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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.    

Klíčová slova: EMA (Ecological Momentary Assessment), pohybová aktivita, 

sedavé chování, studenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Title:  Mapping the context of sedentary behavior of Military Field university 

students 

Objectives: The aim of my bachelor thesis is to map the social, environmental and 

psychological correlates of sedentary behavior of Military Field 

university students using the event-based Ecological Momentary 

Assessment method (immediate assessment in the natural environment 

based on a physical behavior event) employing Fitbit activity monitor. 

Methods: Empirical-theoretical methods were used and the data were collected 

with repeated electronic surveys during seven days. The study sample 

consisted of professional soldiers who were students of military 

physical education at the Faculty of Physical Education and Sport at 

Charles University in Prague. A total of 16 men born between 1995 - 

2000 participated in the assessment (20-25 years). The surveys were 

triggered by sedentary episodes lasting at least 30 minutes that were 

detected by Fitbit activity monitor. Each survey consisted of five 

branched questions about the place, activity, other people, and feeling 

of fatigue related to the episode of sitting. 

Results: A total of 360 surveys were triggered, of which 293 were responded (81 

%). Most episodes of sitting were recorded at home (195/293, i.e. 67 

%), where the most common activities included watching the screen for 

entertainment (64/195, i.e. 33 %) and doing school-related duties 

(52/192, i.e. 26 %). In most cases, these activities were performed alone 

(watching the screen for entertainment - 33/64, i. e. 52 % and doing 

school-related duties - 33/52, i. e. 65 %). On weekdays, participants felt 

more fatigued compared to the weekend days (3.4 ± 2.5 vs. 2.9 ± 2.3). 

The level of fatigue experienced was assessed on the 0-10 scale, when 0 

was no fatigue and 10 was maximum fatigue. 



 
 

Conclusion: Using event-based Ecological Momentary Assessment method, we 

determined that two thirds of sedentary episodes of university students 

happened at their homes and majority of them were screen-based. 

Key words: EMA (Ecological Momentary Assessment), physical activity, sedentary 

behavior, students  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

BMR   basal metabolic rate (bazální metabolismus) 

ČR   Česká republika 

ebEMA    event-based Ecological Momentary Assessment 

EE   energy expenditure (energetický výdej) 

EMA    Ecological Momentary Assessment 

FTVS    Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HAIE    Healthy Aging in Industrial Environment 

HR    Health React 

kcal   kilokalorie 

kg   kilogram 

kj   kilojoule 

KVO   kardiovaskulární onemocnění 

MET     metabolický ekvivalent 

min   minuta 

ml   mililitr 

např.    například 

O2   kyslík 

PA     physical activity (pohybový aktivita) 

PI   pohybová inaktivita 

SB     sedentary behaviour (sedavé chování) 

SBRN   Sedentary Behaviour Research Network 

SD     směrodatná odchylka 



13 

 

SF   srdeční frekvence 

RMR   resting metabolit rate (klidový metabolismus) 

TEF   termický efekt potravy 

tj.   to je 

tzn.    to znamená                                          

tzv.     tak zvaný 

tzv.    takzvaně  

UK     Univerzita Karlova 

vs.   versus (vyjadřuje kontrast, srovnání nebo opozici) 

VO     Vojenský obor 

VT     vojenská tělovýchova 

WHO   World Health Organization 
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1 ÚVOD 

Existují důkazy, že pohybová aktivita (PA) z dlouhodobého hlediska pozitivně 

ovlivňuje fyzické i psychické zdraví. Je tedy zřejmé, že je důležitá pro vytvoření a 

udržování kvality našeho života. Každý by měl brát PA jako každodenní nebo alespoň 

týdenní rutinu v průběhu svého života. Její úroveň se může v průběhu dne, vlivem 

událostí měnit, z důvodu únavy nebo vyčerpání.  Pokud ale aktivita výrazně klesne a 

jedinec se nedostane po delší dobu do kontaktu s fyzickou námahou, jeho kondice se 

bude snižovat a zdravotní výhody mohou zcela vymizet. Proto je pravidelný pohyb 

v našem životě tak důležitý. Vysokoškolští studenti jsou významnou částí dospívající 

populace, protože se připravují vzděláváním na budoucí pracovní pozici (např. učitel, 

lékař nebo manažer), díky které mohou ovlivnit životní styl určitých skupin a napomoci 

ke zvýšení pohybové aktivity.  

V poslední době rostou obavy nad tím, v jak velké míře má sedavý způsob života 

a klesající úroveň pohybové aktivity vliv na naše zdraví. S vývojem dnešní společnosti 

se zvyšuje počet aktivit, které je možné provádět vsedě, např. sledování televize, trávení 

volného času u počítače, či hraní videoher. Toto chování můžeme považovat za sedavé. 

Tremblay et al. (2017) definuje sedavé chování (SB), jako veškeré chování při bdění, 

kdy je energetický výdej (EE) ≤1,5 násobku metabolického ekvivalentu (MET), při 

sezení a vleže nebo při přechodu mezi těmito polohami. 

Chování většiny dospělých lidí je výsledkem vývoje v pozdním dospívání a rané 

dospělosti, kdy dochází k největším životním změnám spojeným se stěhováním od 

rodiny do vlastního bytu či na vysokoškolskou kolej.  Právě v tomto období výrazně 

klesá jejich PA a dochází k rozvoji obezity a nadváhy, které mají vážné zdravotní 

důsledky v oblasti fyzické, psychické i sociální.  

Proto je důležité studovat SB u vysokoškolských studentů a mapovat jeho kontext, 

který nám může pomoci v návrhu nových intervencí, a tak alespoň částečně zamezit 

v rozvoji obezity u výše zmíněné populace. 

Je klíčové, aby odhalování kontextu sezení probíhalo opakovaně a v reálném čase, 

což znamená několikrát za den a s jeho co nejpohotovějším popisem. To nám umožní 

kombinace objektivního (akcelerometry, inklinometry, Actigraphy) a subjektivního (self 

report, dotazníky) měření. 
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Při mapování kontextu sezení budu vycházet z metody Ecological Momentary 

Assessment (EMA) - okamžité posouzení v přirozeném prostředí. Metoda EMA je 

jednou z metod shromažďující aktuální informace o pohybové aktivitě, chování a 

emocionálních stavech daného jedince v jeho přirozeném prostředí. Ke shromažďování 

dat lze využít poznámkový blok nebo právě mobilní telefon, proto je využití této 

metody mezi vědci čím dál oblíbenější.  

Dříve se dotazníky vyvolávaly spíše náhodně nebo v předem určeném čase, ale 

nynější, vyspělejší technologie nám umožňuje propojit metodu EMA se serverem, který 

posílá dotazníky účastníku měření přímo na jeho chytrý telefon, na základě předem 

stanovených pravidel pro jejich vyvolání. Tuto metodu nazýváme event – based  

Ecological Momentary Assessment (ebEMA) – okamžité posouzení v přirozeném 

prostředí na základě události.  Pomocí této metody budu provádět svůj výzkum. Metoda 

ebEMA nám umožňuje téměř okamžitou odpověď na dotazník iniciovaný epizodou 

sezení, a díky tomu dobře poodkrýt jeho kontext. 

Cílem mé práce je tedy zmapovat sociální, environmentální a psychologické 

koreláty sedavého chování u vysokoškolských studentů Vojenského oboru (VO) s 

využitím metody ebEMA a sportovního náramku Fitbit v období jednoho týdne. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V první části této kapitoly se věnuji konstruktu pohybového chování a vymezuji 

dílčí pojmy, kterými jsou PA a SB. Druhá část je pak zaměřená na metodu EMA. 

 

2.1 Pohybové chování 

Základním zdrojem a předpokladem pro optimální fungování člověka je zdraví, 

které je projevem harmonicky vyváženého tělesného a duševního stavu člověka. 

Zatímco v minulosti bylo zdraví determinováno převážně vlivem biologických 

zákonitostí, v současnosti je stále zřetelněji podmíněno sociálními faktory. Zdraví nelze 

získat jako geneticky daný neměnitelný stav. Genetický základ je jen biologickým 

potenciálem, který se může vyvíjet pozitivním nebo negativním směrem. Jedním z 

prioritních úkolů, který stojí v průběhu života před každým člověkem, je péče o své 

zdraví (Bendíková, 2016, s. 281–286). 

Významnou roli v péči o zdraví hraje také dostatečná PA, která má příznivý vliv v 

prevenci zdravotních problémů, a pozitivní dopady na fyziologické a psychické funkce 

jednotlivců (Cinglová, 2002, s. 40). Pohybovou aktivitu lze zařadit do komplexnějšího a 

nadřazenějšího konceptu tzv. pohybového chování (Obrázek 1). Pohybové chování lze 

rozdělit na aktivní formu, kam spadá již zmíněná PA, a na SB, přičemž u obou je 

respektován smíšený multifaktoriální vliv řady faktorů (prostředí a fyziologické, 

psychologické a sociální faktory). K sedavému chování je přidružen i spánek, jehož 

vztah vzhledem ke zdraví je považován za variabilní (Gabriel et al., 2012, s. 11–18).   

Autoři Mužík a Krejčí (1997) považují pohyb za základní výrazový prostředek 

člověka, který tímto způsobem vyjadřuje své pocity, náladu a jedná se tak o prvotní 

formu prastaré lidské komunikace. Hanke (1997, s. 13) uvádí, že "pohyb je výrazem 

celku člověka”. Dále autor ve své publikaci uvádí: „I když se organismus nachází ve 

zdánlivém klidu, pohybuje se prostřednictvím dýchání (dýchacích pohybů), oběhů krve 

nebo tlukoucího srdce.“ 
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Obrázek 1: Koncepční rámec PA jako komplexního a multidimenzionálního chování (Gabriel et al., 2012) 

 

Otázky tělesné zdatnosti ve vztahu ke zdraví jsou na počátku našeho tisíciletí 

jedním z nejaktuálnějších problémů moderní společnosti. Dle Stackeové a Dobrého 

(2009, s. 39–40) jde o “souhrn bazálních, zdraví podporujících a sportovních 

pohybových aktivit v určité časové jednotce (doba pobytu ve škole, doba mimo školu, v 

rodině, vyučovací hodina, školní přestávky apod.). Pravidelné provádění pohybových 

aktivit v doporučeném objemu označujeme jako trvalou pohybovou aktivitu”. Trvalá PA 

je považována za jeden z nejdůležitějších faktorů zdraví člověka v kterémkoliv věku. 

 

2.2 Význam pohybové aktivity  

Jeden z nejtypičtějších projevů živého tvora je pohyb, jenž je bezprostředně spjat i 

s vývojem člověka. PA patří mezi základní faktory ovlivňující proces růstu a vývoje, 

myšlení, fyzickou výkonnost, schopnost podávat další výkony ve zdraví i v nemoci 

(Bunc, 2006, s. 86–87). Už v historii byla vnímána PA nejen jako základní předpoklad 

přežití, ale plnila i důležitou sociální funkci a upevňovala kolektiv (Grexa, 2007, s. 9) 

Pohybovou aktivitu definoval Frömel, Novosad a Svozil (1999, s. 132) jako 

“jakýkoli pohyb těla vytvářený kosterními svaly, který má za následek kalorický výdaj“. 

Zahrnuje všechny typy pohybů a přispívá k celkovým výdajům energie. Definice byla 
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následně ještě upravena Světovou zdravotnickou organizací WHO (2003) na “jakýkoli 

pohyb těla způsobený kontrakcí kosterního svalu, který zvyšuje energetické výdaje nad 

bazální úroveň“. Jedná se o činnosti, které jsou součástí našeho každodenního života a 

řadím mezi ně jídlo, chůzi, zaměstnání, domácí práce, aktivity zaměřené na zlepšení 

zdravotního stavu, zlepšení a udržení kondice. V současnosti se setkáváme však s 

minimalizací těchto aktivit, ačkoli je prokázáno, že PA vede k hodnotnějšímu životu a 

nižším rizikům vzniku civilizačních onemocnění. Pasivita v této oblasti se projevuje 

nejen v rámci zvýšeného rizika těchto onemocnění, ale působí nepříznivě i na 

psychickou stránku člověka (WHO, 2003).  

Výraz „pohybová aktivita“ by neměl být zaměňován s „cvičením“, což je 

podkategorie pohybové aktivity, která je plánovaná, strukturovaná, opakující se a jejím 

cílem je zlepšit nebo udržet jednu nebo více složek fyzické zdatnosti. Naopak PA může 

být také neplánovaná, nestrukturovaná, náhodná a bezúčelná, prováděná z mnoha 

důvodů. 

PA je složka s největší variabilitou v denní energetické spotřebě jedince. Denní 

energetická spotřeba jedince je pak hodnota součtu vlastní pohybové aktivity, bazálního 

(základního) metabolismu a energie spotřebované tělem během trávení potravy (Hunt, 

2003, s. 96–105). 

 

2.3 Vliv pohybové aktivity na psychické a fyziologické funkce 

Existuje velké množství studií prováděných na lidech i na pokusných zvířatech, 

které dokládají, že fyzická aktivita, zejména aerobní trénink, lidem přináší pozitivní vliv 

na fyziologické a psychické funkce. PA je důležitým nástrojem veřejného zdraví 

používaným při léčbě a prevenci různých fyzických chorob, jakož i při léčbě některých 

psychiatrických onemocnění, jako jsou depresivní a úzkostné poruchy. Je však 

prokázáno, že kromě příznivých účinků může být fyzická aktivita spojena také s 

narušeným duševním zdravím, které souvisí s poruchami, jako je „nadměrné cvičení“ a 

„syndrom přetrénování“ (Kalman, Hamřík, Pavelka, 2009). 
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2.3.1 Psychika 

Pohyb má prokázané pozitivní účinky na naši psychiku, ovlivňuje naše emoce a 

mnoho psychologických problémů může být zvládnuto a léčeno právě pohybovou 

aktivitou. Díky pravidelné aktivitě je snižován psychický stres, je zvyšována sebedůvěra 

a sebeúcta, pozitivně ovlivňuje životní návyky, výživu a vnímání sebe samých. 

Podporuje mentální činnosti, zlepšuje adaptaci na stres, na pracovní zatížení i 

mimopracovní aktivity. Také výrazně přispívá k lepšímu spánku, snižuje výskyt depresí 

a úzkosti, neboť podporuje duševní svěžest a vitalitu (Bartůňková, 2006, s. 214–216). 

U fyzicky aktivního jedince dochází k vyšší produkci některých nervosvalových 

přenašečů a modulátorů, jenž snižují bolest, zlepšují náladu a přinášejí člověku pocit 

radosti. Jedná se o endorfiny a enkefaliny, jejichž hladina se začíná zvyšovat po 15 až 

20 minutách aktivního pohybu (Bartůňková, 2006, s. 214).  

 

2.3.2 Kardiovaskulární systém 

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtnosti na celém světě. 

Velkému počtu předčasných úmrtí však lze zabránit přijetím vhodných preventivních 

opatření, mezi které je řazena i fyzická aktivita. 

Je prokázáno, že pravidelným cvičením je snižován klidový srdeční rytmus a 

krevní tlak. Dochází k fyziologické srdeční hypertrofii a u zátěže vytrvalostního 

charakteru se hlavně u mladších jedinců zvyšuje systolický objem a minutový objem 

srdeční (Bartůňková, 2006, s. 62). 

Vlivem pravidelné PA se zlepšuje činnost práce srdce, snižují se nároky 

myokardu na kyslík a energetické zdroje a dochází ke zvýšené kontraktilitě a 

výkonnosti srdečního svalu (Skinner, 2001, s. 211–214). 

 

2.3.3 Kostní a svalová tkáň 

Pravidelná fyzická zátěž je stěžejní i při stavbě a udržování zdravých kostí. 

Zároveň také vede k prevenci osteoporózy, která se často vyskytuje ve stáří a je spojena 

se slabými a křehkými kostmi, jenž následně vedou k většímu riziku zlomenin  

(Bartůňková, 2006, s. 179).  
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Díky pohybové aktivitě udržujeme optimální poměr mezi svaly a tuky v 

organismu, dochází k rozvoji svalové soustavy. Pohybem se zlepšuje i svalové napětí a 

koordinace pohybu, tím se snižuje výskyt bolestivých a kloubních obtíží (například 

vymknutý kotník). Díku pevnému svalstvu jsme schopni správného držení těla (WHO, 

2015). 

 

2.3.4 Dýchací systém 

V rámci dýchacího systému dochází za pomoci fyzické aktivity ke změnám v 

mnoha parametrech. S vytrvalostním tréninkem se zvyšuje objem a kapacita plic. 

Zvyšuje se i průtok krve plícemi a ty tak mohou dodávat do krve více kyslíku. 

Pravidelné cvičení pomáhá předcházet chronickým onemocněním plic, mezi které je 

řazeno astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (Bartůňková, 2006, s. 86) 

 

2.3.5 Trávicí systém a metabolismus 

Fyzická aktivita je v rámci gastrointestinálního traktu rozporuplná a je závislá na 

intenzitě tréninku. Při obtížném cvičení se mohou vyskytovat dočasné obtíže, jako je 

pálení žáhy, bolest na hrudi, nevolnost, zvracení, křeče v břiše, bolesti na boku a 

průjem.  

Prokázány byly i pozitivní dopady pohybu, kterými je prevence před rakovinou 

tlustého střeva, cholelitiázou a divertikulární chorobou. Dalším pozitivem pohybu je 

zlepšení motility a snížený výskyt lidí trpící zácpou (Bartůňková, 2006, s. 113).  

Zlepšení se projevuje také v oblasti vyšetření krevních lipidů, dochází ke zvýšení 

koncentrace HDL (high density lipoproteins), který přejímají cholesterol z periferních 

tkání a umožňuje jeho transport do jater. Tím zajištuje optimální bilanci cholesterolu v 

lidském těle a brání jeho hromadění v tkáních (Skinner, 2001, s. 211–214). U aktivních 

lidí je pozorována také zvyšující se glukózová tolerance cestou zvýšení citlivosti 

cílových orgánů na inzulín, zejména u svalů a tukové tkáně. Klesá klidová produkce 

inzulínu. 
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2.4 Doporučené hodnoty pohybové aktivity 

Doporučení PA se odlišuje dle cíle, kterého chce daný jedinec dosáhnout. Odlišné 

je u sportovce, který chce zvýšit svoji fyzickou zdatnost, jiné je obecné doporučení pro 

zdraví jako prevence civilizačních onemocnění, jiné u obézního, jehož cílem bude 

redukce hmotnosti, a jiné u pohybové aktivity, která jsou součástí terapie různých 

chorob. 

Nejznámější a nejpoužívanější doporučení v rámci České republiky vychází z 

doporučení WHO a je určené pro zdravé dospělé ve věku 18 až 65 let. Dle Světové 

zdravotnické organizace se doporučuje jako cíl dosáhnout 30 minut PA střední intenzity 

5x týdně nebo alespoň 20–25 minut PA vysoké intenzity 3x týdně (Zpráva o zdraví 

obyvatel ČR 2014, s. 100). Je nezbytné si uvědomit, že tato doporučení jsou doplňkem 

k rutinním aktivitám každodenního života, které mají obvykle mírnou intenzitu nebo 

trvají méně než 10 minut. 

Publikace „Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku" definuje 

doporučené hodnoty PA takto: „Tělesnou aktivitu je nutno podporovat ve všech 

věkových skupinách, od dětí až po starší osoby; všechny pacienty a jedince s vysokým 

rizikem je nutno vybízet k tomu, aby bezpečným způsobem zvyšovali svou tělesnou 

aktivitu až na hodnotu zajišťující nejnižší riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění, 

KVO. I když cílem je dosáhnout minimálně 30 minut fyzické aktivity většinu dní v týdnu, 

i mírnější aktivita je spojena se zlepšením zdraví. Zdravým jedincům je třeba radit, aby 

si zvolili příjemné formy fyzické aktivity, které by vhodným způsobem zapadaly do jejich 

každodenních aktivit, ideálně v délce 30 až 45 minut, 4krát až 5krát týdně na úrovni 60–

75 % průměrné maximální srdeční frekvence." (Prevence kardiovaskulárních 

onemocnění, 2005, s. 216) 

Jedním z nejjednodušších a nejdostupnějších způsobů měření PA je podle četnosti 

kroků, které člověk denně absolvuje. Měření probíhá pomocí krokoměru, nebo 

akcelerometru připevněného u boku, nebo zabudovaného do sportovních hodinek či 

mobilních telefonů. Tento způsob měření je pak často využíván při výzkumech 

pohybové aktivity populace nebo slouží jako motivace k pohybu pro jednotlivce.  

Sigmundovi (2011) uvádí, že lidé vykonávající alespoň 10 000 kroků denně s 

vysokou pravděpodobností splní i doporučení k realizaci PA pro podporu zdraví. 

Z hlediska počtu kroků za den je výše uvedená cifra nejobecnějším a nejrozšířenějším 
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doporučením PA (Hatano, 1993). Tudor-Locke a Basset (2004) vzhledem 

ke zmíněnému doporučení, navrhli jednoduché hodnocení PA (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1: Klasifikace pohybové aktivity vzhledem k počtu kroků/den (upraveno 

dle Tudor-Locke a Basset, 2004) 

 

2.5 Energetická bilance 

Energetická bilance je poměr mezi příjmem a výdejem energie. K zajištění 

správné funkce všech životně důležitých pochodů je nezbytná neustálá dodávka energie, 

přijaté ve formě stravy. Dodávaná energie nahrazuje spotřebované energetické zásoby, 

nebo je přímo přeměněna na potřebnou energii (Konopka, 2004, s. 23). Důležité je, aby 

při udržení stálé tělesné hmotnosti byla zachovávána rovnovážná energetická bilance, 

kdy příjem energie je v rovnováze s jejím výdejem. Je však možné, že jeden z těchto 

dějů převažuje, ale zdravý organismus je krátkodobě schopen tyto změny hbitě 

regulovat, aniž by došlo k výkyvu hmotnosti. Tato regulace probíhá s pomocí aktivace 

mechanizmu, jenž ovlivňují příjem potravy a energeticky výdej. Z historického hlediska 

se člověk častěji setkával s nedostatkem potravy a deficitem energie, a proto 

mechanismy regulující pokles hmotnosti chrání organismus mnohem účinněji 

(Konopka, 2004, s. 24).  

U geneticky predisponovaných1 jedinců je regulace energetické bilance porušena. 

Buď již na úrovni příjmu potravy anebo při energetickém výdeji a spalování živin. 

Působí-li však pozitivní energetická bilance dlouhodobě, tukové zásoby se zvyšují i u 

zdravých jedinců.  

                                                           
1 Náchylných ke vzniku závad v chování a prožívání, resp. poruch či nemocí. 

Úrovně PA Počet kroků/den 

Sedavý způsob života <5 000 kroků/den 

Málo aktivní 5 000–7 499 kroků/den 

Částečně aktivní 7 500–9 999 kroků/den 

Aktivní ≥10 000 kroků/den 

Vysoce aktivní >12 500 kroků/den 
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K tomuto zvyšování tukových zásob nepřispívá ani současný způsob života, kdy 

mají lidé přístup k energeticky bohaté, avšak co se nutričních hodnot týče, velmi chudé 

stravě. Tato strava v kombinaci s prudkým poklesem fyzické aktivity naznačuje, že 

dochází u většiny takto stravujících se lidí ke vzniku pozitivní bilance a ukládání 

přebytečné energie do tukových zásob a následně ke zvyšování tělesné hmotnosti 

(Svačina et al., 2010, s. 384–385). Svačina et al. dále uvádí, že právě nepoměr mezi 

příjmem a výdejem energie je hlavní příčinou nadváhy a obezity u téměř 95 % jedinců.  

Pokud se zaměříme na energetické zásoby v těle každého dospělého jednotlivce, 

tak jsou tyto zásoby poměrně veliké. Kudlová (2009, s. 104–110) ve své publikaci 

uvádí, že doporučený příjem energie pro průměrného obyvatele ČR je 9500 kJ (2300 

kcal). Velkou roli zde pak samozřejmě hraje i pohlaví, věk, fyzická aktivita, zdravotní a 

fyziologický stav, například těhotenství nebo kojení. 

 

2.6 Výdej energie 

Lidský organismus nevyžaduje energii pouze na pohybovou aktivitu, ale energie 

je vydávána, i když spíme, neboť všechny děje probíhající v našem těle potřebují 

energii. Pojem energetický výdej znamená takové množství energie, které lidské tělo 

spotřebuje za celý den. Jedná se o součet základních komponent:  

• bazální metabolismus, 

• energie uvolňující se ve formě tepla po příjmu potravy (tzv. termický efekt potravy, 

TEF), 

• energie nutná pro termoregulaci, 

• energie potřebná k práci (fyzické i duševní) (Holeček, 2006, s. 80). 

 

Pokud se zaměříme přímo na SB, bazální metabolismus tvoří asi 60 %, termický 

efekt potravin 10 %, termoregulace bude vyžadovat asi 10 % a fyzická aktivita 20 % z 

celkového denního energetického výdeje (Holeček, 2006, s. 80).  
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2.6.1 Bazální metabolismus 

Bazální metabolismus (BMR = Basal Metabolic Rate) je označován jako 

minimální stupeň aktivity metabolického systému lidského organismu. V praxi to 

znamená, že bazální metabolismus je výdej energie, který tělo spálí při minimální 

tělesné zátěži (v klidu). Je to takové množství energie, které potřebuje každý lidský 

organismus na přežití, tedy na pokrytí základních funkcí a procesů (dýchání, trávení, 

regulování tělesné teploty apod.) a tím i udržení homeostázy a stability vnitřního 

prostředí (Trojan, 2003, s. 405–407).  

Každý člověk má hodnoty výdeje energie bazálního metabolismu jiné, a to 

zejména kvůli různým tělesným specifikům, mezi které patří pohlaví, věk, tělesný 

povrch, množství aktivní tělesné hmoty, tělesná teplota, hormonální vlivy, nemoc, 

genetické faktory, klima, výživový stav jedince, těhotenství a menstruace (Trojan, 2003, 

s. 405–407). Hodnoty výdeje energie se většinou pohybují od 6270 kJ (1500 kcal) do 

7500 kJ (1800 kcal). Významný rozdíl je i v rámci pohlaví, kdy mužský bazální 

metabolismus vykazuje asi o 5–10 % vyšší hodnotu než ženský a to zejména z toho 

důvodu, že ženy mají nižší podíl svalové hmoty a vyšší podíl tuku. „Energetická 

potřeba ve staří klesá v závislosti na změnách složení těla, tělesné aktivity a funkčních 

schopností organismu. Rozdíl mezi bazální energetickou potřebou v mládí a v seniu činí 

200 kcal/den, v případě energie spotřebované na denní aktivity je tento rozdíl mnohem 

výraznější a činí 400–500 kcal/den“ (Jurášková et al., 2007, s. 443). 

Při měření bazálního metabolismu jsou dodržovány přísné podmínky, kdy je 

nutné, aby osoba byla bdělá, v celkově klidném stavu a nervový systém nebyl 

stimulován. U člověka je bazální metabolismus definován při těchto podmínkách: 

• nalačno (16 hodin bez příjmu potravy, 36 hodin bez příjmu bílkovin, které mají 

výrazný specifický dynamický efekt), 

• indiferentní teplota (20–22 stupňů oblečený, 30 stupňů neoblečená), kterou 

organismus subjektivně nepociťuje ani jako teplo ani jako chlad, objektivně se ani 

nepotí ani netřese od chladu, 

• při tělesném a duševním klidu (Trojan, 2003, s. 407–415). 
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Hodnota BMR klesá ve spánku asi o 10 % a při dlouhodobém hladovění může 

klesnout až o 40 %. Za těchto podmínek metabolický obrat nazýváme jako minimální 

metabolický obrat.     

Je důležité však poznamenat, že podmínky pro stanovení bazálního metabolismu 

jsou přísné a u řady nemocných je nelze dodržet. Z tohoto důvodu je častěji stanovován 

„klidový energetický výdej“. Tyto hodnoty nám udávají energetický výdej osoby 

v tělesném klidu a nejméně 2 hodiny po posledním jídle. Jsou asi o 10 % vyšší než 

hodnoty BMR (Holeček, 2006, s. 61). 

 

2.6.2 Klidový metabolismus 

S pojmem klidový metabolismus, nebo také klidový energetický výdej, se v praxi 

setkáváme častěji než s metabolismem bazálním a jedná se o energetický výdej člověka, 

který je v naprostém tělesném a duševním klidu. Klidový metabolismus (RMR = 

Resting Metabolit Rate) je přibližně o 10 % vyšší než bazální metabolismus. 

Vyjadřuje metabolické nároky organismu v kteroukoliv denní dobu. Měření musí 

být prováděno po 30 minutovém klidu na lůžku, nejméně 2 hodiny po jídle v tepelně 

indiferentním prostředí. U ambulantních pacientů a u zdravých lidí musíme ke změřené 

hodnotě připočítat 60–70 %, aby množství energie odpovídalo energetickým potřebám 

organismu při běžné fyzické aktivitě (Svačina, 2010, s. 384–385).  

 

2.6.3 Pracovní metabolismus 

Pracovní metabolismus je další důležitou součástí denní energetické bilance. Je 

zde započítán výdej energie při jednotlivých pohybových aktivitách. Výdej této energie 

je v každodenním životě vyšší než za klidových podmínek a významnou roli zde hraje 

především intenzita a doba trvání jednotlivých činností. 

Do pracovního metabolismu nezapočítáváme pouze cvičení, ale patří sem i třes, 

posturální kontrola a obecný pohyb. Z toho vyplývá, že člověk, který preferuje sedavý 

způsob života je značně okrádán o tuto část energetického výdeje (Hill et al., 2013, s. 

111–115).  
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2.7 Metabolický ekvivalent 

Metabolický ekvivalent, zkráceně MET, je jednotka, která odhaduje množství 

energie spotřebované tělem během pohybové aktivity ve srovnání s klidovým 

metabolismem. Jednotka je standardizovaná, takže se může vztahovat na lidi s různou 

tělesnou hmotností a porovnávat námahu potřebnou pro různé činnosti. Zároveň 

nezohledňuje skutečnost, že někteří lidé mají vyšší úroveň kondice než ostatní (What 

Are METs, and How Are They Calculated?, 2005). 

Měkota a Cuberek (2007, str. 64) uvádí, že: „jeden MET vyjadřuje klidový výdej 

energie, je to množství kyslíku, které spotřebuje organismus v klidu (v nečinném sedu) 

za 1 minutu (přibližně 3,5 ml O2 · kg-1 · min-1 )“. 2 METs odpovídají dvakrát vyššímu 

výdeji energie za minutu než v klidu. Počet spálených kalorií za minutu závisí na 

tělesné hmotnosti. Čím je tělo těžší, tím větší je během dané činnosti spotřeba kyslíku a 

tím se zvyšuje i hladina MET. Výzkumníci, kteří sledovali spotřebu kyslíku ve svalech 

lidí vykonávajících různé pohybové činnosti, dokázali k těmto činnostem přiřadit i 

přibližné hodnoty MET (Tabulka 2). Tyto hodnoty vycházejí z osoby o váze 70 kg 

(What Are METs, and How Are They Calculated?, 2005). Pate et al. (1995) rozdělují 

intenzitu pohybové aktivity do třech pásem uvedených v tabulce níže. 

Tabulka 2: Vyjádření hodnoty MET k uvedeným činnostem (osoba o váze 70 kg) 

Light < 3.0 METs Moderate 3.0. - 6.0 

METs 

Vigorous > 6.0 METs 

Sezení u stolu: 1.3 Domácí práce (úklid): 3.5 Chůze velmi rychlým 

tempem (7.2 km/h): 6.3 

Sezení, stolní hry: 1.5 Silový trénink (lehké 

váhy): 3.5 

Jízda na kole 19.2 – 22.4 

km/h: 8 

Stání u stolu: 1.8 Golf: 4.3 Kruhový trénink (s 

minimálním odpočinkem): 

8 

Pomalé procházení: 2.0 Svižná chůze (5.6 – 6.4 

km/h): 5 

Práce s lopatou: 8.5 

Mytí nádobí: 2.2 Silový trénink (těžké váhy): 

5 

Tenis: 9 

Hatha Jóga: 2.5 Práce na zahradě: 5 Fotbalový zápas: 10 

Rybaření (sezení): 2.5 Plavání: 6 Běh (11.2 km/h): 11.5 

 

Do PA vysoké intenzity řadíme např. běh, rychlou jízdu na kole nebo velmi 

rychlou chůzi. Projevuje se vysokou intenzitou dýchání, pocením a razantním zvýšením 

SF. Během realizace takto obtížné PA se energetický výdej znásobí klidně až 6krát nad 
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úroveň klidového metabolismu (6 METs). Do PA střední intenzity řadíme např. silový 

trénink, plavání nebo práci na zahradě. Při provádění tohoto typu PA se energetický 

výdej pohybuje zhruba na hranici 3 METs. Frekvence dýchání je o něco vyšší než 

v klidu, SF je zrychlená a jedinec se dostává do stavu, kdy vnímá subjektivní pocit 

zahřátí organismu (Haskell et al., 2007). Strath et al. (2013) klasifikuje intenzitu PA do 

pěti pásem uvedených v Tabulce 3.  

 

Tabulka 3: Pásma intenzity zatížení (upraveno dle Strath et al., 2013) 

Pásmo intenzity zatížení Hodnota v MET 

Sedavé ≤ 1,5 

Mírná intenzita 1,6 – 2,9 

Střední intenzita 3,0 – 4,9 

Vysoká intenzita 5,0 – 6,9 

Velmi intenzivní ≥ 7,0 

 

2.8 Sedavé chování 

S rozvojem společnosti vzrůstá i počet činností, jež lze provádět vsedě, což má za 

následek nárůst SB. Dalo by se tedy říci, že se jedná o jev vyskytující se u konzumní 

technologicky vyspělé a materiálně bohaté společnosti, ve které se snižuje potřeba 

fyzické námahy a tím klesá i interval pravidelné PA v každodenním životě lidí (Sekot, 

2015 s. 13). Stejskal (2004) definuje sedavý životní styl jako nedostatek tělesného 

pohybu jak v zaměstnání, tak i během volného času. Příkladem mohou být i manuálně 

pracující lidé, kteří se dnes pohybují v zaměstnání méně, než tomu bylo před několika 

desítkami let. Redukce PA je často přenesena i do volného času, kdy se díky 

psychickému vypětí a nedostatku pohybu v zaměstnání sníží aktivita jedince natolik, že 

volí raději formu odpočinku u televize, než fyzickou aktivitu. Také je psychicky stres 

často řešen zvýšeným příjmem potravin a to nejčastěji ve večerních hodinách. To 

rovněž přispívá k většímu prohloubení energetické nerovnováhy, která posléze 

způsobuje poruchy tělesného a duševního zdraví. 

Tremblay et al. (2017) definuje SB, jako veškeré chování při bdění, kdy je EE 

≤1,5 násobku metabolického ekvivalentu (MET), při sezení a vleže nebo při přechodu 
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mezi těmito polohami. Organizace International Society of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity a Sedentary Behaviour Research Network (SBRN) aktuálně 

ustanovila výše zmíněnou definici za oficiální vyjádření tohoto pojmu. Současně byla 

také doporučena odborným časopisům k její akceptování a užívání. Rovněž i časopisům 

bylo doporučeno, aby tuto definici požadovali od autorů publikujících své články.  

Mezi běžné SB patří sledování televize, hraní videoher, používání počítače 

(souhrnně nazývané „čas u obrazovky“, anglicky screen time), řízení automobilů, čtení, 

atd. Tyto sedavé aktivity jsou však často také spojeny s nízkou konzumací ovoce a 

zeleniny, naproti tomu zvýšenou konzumací „rychlého občerstvení“, slazených a 

energetických nápojů. Není tedy překvapením, že toto chování vede následně k nadváze 

až obezitě u mužů i žen.  

SB je epidemií současné doby, jenž zasahuje a výrazně ovlivňuje životní styl 

většiny lidí žijících v ekonomicky vysoce rozvinutých zemích, nazývané též země 

vyspělé. SB má významný dopad na zdravotní stav jedinců. U těchto jedinců nacházíme 

zvýšené riziko diabetes mellitus2, metabolického syndromu3, rakoviny, 

kardiovaskulárních poruch, atd.  

V roce 2015 byla provedena studie, která měla zjistit výskyt sedavé doby v 27 

evropských zemích, a výsledky ukázaly, že průměrný denní čas hlášený sezením byl 

316 minut denně v roce 2002, 312 minut denně v roce 2005 a 292 minut denně v roce 

2013 (Milton, 2015). V současné době mladí lidé tráví SB 4 až 8 hodin denně, ačkoliv 

je doporučováno, aby sledování televize nepřesáhlo 2 hodiny za den (Sigmund, 

Sigmundová, 2011). 

 

2.8.1 Metoda objektivního a subjektivního měření 

PA a SB lze měřit různými způsoby. Jorgensen et al. (2009, s. 123–132) rozděluje 

monitorování PA a SB na objektivní a subjektivní měření. Mezi objektivní metody 

náleží řada různých přístrojů, které dokáží sledovat a měřit tepovou frekvenci, počty 

kroků, spotřebu kalorií, atd. Dnes se používají hlavně pedometry, akcelerometry, fitness 

náramky, chytré telefony a chytré hodinky. Kromě objektivních metod existují také 

subjektivní metody, mezi které patří pozorování, dotazník a rozhovor. 

                                                           
2 Choroba z nedostatku inzulinu (cukrovka). 
3 Soubor rizikových změn v těle, které při souběžném výskytu zvyšují riziko srdečních a cévních chorob 

včetně infarktu a mrtvice, diabetu 2. typu a dalších civilizačních chorob. 
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Healy et al. (2012) uvádí, že subjektivní a objektivní způsob měření má řadu 

výhod i nevýhod. Například za výhodu subjektivního měření považuje schopnost 

rozeznávat mezi mnoha typy SB (např. četba, konverzování nebo čas strávený před 

obrazovkou), ale na druhou stranu může docházet ke zkreslování vzpomínek na danou 

situaci a dochází tak k přímé závislosti na přesném popisu předchozího typu SB. Oproti 

tomu metoda objektivního měření přináší detailní informace o úrovni SB, ale bohužel 

už nerozlišuje mezi jeho jednotlivými typy. 

Hart et al. (2011) uvádí, že diskuze o nejlepší metodě měření je velice významná, 

protože sbírání přesnějších informací o SB vede k lepším výsledkům a díky tomu lze 

lépe pochopit jeho kontext. Dle LaMontea, Ainswortha (2001, s. 370-378) je 

doporučována kombinace objektivních a subjektivních měřících technik. Příkladem je 

použití akcelerometru spolu s dotazníkem, přímého pozorování ve spojení s 

akcelerometrem nebo pedometrem, sebehodnotící techniky spolu s přímým sledováním 

a se snímačem srdeční frekvence. Pro získání věrohodnějších výsledků v rámci 

monitorování pohybové aktivity u většího počtu jedinců je doporučován monitoring 

vícedenní.  

Nejčastější subjektivní metodou k monitorování PA a SB je dotazník. 

Mezi standardně používané dotazníky řadíme např.:  

• International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

• The Leisure Time Exercise Questionnaire (LTEQ) 

• Physical Activity Survey for the Elderly (PASE) 

• Youth Activity Profile (YAP) 

 

Dotazník IPAQ je prostředek pro sledování a měření více oblastí PA. Zachycuje 

střední a intenzivní stupeň aktivity ve volném čase, doma, v zaměstnání či transportu, 

což celkově zahrnuje veškerou PA. Při vývoji tohoto dotazníku šlo o snahu vytvořit 

nástroj vhodný pro celosvětový průzkum PA. Cílem tedy bylo definovat obecný 

dotazník, který by mohly použít všechny země a porovnat tak mezi sebou i jejich 

jednotlivé výsledky (Bauman et al., 2009). 

Dotazník LTEQ je sebehodnotícím nástrojem a zachycuje průměrné týdenní 

množství PA na čtyřech úrovních intenzity (namáhavá, středně obtížná, mírná fyzická 
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aktivita a sezení) a především PA, které se respondenti věnovali ve svém volném čase 

(Jorgensen et al. 2009, s. 123–132). 

Dotazník PASE je určen pro dospělé respondenty a zachycuje PA během jednoho 

týdne. Zjišťuje informace týkající se jak volného času, tak práce v domácnosti či 

zaměstnání (Jorgensen et al. 2009, s. 123–132).  

Dotazník YAP je stejně jako LTEQ sebehodnotícím nástrojem, který zachycuje 

PA a SB mládeže. Byl navržen jako samoobslužný sedmidenní dotazník vhodný pro 

použití u dětí v rozmezí čtvrté třídy až po žáky na středních školách. YAP zahrnuje 

celkem 15 položek rozdělených do 3 sekcí: a) Aktivita ve škole, b) Aktivity mimo 

školu, c) Sedavé návyky (Welk et al., 2011) 

 

2.8.2 Rizikové období 

Přechod od středoškolského studia na univerzitu přináší pro studenty velmi 

markantní změnu. Studenti se dostávají do brzké dospělosti, což je kritické období 

zejména v pojetí zdravotních návyků. Snižuje se fyzická aktivita a na druhé straně 

stoupá užívání alkoholu a kouření.  

V dnešní době jsou na vysokoškolské studenty kladeny stále větší nároky, které se 

odráží nejenom po psychické, ale také po fyzické stránce. Zejména v době 

technologického vývoje a akcelerace sociálních změn, včetně zrychleného tempa života, 

jsou kladeny vyšší nároky na vzdělávání, které se tak stávají jedním z mnoha stresových 

faktorů.  

Studium na vysoké škole je pro mnoho mladých lidí obdobím samostatného, 

nezávislého životního režimu a právě vysokoškolské studium je s ohledem na fyzickou 

aktivitu nejkritičtějším obdobím. Jedinec se musí vyrovnat se zkrácením volného času, a 

proto musí neustále volit mezi PA a pohybovou inaktivitou (PI). Tato volba je 

ovlivněna zejména individuálními rysy jedince, sociálním a environmentálním 

prostředím. U žen, ve srovnání s muži, dochází k výraznějšímu snížení PA a to jak v 

intenzitě, taky objemu a struktuře (Frömel, Novosad, Svozil, 1999, s. 103). Důvod 

nárůstu SB u vysokoškolských studentů je také ten, že student je nucen sedět několik 

hodin ve škole a poté volí raději odpočinek ve formě sledování televize, práce na 

počítači, nebo hraní videoher na herních zařízeních.  
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PA u jednotlivých studentů se odlišuje také dle toho, na jaké fakultě studují a 

stejně tak se v tomto směru odlišuje každý jedinec. Pro některé je pohyb pouze 

volnočasovou aktivitou, pro druhé je součást životního stylu. Pro zkvalitnění a udržení 

PA u studentů je na všech vysokých školách nabízena tělesná výchova a další formy PA 

v různých podobách. (Kukačka, Kokeš, 2009, s. 62). Ze strany škol je snaha o osvojení 

si pohybové dovednosti, zlepšit pohybové schopnosti, zručnost a návyky. Tělesná 

výchova je na vysoké škole chápána jako jistá forma odreagování a relaxace, která 

následně umožňuje vyšší využití duševního potenciálu (Kukačka, Kokeš, 2009, s. 62–

66). 

Pozitivní změny v SB studentů lze podporovat i fyzicky aktivní dopravou do a ze 

školy, např. chůzí či jízdou na kole. Právě chůze je jednou z komplexních, jednoduchý a 

ekonomicky nenáročný forem PA. Je důležité totiž myslet na to, že většina studentů je 

ekonomicky závislá na rodičích, a proto je pro ně tato forma pohybu přijatelnější.  

Jak již bylo zmíněno výše, neustále vzrůstající vzdělávací nároky snižují možnost 

provádět organizovanou PA ve školních dnech. Jako příklad může posloužit denní 

doporučení “10 000 kroků za den”, které však splní jen 9 % studentů vysoké školy 

(Sigmundová et al., 2013).  

Sigmundová a kol. (2013) dále ve své publikaci zmiňuje, že studie prováděné v 

zahraničí ukázaly, že lidé s vyšším vzděláním mají více PA než ti s nižším. To se však v 

ČR nepotvrdilo. Studie prováděné u nás naznačily, že vzdělaní lidé mají méně pohybu z 

důvodu vyšší pravděpodobnosti sedavé práce a nižší aktivitě ve volném čase než lidé 

méně vzdělaní (Sigmundová a kol., 2013). 

Velký výzkum PA ve volném čase vysokoškolských studentů provedli Haase, 

Steptoe, Sallis a Wardle (2004, s. 182-190). Studie se zúčastnilo 19 298 studentů 23 

různých zemí. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že provádění PA ve volném čase studentů 

je silně provázáno s vírou ve zdravotní benefit pohybu. Pouze 40–60 % studentů si 

uvědomuje souvislost mezi nedostatkem pohybu a rizikem srdečních onemocnění. Také 

se prokázalo, že většina studentů používá pro dopravu do školy motorová vozidla nebo 

hromadnou dopravu místo chůze a jízdy na kole. 

Je důležité, aby byli studenti náležitě informování o možných zdravotních rizicích 

PI a tím motivováni k boji se sedavým způsobem života. „Dobrá tělesná kondice 

dovoluje větší tělesnou zátěž, účinnější obranu proti nemoci, vede k duševní 
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vyrovnanosti a atraktivnímu vzhledu. Člověk, který se cítí fit je většinou sám se sebou 

spokojenější” (Fialová, 2001, s. 44). 

 

2.9 Metoda EMA 

Ecological Momentary Assessment (EMA, okamžité posouzení v přirozeném 

prostředí) je metoda, která prostřednictvím tradičních deníků, počítače či chytrých 

telefonů (smartphonů) sbírá data od klientů v reálném čase v jejich přirozeném 

prostředí. EMA je navržena tak, aby vědcům pomohla získat platná data o chování, 

myšlenkách a pocitech v průběhu času a jedná se tak o intenzivní longitudinální 

výzkum, který vyžaduje, aby účastníci tyto zprávy podávali opakovaně (Shiffman, 

2008, s. 1–32). Konkrétní momenty představují události, které jsou předmětem zájmu, a 

zkoumaný subjekt je sleduje a zaznamenává. Účastníci podávají zprávy o svých 

myšlenkách, pocitech, chování nebo prostředí v tu danou chvíli (právě poté, nejpozději; 

přímo tam, nikde jinde) nebo krátce poté (Shiffman, 2008, s. 1–32). 

 

2.9.1 Historický vývoj až po současnost 

Metoda EMA sdružuje několik historických tradic, do kterých patří vedení 

deníků, vlastní monitorování, ambulantní monitorování, atd. Nejstarší metodou je 

použití písemných výzkumných deníků, které byly používány v klinickém výzkumu 

hlavně ve 40. letech 20. století (Larson, Csikszentmihalyi, 1983). Samotné sledování 

specifického chování nebo zkušeností má dlouhou historii ve výzkumu a zejména v 

behaviorální léčbě. Existují různé způsoby, jak zajistit, kdy si mají účastníci zapisovat 

poznámky do svého deníku. Nejlepším způsobem záznamu do deníku je, že účastníci 

nejsou dopředu informováni, kdy budou jejich pocity zaznamenány, nemohou tak 

předpovídat událost, a budou jen „jednat přirozeně“, když se zastaví a zapíší si 

poznámky o svém aktuálním stavu (Pejovic, et al., 2016, s. 141–161). Druhou možností 

je, že naopak některé z těchto technik vyžadují určité časové intervaly, které jsou stejně 

dlouhé. 

Nejčastějším způsobem sběru dat v současnosti je používání chytrých telefonů, 

nositelných senzorů, internetu, e-mailu a sociálních médií. Při tomto sběru dat se užívá 

dvou forem a to sběr dat aktivní a pasivní. Aktivní forma sběru dat závisí na vědomém 

hodnocení sebe sama (účastníka) a probíhá většinou právě přes mobilní aplikaci, ve 
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které účastník vyplňuje stanovený dotazník (Ruwaard et al., 2018). Na druhé straně je 

pasivní sběr dat, který probíhá bez aktivního zapojení účastníků, a to například pomocí 

nositelného zařízení, mobilního telefonu apod. (Ruwaard et al., 2018). Tato metoda je 

výhodná v tom, že umožňují shromažďovat údaje po delší dobu, s menší 

pravděpodobností změní sledované chování a umožní sběr dat mnohem vyšší rychlostí a 

s větší přesností. Samozřejmě lze použít k výzkumu i kombinaci těchto metod.  

 

2.9.2 Využití metody EMA 

Tuto metodu lze použít v mnoha výzkumných oblastech, kterými jsou popis 

bolesti, nálady, úzkostných poruch, stravování, spánku, gastrointestinálních poruch a 

konzumace alkoholu. Metody EMA dále zahrnují studie deprese, navazování vztahů, 

stravování, pracovní činnosti a spokojenosti, sexuální chování, užívání drog, 

psychologický stres, nepříznivé účinky léků, sebevědomí, atd. (Shiffman, 2008, s. 1–

32). 

Mezi klinické poruchy hodnocené metodou EMA patří návykové poruchy, 

poruchy příjmu potravy, úzkostné poruchy, deprese, bipolární poruchy, schizofrenie, 

sexuální dysfunkce a změny v chování, mezi které spadá i dodržování cvičení 

(Shiffman, 2008, s. 1–32). Dá se tedy říci, že tyto metody se používají napříč klinickou 

psychologií.  

Studie EMA zahrnují mnoho opakovaných měření a pokrývají různé časové 

intervaly s různou intenzitou hodnocení (Shiffman, 2007, s. 27–53). Některé výzkumy 

volí hustý plán hodnocení a hodnotí subjekty například každých 30 minut v průběhu 

několika dní. V opačném případě mohou být subjekty hodnoceny méně často, například 

denně, po dobu až jednoho roku. Metody EMA zejména využívají častého hodnocení 

proto, aby se charakterizoval typický stav pozorovaného subjektu prostřednictvím 

zprůměrování jednotlivých hodnocení a vytvoření modelu průměrného stavu subjektu 

(Shiffman, 2007, s. 27–53). 

Pozornost je zaměřena na změny chování a prožívání u daného subjektu, které se 

mění v průběhu času a napříč souvislostmi. To pak poskytuje informace o tom, jak se 

příznaky mění v průběhu času nebo jaké situace ovlivňují změnu chování. 

Cílem této metody je zhodnocení zkušeností a chování v určitém časovém úseku, 

zachycení života tak, jak je prožíván, v každém okamžiku. Jedná se tak o způsob, jak 
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lze spolehlivě charakterizovat jednotlivce a zachytit dynamiku změn v rámci zkušeností 

a chování. 

 

2.9.3 Výhody a nevýhody 

Výhodou oproti jiným metodám je omezení zkreslení vlivem delší časové 

prodlevy, jak tomu bývá u jiných hodnotících metod. EMA se skládá ze dvou, vzájemně 

se doplňujících sběrů dat. Přístroj pro sběr dat, v současné době nejčastěji chytrý telefon 

(smartphone), několikrát denně (v náhodných časech) uživatele vybízí k hodnocení 

vlastního pocitů a stavů. Druhou možností je, že uživatel může zahájit vyplňování 

dotazníku sám v případě potřeby, například pokud se cítí ohrožen v situaci, ve které se 

právě nachází; dále pak při náhlé změně nálad – po hádce atd. (Hufford et al., 2002, s. 

205–206). To vše se děje v přirozeném prostředí, ve kterém má klient přístroj kdykoli 

po ruce. 

Metody EMA se částečně vyvinuly v reakci na omezení retrospektivního 

vybavování si. Přestože se všichni cítíme sebejistí ve svých vlastních vzpomínkách, 

výzkum autobiografické paměti nás učí, že paměť může být docela nespolehlivá. Naše 

vzpomínky nejsou jen nepřesné, často jsou i zkreslené. Příkladem může být i to, že s 

větší pravděpodobností jsou získány negativně valenční informace, když jsou účastníci 

v negativní náladě, a tak zavádějí do výzkumu značnou zaujatost (Ruwaard et al., 2018). 

Nevýhoda často tkví v tom, že někteří účastníci mohou tento přístup vnímat jako 

invazivní a rušivý. Další obavy vycházejí ze skutečnosti, že kvůli reakční povaze může 

EMA podstatně změnit prožitek účastníka, ale ve většině případů se jedná pouze o malé 

zkreslení (Hufford et al., 2002, s. 205). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

3.1 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat sociální, environmentální a 

psychologické koreláty SB 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. 

 

3.2 Úkoly práce 

1. Rešerše provedených výzkumů na podobné téma a prostudování odborné a 

zahraniční literatury týkající se mé práce 

2. Vypracování projektu 

3. Výběr probandů 

4. Zabezpečení pomůcek pro měření 

5. Zhotovení informovaného souhlasu a žádosti pro etickou komisi UK FTVS v Praze 

6. Pilotní měření s probandy 

7. Konzultace s probandy o průběhu a výsledcích pilotního měření 

8. Zkonstruování finální podoby dotazníku 

9. Zajištění výzkumného souboru 

10. Praktické měření a sběr dat od všech zúčastněných  

11. Analýza a vyhodnocování získaných dat 

12. Sepsání a obhajoba bakalářské práce 

 

3.3 Výzkumná otázka 

V jakém prostředí, s kým a za jakým účelem tráví studenti Vojenského oboru čas 

sezením a jak se přitom cítí? 
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4 METODIKA PRÁCE 

V této části se zaměřuji na podrobnou charakteristiku výzkumného souboru, 

postup a organizaci měření, použitá měřící zařízení, sběr a vyhodnocení dat, rozsah 

platnosti a popis metod, které jsem použil při mém výzkumu. 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru  

Výzkumný soubor byl složen z vojáků z povolání, zároveň také studentů 1., 2. a 3. 

ročníku prezenční formy oboru vojenské tělovýchovy (VT) při Fakultě tělesné výchovy 

a sportu (FTVS) na Univerzitě Karlově (UK) v Praze, s platnou zdravotní prohlídkou u 

sportovního lékaře k roku 2019-2020. Celkem se měření zúčastnilo 16 mužů v rozmezí 

ročníku narození 1995-2000 (20-25 let). Všichni jsou v průběhu týdne ubytovaní ve 

vojenském ubytovacím zařízení Dědina.  

Studenti dojíždí na FTVS UK (7 minut městskou hromadnou dopravou), kde se 

konají přednášky, praktická výuka a semináře pořádané samotnou fakultou i Vojenským 

oborem. Po skončení studijních povinností mají studenti volno a svůj čas mohou využít 

dle svého uvážení.  

Účastník č. 1 

Účastník č. 1, narozen v roce 1998, je studentem 1. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy.  Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na 

víkendy jezdí domů do Jestřebí, kam se dopravuje dálkovým autobusem. Pro přemístění 

z místa na místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 2 až 3 hodiny 

týdně stráví celkovým dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Za 

nejlepší způsob odpočinku ve svém volném čase považuje hraní videoher. V době 

měření využíval mobilní telefon iPhone 8. První účastník byl měřen ve 

zkouškovém období v termínu od 24. do 31. ledna 2020. 

Účastník č. 2 

Účastník č. 2, narozen v roce 1999, je studentem 2. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Kozlovic, kam se dopravuje autem nebo vlakem. Pro přemístění z místa 

na místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 10 hodin týdně stráví 

celkovým dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Ve svém volném čase 

se rád věnuje sportu a hraní videoher. V době měření využíval mobilní 
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telefon  Samsung A40. Druhý účastník byl měřen ve zkouškovém období v termínu od 

5. do 12. února 2020. 

Účastník č. 3 

Účastník č. 3, narozen v roce 1998, je studentem 2. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Nemojova, kam se dopravuje dálkovým autobusem. Pro přemístění z 

místa na místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 5 hodin týdně 

stráví celkovým dojížděním na fakultu školy a místo svého trvalého bydliště. Ve svém 

volném čase tráví chvíle se svou přítelkyní a hraním videoher, což považuje i za nejlepší 

způsob odpočinku. V době měření využíval mobilní telefon iPhone 6s. Třetí účastník 

byl měřen v období letního semestru v termínu od 1. do 8. března 2020. 

Účastník č. 4 

Účastník č. 4, narozen v roce 1998, je studentem 2. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Karlových Varů, kam se dopravuje dálkovým autobusem. Pro přemístění 

z místa na místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 4 hodiny týdně 

stráví celkovým dojížděním na fakultu školy a místo svého trvalého bydliště. Za 

nejlepší způsob odpočinku ve svém volném čase považuje sport. V době měření 

využíval mobilní telefon Samsung Galaxy S10e. Čtvrtý účastník byl měřen ve 

zkouškovém období v termínu od 5. do 12. února 2020. 

Účastník č. 5 

Účastník č. 5, narozen v roce 1995, je studentem 2. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Opavy, kam se dopravuje vlakem. Pro přemístění z místa na místo v 

Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 13 hodin týdně stráví celkovým 

dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Ve svém volném čase tráví 

chvíle se svou přítelkyní, čte a sleduje videa, což považuje i za nejlepší způsob 

odpočinku. V době měření využíval mobilní telefon iPhone 7. Pátý účastník byl měřen 

v období letního semestru v termínu od 1. do 8. března 2020. 
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Účastník č. 6 

Účastník č. 6, narozen v roce 1998, je studentem 2. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Chebu, kam se dopravuje dálkovým autobusem. Pro přemístění z místa 

na místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 5 hodin týdně stráví 

celkovým dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Za nejlepší způsob 

odpočinku ve svém volném vaše považuje hraní videoher. V době měření využíval 

mobilní telefon iPhone SE. Šestý účastník byl měřen v období letního semestru 

v termínu od 10. do 17. března 2020. 

Účastník č. 7 

Účastník č. 7, narozen v roce 2000, je studentem 1. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Světlé nad Sázavou, kam se dopravuje vlakem. Pro přemístění z místa na 

místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 3 hodiny týdně stráví 

celkovým dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Ve svém volném čase 

rád sportuje a považuje to i za nejlepší způsob odpočinku. V době měření využíval 

mobilní telefon iPhone SE. Sedmý účastník byl měřen ve zkouškovém období v termínu 

od 16. do 23. ledna 2020. 

Účastník č. 8 

Účastník č. 8, narozen v roce 1998, je studentem 1. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Červených Peček, kam se dopravuje autem. Pro přemístění z místa na 

místo v Praze využívá své vlastní auto. Přibližně 4 hodiny týdně stráví celkovým 

dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Ve svém volném čase se rád 

věnuje sportu a považuje ho i za nejlepší způsob odpočinku. V době měření využíval 

mobilní telefon iPhone 8. Osmý účastník byl měřen ve zkouškovém období v termínu 

od 24. do 31. ledna 2020. 

Účastník č. 9 

Účastník č. 9, narozen v roce 1995, je studentem 2. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas ve svém bytě, kam se dopravuje 

pomocí svého vlastního auta. Pro přemístění z místa na místo v Praze využívá právě 

svého vozidla. Přibližně 10 hodin týdně stráví celkovým dojížděním na fakultu a místo 
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svého bydliště. Ve svém volném čase tráví chvíle se svou přítelkyní a sportuje, což 

považuje i za nejlepší způsob odpočinku. V době měření využíval mobilní telefon 

iPhone SE. Devátý účastník byl měřen v letním semestru v termínu od 10. do 17. března 

2020. 

Účastník č. 10 

Účastník č. 10, narozen v roce 1997, je studentem 3. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Celý týden tráví na vojenské ubytovně, občas jezdí domů do 

Chebu, kam se dopravuje vlakem nebo autem. Pro přemístění z místa na místo v Praze 

využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 10 hodin týdně stráví celkovým 

dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Za nejlepší způsob odpočinku ve 

svém volném čase považuje hraní videoher, četbu, sledování TV, návštěvu kina nebo 

divadla a sport. V době měření využíval mobilní telefon iPhone SE. Desátý účastník byl 

měřen v letním semestru v termínu od 12. do 19. března 2020. 

Účastník č. 11 

Účastník č. 11, narozen v roce 1999, je studentem 1. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Karlových Varů, kam se dopravuje dálkovým autobusem. Pro přemístění 

z místa na místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 3 hodiny týdně 

stráví celkovým dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Za nejlepší 

způsob odpočinku ve svém volném čase považuje sport. V době měření využíval 

mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Jedenáctý účastník byl měřen ve 

zkouškovém období v termínu od 16. do 23. ledna 2020. 

Účastník č. 12 

Účastník č. 12, narozen v roce 1999, je studentem 1. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů. Protože bydlí v Praze, využívá pro všechna přemístění městské hromadné 

dopravy. Přibližně 4 hodin týdně stráví celkovým dojížděním na fakultu a místo svého 

trvalého bydliště. Za nejlepší způsob odpočinku ve svém volném čase považuje sport a 

chvíle se svou partnerkou. V době měření využíval mobilní telefon Vodafone V8. 

Dvanáctý účastník byl měřen ve zkouškovém období v termínu od 23. do 31. ledna 

2020. 
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Účastník č. 13 

Účastník č. 13, narozen v roce 1998, je studentem 2. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Celý týden tráví na vojenské ubytovně. Pro přemístění z místa na 

místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 2 hodiny týdně stráví 

celkovým dojížděním na fakultu. Ve svém volném čase tráví chvíle se svou partnerkou 

a rád sportuje. V době měření využíval mobilní telefon iPhone 6S. Třináctý účastník byl 

měřen ve zkouškovém období v termínu od 5. do 12. února 2020. 

Účastník č. 14 

Účastník č. 14, narozen v roce 2000, je studentem 1. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Od pondělí do pátku tráví čas na vojenské ubytovně a na víkendy 

jezdí domů do Kralup nad Vltavou, kam se dopravuje vlakem. Pro přemístění z místa na 

místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 5 hodin týdně stráví 

celkovým dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Za nejlepší způsob 

odpočinku ve svém volném čase považuje sledování TV. V době měření využíval 

mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 5. Čtrnáctý účastník byl měřen ve zkouškovém 

období v termínu od 16. do 23. ledna 2020. 

Účastník č. 15 

Účastník č. 15, narozen v roce 1997, je studentem 1. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. V týdnu tráví čas na vojenské ubytovně a jednou za 14 dní jezdí 

na víkendy do Trojanovic, kam se dopravuje vlakem. Pro přemístění z místa na místo v 

Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 10 hodin týdně stráví celkovým 

dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Za nejlepší způsob odpočinku ve 

svém volném čase považuje sport. V době měření využíval mobilní telefon Huawei 

Honor. Patnáctý účastník byl měřen v letním semestru v termínu od 1. do 8. března 

2020. 

Účastník č. 16 

Účastník č. 16, narozen v roce 1997, je studentem 3. ročníku bakalářského studia 

vojenské tělovýchovy. Celý týden tráví čas na vojenské ubytovně. Pro přemístění z 

místa na místo v Praze využívá městské hromadné dopravy. Přibližně 2 hodiny týdně 

stráví celkovým dojížděním na fakultu a místo svého trvalého bydliště. Svůj volný čas 

rád tráví se svou partnerkou a za nejlepší způsob odpočinku považuje posezení s přáteli 

nebo hraní videoher. V době měření využíval mobilní telefon iPhone SE. Poslední, 
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šestnáctý účastník, byl měřen v letním semestru v termínu od 5. do 12. dubna 2020, kdy 

probíhala celostátní karanténa. 

 

4.2 Postup a organizace měření 

Na začátku výzkumu (říjen 2019) jsem všech 16 účastníků seznámil s tématem 

své bakalářské práce, zodpověděl veškeré jejich dotazy spojené s  výzkumem a požádal 

je o vyplnění dotazníku pro získání bližších informací o jejich studentském životě, které 

jsem zohlednil při vyhodnocování dat a mohl tak lépe porozumět jejich SB. Zároveň 

byli účastníci vyzváni k pečlivému pročtení a následnému podepsání informovaného 

souhlasu, který obsahoval seznámení s procesem výzkumu. Po úvodním seznámení 

účastníků se vším podstatným jsem veškerou potřebnou dokumentaci nezbytnou pro 

zahájení výzkumu se studenty odevzdal ke schválení etické komisi.  

Před zahájením měření byl každému účastníku vytvořen osobní účet v systému 

Health React (HR), který vygeneroval token5 propojující aplikaci Healthy Aging in 

Industrial Environment (HAIE)6 s výše zmíněným osobním účtem. Ten bylo ještě poté 

potřeba autorizovat s aplikací Fitbit přihlášením se pomocí údajů, pod kterými si 

účastníci v této aplikaci založili účet. Dále jim byl předán sportovní náramek Inspire 

HR od společnosti Fitbit, který si spárovali s mobilní aplikací. Na aplikaci HAIE přijde 

dotazník ze systému HR v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky pro jeho vyvolání. Ty 

jsou rozpoznány v systému HR po odeslání dat o pohybu a tepové frekvenci z aplikace 

Fitbit propojené s náramkem. Proto je klíčové, aby byli účastníci měření nepřetržitě 

připojeni k internetu, ať už pomocí Wi-fi nebo mobilních dat, a aby docházelo 

k pravidelné synchronizaci náramku s mobilní aplikací. 

Obrázek 2 znázorňuje, jak celý systém funguje. Sportovní náramek Fitbit nejprve 

odešle naměřená data do své aplikace, ta je dále odešle do systému HR, ten případně na 

jejich základě vyhodnotí, že se jedná o SB a vyvolá dotazník, který je systémem odeslán 

do mobilní aplikace HAIE, kde je účastníkem vyplněn a odeslán zpět do systému HR, 

kde se uloží. 

 

 

                                                           
5 Propojovací heslo. 
6 Systém Health React na tuto aplikaci zasílá dotazníky pro jejich vyplnění. 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma vyvolání dotazníku (zdroj: archiv autora) 

 

Vzhledem k omezenému počtu měřících zařízení (tři kusy) se data sbírala ve 

vlnách. Sportovní náramek Fitbit byl účastníkům propůjčen po dobu osmi dní. První 

den byl zkušební, kdy měli účastníci možnost vyzkoušet a ověřit si funkčnost aplikace a 

vyplňování dotazníků. V případě nesprávného zasílání dotazníků či dalších 

nesrovnalostí, které se během zkušebního dne projevily, měli účastníci možnost obrátit 

se na mne s prosbou jejich vyřešení. Společně s náramkem účastníci dostali také bližší 

informace k dotazníku, které obsahovaly konkrétní otázky a odpovědi, se kterými se 

budou setkávat a informace k měření.  

Informace k měření 

• Chovejte se prosím přirozeně. Zkoumám kontext sezení, proto není žádoucí, abyste 

se po dobu sbírání dat chovali nepřirozeně a zvyšovali svou pohybovou aktivitu. 

• Sportovní náramek Inspire HR noste na své nedominantní ruce. 

• Buďte vždy v dosahu Wi-fi nebo mějte zapnutá mobilní data. 

• Na zodpovězení máte pouze 60 minut, potom dotazník zanikne a ztratím záznam o 

kontextu sezení. 

• Berte můj výzkum, prosím, vážně a snažte se odpovídat co nejrychleji a nejpřesněji. 

• Pokud se dostanete do situace, kdy budete nuceni měřící zařízení sundat z ruky, 

sejměte ho na dobu nezbytně nutnou a poté opět nasaďte. 

• V průběhu měření pravidelně kontrolujte synchronizaci aplikace Fitbit s náramkem. 

• Kdyby se v průběhu měření vyskytl jakýkoliv problém, obraťte se na mne. 
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4.3 Použité metody 

V mém výzkumu jsem použil dotazník ze systému Health React, dále jen HR. 

Systém HR vznikl v rámci projektu TAČR Gama TG02010020 na Univerzitě Hradec 

Králové. Dle Tichého (2019), autora systému, je HR nástroj pro interaktivní monitoring 

aktivit osob. Systém je složený z dotazníkové části využívající metod sběru dat v 

přirozeném prostředí a datové části, která je schopna spolupracovat s běžně dostupnou 

nositelnou elektronikou. Dotazníková část umožňuje rychlou interakci uživatele pomocí 

cílených časovaných dotazníků. Dotazníky lze vyvolávat různými způsoby: náhodně v 

rámci časového okna, okamžitě akcí výzkumníka z webového rozhraní, samoiniciací 

uživatelem i rozpoznáním výzkumníkem definované aktivity z vitálních dat. Datová 

část podporuje fitness zařízení od společnosti Fitbit pro sběr dat.  

V rámci mapování kontextu sezení jsem zvolil způsob dotazování, kdy byly 

v systému přesně nadefinované otázky a pravidla pro iniciaci dotazníku. Takovou 

metodu lze nazvat event-based Ecological Momentary Assessment (ebEMA) - okamžité 

posouzení v přirozeném prostředí na základě události.  

 

4.3.1 Dotazník 

Dotazník jsem sestavil na základě dostupné literatury pojednávající o sociálních, 

environmentálních a psychologických korelátech sezení (Romanziny, 2019). Abych 

zajistil přiměřenou délku a srozumitelnost dotazníků, testoval jsem ho opakovaně na 

budoucích účastnících výzkumu a upravoval na základě jejich zpětné vazby. Finální 

verze dotazníku se skládá ze 4 otázek a odpovědi se vzájemně vylučují. První a druhá 

otázka spolu souvisejí, třetí a čtvrtá otázka nejsou závislé na předchozích odpovědích.  

a) První otázka zní "Kde se nyní nacházíš?" s možnými odpověďmi: doma, 

škola, návštěva, dopravní prostředek, veřejné zařízení.   

b) Druhá otázka závisí na odpovědi na otázku předchozí.  

Když je odpověď „doma“, „škola“ nebo „návštěva“, druhá otázka se ptá na 

jejich činnost (přednáška/seminář, Screen time - povinnosti (čas strávený u 

obrazovky) související se školou, Screen time - zábava, studium, čtení, jídlo, 

konverzace atd. (Obrázek 3, 4, 5). 

Když je odpověď „veřejné zařízení“, druhá otázka se ptá na druh místa 

(hospoda/restaurace, kavárna, vlakové nádraží, kino/divadlo atd. (Obrázek 6) 
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Když je odpověď „dopravní prostředek“, druhá otázka se ptá na jeho typ 

(auto, autobus, vlak atd.) (Obrázek 7) 

c) Třetí otázka se ptá na přítomnost dalších lidí (sám, partnerka, rodina, přátelé, 

cizí lidé).  

d) Čtvrtá otázka se ptá na momentální stav fyzického pocitu (únava) na stupnici 

0 až 10, kdy 0 znamená žádná únava a 10 maximální (Obrázek 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Ukázka z dotazníku „Doma“ (zdroj: archiv autora) 
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Obrázek 4: Ukázka z dotazníku „Škola“ (zdroj: archiv autora) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Ukázka z dotazníku „Návštěva“ (zdroj: archiv autora) 
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Obrázek 6: Ukázka z dotazníku „Veřejné zařízení“ (zdroj: archiv autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Ukázka z dotazníku „Dopravní prostředek“ (zdroj: archiv autora) 
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Obrázek 8: Ukázka z dotazníku „Nezávislé otázky“ (zdroj: archiv autora) 

 

 

4.3.2 Pravidla pro iniciaci kontextuálního dotazníku 

Dotazník je spuštěn po splnění tzv. zahajovacího a ukončovacího pravidla. Aby 

byl vyvolán a odeslán na účastníkův mobilní telefon, musí být splněna obě tato pravidla. 

Pravidla jsem stanovil na základě odborné literatury dle Tudor-Locke et al. (2010). 

Pro splnění zahajovacího pravidla je nutné, aby byla překročena hranice čtyřiceti 

kroků (včetně) v jedné minutě. Toto pravidlo zajišťuje, že dotazník se během jedné 

dlouhé epizody sezení nevyvolává opakovaně a také eliminuje opakované spouštění 

dotazníku během spánku.  

Pro splnění ukončovacího pravidla je nutné, aby v deseti po sobě jdoucích 

minutách nebyla překročena hranice dvaceti kroků a současně byla po celou dobu 

detekována srdeční frekvenci (SF). Toto pravidlo bylo zavedeno proto, aby nedošlo 

k vyvolání dotazníku v situaci, kdy bude účastník donucen, vlivem okolností, sejmout 

měřící zařízení z ruky. 
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Kromě zahajovacího a ukončovacího pravidla je pro dotazník potřeba nastavit 

následující parametry (Obrázek 9, 10): 

• Vymezit dobu, po kterou hodláme sbírat data od účastníků měření. 

(V případě mého výzkumu se jednalo o 7 dní, u každého z nich.) 

• Zvolení denní doby, která nám určuje způsob a čas jeho iniciace. 

(Dotazník byl nastaven jako „kontextuální“, jelikož jsme chtěli, aby byl vyvoláván 

na základě splněných pravidel pro jeho vyvolání.) 

• Vypršení, které stanoví, po jakém čase dojde k expiraci po jeho vyvolání v mobilní 

aplikaci. 

(Čas vypršení byl nastaven na 60 minut, jelikož se předpokládalo, že do hodiny je 

účastník stále schopen s velkou přesností odpovědět na všechny otázky v dotazníku.)  

• Výběr uživatelů, kterým bude dotazník odesílán. 

(V nastavení byli vybráni ti účastníci, kteří se měli v danou dobu výzkumu 

zúčastnit.) 

• Nastavení maximálního počtu obdržených dotazníků za den. 

(Maximální počet obdržených dotazníků byl 24, jelikož obdržení většího počtu 

nebylo vzhledem k nastavení ostatních parametrů možné.) 

• Nastavení doby, po kterou je možné dotazník zpětně vyvolat, tzn., nastane-li situace, 

v níž nebude mít účastník přístup k Wi-Fi nebo mobilním datům, například z důvodu 

vybití telefonu, který ale bude do doby námi stanovené opětovně zapnut, dotazník 

mu bude zpětně vyvolán. 

(V dotazníku jsem nastavil dobu 30 minut proto, že kdyby byla tato hodnota vyšší, 

vzdalovala by se metodě, ze které ve výzkumu vycházím.) 

• Nastavení minimální prodlevy, která stanoví, po jaké době může dojít k opětovnému 

vyvolání dotazníku. 

(Dobu min. prodlevy jsem určil pro lepší přehlednost na základě doby vypršení, a to 

60 minut.) 

• Nastavení kontextuálních pravidel, 

•  typ záznamu (kroky), operátor (menší nebo rovno), práh (40), okno (60 vteřin). 

(Práh 40 kroků byl stanoven na základě odborné literatury pojednávající o počtu 

kroků spojených s pohybovou aktivitou, kde autor definuje 40-59 kroků jako 

„purposeful steps“ - účelný pohyb.) 

• Nastavení ukončujících kontextuálních pravidel,  
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•  typ záznamu (kroky), operátor (menší než), práh (20), okno (600 vteřin), 

•  typ záznamu (tep), operátor (větší než), práh (30), okno (600 vteřin). 

(Práh 20 kroků byl stanoven na základě odborné literatury pojednávající o počtu 

kroků spojených s pohybovou aktivitou, kde autor definuje 1-19 kroků jako 

„incidental steps“ - nahodilý pohyb.) 

• Výběr přiřazeného dotazníku. 

(Výzkumník na konci nastavení výše zmíněných parametrů přiřadí příslušný 

dotazník, který si předtím v systému HR vytvořil.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Editace přiřazeného dotazníku – 1 (zdroj: www.copdpatron.eu) 
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Obrázek 10: Editace přiřazeného dotazníku – 2 (zdroj: www.copdpatron.eu) 

 

4.4 Použitá měřící zařízení 

4.4.1 Inspire HR 

Sportovní náramek Inspire HR od americké společnosti Fitbit je zařízení pro 

monitorování spánku a každodenních aktivit, kterými jsou například ušlé kroky, 

vzdálenost, spálené kalorie a srdeční frekvence. Disponuje také mobilní aplikací, na 

kterou jsou data z náramku průběžně přenášena (Obrázek 11).  

Dále bych rád dodal, že náramek Inspire HR je navazujícím modelem na jeho 

předchůdce Charge HR, který byl podroben zkoumání jeho přesnosti zaznamenávání 

kroků. Do výzkumu bylo zahrnuto 67 studií a z výsledků vyplynulo, že u poloviny 

případů zařízení Charge HR pravděpodobně splnilo přijatelnou přesnost pro 

zaznamenávání kroků. Zjištění také naznačovala mírné nadhodnocování kroků při 

volném pohybu (Feehan et al. 2018). 

 

 

 

 

http://www.copdpatron.eu/
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Obrázek 11: Sportovní náramek Inspire HR (zdroj: archiv autora) 

 

4.5 Statistické zpracování dat 

Získaná data z dotazníků byla vygenerována prostřednictvím systému HR do 

počítačového programu MS Office Excel 2010. Po uspořádání a vymezení důležitých 

dat jsem v tomto programu provedl základní statistické charakteristiky jako aritmetický 

průměr, směrodatná odchylka, medián a minimální a maximální hodnota. Pro lepší 

přehlednost byla data uváděna také prostřednictvím frekvenčních tabulek a grafů.  

 

4.6 Rozsah platnosti 

4.6.1 Vymezení 

• Vzhledem k záměrnému výběru výzkumného souboru se výsledky měření nedají 

zobecnit na běžnou populaci. 

(Účastníci měření jsou vojáci z povolání, zároveň také studenti vysoké školy se 

zaměřením na sport.) 

 

4.6.2 Omezení 

• Limitovaný rozsah výzkumného vzorku. 

(Malý výzkumný soubor.) 

• Každý účastník využívá pro měření své mobilní zařízení. 

(Vzhledem k omezeným finančním prostředkům využívali účastníci výhradně svá 

mobilní zařízení.) 

• Omezený počet měřících zařízení. 
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(Stejně jako u předchozího bodu se z finančních důvodů nedalo zajistit, aby výzkum 

proběhl na všech studentech zároveň.) 

• Prodleva ve vyhodnocování dat. 

(Přenos dat ze sportovního náramku Fitbit, dále přes jeho mobilní aplikaci, až do 

systému HR, mohl mít podle autora tohoto systému až 15 minutovou prodlevu.) 

• Proměnlivost prostředí – např. zkouškové období, celostátní karanténa, atd.  

(Účastníci byli měřeni ve vlnách a proměnlivost jejich prostředí mohla ovlivnit 

finální podobu výsledků) 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Stručná charakteristika výzkumného souboru 

Tabulka 4 představuje přehled všech zúčastněných včetně těch, kteří museli být 

z měření vyřazeni. Dále uvádí počet vyvolaných a zodpovězených dotazníků u každého 

ze zúčastněných. Zároveň jsou zde uvedeny i typy mobilních zařízení, které byly 

použity pro sběr dat. 

V prvním sloupci je číselné označení každého účastníka. Číslo jim bylo přiřazeno 

v pořadí, ve kterém byli již před samotným měřením osloveni. Není tedy nijak zvlášť 

specifikováno. 

Tabulka 4: Přehled vyvolaných a zodpovězených dotazníků 

Účastník 

Počet 

vyvolaných 

dotazníků 

Počet 

zodpovězených 

dotazníků 

Počet 

zodpovězených 

v % 

Mobilní zařízení 

č. 2 26 26 100 % Samsung A40 

č. 14 46 44 96 % 
Xiaomi Redmi 

Note 5 

č. 12 40 38 95 % Vodafone V8 

č. 11 11 10 91 % 
Xiaomi Redmi 

Note 8 Pro 

č. 4 27 24 90 % 
Samsung Galaxy 

S10e 

č. 6 40 36 89 % iPhone SE 

č. 9 51 40 78 % iPhone SE 

č. 10 23 16 70 % iPhone SE 

č. 16 39 26 67 % iPhone SE 

č. 7 34 22 65 % iPhone SE 

č. 13 23 11 48 % iPhone 6s 

č. 1 vyřazen 
  

iPhone 8 

č. 3 vyřazen 
  

iPhone 6s 

č. 5 vyřazen 
  

iPhone 7 

č. 8 vyřazen 
  

iPhone 8 

č. 15 vyřazen 
  

Huawei Honor 

Počet 

dotazníků 

celkem 

360 293 81 % 
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Komentář k Tabulce 4: Z tabulky jasně vyplývá, že účastníci, kteří během 

výzkumu využívali mobilní zařízení s operačním systémem Android, vykazovali lepších 

výsledků u zodpovězených dotazníků z celkového počtu vyvolaných. Zatímco účastníci, 

vlastnící mobilní zařízení s operačním systémem iOS (iPhone), vykazovali v tomto 

směru, až na výjimky, průměrných až podprůměrných výsledků. 

 

Z 16 účastníků zařazených do studie (viz kapitola Metodika) bylo 5 vyřazeno 

z důvodu nekompatibility jejich mobilních telefonů s aplikací HAIE. Veškeré výsledky 

jsou tak zpracovány z naměřených dat od 11 účastníků (viz Tabulka 4). V Tabulce 5 

uvádím základní charakteristiky výzkumného souboru, které jsou doplněny o 

aritmetický průměr (x̄), směrodatnou odchylku (SD), minimální (Min) a maximální 

(Max) hodnotu a medián. 

Tabulka 5: Charakteristika výzkumného souboru 

 Věk Kroky/den/účastník Dotazníky/den/účastník 

x̄ 21,8 10125 5,2 

SD 1,5 5411 3,4 

Min 20 1117 0 

Max 25 26074 11 

Medián 22 9290 5 

Legenda: x̄=aritmetický průměr, SD=směrodatná odchylka, Min=minimální hodnota, 

Max=maximální hodnota 

 

5.2 Vypozorované nedostatky při měření 

Během měření jsem s účastníky vypozoroval tyto nedostatky: 

• Systém HR vznikl poměrně nedávno a ještě nedokáže spolupracovat se všemi typy 

mobilních zařízení. 

Nekompatibilní mobilní zařízení během mého výzkumu: iPhone 7, iPhone 8, 

Huawei Honor 

• Sportovní náramek Fitbit se s mobilní aplikací nesynchronizoval průběžně (tak, jak 

by měl), ale až po několika desítkách minut, což bylo pro můj výzkum nežádoucí. 

Mobilní zařízení vykazující tyto chyby: iPhone 6s, Xiaomi Redmi Note 8 Pro 

• Problémy s upozorněním na dotazník v aplikaci HAIE. 
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Chyby tohoto typu byly spíše nahodilé a stěžovali si na ně výhradně účastnící, 

kteří vlastnili mobilní zařízení iPhone. 

 

5.3 Prezentace výsledků 

V této kapitole prezentuji veškerá naměřená data v podobě tabulek a grafů, které 

vždy uvádím krátkým popisem. 

V závislosti na splněných pravidlech a rozpoznání epizody sezení se účastníku 

vyvolá dotazník, který se skládá ze čtyř otázek. Ty mají za úkol mapovat kontext 

sedavého chování. Níže uvádím souhrnný přehled odpovědí na jednotlivé otázky. 

Záhlaví tabulek pojmenovává uvedené hodnoty v jednotlivých sloupcích a 

odpovědi jsou seřazeny podle četnosti zodpovězených dotazníků od nejvyšší hodnoty 

po nejnižší. Únava se hodnotila na škále 0–10, kdy 0 znamená „žádná únava“ a 10 

„maximální únava“. V tabulkách lze vidět u jednotlivých možností odpovědi i 

průměrnou únavu a směrodatnou odchylku. 

 

5.3.1 Kde sedí 

Tabulka 6 prezentuje souhrnná data odpovědí od všech účastníků měření a to 

konkrétně na otázku „Kde se nyní nacházíš?“. Popis výsledků v níže uvedené tabulce 

jsem obohatil o graf, který je vyjádřen v procentech (Graf 1). Jeho úkolem je, aby si 

čtenář lépe představil poměr mezi jednotlivými odpověďmi.  

Tabulka 6: Přehled odpovědí – 1. otázka v dotazníku 

Kde se nyní 

nacházíš? 

Počet 

detekovaných 

epizod sezení 293 

Průměrná únava 

(škála 0-10) 
SD 

Doma 195 3,5 2,6 

Dopravní 

prostředek 
38 2,8 2,4 

Škola 26 3,7 2,6 

Veřejné zařízení 21 2,2 1,2 

Návštěva 13 2,6 2,2 
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Graf 1: Procentuální vyjádření k otázce "Kde se nyní nacházíš" 

 

Tabulka 7 představuje souhrnná data odpovědí na podotázku „V jakém typu 

vozidla se nyní nacházíš“. 

Tabulka 7: Druh dopravního prostředku 

Dopravní prostředek  

Počet 

detekovaných 

epizod sezení 38 

Průměrná únava  

(škála 0-10) 
SD 

MHD 18 2,4 2 

Vlak 9 3,8 2,9 

Auto 8 2,2 2,2 

Autobus 3 4,1 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doma

67 %

Dopravní 

prostředek

13 %

Veřejné zařízení

7 %

Škola

9 %

Návštěva

4 %

Kde se nyní nacházíš?
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Tabulka 8 představuje souhrnná data odpovědí na podotázku „V jakém prostředí 

veřejného zařízení se nyní nacházíš. 

Tabulka 8: Druh veřejného zařízení 

Veřejné zařízení 

Počet 

detekovaných 

epizod sezení 21 

Průměrná únava  

(škála 0-10) 
SD 

Hospoda/Restaurace 11 2,3 1,5 

Jiné 4 2 1,5 

Knihovna 3 2,2 0,4 

Nádraží/Stanice/Zastávka 2 2,1 0,8 

Kavárna 1 2,8 / 

 

 

5.3.2 Jakou aktivitu během sezení provádí 

V této části se věnuji souhrnným výsledkům odpovědí na otázku, která zjišťuje 

druh činnosti v prostředí „Doma“, „Škola“ a „Návštěva“  

 

Tabulka 9 tedy představuje souhrnná data odpovědí na podotázku „Jakou aktivitu 

nyní provádíš“ v prostředí „Doma“. K tabulce je přidělen graf, který vyjadřuje 

procentuální četnost odpovědí v účastníkově domácím prostředí (Graf 2). 

Tabulka 9: Domácí aktivita 

Doma 

Počet 

detekovaných 

epizod sezení 195 

Průměrná únava  

(škála 0-10) 
SD 

Screen time - zábava 64 3,9 2,7 

Jídlo 38 2,7 1,8 

Screen time - 

povinnosti  
32 3,2 

2,7 

Úkoly či jiné 

pracovní povinnosti 
20 3,9 

2,2 

Konverzování 18 2,9 2,1 

Spánek 16 6,6 2,8 

Jiné 4 5,5 3,4 

Četba 3 4,3 3,6 
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Graf 2: Procentuální vyjádření k typům domácích aktivit 

 

 

Tabulka 10 představuje souhrnná data odpovědí na podotázku „Jakou aktivitu 

nyní provádíš“ v prostředí „Škola“. Stejně jako u předchozí tabulky je i k této přidělen 

graf, který vyjadřuje procentuální četnost odpovědí v účastníkově školním prostředí 

(Graf 3). 

Tabulka 10: Aktivita ve škole 

Škola 

Počet 

detekovaných 

epizod sezení 26 

Průměrná únava  

(škála 0-10) 
SD 

Četba 7 6,5 2,6 

Jiné 6 4,1 1,3 

Čekání na výuku 4 1,6 0,9 

Konverzování 3 2,4 0,3 

Screen time - povinnosti  2 4,4 0,1 

Jídlo 2 1,4 0,1 

Seminář/Přednáška 2 6,5 0,6 

 

Jídlo

20 %

Úkoly či jiné 

prac. povinnosti

10 %

Spánek

8 %

Konverzování

9 %

Screen time -

zábava

33 %

Screen time -

povinnosti

16 %

Četba

2 %

Jiné

2 %
Domácí aktivita
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Graf 3: Procentuální vyjádření k typům školních aktivit 

 

 

Tabulka 11 představuje souhrnná data odpovědí na podotázku „Jakou aktivitu 

nyní provádíš“ v prostředí „Návštěva“. 

Tabulka 11: Aktivita na návštěvě 

Návštěva 

Počet 

detekovaných 

epizod sezení 13 

Průměrná únava  

(škála 0-10) 
SD 

Jídlo 5 2,9 2,9 

Konverzování 3 3,1 2,9 

Jiné 3 2,3 1,1 

Screen time - zábava 2 1,7 1,3 

 

5.3.3 S kým sedí 

Tabulka 12 uvádí souhrnná data v rámci rozložení sociálního kontextu. Hodnoty 

počtu detekovaných epizod sezení jsou seřazeny sestupně. V tabulce lze vidět 

průměrnou únavu a směrodatnou odchylku. 
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Screen time -

povinnosti

8 %

Četba

27 %

Čekání na výuku

15 %

Konverzování

11 %

Jídlo

8 %

Jiné

23 %
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Tabulka 12: Četnost detekovaných epizod sezení dle sociálního kontextu 

Sociální kontext 
Počet detekovaných 

epizod sezení 

Průměrná únava  

(škála 0-10) 
SD 

Sám 145 3,7 2,8 

Kamarád 83 3 2,3 

Partnerka 42 2,2 1,9 

Rodina 23 3,5 2,4 

 

 

Graf 4: Procentuální vyjádření k sociálnímu kontextu 

 

5.3.4 Ostatní 

Tabulka 13 uvádí možnosti odpovědí, u kterých bylo dosaženo alespoň deseti 

zodpovězených dotazníků. Jednotlivé typy těchto odpovědí jsou seřazeny podle četnosti 

od nejvyšší hodnoty po nejnižší. V tabulce je dále uveden sociální kontext (Sám, 

Partnerka, Rodina, Kamarád), k němu počet dotazníků a průměrná únava. 
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Tabulka 13: Členění sociálního kontextu dle počtu epizod sezení a průměrné 

únavy 

Screen time - zábava 

(Doma) 
Sám Partnerka Rodina Kamarád 

Počet epizod sezení (64)  33 (52 %) 9 (14 %) 4 (6 %) 18 (28 %) 

Průměrná únava (0-10) 3,2 2,7 5,6 2,9 

     

Jídlo (Doma) Sám Partnerka Rodina Kamarád 

Počet epizod sezení (38) 18 (47 %) 7 (18 %) 7 (18 %) 6 (17 %) 

Průměrná únava (0-10) 2,7 2 3,5 3,1 

  
    

Screen time - povinnosti 

(Doma) 
Sám Partnerka Rodina Kamarád 

Počet epizod sezení (32) 20 (63 %) 9 (28 %) / 3 (9 %) 

Průměrná únava (0-10) 3,4 2,3 / 4,7 

     

Úkoly či jiné prac. 

povinnosti (Doma) 
Sám Partnerka Rodina Kamarád 

Počet epizod sezení (20) 13 (65 %) / 1 (5 %) 6 (30 %) 

Průměrná únava (0-10) 4,2 / 6,9 2,7 

     

Konverzování (Doma) Sám Partnerka Rodina Kamarád 

Počet epizod sezení (18) / 4 (22 %) 4 (22 %) 10 (56 %) 

Průměrná únava (0-10) / 3,1 1,5 3,4 

     

MHD (Dopravní 

prostředek) 
Sám Partnerka Rodina Kamarád 

Počet epizod sezení (18) 14 (78 %) / / 4 (22 %) 

Průměrná únava (0-10) 2,6 / / 1,8 

     

Hospoda/restaurace 

(Veřejné zařízení) 
Sám Partnerka Rodina Kamarád 

Počet epizod sezení (11) 1 (9 %) / 1 (9 %) 9 (82 %) 

Průměrná únava (0-10) 1,4 / 1,9 2,4 

 

Tabulka 14 porovnává souhrnná data všech účastníků, která byla sesbírána ve 

všední a víkendové dny. Celkový součet zaznamenaných epizod sezení je uveden 
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v záhlaví tabulky. Výsledky jsou vyjádřeny v procentech. Pro snazší představu o 

výsledcích jsem pod tabulku přidal Graf 5 a 6. 

Tabulka 14: Porovnání dat mezi všedními dny a víkendy 

Prostředí 
Všední dny 

(228) 

Víkend  

(65) 

Doma 
- Screen time – zábava 

- Jídlo 

- Screen time – povinnosti 

- Úkoly či jiné prac. povinnosti 

- Konverzování 

- Spánek 

- Jiné 

- Četba 

65 % 
22 % 

13 % 

10 % 

8 % 

6 % 

5 % 

1 % 

/ 

71 % 
23 % 

12 % 

14 % 

5 % 

8 % 

5 % 

1 % 

3 % 

Dopravní prostředek 
- MHD 

- Vlak 

- Auto 

- Autobus 

14 % 
7 % 

4 % 

4 % 

0 % 

9 % 
3 % 

/ 

1 % 

5 % 

Škola 
- Četba 

- Jiné 

- Čekání na výuku 

- Konverzace 

- Jídlo 

- Screen time – povinnosti 

- Seminář/Přednáška 

11 % 
3 % 

3 % 

2 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

0 % 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Veřejné zařízení 
- Hospoda/Restaurace 

- Jiné 

- Knihovna 

- Nádraží/Stanice/Zastávka 

- Kavárna 

8 % 
3 % 

2 % 

2 % 

1 % 

/ 

6 % 
5 % 

1 % 

/ 

/ 

/ 

Návštěva 
- Jídlo 

- Konverzování 

- Screen time – zábava 

- Jiné 

2 % 
1 % 

1 % 

/ 

/ 

14 % 
7 % 

1 % 

3 % 

3 % 

Průměrná únava 3,4 2,9 

SD 2,5 2,3 
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Graf 5: Procentuální vyjádření k typu prostředí - všední dny 

 

 

 

Graf 6:  Procentuální vyjádření k typu prostředí - víkendy 
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6 DISKUZE 

Cílem mé bakalářské práce bylo 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.  

Původní záměr mé práce byl zjistit nejen kontext SB, ale i minuty v něm strávené. 

Proto účastníci během měření nosili společně se sportovním náramkem i akcelerometr 

Actigraph, který by byl schopen pomocí tzv. „sedentary bouts“ (čas strávený v SB) 

tento čas odhalit. Vzhledem ke komplikovanému průběhu měření ze strany systému HR, 

který je v tomto ohledu úplnou novinkou, mi pro potřeby bakalářské práce postačily 

výsledky, které zde uvádím.   

Tabulka 4, charakterizující výzkumný soubor, uvádí, že průměrný počet kroků 

účastníků měření byl 10125 za den se směrodatnou odchylkou 5411 a mediánem 9290. 

Dle Tudor-Locke a Basset (2004), kteří klasifikují pohybovou aktivitu vzhledem 

k počtu ušlých kroků za den (Tabulka 1), spadá výzkumný soubor v mé práci do 

skupiny tzv. „aktivních“ jedinců, a to v případě, budeme-li se řídit průměrem. U 

mediánu by pak dle tentýž tabulky účastníci spadali do skupiny „částečně aktivních“. 

Dále by dle tvrzení Sigmundových (2011) účastníci pravděpodobně splnili i doporučení 

k realizaci pohybové aktivity pro podporu zdraví.  

Poslední charakteristikou výzkumného souboru v Tabulce 4 je počet vyvolaných 

dotazníků za den, respektive počet detekovaných epizod sezení, na které účastníci 

zareagovali. Denní průměr počtu vyvolaných dotazníků činil 5,2 se směrodatnou 

odchylkou 3,4 a mediánem 5. Nutno podotknout, že průběh sběru dat nebyl u všech 

účastníků tak snadný, jak jsem předpokládal, viz Tabulka 5, z důvodu velké rozdílnosti 

mobilních zařízení, přes která byla data shromažďována, a jejich ne vždy dobré 

spolupráce s aplikací HAIE a nepravidelné synchronizace sportovního náramku s 

mobilní aplikací Fitbit. Na to se lze podívat ze dvou úhlů pohledu a to tak, že průběh 

měření sice odhalil hned několik chyb, které můj výzkum brzdilo, ale i to považuji za 

významné zjištění, na které je možno navázat v další výzkumné činnosti. Celkem lze 

tedy říci, že bych při použití vhodných mobilních zařízení, bezpochyby zachytil více 

epizod sezení, než byl denní průměr 5,2, o čemž vypovídá i minimální hodnota 0.  
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Z Tabulky 5 jasně vyplývá, že účastníci, kteří během výzkumu využívali mobilní 

zařízení s operačním systémem Android, vykazovali lepších výsledků u zodpovězených 

dotazníků z celkového počtu vyvolaných. Zatímco účastníci, vlastnící mobilní zařízení 

s operačním systémem iOS (iPhone), vykazovali v tomto směru, až na výjimky, 

průměrných až podprůměrných výsledků. Dále bylo během měření zjištěno, že 

nedocházelo k pravidelné synchronizaci sportovního náramku Inspire HR s mobilní 

aplikací Fitbit. V rámci tohoto problému aplikace nemohla odesílat naměřená data do 

dotazníkové části systému HR, a tudíž nemohl být vyvolán ani dotazník. Tento problém 

se vyskytoval u obou typů operačního systému. Shrneme-li si výsledky z Tabulky 5, 

mobilní zařízení s operačním systémem Android, až na Huawei Honor, výborně 

spolupracovaly s aplikací HAIE, která měla na dotazník účastníky vždy upozornit 

v jejich mobilních zařízeních, ale například u účastníka č. 11 došlo k vyvolání pouze 11 

dotazníků během 7 dní, což vnímám nedostatečně.  Nelze tedy jednoznačně říci, jaké 

mobilní zařízení nebo operační systém je pro měření tohoto typu nejvhodnější, ale dle 

mého průzkumu je to Xiaomi Redmi Note 5.  

Po důkladném prostudování odborné literatury jsem nenašel žádný dostupný 

výzkum provedený na vysokoškolských studentech, který by byl svými vlastnostmi 

stejný jako ten můj, ale mám-li nějakou práci na podobné téma vůbec porovnat, mohu 

uvést například studii provedenou na 114 dospělých, v rozmezí 4 dní, ve které 

výzkumníci, pomocí mobilních zařízení a metody EMA, zjišťovali kde, s kým a jakým 

způsobem nejčastěji měření účastníci trávili svůj volný čas. V tomto výzkumu se 

zjistilo, že svůj čas nejvíce trávili doma, o samotě a na počítači (Liao et al., 2015). 

K podobným výsledkům jsem dospěl i v mé práci. V uvedené Tabulce 6 lze vidět 

jasnou převahu domácího prostředí a to u 195 případů z celkových 293. Hodnota 

průměrné únavy zde byla společně se školním prostředím nejvyšší. Účastníci, během 

sedavého chování, v jejich domácím prostředí trávili nejvíce času o samotě a před 

obrazovkou za účelem zábavy (hraní videoher, sledování televize, atd.), o čemž 

vypovídají Tabulky 9 a 12.  

Tabulka 6 dále uvádí, že se v prostředí školy účastníci zdržovali pouze u 26 

případů z celkových 293 a to s největším pocitem únavy (3,7) ze všech možností 

odpovědi na otázku „Kde se nyní nacházíš“. Dalším zajímavým výsledkem je, že 

v momentě, kdy účastníci trávili čas ve škole, byla jejich nejčastější aktivitou četba a 

naopak nejméně častou byla účast na seminářích či přednáškových hodinách     



66 
 

(Tabulka 10). U obou těchto případů pociťovali zúčastnění největší únavu ze všech 

možností odpovědi ve školním prostředí a to s hodnotou 6,5. Nízká účast na seminářích 

či přednáškových hodinách byla pravděpodobně způsobena tím, že účastníci studují na 

sportovní fakultě a velká část povinné výuky je založena na pohybové aktivitě, zatímco 

ta nepovinná slouží jako doplnění teoretických znalostí a studenti na ni často nechodí, 

jelikož se tato teorie dá získat i jiným způsobem.  

Z výsledků v Tabulkách 9 a 13 vyplývá, že v domácím prostředí nejčastěji 

účastníci trávili svůj čas před obrazovkou za účelem zábavy a to u 64 případů z 

celkových 195. Tabulky dále uvádí, že se účastníci 52krát věnovali povinnostem 

spojeným se školou. Z toho 32krát před obrazovkou a 20krát pomocí studijních skript, 

knih nebo zápisků ze seminářů či přednáškových hodin. Do školy jezdili nejvíce 

městskou hromadnou dopravou a dle Tabulky 13 ve všech výše zmíněných případech 

vykonávali tyto aktivity převážně o samotě. Závěrem lze k tomuto odstavci říci, že výše 

zmíněná data nám nic moc nesdělí, jelikož zhruba polovina účastníků byla měřena ve 

zkouškovém období a druhá polovina mimo něj. Vzhledem k této skutečnosti si 

netroufám na výše zmíněných datech postavit jakákoliv tvrzení. V následujícím 

výzkumu by bylo například zajímavé sledovat chování skupiny lidí ve zkouškovém 

období a mimo něj.  

V Tabulce 14 jsem porovnával naměřená data sesbírána ve všední a víkendové 

dny. Z výsledků vyplynulo, že se jejich aktivita téměř nelišila. Účastníci v obou těchto 

případech volili nejčastěji odpověď „Doma“ a to více jak v 65 %, u víkendů dokonce      

71 %. Tabulka dále uvádí, že se 11% podíl aktivity ve školním prostředí během 

všedních dní, v případě víkendů, přenesl do prostředí návštěv. A na závěr lze z tabulky 

vypozorovat nepatrně větší hodnotu pociťované únavy u sloupce, který prezentuje data 

naměřená ve všedních dnech. 

Má práce měla hned několik omezení, což jsou činitelé, které mohly ovlivnit 

konečnou podobu výsledků. Zásadním omezením bylo využívání vlastních mobilních 

zařízení, která nespolupracovala vždy tak, jak měla, dále omezený počet měřících 

zařízení, prodleva ve vyhodnocování dat (někdy až 15 minut) a v neposlední řadě 

proměnlivost prostředí (zkouškové období, celostátní karanténa, atd.). 

Mezi vymezení mé práce řadím specifický výběr výzkumného souboru a jeho 

nízký počet účastníků, tudíž výsledky nelze zobecnit na běžnou populaci. Pro sběr dat 
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byly použity sportovní náramky Inspire HR od společnosti Fitbit. Každý účastník byl 

měřen po dobu sedmi dní.  

Kdybych měl možnost začít svůj výzkum úplně od začátku, určitě bych udělal 

spoustu věcí jinak. Za nejvýznamnější brzdivý článek považuji vysokou rozdílnost 

mobilních zařízení z důvodu omezených finančních zdrojů na nákup nových, které by 

byly použity výhradně pro potřeby tohoto výzkumu. Než bych se tedy do takového 

výzkumu pustil, otestoval bych si funkčnost celého procesu vyvolání dotazníku za 

účasti co možná nejvíce mobilních zařízení a vyhodnotil, která dopadla v testu nejlépe. 

Ty bych se snažil pro své účastníky měření buďto vypůjčit nebo zakoupit za co 

nejrozumnější cenu (např. tři kusy). V případě početnějšího výzkumného souboru bych 

volil pouze ty účastníky, kteří by vlastnili mnou vymezený typ mobilního zařízení. Dále 

bych ve svém výzkumu postupoval tak, abych zjistil nejen kontext SB, ale i čas v něm 

strávený. To by se dalo zajistit například pomocí Actigraphu, který by zaznamenával 

tzv. „sedentary bouts“ (časová okna během sezení). Ve chvíli, kdy by systém HR na 

základě předem stanovených pravidel o počtu ušlých kroků za minutu vyhodnotil, že se 

účastník dopouští SB, zaslal by mu dotazník zjišťující jeho kontext. Čas vyvolání tohoto 

dotazníku by se spojil s časovým oknem detekovaným v Actigraphu a vyšel by mi čas 

strávený v kontextu, který účastník vyplnil v obdrženém dotazníku. Tímto způsobem by 

se mi otevřela možnost, porovnat mé výsledky i s dalšími autory, kteří ale většinou ke 

zjišťování kontextu sedavého chování využili „self-report“ dotazníky. Významem mé 

studie bylo získat tato data pomocí inovativního systému HR. 

 Dalším pokračováním v tomto výzkumu by mohla být právě aplikace výše 

zmíněného postupu na početnějším a obecnějším výzkumném souboru. 

Význam mé práce přikládám hlavně k ověření této metody, která svými 

inovativními funkcemi může vědě přinést zajímavé výsledky. Také bych rád podotknul, 

že mou studii vnímám jako pilotní, ve které bych chtěl případně pokračovat i 

v navazujícím magisterském studiu. Mimo jiné jsou výsledky mého šetření využity 

v návrhu grantového projektu FTVS UK.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo 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.  

V teoretické části jsem se na základě odborné literatury zabýval konstruktem 

pohybového chování a vymezoval jsem dílčí pojmy, jako pohybová aktivita a sedavé 

chování. Druhá část byla zaměřená na metodu EMA. 

Výzkumný soubor, složený z vysokoškolských studentů, kteří svým věkem 

spadají do rizikového období, byl vybrán na základě předpokladu častého výskytu 

sedavého chování. Rizikové období lze chápat jako stěhování se od rodiny na 

vysokoškolskou kolej nebo do vlastního bytu, s tím spojené zhoršení životosprávy a 

snížení úrovně pohybové aktivity, např. z důvodu velkého množství učiva, sledování 

TV, či hraní videoher. 

Po zpracování naměřených dat se potvrdilo, že výzkumný soubor opravdu spadá 

do rizikového období. Nejčastějšími aktivitami studentů bylo trávení času před 

obrazovkou za účelem zábavy, dělání úkolů či jiných pracovních povinností spojených 

se školou a jezení, kdy vše probíhalo v jejich domácím prostředí. Z výsledků dále 

vyplynulo, že v prostředí školy bylo detekováno malé množství epizod sezení. To bylo 

pravděpodobně způsobeno tím, že účastníci studují na sportovní fakultě a velká část 

povinné výuky je založena na pohybové aktivitě. Výzkumný soubor, v rámci 

průměrného počtu ušlých kroků za den, splňoval dle odborné literatury obecná 

doporučení pro pohybovou denní aktivitu. 

Velký přínos mé práce spatřuji v otestování nové metody sběru dat, během které 

jsem využíval systém Health React. Ten je složen z dotazníkové části, která umožňuje 

rychlou interakci s uživatelem a datové části podporující fitness zařízení od společnosti 

Fitbit. Vzhledem k rychle se vyvíjejícím systémům, jak mobilních telefonů, tak 

nositelných měřících zařízení, je nezbytné, aby se na vývoji systému HR dále intenzivně 

pracovalo. 

Bakalářskou práci jsem také doplnil názornými obrázky, grafy a tabulkami, které 

pomohly čtenáři lépe se orientovat ve výsledcích. 
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Mou studii vnímám jako pilotní, ve které bych chtěl případně pokračovat i 

v navazujícím magisterském studiu.  Mimo jiné jsou výsledky mého šetření využity 

v návrhu grantového projektu FTVS UK.  

Vzhledem k nízkému počtu účastníků a jejich záměrnému výběru, výsledky nelze 

zobecnit na běžnou populaci. Potenciálním dalším výzkumníkům bych tedy doporučil, 

aby se řídili dle postupu, který jsem podrobněji uvedl v diskuzi. 
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Příloha 4: Informace pro studenty - pokyny k měření 

 

INFORMACE K MĚŘENÍ 

 

Dobrý den,  

 

rád bych vám touto cestou poděkoval za ochotu podílet se na mém výzkumu a zároveň 

vás požádal a dodržování následujících pokynů, aby mé výsledky mohly být co 

nejpřesnější. 

 

 

1. Chovejte se prosím přirozeně. Zkoumám kontext sezení, proto není žádoucí, 

abyste se po dobu sbírání dat chovali nepřirozeně a zvyšovali svou pohybovou 

aktivitu. 

 

2. Sportovní náramek Inspire HR noste na své nedominantní ruce. 

 

3. Buďte vždy v dosahu Wi-fi nebo mějte zapnutá mobilní data. 

 

4. Na zodpovězení máte pouze 60 minut, potom dotazník zanikne a ztratím 

záznam o kontextu sezení. 

 

5. Berte můj výzkum, prosím, vážně a snažte se odpovídat co nejrychleji a 

nejpřesněji. 

 

6. Pokud se dostanete do situace, kdy budete nuceni měřící zařízení sundat z ruky, 

sejměte ho na dobu nezbytně nutnou a poté opět nasaďte. 

 

7. V průběhu měření pravidelně kontrolujte synchronizaci aplikace Fitbit 

s náramkem. 

 

8. Kdyby se v průběhu měření vyskytl jakýkoliv problém, obraťte se na mne. 

 


