
ABSTRAKT 

 

Název:  Mapování kontextu sedavého chování u vysokoškolských studentů 

Vojenského oboru 

Cíl práce: Cílem mé bakalářské práce je zmapovat sociální, environmentální a 

psychologické koreláty sedavého chování u vysokoškolských studentů 

Vojenského oboru s využitím metody event-based Ecological 

Momentary Assessment (okamžité posouzení v přirozeném prostředí na 

základě události) a sportovního náramku Fitbit v období jednoho týdne.  

Metodika: Jedná se o práci empiricko-teoretickou, při které byla data sbírána 

pomocí dotazníků. Výzkumný soubor byl složen z vojáků z povolání, 

zároveň také studentů oboru vojenské tělovýchovy při Fakultě tělesné 

výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Celkem se měření 

zúčastnilo 16 mužů v rozmezí ročníku narození 1995-2000 (20-25 let). 

Metoda sběru dat byly opakované dotazníky iniciované epizodou sezení. 

Dotazníky byly vyplňovány v průběhu sedmi dní pokaždé, když systém 

Health React, na základě zaslaných dat o pohybu a tepové frekvenci 

z mobilní aplikace Fitbit vyhodnotil, že se jedná o sedavé chování.  

Výsledky: Celkem bylo vyvoláno 360 dotazníků, z nichž na 293 účastníci 

zareagovali (81 %). Nejvíce epizod sezení bylo zaznamenáno v prostředí 

domácnosti (195/293, tj. 67 %), kde nejčastějšími aktivitami bylo 

sledování obrazovky za účelem zábavy (64/195, tj. 33 %) a dělání 

povinností spojených se školou (52/192, tj. 26 %). Tyto aktivity 

prováděli více jak z poloviny o samotě (sledování obrazovky za účelem 

zábavy – 33/64, tj. 52 % a dělání povinností spojených se školou – 33/52, 

tj. 65 %). Ve všedních dnech se účastníci cítili ve srovnání s víkendovými 

dny unavenější (3,4 ± 2,5 vs. 2,9 ± 2,3). Úroveň pociťované únavy se 

hodnotila na škále 0-10, kdy 0 byla žádná únava a 10 byla únava 

maximální. 

 



Závěr: Pomocí metody event-based Ecological Momentary Assessment 

jsme zjistili, že dvě třetiny epizod sedavého chování u 

vysokoškolských studentů probíhá v jejich domácím prostředí, a to 

zejména před obrazovkou.    
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