

pravidelnost pouze v pracovních dnech a 1 respondent nedodržuje žádnou 

pravidelnost. Mezi respondenty, kteří byli seznámeni se spánkovou hygienou 

na střední škole, se vyskytuje 88,9 % osob, jenž používají elektronická zařízení 

poslední hodinu před ulehnutím. Podíl těchto respondentů oproti respondentům, jenž 

znají spánkovou hygienu z mateřské nebo základní školy, značně vzrostl. Pokud se 

dozvěděli správné spánkové návyky na střední škole, věnují se kromě elektronických 

zařízení pouze koupeli nebo četbě. Mezi těmito osobami se nenachází žádná osoba, 

která by se poslední hodinu před spánkem věnovala procházce, protáhnutí se či 

lehkému cvičení. 

 

 

18. Otázka – Myslíte si, že by bylo dobré se ve škole (mateřské, základní nebo 

střední) něco dozvědět o spánku? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Ano 217 91,6 % 

Ne 20 8,4 % 

Tabulka 18 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 18 (zdroj vlastní výzkum) 
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Graf 18 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 18 (zdroj vlastní výzkum) 

 

Přibližně třetinu svého života trávíme spánkem a 217 respondentů si myslí, že by 

bylo dobré se o této části života něco dozvědět i ve školách, ať už v mateřských, 

základních nebo středních. Tento počet odpovídá 91,6 %. Ve školách by se chtělo 

dozvědět něco o spánku 124 žen a 93 mužů. Mezi těmito respondenty se nachází 

72 studentů II. stupně ZŠ, 70 studentů SŠ a 75 dospělých pracujících osob. 

Přestože 12 respondentů nepovažuje spánek za důležitou součást života, myslí si, že 

by spánek měl být tématem, které bude ve školách probíráno. Zbývajících 

205 respondentů, kteří si myslí, že by bylo dobré spánek rozebírat i ve školách, 

považuje spánek za významnou součást svého života. Názor, že by spánek měl být 

součástí školních osnov, má 111 respondentů, jenž se o spánku a správných 

spánkových návycích ve školách vůbec nedozvědělo. 46 osob, jenž byly seznámeny 

se spánkovými návyky v mateřské škole, 51 osob na základní škole a 9 osob na střední 

škole, jsou toho názoru, že spánek má být ve školách rozebírán. 

Mezi respondenty se nachází i osoby, které si myslí, že by nebylo dobré se ve školách 

něco dozvědět o spánku. Takto odpovědělo 20 respondentů, tedy 8,4 %. Přičemž 

tohoto názoru je 9 žen a 11 mužů. Mezi respondenty, jenž se nechtějí nic dozvědět 
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o spánku ve školách, je 7 studentů II. stupně ZŠ, 9 studentů SŠ a 4 dospělí pracující 

jedinci. 

Ačkoliv 18 respondentů považuje spánek za důležitou součást života, myslí si, že 

ve školách by spánek neměl být rozebírán. 2 osoby, jenž spánek nepovažují 

za významný, si též myslí, že by spánek ve školách neměl být probírán. Tohoto názoru 

je 14 respondentů, jenž se ve školách o spánku nic nedozvěděli, 3 respondenti, jenž 

znají spánkové návyky z mateřské školy, a 3 respondenti, jenž znají spánkovou 

hygienu ze základní školy. 

Pokud porovnáme zkoumané skupiny, můžeme vidět, že nejvíce respondentů, kteří 

by se chtěli dozvědět zajímavé informace o spánku ve školách, je mezi dospělými 

pracujícími osobami. Takto odpovědělo 94,9 % dospělých pracujících osob. 

Na druhém místě se umístili studenti II. stupně ZŠ. 91,1 % studentů II. stupně ZŠ 

si myslí, že by bylo dobré se dozvědět něco zajímavého o spánku ve školách. Nejnižší 

podíl osob, jenž by se chtěly dozvědět o spánku ve školách, je mezi studenty SŠ. Takto 

odpovědělo 88,6 % studentů SŠ. 
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19. Otázka – Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Naprosto spokojen/a 81 34,2 % 

Mám občas problémy 

se spánkem 

110 46,4 % 

Mám často problémy 

se spánkem 

40 16,9 % 

Jsem zcela nespokojen/a 6 2,5 % 

Tabulka 19 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 19 (zdroj vlastní výzkum) 

 

 

Graf 19 Vyhodnocení dotazníku - Otázka č. 19 (zdroj vlastní výzkum) 

 

V poslední otázce jsem zjišťovala, jak jsou lidé spokojeni s kvalitou svého spánku. 

Nejčastější odpovědí bylo, že lidé mají občas spánkové problémy. Takto odpovědělo 

110 osob, tedy 46,4 %. Mezi těmito respondenty se nachází 62 žen a 48 mužů. Občasné 
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spánkové problémy trápí 40 studentů II. stupně ZŠ, 37 studentů SŠ a 33 dospělých 

pracujících osob. 

Přestože tyto osoby mají během spánku problémy jen občas, pouze 4 z nich dodržují 

absolutní pravidelnost v uléhání a vstávání. Více než polovina respondentů, jenž má 

občasné problémy během spánku, dodržuje pravidelnost pouze v pracovních dnech, 

konkrétně se jedná o 63 respondentů. 43 respondentů s občasnými problémy během 

spánku nedodržuje pravidelnost vůbec. Skoro polovina těchto respondentů ale sportuje 

nebo cvičí, konkrétně 53 osob. Téměř třetina osob má během dne minimální fyzickou 

zátěž, jedná se o 32 osob. 18 respondentů s občasnými problémy během noci fyzicky 

pracuje během dne a 7 respondentů vykonává fyzicky náročné zaměstnání. Téměř 

polovina těchto respondentů konzumuje kofeinové nápoje během odpoledne či večera 

jen výjimečně, jedná se o 53 osob. Z respondentů, jenž zaznamenávají během nocí 

občasné spánkové problémy, jich 37 konzumuje kofeinové nápoje během odpoledne 

či večera často, 15 respondentů dokonce každé odpoledne či večer. Pouze 

5 respondentů si tyto nápoje během odpoledne či večera vůbec nedá. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo, že respondenti jsou naprosto spokojeni se svým 

spánkem. Tuto odpověď zvolilo 81 respondentů, tedy 34,2 %. Do skupiny naprosto 

spokojených respondentů patří 49 žen a 32 mužů. Mezi těmito respondenty se nachází 

27 studentů II. stupně ZŠ, 28 studentů SŠ a 26 dospělých pracujících osob. 

Přestože tito respondenti jsou s kvalitou svého spánku zcela spokojeni, přibližně 

třetina z nich nedodržuje naprosto žádnou pravidelnost v uléhání a vstávání, konkrétně 

29 osob. Více než polovina se snaží dodržovat pravidelnost alespoň v pracovních 

dnech, jedná se o 47 osob. Pouze 5 respondentů dodržuje pravidelnost i o víkendech. 

Z respondentů, jenž jsou zcela spokojení s kvalitou svého spánku, jich přibližně 

polovina sportuje a cvičí, konkrétně 42 osob. Minimální fyzickou aktivitu během dne 

má 24 respondentů. 8 respondentů fyzicky pracuje během dne a 7 respondentů 

vykonává fyzicky náročné zaměstnání. Přestože tito respondenti jsou naprosto 

spokojení se svým spánkem, 11 z nich požívá kofeinové nápoje během odpoledne 

nebo večera každý den a třetina, tedy 27 respondentů, se přiznala, že si tyto nápoje 

během odpoledne nebo večera dává často. 37 respondentů odpovědělo, že tyto nápoje 
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požije jen výjimečně, a 6 respondentů se přiznalo, že tyto nápoje během odpoledne 

nebo večera vůbec nepožívá. Jak můžeme vidět, ačkoliv respondenti i kolikrát porušují 

základní pravidla spánkové hygieny, mohou být se svým spánkem zcela spokojeni. 

Časté problémy během spánku trápí 40 respondentů, což činí 16,9 %. Mezi těmito 

respondenty se nachází 19 žen a 21 mužů. Časté spánkové problémy postihuje 

12 studentů II. stupně ZŠ, 12 studentů SŠ a 16 dospělých pracujících osob. 

Mezi respondenty, jenž trápí časté spánkové problémy, se nevyskytuje žádná osoba, 

která by dodržovala pravidelnost v uléhání a vstávání. 17 respondentů pravidelnost 

dodržuje alespoň v pracovních dnech a 23 respondentů ji naprosto nedodržuje. Přesná 

polovina respondentů, tedy 20 osob, se přiznává, že mají během dne pouze minimální 

fyzickou zátěž. Jen 8 respondentů, jenž má časté problémy se spánkem, sportuje, 

9 respondentů vykonává fyzickou činnost během dne a pouze 3 respondenti 

vykonávají fyzicky náročné zaměstnání. Není divu, že tyto osoby trápí časté problémy 

během spánku, když nejsou přes den dostatečně fyzicky unaveni. Dále u těchto 

respondentů můžeme pozorovat, že čtvrtina z nich, tedy 10 osob, si dopřává kofeinové 

nápoje každé odpoledne či večer. Téměř polovina, tedy 19 osob, požívá tyto nápoje 

často. 9 osob odpovědělo, že během odpoledne nebo večera si kofeinové nápoje dá 

pouze výjimečně, a 2 osoby vůbec. 

Mezi respondenty, jenž mi vyplnili dotazník, se vyskytuje 6 osob, které jsou 

s kvalitou svého spánku zcela nespokojeny. Tento počet odpovídá 2,5 %. Mezi zcela 

nespokojenými respondenty se nachází 3 ženy a 3 muži. V této skupině není žádný 

student II. stupně ZŠ, ale do nespokojených respondentů patří 2 studenti SŠ a 4 dospělé 

pracující osoby. 

Žádná osoba z těchto respondentů nedodržuje pravidelnost uléhání a vstávání. 

3 osoby se ji snaží dodržovat alespoň v pracovních dnech a 3 osoby ji naprosto 

nedodržují. Žádná osoba z těchto respondentů během dne fyzicky nepracuje ani 

nesportuje. 3 osoby odpověděly, že mají fyzicky náročné zaměstnání, a další 3 osoby 

nevykonávají fyzickou činnost. Pouze 1 osoba nepožívá během odpoledne nebo večera 

kofeinové nápoje. Naopak další osoba odpověděla, že si je dopřeje každé odpoledne 

či večer. Zbývající 4 osoby se přiznaly, že tyto nápoje pijí během odpoledne nebo 
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večera často. Je zřejmé, že pokud lidé nedodržují pravidelnost, necvičí a pijí kofeinové 

nápoje během odpoledne nebo večera, spánek je ovlivněn. 

Pohlédneme-li na spokojenost se spánkem mezi zkoumanými skupinami, můžeme 

vidět, že polovina studentů II. stupně ZŠ má během spánku občasné problémy, 

konkrétně 50,6 %, 34,2 % studentů II. stupně ZŠ je naprosto spokojeno s kvalitou 

svého spánku a 15,2 % mívá během spánku časté problémy. Mezi studenty 

II. stupně ZŠ se nenachází žádná osoba, která by byla se svým spánkem zcela 

nespokojena. 

Podíl naprosto spokojených studentů SŠ oproti studentům II. stupně ZŠ stoupl 

na 35,4 %. Během noci má občas problém 46,8 % studentů SŠ. Časté problémy trápí 

15,2 % studentů SŠ. Mezi studenty SŠ se již nachází 2,5 % osob, jenž je nespokojených 

s kvalitou svého spánku. 

Pokud bychom měli porovnat dané skupiny, dalo by se říci, že dospělí pracující 

jedinci jsou na tom se spokojeností s kvalitou spánku nejhůře. Podíl naprosto 

spokojených osob s kvalitou spánku klesá na 32,9 %. Též klesá podíl osob, jenž mají 

během spánku problémy pouze občas. Takto odpovědělo 41,8 % dospělých pracujících 

osob. Dochází k nárůstu osob, jenž mají časté spánkové problémy, konkrétně 

na 20,3 %. Mezi dospělými pracujícími jedinci se nachází 5,1 % respondentů, jenž 

jsou zcela nespokojeni s kvalitou svého spánku. 
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8 Výukový materiál 

Přestože spánek ovlivňuje značným způsobem zdraví lidí, není toto téma mezi lidmi 

ve společnosti a ve školách probíráno. Je prokázáno, že mnohým spánkovým potížím 

by se dalo předejít dodržováním správných spánkových návyků (GRAVILLON, 

2003). Problémem je nevědomost (HELLER, 2001). Mnoho lidí nezná vliv spánku 

na zdraví člověka, proto nepokládá spánek za tak důležitý pro svůj život. Neznají také 

správné spánkové návyky. Pokud se vyskytnou spánkové potíže, lidé mají tendenci je 

řešit tabletami na spaní. Musíme si uvědomit, že spánek není jen vrozená záležitost, 

ale také naučené chování (IDZIKOWSKI, 2012). Správné spánkové návyky 

si dovedou osvojit již malé děti. Proto by byla vhodná edukace rodičů i dětí. Bylo 

prokázáno, že pokud se s dětmi již v mateřské škole probírají formou příběhů a her 

spánkové návyky, jsou schopny rozlišit, co je před spánkem vhodné a co není 

(LNĚNIČKA, 2011). Jako učitelku na II. stupni základní školy mě zajímalo, zda je 

spánková problematika rozebírána na tomto stupni. Nejčastěji využívané jsou 

učebnice nakladatelství Fraus. Překvapilo mě, že v učebnicích přírodopisu tohoto 

nakladatelství není o spánku ani zmínka. Jak jsem již výše zmínila, spánková 

problematika je rozebírána v učebnici Výchova ke zdravému životnímu stylu, tato 

učebnice je určená pro předmět Výchova ke zdraví, ale ten není na mnohých školách 

vyučován. Podle mého názoru by spánková problematika měla být zmíněna v učebnici 

přírodopisu pro 8. ročník, neboť v tomto ročníku je probírán člověk a vlivy na zdraví 

člověka. Přestože je zde probírán vliv výživy, pohybu, návykových látek na zdraví 

člověka, spánek zde není ani zmíněn. Proto jsem se rozhodla vytvořit výukový 

materiál, který by se podle mého názoru dal použít také jako návrh kapitoly 

do učebnice o spánku a spánkové hygieně. 

Při tvorbě tohoto materiálu (viz. Příloha II) jsem zachovala formu, jenž je používána 

v učebnici Přírodopis pro 8. ročník nakladatelství Fraus. Zachovala jsem tedy úvodní 

příběh a boční panely pro zajímavosti o daném tématu. 

Úvodní příběh, který jsem vymyslela, je ze školního prostředí. Záměrem bylo 

vytvořit příběh, který bude pro studenty dobře představitelný a blízký jejich životům. 

Už v tomto příběhu poukazuji na aspekty, které by mohly být ovlivněny nedostatkem 
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spánku. V tomto materiálu jsem využila ještě jeden příběh, který si taktéž dovede 

představit každý student. Myslím, že mnoho studentů ho mohlo dokonce prožít 

ve svém životě, a proto by jim mohl být blízký. Pod příběhy vždy vkládám otázky 

k zamyšlení. Dále jsem vložila obrázky unavených osob. Studenti mají přijít na to, 

co tyto osoby mají společného. Schválně jsem mezi tyto vyobrazené osoby zařadila 

řidiče a lékaře, aby si studenti uvědomili, jak závažné následky může mít únava těchto 

osob, jenž může způsobit škody i na životech jiných lidí. Ve studijním textu jsem 

zmínila, jak značnou část svého života trávíme spánkem. Lidé řeší, co děláme přes 

den, ale spánkem trávíme třetinu svého života, které je také třeba věnovat pozornost. 

Charakterizovala jsem dvě střídající se fáze spánku s jejich vlivy na organismus. 

Považuji za důležitější vyjasnit, co vše v našem životě tyto fáze ovlivňují, než přesný 

průběh střídání a produkci vln, jenž jsou pro studenty těžko představitelné. Dále se 

zabývám riziky nedostatku spánku na život a zdraví jedince. Následuje desatero 

spánkové hygieny. Vytvořila jsem 10 bodů, jenž jsou zásadní pro zdravý spánek. Tyto 

body jsem stručně vysvětlila, aby nedošlo k nedorozumění. Samozřejmě při probírání 

spánkové hygieny by bylo dobré se nad každým bodem pozastavit a více ho rozebrat. 

Důraz jsem kladla na uvědomění si vlivu spánku na naše zdraví a vlivu aktivit, jenž 

konáme přes den, na kvalitu našeho spánku. Do bočního panelu jsem zařadila 

zajímavosti, jenž jsou zaměřeny opět na vliv spánku na zdraví člověka a aktivity, které 

spánek narušují. Považovala jsem za důležité zmínit rizika požívání energetických 

nápojů a rizika působení komunikačních zařízení, neboť tyto aspekty ovlivňují 

značným způsobem spánek dospívajících. 

Tento materiál beru jako návrh, jak by šla spánková problematika a především 

spánková hygiena přiblížit studentům na II. stupni základní školy. Samozřejmě mohli 

bychom tuto zajímavou problematiku rozebírat podrobněji. Nicméně si myslím, 

že obsah tohoto materiálu je dostačující a pro život praktický. Za nejdůležitější 

považuji to, aby studenti věděli o vlivu spánku na jejich zdraví a to, co mají činit, aby 

jejich spánek byl kvalitní. 

  



91 

 

9 Diskuze 

V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na vliv spánku na zdraví lidí, 

spánkovou hygienu a současnou dobu, která spánek čím dál tím více ztěžuje. Přestože 

jsem prošla mnoho odborné literatury, zůstaly pro mě některé skupiny lidí málo 

probádané. Můžeme se setkat s velkým množstvím odborné literatury zabývající se 

spánkem dětí, ale již méně literatury se věnuje dospívajícím. Jako učitelku, která může 

učit na II. stupni ZŠ a také na SŠ, mě samozřejmě zajímají tyto skupiny, ale také 

rozdíly mezi těmito skupinami. Další pro mě málo objasněnou skupinou jsou dospělí 

jedinci. Dospělí pracující jedinci musí čelit mnoha dalším aspektům, které mohou 

narušovat průběh spánku. Prvním cílem diplomové práce bylo porovnat spokojenost 

s kvalitou spánku mezi skupinami dospělých pracujících osob, studentů SŠ a studentů 

II. stupně ZŠ. Jak již bylo naznačeno, domnívám se, že skupina dospělých pracujících 

osob bude s kvalitou svého spánku nejméně spokojena. 

Ve školách se spánku věnuje málo pozornosti. Například v učebnicích přírodopisu, 

kde by spánek mohl být probírán, není zmíněn. Nevědomost je považována za hlavní 

příčinu nekvalitního spánku (HELLER, 2001). Zajímalo mě tedy, kolik studentů nebo 

již dospělých pracujících osob bylo ve školách seznámeno se spánkem a spánkovými 

návyky. Problémem tohoto zjišťování může být, že samotní respondenti si 

pod pojmem seznámení se se spánkem a spánkovými návyky mohou představit 

cokoliv. Záleží na kvalitě seznámení se s touto problematikou. Proto jsem považovala 

za důležité zjistit, zda lidé tyto spánkové návyky přenesli do svého života a zda je 

dodržují. Podle Šonky a Pretla (2009) lze dodržováním pravidel spánkové hygieny 

předejít až ve 30 % nedostatku spánku, který významně ovlivňuje zdraví lidí. 

V odborné literatuře se můžeme dočíst, že zdravý a občerstvující spánek si užívá pouze 

pětina světové populace (IDZIKOWSKI, 2012). Je velmi zdůrazňován vliv dnešní 

doby na kvalitu spánku (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Vytvořila jsem si tedy další 

2 hypotézy. Předpokládám, že dvě třetiny respondentů nebyly seznámeny 

se spánkovou problematikou ve školách. Poslední hypotézou mé diplomové práce je, 

že dvě třetiny respondentů nedodržují pravidla spánkové hygieny ve svém životě. 
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V úvodu svého dotazníku jsem zjišťovala obecné informace o respondentovi, tedy 

pohlaví, věk a zda studují II. stupeň ZŠ, SŠ nebo již pracují. Pro mé dotazníkové 

šetření nebyla tolik důležitá otázka věku, ale zařazení do zkoumaných skupin. 

Dotazníky jsem studentům rozdávala během své praxe nebo zaměstnání, tudíž jsem 

měla přehled, kolik se mi jich vrátí. Ale u dospělých jedinců bylo dotazníků rozdáno 

více než se mi jich vrátilo. Přestože je ve zkoumaných skupinách stejné početní 

zastoupení, tento výsledek je zcela náhodný, neboť ne všechny dotazníky byly 

navráceny. 

Na počátku dotazníku jsem chtěla zjistit, zda je spánek vůbec brán jako důležitá 

součást života lidí a zda si jsou lidé vědomi vlivu spánku na zdraví osob. Odborná 

literatura upozorňuje na problém, že lidé si váží spánku čím dál tím méně 

(HUFFINGTONOVÁ, 2017). Ačkoliv se v dětství spánkem zaobíráme více, 

v dospělosti už pro nás spánek není natolik významný, přitom je prokázáno, že kvalitní 

spánek i případné zdřímnutí během dne potřebují především muži produktivního věku 

(DAHLKE, 2014). Bylo zjištěno, že 94,1 % respondentů považuje spánek za důležitou 

součást svého života. Důležitost spánku si spíše uvědomují ženy než muži. Ačkoliv 

nebyl potvrzen trend, že by si lidé spánku nevážili a nepovažovali by ho za důležitý, 

je evidentní, že nejvíce důležitý je pro studenty II. stupně ZŠ, poté pro studenty SŠ 

a na posledním místě pro dospělé pracující osoby. Dalo by se tedy říci, že s rostoucím 

věkem je spánek pro dané osoby čím dál tím méně důležitý. 

Co mě překvapilo je, že mezi respondenty se nachází osoby, které spánek neberou 

jako důležitou součást svého života, ale jsou si vědomy vlivu nedostatku spánku 

na zdraví člověka. Jako kdyby jim na svém zdraví ani nezáleželo. 

Až 90,7 % respondentů si je vědomo toho, že nedostatek spánku ovlivňuje zdraví 

lidí. Což si opět uvědomují spíše ženy než muži. Ačkoliv by měla mít dospělá populace 

více informací než studenti základních nebo středních škol, můžeme pozorovat, že vliv 

spánku na zdraví lidí si spíše uvědomují studenti ZŠ a SŠ než dospělé pracující osoby. 

Je zajímavé, že s postupem věku lidé berou spánek za čím dál tím méně důležitou 

součást svého života a zároveň si jsou čím dál tím méně vědomi vlivu spánku 

na zdraví. Je možné, že lidé, kteří jsou dnes již dospělými pracujícími jedinci, skutečně 
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nebyli tolik seznamováni s důležitostí a vlivem spánku pro život jedince jako dnešní 

studenti ať už základních či středních škol. Nebo zda dospělým osobám nezbývá tolik 

času na spánek, a tak si vsugerovávají, že spánek není zase tolik důležitý a vlivný 

na zdraví lidí. Co mě osobně těší je, že mezi námi převažují ty osoby, které spánek 

berou jako významný a také vlivný na zdraví lidí. 

Značnou část dotazníku jsem věnovala základním pravidlům spánkové hygieny, jenž 

jsou častokrát podle dostupné literatury porušovány (GRIFFEYOVÁ, 2017; 

HUFFINGTONOVÁ, 2017; IDZIKOWSKI, 2012; PLHÁKOVÁ, 2013; 

STEVENSON, 2017). Nejprve jsem se zaměřila na základ spánkové hygieny, a to 

pravidelnost. V odborné literatuře se můžeme dočíst, že je důležitá pravidelnost jak 

stravování, fyzické aktivity, tak i pravidelnost vstávání a uléhání (IDZIKOWSKI, 

2012; PLHÁKOVÁ, 2013; STEVENSON, 2017). Problémem je, že pravidelnost je 

častokrát dodržována v pracovních dnech, ale o víkendech je porušována 

(IDZIKOWSKI, 2012). Vyspávání o víkendech ruší spánkové rytmy (STEVENSON, 

2017). Dotazníkové šetření problém nedodržování pravidelnosti v uléhání a vstávání 

potvrzuje, neboť pravidelnost dodržuje pouze 3,8 % respondentů. 54,9 % respondentů 

dodržuje pravidelnost pouze v pracovních dnech, ale o víkendech ji porušuje. 

Zbývajících 41,4 % respondentů pravidelnost v uléhání a vstávání nedodržuje ani 

v pracovních dnech. Ačkoliv mezi těmito respondenty se nachází většina osob, jenž 

považuje spánek za důležitý pro svůj život, toto přesvědčení je nenutí dodržovat 

pravidelnost ve vstávání a uléhání. Přestože tito respondenti nedodržují pravidelnost, 

nachází se mezi nimi i osoby, jenž jsou naprosto spokojeny s kvalitou svého spánku. 

Nejvíce osob, jenž nedodržují pravidelnost, odpovědělo, že je trápí spánkové 

problémy pouze občas. Nachází se mezi nimi však také osoby s častými spánkovými 

problémy nebo i osoby, které jsou s kvalitou svého spánku naprosto nespokojeny. 

Podíváme-li se na osoby, jenž dodržují absolutní pravidelnost ve vstávání a uléhání, 

nenachází se mezi nimi žádná osoba, kterou by trápily časté problémy během spánku 

nebo osoba, která by byla s kvalitou svého spánku zcela nespokojena. 

Porovnáme-li pravidelnost vstávání a uléhání u jednotlivých skupin, vidíme, že 

naprosto žádnou pravidelnost nedodržuje vždy více než třetina studentů II. stupně ZŠ 
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i studentů SŠ, nicméně u dospělých pracujících osob tento počet stoupl až na 50,6 %. 

Ačkoliv mezi respondenty se nachází pouze 3,8 % osob, jenž dodržují naprostou 

pravidelnost, je zajímavé srovnání mezi zkoumanými skupinami. V odborné literatuře 

se můžeme dočíst, že spánkové rytmy nejvíce porušují dospívající, není zde však 

specifikováno, co autoři pod pojmem dospívající myslí (GRIFFEYOVÁ, 2017; 

HUFFINGTONOVÁ, 2017). Z dotazníkového šetření můžeme pozorovat, 

že absolutní pravidelnost dodržují nejméně studenti II. stupně ZŠ, poté dospělé 

pracující osoby, nicméně podíl osob, jenž dodržují naprostou pravidelnost ve vstávání 

a uléhání byl nejvyšší právě u studentů SŠ, které můžeme také řadit mezi dospívající 

osoby. Jak vidíme, v odborné literatuře by tento pojem měli blíže specifikovat, protože 

v pravidelnosti vstávání a uléhání si rozhodně vedou lépe studenti SŠ než studenti 

II. stupně ZŠ. 

Odborná literatura upozorňuje na to, že lidé v dnešní době nejsou dostatečně fyzicky 

vytíženi (LEIBOLD, 1994). Spíše jsou psychicky přetíženi. Ačkoliv by měla být 

fyzická i psychická zátěž v rovnováze. V dotazníkovém šetření uvedla třetina osob, 

že během dne má minimální fyzickou zátěž. Dále se můžeme dočíst, že fyzická 

aktivita a pohyb podporují spánek, tedy i spokojenost s kvalitou spánku. Dotazníkové 

šetření toto tvrzení potvrdilo, neboť mezi respondenty, jenž odpověděli, že během dne 

sportují nebo vykonávají fyzickou aktivitu, se nenachází žádná osoba, která by byla se 

svým spánkem zcela nespokojena. Mezi respondenty bez fyzické zátěže se však 

nespokojené osoby již nacházejí. 

Porovnáme-li pohyb mezi jednotlivými zkoumanými skupinami, můžeme pozorovat, 

že s věkem stoupá vykonávání fyzické aktivity. S tímto trendem však klesá čas 

na sport či jiné cvičení. Tudíž nejvíce sportují studenti II. stupně ZŠ, méně studenti SŠ 

a nejméně dospělé pracující osoby. Můžeme taktéž pozorovat určitou tendenci, 

že s narůstajícím věkem klesá věnování se jakémukoliv pohybu. 

Spánek ovlivňují stravovací návyky, tedy jídlo a pití. Záleží na složení stravy, 

ale také na načasování. Někomu vyhovuje před spánkem lehká svačinka, ale vždy se 

doporučuje jíst večer už jen lehké a dobře stravitelné jídlo. Podle doporučení by měli 

lidé jíst 1 až 3 hodiny před usnutím (IDZIKOWSKI, 2012). Toto doporučení lidé 
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dodržují. V dotazníkovém šetření 72,6 % respondentů odpovědělo, že poslední jídlo 

dne si dávají právě v tuto doporučenou dobu. 

Problém spíše činí nápoje a to konkrétně ty, jenž obsahují kofein. Aby kofein 

neovlivňoval průběh spánku, neměli bychom ho užívat již 10 hodin před ulehnutím 

(IDZIKOWSKI, 2012). Kofein, který lidé požili 6 hodin před ulehnutím, zkracuje 

spánek o 1 hodinu (HUFFINGTONOVÁ, 2017; STEVENSON, 2017). Je tedy 

důležité požívat kofeinové nápoje spíše dopoledne, proto jsem se v dotazníkovém 

šetření ptala, jak často lidé požívají kofeinové nápoje během odpoledne či večera. Je 

prokázáno, že stoupá spotřeba těchto nápojů i mezi dětmi a dospívajícími, především 

v podobě energetických nápojů (HUFFINGTONOVÁ, 2017). Zajímalo mě tedy 

srovnání mezi zkoumanými skupinami. Pouze 5,9 % respondentů tyto nápoje během 

odpoledne nebo večera nepožívá. Dalo by se tedy říci, že zbývající respondenti 

porušují pravidlo spánkové hygieny nepožívat kofeinové nápoje alespoň 10 hodin 

před ulehnutím. 15,6 % respondentů si dokonce tyto nápoje dopřává každé odpoledne 

či večer. Více než třetina respondentů, konkrétně 36,7 %, se přiznává k častému 

požívání kofeinových nápojů. Zbývajících 41,8 % respondentů si tyto nápoje občas 

dopřeje. Jak je vidět, požívání kofeinových nápojů je v dnešní době velkým 

problémem pro kvalitní spánek. 

Porovnáme-li zkoumané skupiny, je zřejmé, že každodenní a častá konzumace 

kofeinových nápojů je nejnižší u studentů II. stupně ZŠ. Mezi studenty SŠ jejich 

spotřeba narůstá. Nejvyšší spotřeba kofeinových nápojů je mezi dospělými 

pracujícími jedinci. Dalo by se tedy říci, že pokud porovnáme dané skupiny, spotřeba 

kofeinových nápojů roste s věkem. Co však také můžeme z dotazníkového šetření 

zpozorovat je, že mezi studenty SŠ se vyskytuje nejvyšší podíl osob, jenž by si 

kofeinové nápoje během odpoledne nebo večera nikdy nedaly. Mezi studenty 

II. stupně ZŠ se nachází pouze 2,5 % respondentů, jenž nikdy nepožívají tyto nápoje 

během odpoledne nebo večera. Mezi studenty II. stupně ZŠ je spíše častá výjimečná 

konzumace těchto nápojů. U dospělých pracujících jedinců si pouze 

3,8 % respondentů nikdy nedá během odpoledne či večera kofeinový nápoj. 

Mezi studenty SŠ se těchto respondentů nachází 11,4 %. 
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Shrneme-li požívání kofeinových nápojů, můžeme vidět, že toto pravidlo spánkové 

hygieny nejvíce porušují dospělí pracující jedinci. Studenti II. stupně ZŠ sice 

konzumují kofeinové nápoje méně než studenti SŠ. Tento trend se především ukazuje 

v každodenní nebo časté konzumaci. Ale studenti II. stupně ZŠ si spíše kofeinový 

nápoj dají výjimečně než nikdy. Zatímco mezi studenty SŠ v porovnání s ostatními 

skupinami se nachází nejvíce respondentů, jenž by kofeinový nápoj během odpoledne 

nebo večera nikdy nepožili. 

To, co činíme přibližně 30 minut před ulehnutím, významně ovlivňuje kvalitu spánku 

(WISEMAN, 2014). V této době je doporučována koupel, neboť zvyšuje tělesnou 

teplotu a poté když vylezeme z vany, dojde ke snížení tělesné teploty, což je ideální 

stav před ulehnutím (WISEMAN, 2014). Toto doporučení dodržuje 

58,2 % respondentů. V otázce, co lidé dělají poslední hodinu před ulehnutím, byla 

koupel nebo sprcha zvolena jako druhá nejčastější odpověď. 

Na druhou stranu, co je před spánkem zakazováno, je používání elektronických 

zařízení. Doporučuje se alespoň 90 minut před ulehnutím neužívat již nic, co by 

vydávalo modré světlo, aby se mohly znormalizovat hladiny melatoninu a kortizolu 

(STEVENSON, 2017). Podle výzkumů tato zařízení ale před spánkem používá 

přibližně 80 procent lidí (GRIFFEYOVÁ, 2017). U dospívajících procento osob, jenž 

používají před spaním elektronická zařízení, by podle dostupné literatury mělo být 

ještě vyšší (GRIFFEYOVÁ, 2017; HUFFINGTONOVÁ, 2017). V mém 

dotazníkovém šetření používání elektronických zařízení nedosáhlo až takových 

hodnot, nicméně tato odpověď byla zvolena jako nejčastější. Bohužel přes dvě třetiny 

respondentů, konkrétně 68,4 %, poslední hodinu používá elektronická zařízení. 

Nejčastěji volenými odpověďmi byla koupel nebo používání elektronických zařízení. 

U studentů II. stupně ZŠ se nachází 67,1 % respondentů, jenž užívají poslední hodinu 

před spánkem elektronická zařízení. Druhá nejčastější odpověď mezi studenty 

II. stupně ZŠ byla koupel, kterou zvolilo 58,2 % respondentů. U studentů SŠ můžeme 

vidět výrazný nárůst užívání elektronických zařízení v poslední hodině před spánkem. 

Tuto odpověď zvolilo až 87,3 % studentů SŠ. Opět druhou nejčastější odpovědí byla 

koupel nebo sprcha, kterou zvolilo 51,9 %. Je tedy zřejmé, že studenti SŠ více 
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podléhají vlivu elektronických zařízení než studenti II. stupně ZŠ. Vidíme tedy, 

že vysoká procenta, jenž byla uvedena u Huffingtonové (2017), se týkají spíše 

studentů SŠ než studentů II. stupně ZŠ. Problémem je, že Huffingtonová označila tento 

podíl obecně pro náctileté. To je právě to, co mi kolikrát v odborné literatuře vadilo, 

že pojem náctiletí nebo dospívající autoři blíže nespecifikují. Jsem tedy ráda, že můj 

dotazník objasnil, která skupina studentů je elektronickými zařízeními více ovlivněna. 

Pouze u dospělých pracujících osob byla jako nejčastější odpověď zvolena koupel 

nebo sprcha. Až poté následovalo používání elektronických zařízení. Je tedy vidět, 

že dospělá populace sice podléhá elektronickým zařízením, ale méně než studenti 

II. stupně ZŠ a studenti SŠ. 

Jak jsem již výše zmiňovala, hlavním problémem nedodržování správných 

spánkových návyků je nevědomost (HELLER, 2001). Já jsem se osobně se spánkem 

a spánkovou problematikou setkala až na vysoké škole. Na základní škole i na 

gymnáziu jsme tuto problematiku vůbec nerozebírali. Poté když jsem byla již 

na vysoké škole, s touto problematikou jsem se nesetkala během praxí, ani poté 

v zaměstnání. Usoudila jsem tedy, že děti ve školách bohužel moc se spánkovou 

problematikou neseznamujeme. Kolikrát správnou spánkovou hygienu neznají ani 

rodiče. Když děti nejsou seznamovány se spánkovou hygienou ve školách ani 

v rodinách, nemůžeme se divit, že správné spánkové návyky nedodržují, když je 

neznají. Ve své diplomové práci jsem chtěla zjistit, jak vážný je tento problém 

nevědomosti. Očekávala jsem, že až dvě třetiny respondentů nebudou seznámeny 

se správnými spánkovými návyky ze škol. Ukázalo se, že těchto osob je více než 

polovina, nicméně nejsou jich dvě třetiny. Konkrétně 52,7 % respondentům v žádných 

školách neříkali o správných spánkových návycích. Nejvíce respondentů, jenž neznají 

spánkovou hygienu ze škol, se nachází mezi dospělými pracujícími jedinci. Je možné, 

že spánková hygiena byla do školních témat zařazena nedávno. Nemůžeme 

opomenout fakt, že dospělé pracující osoby již mohly zapomenout některá témata, 

která s nimi byla ve školách probírána. 

Přesně 20,7 % respondentů bylo seznámeno se správnými spánkovými návyky 

v mateřských školách, 22,8 % respondentů na základních školách a pouze 
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3,8 % respondentů na středních školách. Co mě překvapilo je, že spánkovým návykům 

se spíše věnují na základních školách než v mateřských školách. Bohužel ačkoliv tito 

lidé byli seznámeni se spánkovou hygienou, její pravidla ve svém životě nedodržují. 

Nejvíce je porušována pravidelnost vstávání a uléhání. Ze svého dotazníkového šetření 

pozoruji, že je velmi důležité si správné spánkové návyky osvojit co nejdříve. Pokud 

byli respondenti se spánkovou hygienou seznámeni již v mateřské škole, podíl 

používání elektronických zařízení poslední hodinu před spánkem byl nejnižší, 

konkrétně 53,1 %. Pokud se respondenti seznámili se správnými spánkovými návyky 

až na základní škole, podíl používání elektronických zařízení stoupl na 74,1 %. Pokud 

byli respondenti obeznámeni se spánkovou hygienou až na střední škole, podíl 

využívání elektronických zařízení poslední hodinu před ulehnutím dosahuje až 

88,9 %. Bohužel můžeme vidět, že ačkoliv mnoho respondentů bylo seznámeno 

s pravidly spánkové hygieny ve školách, stejně je ve svém životě nedodržují. Otázkou 

také je, do jaké míry a jak kvalitně byli seznámeni s touto problematikou. 

V závěru dotazníku jsem zjišťovala, jak jsou lidé spokojeni s kvalitou svého spánku. 

Bohužel častokrát se pouze dočteme, že spokojenost s kvalitou spánku klesá společně 

s věkem (IDZIKOWSKI, 2012). Toto tvrzení se mi zdá však příliš obecné. Zajímalo 

mě tedy porovnání mezi zkoumanými skupinami. I odborná literatura upozorňuje 

na fakt, že léta dospělosti mohou být ta nejvíce stresující (HUFFINGTONOVÁ, 

2017). Podle mého názoru v dospělosti musíme čelit více problémům, jenž mohou 

narušit spánek dospělého. Porovnání spokojenosti s kvalitou spánku mezi vybranými 

skupinami bylo prvním cílem mého výzkumu. Předpokládám, že nejméně spokojenou 

skupinou s kvalitou svého spánku budou dospělí pracující jedinci. Tato hypotéza byla 

naplněna, neboť mezi dospělými pracujícími osobami se nachází nejmenší podíl 

naprosto spokojených osob a osob s občasnými spánkovými problémy. Podíl osob 

s častými spánkovými problémy a naprosto nespokojených osob je u dospělých 

pracujících osob v porovnání se studenty ZŠ i SŠ nejvyšší. 

Druhým cílem diplomové práce bylo zjistit, zda byli respondenti seznamováni 

s pravidly spánkové hygieny ve školách, a pokud ano, zda spánkovou hygienu dodržují 

ve svém životě. K tomuto cíli jsme stanovila dvě hypotézy. První hypotézou je, 



99 

 

že dvě třetiny respondentů ve školách nebyly seznámeny se správnými spánkovými 

návyky. Tato hypotéza nebyla splněna, neboť ve školách nebylo seznámeno s pravidly 

spánkové hygieny 52,7 % respondentů. 

Otázkou je samozřejmě kvalita seznámení se s těmito pravidly. Proto jsem také 

chtěla zjistit, zda lidé dodržují spánkovou hygienu. Jak můžeme pozorovat z odborné 

literatury, ale i ze života, předpokládám, že mnoho lidí spánkovou hygienu porušuje. 

Poslední hypotézou tedy bylo, že dvě třetiny lidí nedodržují pravidla spánkové 

hygieny. Tato hypotéza byla naplněna, neboť základní pravidlo veškeré spánkové 

hygieny, tedy pravidelnost, dodržuje pouze 3,8 % respondentů. Druhým hlavním 

problémem nedodržování spánkové hygieny je používání elektronických zařízení, jenž 

vydávají modré světlo, které potlačuje spánek, poslední hodinu před ulehnutím, kdy 

bychom se měli již tomuto světlu vyhýbat. Z dotazovaných respondentů 68,4 %, tedy 

více než dvě třetiny, zařazují do poslední hodiny před spánkem sledování těchto 

elektronických zařízení. Strava a fyzická aktivita, jenž také patří do spánkové hygieny, 

nečiní lidem takové problémy. 

Posledním cílem diplomové práce bylo vytvoření výukového materiálu o spánkové 

problematice, který vkládám do příloh. Tento výukový materiál jsem chtěla vytvořit 

z toho důvodu, že mnoho lidí není ve školách seznamováno se spánkovou hygienou. 

Pokud tito lidé jsou ve školách se spánkovou hygienou seznámeni, stejně ji 

nevyužívají ve svém životě. Je tedy otázkou, do jaké míry a jak kvalitně je toto téma 

studentům podáváno. Podle mého názoru cílem každého učitele je to, co ví, dostat 

mezi své studenty, proto jsem tento výukový materiál chtěla vytvořit. 
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10 Závěr 

V teoretické části diplomové práce poukazuji na důležitost kvalitního spánku. Vliv 

spánku na fyzické i psychické zdraví je vědecky ověřený. Nedostatek spánku zhoršuje 

nejenom zdraví lidí, ale také jejich psychické procesy a sociální dovednosti. Lidé by 

měli dodržovat pravidla spánkové hygieny. Tato pravidla se týkají také činností během 

bdění, neboť to co děláme přes den, ovlivňuje kvalitu nočního spánku. Lidé častokrát 

správné spánkové návyky ani neznají. Navíc dnešní doba kvalitní spánek čím dál tím 

více ztěžuje. 

V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření mezi skupinami studentů 

II. stupně ZŠ, studentů SŠ a dospělých pracujících osob. Cílem bylo porovnat 

spokojenost s kvalitou spánku mezi danými skupinami. Předpokladem bylo, že dospělí 

pracující osoby budou nejméně spokojeny, neboť musí čelit mnohým dalším 

aspektům, jenž narušují kvalitu spánku. Tato hypotéza byla potvrzena. 

Dalšími cíli dotazníkového šetření bylo zjistit, zda byli respondenti ve školách 

seznamováni se správnými spánkovými návyky a pokud ano, zda se jim je také 

podařilo zařadit do svého života. Předpokládala jsem, že dvě třetiny respondentů 

nebyly ve školách obeznámeny se spánkovou hygienou. Tato hypotéza nebyla 

naplněna. Konkrétně 52,7 % respondentů odpovědělo, že v žádné škole nebyli 

seznámeni s pravidly spánkové hygieny. Dalším předpokladem bylo, že dvě třetiny 

respondentů nebudou dodržovat spánkovou hygienu, což se potvrdilo. Lidé nedodržují 

správné spánkové návyky, problémy činí především pravidelnost vstávání a uléhání, 

používání elektronických zařízení ve večerních hodinách a požívání kofeinu během 

odpoledne či večera. 

Více než polovina respondentů nemůže dodržovat správné spánkové návyky, neboť 

s nimi nebyli ve školách ani seznámeni. Mnoho respondentů, jenž byli ve školách 

seznámeni se spánkovými návyky, je ve svém životě nedodržuje. Otázkou je tedy 

kvalita podání tématu spánkové hygieny. Nahlédneme-li do učebnic, vidíme, 

že spánková problematika je rozebírána v učebnici Výchova ke zdravému životnímu 

stylu. Tato učebnice je používána v předmětu Výchova ke zdraví. Tento předmět 

se však v mnohých školách nevyučuje. V učebnicích přírodopisu spánková 
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problematika není ani zmíněna. Proto jsem považovala za důležité navrhnout výukový 

materiál, jenž by se mohl zařadit do učebnic přírodopisu. 

V dnešní době se lidé začali věnovat zdravé stravě a pohybu. Spánek, strava a pohyb 

spolu úzce souvisí. Čím dříve si lidé ve svém životě osvojí správné spánkové návyky, 

tím spíše je dodržují. Je tedy důležité mezi děti dostat informace o spánku, vlivech 

spánku na zdraví člověka a spánkovou hygienu. Význam spánku bývá často opomíjen, 

ale musíme si všichni uvědomit, že kvalita našeho spánku se podílí na našem celkovém 

zdraví. 
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Příloha 1 - Dotazník - Spánková hygiena 

1. Pohlaví: 

a) Muž  

b) Žena 

2. Věk: 

a) 6 – 10 let 

b) 11 – 15 let 

c) 16 – 19 let 

d) 20 – 26 let 

e) 26 let a výše 

3. Studujete či pracujete? 

a) Studuji II. stupeň ZŠ, odpovídající ročníky na víceleté střední škole. 

b) Studuji střední školu. 

c) Pracuji. 

4. Považujete spánek za důležitý? 

a) Ano 

b) Ne 

5. Myslíte si, že nedostatečná kvalita spánku má vliv na Vaše zdraví? 

a) Ano 

b) Ne 

6. Dodržujete pravidelnost v uléhání a vstávání, a to i o víkendech? 

a) Nedodržuji ani v pracovních dnech. 

b) Dodržuji v pracovních dnech, ale o víkendech ne. 

c) Dodržuji pravidelnost, a to i o víkendech. 

7. Jakou polohu těla preferujete při usínání? 

a) Na zádech 

b) Na břiše 

c) Pravý bok 

d) Levý bok 

e) Nemám oblíbenou polohu 
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8. Budíte se během spánku? 

a) Vždy 

b) Často 

c) Občas 

d) Nikdy 

9. Zdají se Vám sny během spánku? 

a) Vždy 

b) Často 

c) Občas 

d) Nikdy 

10. Jak na Vás působí obsah Vašich snů? 

a) Pozitivně 

b) Negativně 

c) Neutrálně 

d) Sny se mi nezdají 

11. Máte během dne fyzickou zátěž? 

a) Mé zaměstnání je fyzicky náročné. 

b) Fyzicky pracuji během dne. 

c) Sportuji a cvičím. 

d) Během dne mám minimální fyzickou zátěž. 

12. Konzumujete během odpoledne či večera nápoje obsahující kofein (např. Coca 

Cola, energetické nápoje, čaj, káva)? 

a) Vždy 

b) Často 

c) Výjimečně 

d) Nikdy 

13. Jak dlouho před spaním máte obvykle poslední jídlo dne? 

a) Méně než 1 hodinu 

b) 1 – 3 hodiny 

c) 4 – 6 hodin 

d) 7 hodin a déle 
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14. Co děláte poslední hodinu před tím než jdete spát? 

a) Koupel, sprcha 

b) Procházka, lehké cvičení, protáhnutí 

c) Meditace 

d) TV, PC, sociální sítě, internet 

e) Četba 

f) Jiné: …………………………………………………………………… 

15. Každému se občas stane, že nemůže usnout, jak byste řešil/a tuto situaci? 

a) Změnila bych své rituály před spaním (např. horká koupel, meditace, jóga, 

používání bylin). 

b) Napil/a bych se před spaním alkoholu. 

c) Vzal/a bych si prášek na spaní. 

d) Neřešil/a bych to, ponocoval/a bych. 

16. Považujete prášky na spaní za bezpečné? 

a) Ano 

b) Ne 

17. Říkali Vám ve škole, ať už v mateřské, základní nebo střední, co je správné pro 

Váš spánek? 

a) Ano, říkali v mateřské škole. 

b) Ano, říkali na základní škole. 

c) Ano, říkali na střední škole. 

d) Neříkali. 

18. Myslíte, že by bylo dobré se ve škole (mateřské, základní nebo střední) něco 

dozvědět o spánku? 

a) Ano 

b) Ne 

19. Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 

a) Naprosto spokojen/a. 

b) Mám občas problémy se spánkem. 

c) Mám často problémy se spánkem. 

d) Jsem zcela nespokojen/a
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Příloha 2 - Výukový materiál - Spánek a spánková hygiena 

Spánek a spánková hygiena 

David byl vždy milý, ve třídě oblíbený a chytrý student. Blížilo se období 

přijímacích zkoušek. David je nechtěl podcenit, protože se chtěl dostat 

na prestižní střední školu. Věděl, že bude potřebovat peníze na dojíždění, 

sehnal si tak brigádu. Po škole docházel na brigádu, kde končil v 20:00. 

Večer se učil dlouho do noci. Neodpočíval ani o víkendech. Neměl už čas 

ani na svůj oblíbený fotbal. Spal kolem 4 hodin denně. Takto to vedl už 

třetí měsíc. Začal být více nemocný, ve škole začal dostávat horší známky 

a kamarádi se s ním přestávali bavit. Nechápal, proč se horší jeho 

prospěch i společenské vztahy ve třídě, přestože dělá vše pro svůj úspěch. 

Co může být příčinou zhoršení prospěchu a vztahů vůči 

Davidovi? 

Spánkem trávíme přibližně třetinu svého života. Pouze pětina světové 

populace si dopřává zdravý spánek, po kterém se cítí osvěžena. Spánek 

je aktivní děj, kdy se pravidelně střídají fáze NREM (bez rychlých očních 

pohybů) a REM (s rychlými očními pohyby). 

Přínosy dvou spánkových fází: 

- NREM – regenerace organismu, produkce růstového 

hormonu, růst, obnova tkání, hojení ran, tvorba bílkovin, 

produkce pohlavních hormonů, snížení hladiny cukru v krvi, 

posílení imunity 

- REM – sny, fixace paměťových stop, snížení stresu a napětí 

Anežku zítra čeká čtvrtletní práce. Chtěla se učit až do noci. Maminka ji 

ale poslala spát. Anežka říkala: „Ale mami, já si nic nepamatuju!“ Na to 

maminka odpověděla: „Neboj, ono se to přes noc v hlavě uloží a ráno si 

na vše vzpomeneš.“ 

Souhlasíš s tvrzením maminky Anežky? 

?

. 

Zajímavosti: 

Neexistuje žádná 

závazná norma 

pro nezbytnou 

délku spánku. 

 

Lidé nejsou 

fyzicky stavěni na 

jeden souvislý 

spánek během 

dne. 

 

Zdřímnutí během 

dne snižuje 

krevní tlak, 

srdeční tep, 

zlepšuje náladu, 

paměť, snižuje 

počet chyb, 

zvyšuje 

pozornost. 

 

Nejvhodnější 

doba k zdřímnutí 

je mezi 14. a 16. 

hodinou. 

 

Během spánku je 

produkován 

melatonin. To je 

hormon, který 

potlačuje 

množení 

rakovinotvorných 

buněk. 

 

 

 

 

?

. 
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 Co mají lidé na obrázkách společného? 

 Co mohou v tomto stavu svým jednáním způsobit? 

Rizika nedostatku spánku: 

- zvýšení krevního tlaku, tím i zvýšení srdečních a cévních 

onemocnění (mozková příhoda, srdeční infarkt) 

- zvýšení rizika vzniku rakoviny 

- vyšší výskyt cukrovky 

- snížené libido, snížená hladina pohlavních hormonů 

- zvýšené ukládání tělesného tuku, vyšší výskyt obezity 

- vyšší výskyt vrásek, nedokonalostí na pleti, zarudnutí 

- snížená imunita 

- snížené racionální uvažování, sebeovládání, výkony 

- snížená kapacita paměti 

- zhoršené sociální dovednosti 

To, co děláme přes den, má vliv na to, jak spíme v noci. 

Desatero spánkové hygieny 

1. Pravidelnost – Pravidelnost uklidňuje, zatímco změny 

vyvolávají produkci stresových hormonů, čímž nabuzují 

organismus. Čím pravidelnější je struktura dne, tím lepší bude 

rytmus biologických hodin. Pravidelnost je třeba dodržovat i o 

víkendech a svátcích. 

2. Pravidelná fyzická aktivita – Pravidelný pohyb spánek 

prohlubuje. Spánek podpoří i pouhých 20 minut chůze. Cvičit 

bychom měli alespoň 6 hodin před ulehnutím, abychom 

nenarušili noční spánek. 

3. Lehká, dobře stravitelná večeře – Důležitá je pravidelnost 

stravy. Večeře by měla být lehká, abychom neměli problémy 

s usnutím. 

?

. 

Zajímavosti: 

Člověk, který 

nespal 20 hodin, 

má stejně 

zhoršené řidičské 

schopnosti jako 

člověk, který má 

v krvi 0,8 promile 

alkoholu. 

 

U dětí nedostatek 

spánku způsobuje 

hyperaktivitu a 

rozvoj ADHD. 

 

Přibližně z 80 % za 

spánkové 

problémy mohou 

špatné spánkové 

návyky. 

 

Podle výzkumů 

třetina lidí uvádí, 

že mají problém 

s usnutím, 

protože přemýšlí 

nad věcmi, které 

nestihli a musí je 

udělat. Vedeme 

hektický způsob 

života. 

 

Nejčastější 

příčinou 

nespavosti je 

neschopnost 

zarazit uhánějící 

myšlenky. 
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4. Omezit kofein – Kofein je obsažen v kávě, čajích, limonádách, 

energetických nápojích. Aby kofein neovlivňoval spánek, měli 

bychom se mu vyhnout již 10 hodin před ulehnutím. 

5. Omezit návykové látky – Alkohol i nikotin narušují spánkové 

vzorce a nejsou schopny vyvolat přirozený spánek. 

6. Omezit světlo – Světlo brání produkci melatoninu, což je 

hormon podporující spánek. Obzvlášť účinně proti spánku 

působí modré světlo, jenž vyzařují televize, počítače, tablety, 

chytré telefony. Doporučuje se alespoň 90 minut před 

ulehnutím nepoužívat nic, co by vydávalo modré světlo. 

7. Omezit hluk – Hluk narušuje spánek. 

8. Mít v ložnici vhodné prostředí ke spánku – Je doporučována 

teplota kolem 18°C. Prostor musí být větraný. Je třeba spát na 

pohodlné posteli. Noční prádlo by mělo být volné, aby 

nenarušovalo odvádění odpadních látek a nikde neškrtilo. 

9. Postel by měla sloužit pouze k milování a spánku – To 

znamená, že bychom v posteli neměli číst, koukat se na televizi, 

PC či do jiných komunikačních zařízení. 

10. Být v klidu – Před spaním bychom neměli řešit témata, která by 

nás mohla rozrušit. Doba před spaním by měla být doba 

zklidnění.  Kvalitní noc, kvalitní den  

 

 

 

Otázky a úkoly: 

1. Jaká pravidla spánkové hygieny porušuješ? 

2. Proč je spánek důležitý? 

3. Vytvoř myšlenkovou mapu na téma spánek. 

4. Pokus se některá pravidla spánkové hygieny zařadit 

do svého života. Pozoruj, zda se ti zlepšila kvalita 

tvého spánku. 

Zajímavosti: 

Pití velkého 

množství 

energetických 

nápojů způsobuje 

nevolnost, 

zvracení, průjmy, 

zvýšení srdečního 

rytmu, krevního 

tlaku a problémy 

s ledvinami. 

 

Hlavní příčinou 

narušení spánku 

dětí a 

dospívajících je 

používání 

komunikačních 

zařízení před 

spánkem. 

 

Kolem 

elektronických 

zařízení se nachází 

elektromagnetické 

pole, u kterého 

byla prokázána 

souvislost 

s leukémií a 

rakovinou. 

 

Je důležité si 

vytvořit asociaci, 

že v posteli se spí. 

Neměli bychom 

zde číst, koukat na 

filmy, brouzdat po 

internetu atd. 

 

 

?

. 


