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1. Úvod 

Spánek je důleţitou součástí našeho ţivota. Kaţdý člověk potřebuje určitou dobu 

spánku, po které by se měl budit svěţí a odpočatý. Délka spánku v průběhu ţivota se mění, 

novorozenec spí delší dobu, naopak potřeba spánku ve staří se výrazně sniţuje. Bohuţel 

v dnešní době díky hektickému způsobu ţivota narůstá počet jedinců s poruchami spánku a 

výrazně se zvyšuje. Odhaduje se, ţe nějakým druhem nespavosti trpí více jak polovina 

populace.  

V případě nespavosti a dalších poruch spánku můţe docházet k potíţím s usínáním, 

k přerušování nočního spánku a nemoţnosti opětovně usnout a k předčasnému rannímu 

probouzení. Můţe se narušit nebo úplně rozrušit spánková architektura. Postiţený je přes 

den ospalý, unavený a není schopen plnohodnotného ţivota. Naopak nadměrná denní 

spavost se projevuje ataky spánku, které se během dne opakují, coţ také vede k narušení 

společenského i soukromého ţivota. 

Tématem mé práce je spánek obecně a poruchy spánku. K narůstání výskytu poruch 

spánku přispívá hlavně stres, špatná ţivotospráva a nesprávné spánkové návyky. Dalšími 

příčinami jsou kouření, konzumace alkoholu, sedavá zaměstnání a nedostatek pohybu a 

v neposlední řadě obezita. Důvodem je i rozšíření práce ve směnném provozu a 

nepravidelná pracovní doba či mezikontinentální lety. To vše vede k narušení vnitřního 

pacemakeru a cirkadiánního rytmu. 

Nedostatečný a nekvalitní spánek a poruchy spánku zvyšují riziko vzniku infarktů, 

mozkových příhod, aterosklerózy cév, cukrovky, hypertenzi. Můţe se vyvíjet také obezita či 

deprese. 

Cílem teoretické části této práce je nastínit problematiku spánku a spánkových poruch, 

uvést základní poznatky o tom, co je spánek, jaký je jeho význam, na jaké fáze se dělí a 

jaká je jejich charakteristika. Uvádím a popisuji nejdůleţitější poruchy spánku, co k nim 

vede, jakou skupinu obyvatel postihují a jak se projevují. V praktické části je vyhodnocení 

samotného výzkumu zabývajícího se spánkem a poruchami spánku u respondentů ve věku 

od 17 do 50 let. Výzkum byl prováděn dotazníkovou metodou. Doufám, ţe výsledky 

výzkumu přispějí k informovanosti pedagogických pracovníků a budou v budoucnu pouţity 

pro výuku. 
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2. Definice spánku 

Spánkem rozumíme klidový stav, kdy je sníţena duševní a pohybová aktivita. Je spojen 

s typickou polohou a vyhovujícím místem. Vnímání okolí je do značné míry utlumeno a 

mozková aktivita je úplně jiná neţ při bdění. Existuje poměrně rozšířený názor, ţe se mozek 

při spánku „vypne“, přestane fungovat, ale to není pravdou, mozek se pouze přepne na 

jiný, ovšem také aktivní reţim, při kterém se změní mozková činnost a to na snovou 

aktivitu. 

Spánek se vyskytuje u všech obratlovců (Někteří vědci předpokládají, ţe bezobratlí 

nespí, ale při pozorování se zjistily stavy, kdy jsou bezobratlí naprosto nehybní, toto 

chování spánek připomíná.) U savců je spánek podobný lidskému. Vyskytuje se u nich také 

non-REM a REM spánek, to je moţné pozorovat dokonce i u ptáků, u nich však trvá REM 

spánek jen několik sekund. I u zvířat se vyskytují poruchy spánku, například u psů byla 

zjištěna narkolepsie či noční pomočování a u psů a koček byl dokonce pozorován spánkový 

apnoický syndrom. (Prusiński, 1993)
 

3. Význam spánku 

Je prokázáno, ţe nedostatek spánku způsobuje různě závaţné duševní poruchy a při 

pokusech na zvířatech bylo zjištěno, ţe můţe vést aţ ke smrti. Pokud je člověk zdravý a 

netrpí ţádnými poruchami spánku, většinou usne po 15-30 minutách po ulehnutí a 

uvolnění. Také dochází asi ke 2 aţ 3 probuzením za noc, na která si ráno po probuzení 

nepamatujeme. Jedná se o naprosto běţný jev, pokud ale člověk trpí nespavostí, často si 

těchto probuzení všimne, poleká se a přehnaně se jimi zabývá, to vede k tomu, ţe nemůţe 

znovu usnout a nespavost tím jen prohlubuje. (Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004) 

Spánek má několik funkcí, dochází při něm k nahromadění a uloţení energie potřebné 

pro správnou činnost organismu, dále dochází k obnovování tkání, protoţe „při spánku 

stoupá mnoţství ATP a je nejčilejší mitóza, v noci je uvolňován STH, hormon se silným 

anabolickým účinkem. Jeho efekt pro anabolismus v noční době je prokázán v dětském 

věku a v dospívání‟ (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997, s. 22), v dospělosti 

pravděpodobně efekt nemá. Jak uvádí Lee-Chiong (2008, s. 3) mezi hlavní funkce spánku 

patří anabolický proces, regulace tělesné teploty, funkce imunitní, konzervace energie a 

upevnění paměti. „Člověk, který se učí před spaním, si po probuzení lépe vybaví informace 

a déle si je udrţí v paměti neţ jedinec učící se v ranních hodinách.‟  (Borzová, 2009, s. 11) 
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Je logické, ţe usínáme, kdyţ jsme ospalí. Většinou to bývá v pozdních nočních 

hodinách. Ospalost a usínání jsou řízeny dvěma způsoby. První funguje na základě tzv. 

cirkadiánních rytmů. Jedná se o střídání spánku a bdělosti během 24 hodin. Dříve se 

uvaţovalo nad tím, zda není toto střídání ovlivňováno okolním světlem a tmou. Díky 

pokusům, při kterých byli lidé umístěni do jeskynní a byli zde v naprosté tmě, se zjistilo, ţe 

světlo či tma nemají na toto řízení vliv. Došlo k objevení tzv. vnitřních hodin (pacemaker), 

které jsou uloţeny v mozku v hypotalamu. Jde o shluk nervových buněk o velikosti zhruba 2 

mm uloţený nad chiasma opticum a říká se mu suprachiasmatické jádro. Při porušení 

tohoto jádra dochází k narušení rytmicity spánku a bdění, takto postiţení lidé nemají 

správný cirkadiánní rytmus a spí či bdí nepravidelně. (Praško, Epsa-Červená, & 

Závěšická, 2004) 

Druhý způsob řízení usínání funguje pomocí tzv. faktoru S. Jedná se o skupinu látek, 

která se v těle hromadí při bdění a její koncentrace v organismu postupně stoupá. Kdyţ 

dojde k dosaţení toho správného mnoţství, je moţné usnout, pokud by bylo mnoţství menší, 

nebylo by moţné spánek navodit. Pokud ale dojde k nahromadění většího mnoţství, 

usneme, i kdyţ si to třeba nepřejeme. Faktor S se tedy při bdění hromadí, po dosaţení 

mezní hladiny dojde k usnutí a při spánku je potom spotřebováván. Po probuzení jde tento 

cyklus od začátku. (Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004) 

Podle doby usínání můţeme rozdělit lidi do dvou skupin, a to na skřivany a sovy. Lidé 

typu skřivana usínají většinou kolem 22. aţ 23. hodiny a probouzejí se brzy ráno. Naopak 

lidé typu sovy neusnou dříve neţ po půlnoci (nejčastěji kolem 1. nebo 2. hodiny ranní) a 

vstávají před polednem (Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004). Existuje ještě druhé 

dělení podle kvality spánku na dobře a špatně spící. Dobře spící nemají problémy 

s usínáním, spí kvalitním spánkem a v noci se nebudí, naopak špatně spící mají spánek 

nekvalitní. (Prusiński, 1993) 

Průměrná doba spánku je 6 aţ 8 hodin, někomu však stačí i 5 aţ 6 hodin, aby se cítil 

vyspalý a odpočatý. Asi 2% populace stačí k vyspání méně neţ 5 hodin a 2% potřebují více 

neţ 9 hodin. Optimální doba spánku je tedy individuální.(Praško, Epsa-Červená, & 

Závěšická, 2004) 
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Tab. 1: Průměrná délka spánku (Schreiberová & Bergen, 1997) 

Věk Délka spánku 

do 2 let 16 hodin 

2-3 roky 12 hodin 

4-9 let 11 hodin 

10-14 let 10 hodin 

14-18 let 8,5 hodiny 

19-70 let 6-9 hodin 

nad 70 let 5,5-6 hodin 

 

4. Stadia spánku 

Spánek se dělí do dvou kategorií, je to non-REM spánek (který se dále dělí) a REM 

spánek. 

Ke zjištění spánkových stádií se vyuţívá několika metod, a těmi jsou 

elektroencefalogram (EEG), elektrookulogram (EOG) a elektromyogram (EMG) svalů 

brady. Pomocí EEG se snímá mozková aktivita na povrchu mozku, protoţe neurony vytváří 

elektrické pole a pokud jich je více aktivních na jednom místě, elektrické pole se zvětšuje a 

je jej moţné zachytit. EOG zaznamenává pohyby očních bulbů a EMG měří tonickou 

aktivitu svalů brady, coţ je důleţité při rozlišení NREM a REM spánku, kdy v NREM fázi 

můţeme pozorovat napětí svalů a v REM fázi je naprostá atonie. (Nevšímalová, Šonka, & 

kolektiv, 1997) 

Spánková stádia jsou: bdělost, stadium 1 NREM, stadium 2 NREM, stadium 3 NREM a 

stadium 4 NREM. (What Happens When You Sleep - National Sleep Foundation, ©2011) 

Při bdělosti je aktivita neuronů velmi rychlá, oči se rychle pohybují a sledují předměty 

nebo jsou naopak strnulé a hledí jedním směrem. Pro svaly brady je charakteristická 

vysoká a přetrvávající tonická aktivita a pohyby mimických svalů. Kdyţ usínáme, začne 

aktivita neuronů klesat a nastává spánkové stádium 1 NREM (ospalost). Spánek je velmi 

lehký. Postupně se uvolňujeme, zpomaluje se dýchání i tep. Jsme schopni ještě udrţet 

nestabilní polohu, například sedět. Při silném podnětu z okolí reaguje dotyčný opoţděně. 

Oči se většinou zavírají, i kdyţ fáze 1 NREM můţe probíhat i při otevřených očích. Stadium 

2 NREM neboli středně hluboký spánek nastupuje asi po 10 minutách. Obvykle trvá asi 20 

minut (BBC - Science & Nature - Human Body and Mind - What is sleep ). Je klidný a bez 

pohybů, oční bulby jsou v klidu. Dotyčný jiţ neudrţí nestabilní polohu, ale můţe být 



5 

 

probuzen malými podněty. Často se stane, ţe si při probuzení ani neuvědomí, ţe spal a je 

přesvědčen o opaku. Pro záznam EEG jsou typická tzv. spánková vřeténka (krátké vlny) a 

K komplexy („ostrá bifázická vlna a série rychlých vln jako spánkové vřeténko‟) 

(Prusiński, 1993, s. 17). Postupně se spánek prohlubuje a nastává fáze 3 a 4 NREM (tzv. 

delta spánek). Oči jsou naprosto bez pohybu, svalový tonus je velmi nízký, tlak krve a 

teplota těla klesá, sniţuje se také dechová a srdeční frekvence. Člověk se hýbe jen 

minimálně nebo vůbec, dýchá pravidelně. Ve 3. stadiu v EEG převaţují vlny theta, ale 

přítomny jsou také četné vlny delta. Nadále jsou přítomna spánková vřeténka a 

K komplexy. „Ve 4. stadiu jiţ převaţují (více neţ 50%) pomalé vlny (delta) s vysokou 

amplitudou.‟ (Prusiński, 1993, s. 17) Při REM spánku můţeme pozorovat zvýšenou 

nepravidelnou pohyblivost očních bulbů (rapid eye movements-odtud zkratka REM), 

Zvyšuje se srdeční tep a krevní tlak. Dech se zrychluje a tím je spotřebováváno větší 

mnoţství kyslíku. Na rozdíl od NREM spánku není ţádná tonická aktivita svalstva brady 

(základní rozlišovací znak), veškeré svalstvo kromě svalů dýchacích je hypotonické či 

atonické. U muţů dochází k erekci. EEG záznam je desynchronizovaný. (Nevšímalová, 

Šonka, & kolektiv, 1997) 

 Pro REM spánek je charakteristická snová aktivita, která je velmi ţivá. Sny jsou 

emotivní a barevné. Po probuzení si člověk pamatuje obsah snů a dokáţe jej převyprávět a 

dokonce je schopen si vzpomenout i na náboj snu, tedy na barvy, zvuky, vůně a podobně. 

Pokud však nejsme probuzeni v průběhu REM fáze, zapomínáme sen po několika minutách 

po jejím skončení a ráno nejsme schopni si sen vybavit. Určitá snová aktivita je přítomna i 

v NREM stádiích, zde jsou však sny černobílé, pouze s malým emotivním nábojem a nemají 

příběh jak tomu bývá u snů v REM spánku. Při probuzení si sen nepamatujeme, jsme 

schopni vzpomenout si pouze na to, zda byl příjemný či ne (Praško, Epsa-Červená, & 

Závěšická, 2004). Jedná se spíše o myšlenky a problémy se kterými usínáme a ty se pak 

promítají do našich snů (Prusiński, 1993). Tento typ snů se vyskytuje ve stadiu 1 a 2 

NREM, není přítomen v 3 a 4 NREM. Jsme schopni si vybavit sen v 80% při probuzení 

z REM spánku, z NREM jen ve 40%. (Lee-Chiong, Sleep: A Comprehensive Handbook, 

2006) 
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5. Spánkový cyklus 

Největší část celkové doby spánku zaujímá 2 NREM, 45-55%. REM spánek tvoří 20-

25%, 3 a 4 NREM 5-20%, 1 NREM pouze 2-5%  a doba bdění při probuzení uprostřed 

spánku by měla být niţší neţ 1%. S postupem věku se ale toto rozloţení mění. Pro děti je 

typické větší mnoţství REM spánku a spánku 3 a 4 NREM. Podíl hlubokých stádií NREM 

spánku se se vzrůstajícím věkem sniţuje, naopak se zvyšuje podíl 1 NREM a podíl bdělosti. 

U starých lidí můţe dokonce dojít k úplnému vymizení spánku 3 a 4 NREM.(Lee-Chiong, 

Sleep Medicine: Essentials and Review, 2008) 

Spánkový cyklus začíná přechodem z bdělosti do stavu ospalosti a usínání, čili nastává 

stadium 1 NREM, následuje 2 NREM, 3 a 4 NREM, po tomto stádiu se na krátkou dobu 

znovu objevuje fáze 2 NREM, popřípadě můţe dojít i k výskytu 1 NREM nebo bdělosti. Po 

70 aţ 90 minutách nastupuje REM spánek, který je v prvním cyklu krátký, trvá zhruba 10 – 

15 minut, výjimečně se můţe stát, ţe chybí. Po REM spánku následuje další spánkový 

cyklus. Spánkových cyklů je za noc 4 aţ 5 a kaţdý trvá 90 – 110 minut. V posledních 

spánkových cyklech se zkracuje delta spánek a většinou chybí 4 NREM spánek, REM 

spánek se naopak prodluţuje. (BBC - Science & Nature - Human Body and Mind - What is 

sleep, ©2012),(Marcus, 2009), (Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004) 

Při přechodu z NREM spánku do REM spánku se často na krátkou dobu probudíme, 

tato probuzení však ihned po usnutí zapomínáme. U pacientů trpících nespavostí můţe 

však jít o problém právě z toho důvodu, ţe si těchto probuzení přehnaně všímají a to jim 

brání v opětovném usnutí.  

6. Vlivy na spánek  

(Prusiński, 1993) 

POČASÍ – Jeho vlivy na spánek ještě nejsou plně prozkoumány, ale předpokládá 

se, ţe nízký a vysoký atmosférický tlak působí nepříznivě. Stejně tak ovlivňuje spánek 

teplota loţnice. Pokud je vyšší neţ 24⁰C, zhoršuje se spánek, dochází k omezení REM 

spánku a hlubokých stádií NREM spánku a člověk se také častěji budí. Stejný vliv má i 

teplota niţší neţ 12⁰C. 

DIETA – Podle pokusů se zjistilo, ţe polysacharidy, jako je chléb, brambory či 

pečivo a potraviny obsahující tryptofan (mléko a tvaroh) mají mírně příznivý vliv na 
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usínání a také prohlubují spánek. Naopak přejídání před spaním nebo naopak hladovění 

působí nepříznivě. 

POHYB – Obecně se předpokládá, ţe pohyb má na spánek příznivý vliv, a to díky 

zvýšení celkové tělesné teploty, zkracuje se tak latence usnutí a prohlubuje se spánek 3 a 4 

NREM. Ale přílišná fyzická zátěţ těsně před spaním, můţe naopak usínání ztíţit. 

MÍSTNÍ VLIVY – Důleţitá je kvalita matrace, potvrdilo se, ţe kvalitnější spánek 

bývá při spaní na měkké matraci neţ na tvrdé. Rušivé mohou být také pohyby partnera na 

posteli. 

HLUK – Lidé jsou na hluk různě citlivý, ale s věkem citlivost stoupá. Tudíţ můţe 

rušit chrápání partnera, hluk z ulice a podobně. 

7. Vyšetřovací metody poruch spánku a bdění 

 Anamnéza – úkolem anamnézy je pomocí rozhovoru zjistit veškeré podrobnosti o 

problémech se spánkem či případnou ospalost a usínání během dne. Provádí se u všech 

poruch spánku a bdění. Je nutné rozlišit dny pracovní a dny volné. Kladeny jsou otázky 

týkající se času usínání, doby probouzení, počtu nočních probuzení a okolností, které 

k nim vedli (pokud si jich je člověk vědom), počtu denních usnutí a jejich délky, také je 

důleţité zjistit subjektivní pocity při probouzení, nevhodné chování nebo nepřiměřené 

emoce. Výhodou je moţnost získat objektivní informace od další osoby (Borzová, 2009); 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997). 

 Škály a dotazníky – existují různé stupnice, které mají za úkol vypátrat informace o 

denní spavosti a zhodnotit intenzitu spavosti, a to buď v průběhu 24 hodin, nebo i po 

delší dobu. Často pouţívaným záznamníkem je tzv. spánkový kalendář. Vede se po dobu 

jednoho aţ dvou měsíců. Zapisuje se datum a den v týdnu, všechny události, které se 

nám přihodily přes den a mohly náš spánek ovlivnit, například stresové situace, jídlo 

před spaním, zvýšená stresová situace. Dále se vede záznam o hluku či jiných zvucích 

před usnutím, za jak dlouho po ulehnutí jsme usnuli, zda jsme uţili nějaké léky, kolik 

probuzení za noc si pamatujeme, subjektivní zhodnocení kvality nočního spánku, pokud 

si pamatujeme, tak uvádíme sny, chrápání. Uvádí se celková doba spánku, hodina 

probuzení, pocity a příznaky po probuzení. Subjektivně se zhodnotí kvalita naší bdělosti 

přes den (Borzová, 2009); (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997). 
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 Observace při hospitalizaci – probíhá na nemocničním oddělení, jedná se o 

pozorování pacienta zkušeným personálem, který má znalosti v oblasti chorob spánku. 

Díky tomuto pozorování lze odhalit zvláštnosti v chování nemocného, popřípadě 

nevhodné zvyklosti, které narušují správný spánek. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 

1997) 

 Polysomnografie – jedná se o tři druhy vyšetřování, pomocí nichţ se zjišťují odlišnosti 

mezi NREM a REM spánkem a případné změny v jednotlivých fázích spánku, které 

nejsou v normě. Jsou to EEG (elektroencefalogram), EMG (elektromyogram) svalů 

brady a EOG (elektrookulogram). (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

 Aktigrafie (=aktografie) – provádí se pomocí speciálního snímače, který je stejně 

veliký jako náramkové hodinky, umisťuje se na zápěstí nedominantní horní končetiny. 

Zaznamenává kaţdou změnu pohybu a podle tohoto záznamu se odvozuje, zda byl 

pacient bdělý nebo jestli spal, dále se odvozuje kvalita bdělosti a spánku, počet 

probuzení za noc, doba kdy sledovaný usínal nebo kdy například došlo ke sníţení denní 

aktivity. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

 Elektrostatická matrace – má podobu dvou vrstev vodivého kovu, ukládá se pod 

klasickou molitanovou matraci a zaznamenává pohyby na lůţku. Kdyţ dojde k pohybu 

na lůţku, změní se tím tlak na matraci a dojde ke změně elektrostatického náboje mezi 

kovovými vrstvami. Tím se získávají informace o aktivitě srdce, o pohybech při dýchání 

a o pohybech celého těla. Nejčastěji se pouţívá při podezření na ventilační poruchy při 

spánku. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

 Test mnohočetné latence usnutí – tato metoda se vyuţívá při nadměrné denní spavosti. 

Testování probíhá 24 i více hodin a skládá se z 5 testů začínajících v 10, 12, 14, 16 a 18 

hodin. Pokud nemocný neusne, testuje se pokaţdé 20 minut, pokud však usne, 

zaznamenává se 15 minut od začátku spánku a potom je nemocný probuzen. Přitom se 

sleduje, zda pacient usne či ne v kaţdém intervalu, latence usnutí (doba v minutách neţ 

dojde k usnutí), dále se zkoumá, jestli je přítomen REM spánek. Pokud je latence usnutí 

kratší neţ 5 minut, jedná se o patologický stav a tedy o nadměrnou denní spavost, zdraví 

jedinci mají průměrnou latenci usnutí delší neţ 10 minut (v průměru 15-20 minut). 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

 Test udrţení bdělosti – pouţívá se také u pacientů s nadměrnou denní spavostí, ale na 

rozdíl od testu mnohočetné latence usnutí se při něm neleţí, ale sedí a pacient se má 

snaţit neusnout. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 
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8. Klasifikace spánkových poruch 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

V 70. letech byly problémy se spánkem rozděleny do 4 kategorií. Toto rozdělení se 

pouţívalo po dobu zhruba deseti let. Jsou to: 

1. Insomnie – problémy s usínáním a nekvalitním spánkem 

2. Zvýšená denní spavost 

3. Poruchy rytmu spánek-bdění 

4. Parasomnie 

Tato klasifikace byla ve své době velmi uţitečná, ale poté byla objevena další onemocnění, 

která nebylo moţné do těchto kategorií zahrnout, proto bylo v 90. letech zpracováno nové 

rozdělení. To dělí spánková onemocnění do 2 hlavních skupin, dyssomnie a parasomnie, 

dále byly odděleny poruchy spánku spojené s jiným onemocněním a poruchy spánku, které 

jsou navrţené.  

1. Dyssomnie (poruchy spánku spojené s nespavostí v noci i s nadměrnou spavostí 

během dne) 

1.1. Dyssomnie vyvolané zevními příčinami 

1.1.1. Psychofyziologická insomnie – zvýšená citlivost na stresové situace, která 

zabraňuje usnutí a spánku. Asi 15% všech insomnií je způsobeno 

vypěstovaným strachem z nespavosti. 

1.1.2. Pseudoinsomnie – chybné vnímání spánku, kdy má člověk subjektivní pocit, 

ţe vůbec nespal, pamatuje si totiţ jen úseky, kdy se probudil, ačkoli EEG 

záznam potvrzuje normální a plnohodnotný spánek. 

1.1.3. Idiopatická insomnie – je vzácná porucha spánku s genetickou predispozicí. 

Objevuje se jiţ v dětství a je způsobená špatnou funkcí neurochemických 

mechanismů, které řídí spánek a bdělost. 

1.1.4. Narkolepsie – projevuje se záchvaty usínání imperativního rázu během dne, 

které jsou spojeny s kataplexií (poruchou svalového tonu v důsledku silnějších 

emocionálních proţitků). 

1.1.5. Rekurentní hypersomnie – periodicky se opakující ataky zvýšené spavosti. 

Trvá většinou několik dní a do roka se několikrát opakuje. Zvláštním typem 

této hypersomnie je tzv. Klein-Levinův syndrom, který se nejčastěji vyskytuje u 



10 

 

mladých muţů a projevuje se ataky spánku a poruchami chování, a to většinou 

podráţděním aţ agresivitou, hypersexualitou a bulimií. 

1.1.6. Idiopatická hypersomnie – projevuje se prodlouţeným spánkem, ze kterého 

se postiţený často těţce probouzí. Probouzení bývá poměrně často provázeno 

spánkovou opilostí. Je také zvýšená ospalost během dne. 

1.1.7. Posttraumatická hypersomnie 

1.1.8. Syndrom spánkové apnoe – tato porucha je nejčastěji diagnostikována. 

Jedná se o přerušení kontinuity dýchání apnoickými pauzami, které se opakují 

během spánku. To vede ke sníţené saturaci nebo aţ k  desaturaci krve 

kyslíkem. 

1.1.9. Periodické pohyby končetin – pohyby končetin, které jsou stereotypní a 

během noci se pravidelně opakují. Vyvolávají probuzení a tím mohou vést aţ 

k nespavosti a následné ospalosti během dne. Projevuje se pouze ve spánku. 

1.1.10. Syndrom neklidných nohou – nepříjemné pocity jako mravenčení, pálení, 

svědění či brnění v dolních končetinách, které se postiţený snaţí odstranit 

třením končetin o sebe nebo o lůţkoviny a podobně. Tyto pohyby potom brání 

usnutí. 

1.2. Dyssomnie vyvolané vnitřními příčinami 

1.2.1. Nepřiměřená spánková hygiena – špatné denní návyky, které brání nočnímu 

spánku a sniţují jeho kvalitu. Můţe mezi ně patřit například nadměrné pití 

kávy, alkoholu, kouření ve večerních hodinách, intenzivní cvičení večer či 

před spaním nebo zaobírání se stresovými situacemi před spaním. 

1.2.2. Porucha spánku způsobená prostředím – tato porucha vzniká kvůli 

nepříznivému okolnímu prostředí. Tyto vlivy jsou hluk, pohyby partnera, příliš 

nízká nebo naopak příliš vysoká teplota v loţnici. Starší lidé bývají na vnější 

fyzikální vlivy citlivější. Většinou ke zlepšení spánku postačí odstranit příčiny, 

které jej ruší, pokud však toto opatření nestačí, jsou nasazena hypnotika. 

1.2.3. Výšková insomnie – se můţe objevit u lidí, kteří jsou v nadmořské výšce 

4000 metrů nebo výše a projevuje se bolestmi hlavy, nechutenstvím, únavou. 

Dochází ke zkrácení REM spánku, spánek je nekvalitní a lehký a postiţený 

nemůţe dlouhou dobu usnout. Je způsobena nedostatkem kyslíku, proto se léčí 

jeho dodáním nebo se musí sestoupit do niţší nadmořské výšky. 
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1.2.4. Přechodná insomnie – po určité době většinou sama odezní a je vyvolaná 

stresem, nějakým konfliktem nebo jiným emotivním záţitkem či problémem, 

který má na nás budivý vliv. 

1.2.5. Syndrom insuficientního spánku – je vyvolán nedostatečným spánkem, který 

je zkrácený a nevede k pocitu odpočinutí, coţ má za následek sníţenou 

výkonnost. 

1.2.6. Porucha spánku z nedostatku reţimu – objevují se nejčastěji u dětí a jsou 

způsobeny tím, ţe dítě nechce jít spát a usnout ve vhodnou dobu, snaţí se 

spánek různými způsoby oddálit, nejčastěji se chce jít opakovaně vymočit, 

neustále se doţaduje dalšího pití, chce vyprávět pohádky nebo vyţaduje 

přítomnost rodiče a podobně. Je přítomna u 5-10% dětí. 

1.2.7. Porucha spánku z naučených asociací při usínání – to znamená, ţe aby dítě 

usnulo, doţaduje se splnění podmínek, na které je zvyklé a má je spojené 

s usínáním a spánkem, například dudlík, hračka, houpání, přítomnost rodiče. 

1.2.8. Porucha spánku způsobená alergií na potraviny (zejména na kravské mléko) 

– je také nejčastěji přítomna u dětí a projevuje se ztíţeným usínáním a častým 

probouzením v noci. Tak se projevuje reakce na alergeny, které byly 

v potravině přítomny a na něţ je dítě citlivé. Nejvíce se objevuje u kojenců a 

batolat a sama vymizí kolem 3. aţ 4. roku. Dítě nemůţe usnout, v noci se často 

probudí plačící, ve spánku se hodně pohybuje, mohou se projevit koţní 

vyráţky, problémy s dýcháním nebo nevolnost. 

1.2.9. Syndrom nočního ujídání či upíjení – pacient se opakovaně budí kvůli pocitu 

hladu či ţízně a není schopen znovu usnout, dokud se nenají (nenapije). 

1.2.10. Porucha spánku ze závislosti na hypnoticích 

1.2.11. Porucha spánku ze závislosti na stimulanciích – Stimulancia zvyšují denní 

bdělost, pokud dojde k jejich vysazení a jiţ se vyvinula tolerance, mohou se 

objevit abstinenční příznaky, které se také projevují bdělostí a nemoţností 

usnout. Při vzniku závislosti se prodluţuje doba usínání, spánek je kratší a 

s četnějším probouzením. 

1.2.12. Závislost spánku na alkoholu – často lidé uţívají alkohol na podporu 

usínání a potom nemohou bez své dávky usnout. Ale časem se můţe stát, ţe 

aby na ně měl alkohol hypnotický účinek, budou muset svou obvyklou dávku 

zvyšovat, tím se můţe vyvinout závislost. Na druhou stranu alkohol má sice 
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vliv na lepší usínání, ale kdyţ se začne vstřebávat a jeho mnoţství v krvi klesá, 

dochází ke zhoršení kvality spánku, zkracuje se, je méně hluboký a tím jsme 

snadno probuditelní. 

1.2.13. Poruchy spánku vlivem toxických látek – takovýto vliv na spánek mají 

například těţké kovy (rtuť, olovo, arsen, měď) či organická rozpouštědla.  

1.3. Poruchy cirkadiánní rytmicky 

1.3.1. Jet lag syndrom – vzniká při letech přes časová pásma nebo při jiných 

rychlých časových změnách. Jde o dočasnou poruchu, za poměrně krátkou 

dobu se spánek samovolně upraví. Projevuje se poruchami usínání a spánku, 

ospalostí během dne, sníţenou kvalitou pracovního výkonu, mohou se objevit 

zaţívací obtíţe. 

1.3.2. Porucha spánku při směnném provozu 

1.3.3. Nepravidelný cyklus spánek – bdění – je způsoben špatnou funkcí vnitřního 

pacemakeru, coţ se projeví poruchou cirkadiánní rytmicky. Spánek a bdění 

potom přicházejí v nepravidelných intervalech a v jiném čase neţ je běţné. 

Obvykle je spánek rozdělen do několika kratších intervalů, asi 3x 2-3 hodiny. 

1.3.4. Syndrom zpoţděné fáze – člověk trpící tímto syndromem má posunutou dobu 

spánku a usíná pozdě v noci, a tím pádem se i později probouzí, většinou 

v dopoledních hodinách. Potom je pro něj velmi těţké budit se do práce nebo 

do školy. 

1.3.5. Syndrom předsunuté fáze – je opakem syndromem zpoţděné fáze. Usínání je 

posunuto do odpoledních či časně večerních hodin a probouzení je v nočních 

či časně ranních hodinách. 

1.3.6. Rytmus odlišný od 24 hodinové cirkadiánní rytmicity – biologická rytmicita 

je prodlouţena o jednu aţ dvě hodiny, ale rytmus je stabilní. Takto postiţený 

člověk se velmi obtíţně přizpůsobuje běţnému ţivotnímu tempu a pracovní 

době. Poměrně častý je u slepců, protoţe u nich nedochází k potřebnému 

ovlivňování světlem a tmou. Léčba je moţná melatoninem. 

2. Parasomnie (poruchy, které se spánkem souvisejí, ale neprojevují se insomnií ani 

spavostí během dne) 

2.1. Poruchy probouzení 

2.1.1. Spánková opilost – při nedokonalém probuzení, nastává dezorientace, 

reaktivita je zpomalená, člověk se motá, chová se jako by byl opilý. Objevuje 
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se při náhlém probuzení z 3 a 4 NREM spánku, a to nejčastěji v 1. polovině 

noci. 

2.1.2. Somnambulismus – neboli náměsíčnost, se projevuje automatickým 

motorickým jednáním, zejména chůzovým, nejčastěji se vyskytuje v 1. polovině 

noci a často se jedná o poměrně sloţité pohyby 

2.1.3. Pavor nocturnus (noční děsy) – jsou vázané na NREM spánek, dojde 

k náhlému probuzení z hlubokého spánku. Často je přítomen u dětí, které se 

probudí s pláčem či křikem a mají pocit intenzivního strachu. 

2.2. Poruchy přechodu spánek – bdění 

2.2.1. Rytmické pohyby – motorické automatismy větších svalů, zejména hlavy a 

trupu. Projevují se před usnutím a v 1 a 2 NREM stadiu. Nejznámější je 

jactatio capitis. 

2.2.2. Hypnagogické záškuby – kontrakce svalstva dolních končetin, které 

přicházejí náhle a jsou rychlé. Méně často se vyskytuje u svalstva horních 

končetin, hlavy a trupu. Objevují se při usínání. 

2.2.3. Somnilogie (mluvení ze spaní) – častější je u dětí, většinou jde o vyslovování 

jen jednotlivých slov nebo útrţků vět, které nedávají smysl. 

2.2.4. Noční křeče v lýtkách – křeče nejčastěji lýtkového svalstva, méně nártů či 

prstů, které jsou velmi bolestivé a brání spánku. Jsou spojené s usínáním. 

2.3. Parasomnie vázané na REM spánek 

2.3.1. Noční můry – časté u dětí, které se probudí s leknutím a pocitem strachu ze 

spaní. U dospělých můţou být příznakem duševní poruchy. 

2.3.2. Spánková obrna – člověk je při vědomí, ale nemůţe se pohnout. Převládá 

svalová atonie. To, ţe člověk nedokáţe kontrolovat své pohyby, v něm 

vyvolává pocit strachu, jinak se však nejedná o nebezpečný jev a občas se 

objevuje aţ u 40-50% populace. 

2.3.3. Bolestivá erekce – během REM spánku. Jedná se o bolestivé pocity v penisu 

při erekci ve spánku. Objevuje se po 40. roce věku. 

2.3.4. Insuficientní erekce – bývá projevem impotence 

2.3.5. REM poruchy chování – dochází při nich k motorické aktivitě, která je 

navozena sněním. Toto chování můţe být spojeno s agresivitou. 
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2.3.6. Sinusová zástava akce srdeční vázaná na REM spánek – arytmie, která se 

vyskytuje ve spánku u jinak zcela zdravých jedinců. Ve dne u nich k ţádným 

srdečním poruchám nedochází. 

2.4. Jiné parasomnie 

2.4.1. Bruxismus – neboli skřípání zubů. Způsobují ho rytmické pohyby a stahy 

ţvýkacích svalů. Pokud se opakuje častěji, můţe docházet k poškození chrupu, 

k zánětům dásní nebo k poškození čelistního kloubu. 

2.4.2. Noční enuréza (noční pomočování) – nejvíce se objevuje u dětí. Jde o 

opakovanou mimovolnou mikci během spánku. 

2.4.3. Ronchopatie (chrápání) – je kontinuální, neobjevují se v něm ţádné 

apnoické pauzy. Dříve se nepovaţovala za zdraví nebezpečnou, dnes se však 

ronchopatii věnuje pozornost. Přes 60% muţů a přes 45% ţen nad 60 let 

chrápe. 

2.4.4. Spánková apnoe u kojenců – poměrně často se objevuje u nedonošených dětí 

a projevuje se apnoickými pauzami (centrálními i obstrukčními) a bývá 

způsobena změnami svalového napětí. 

2.4.5. Kongenitální centrální hypoventilační syndrom – začíná jiţ od narození. 

Jeho spuštění je spojeno pouze se spánkem. Jedná se o hypoventilaci, která se 

nedá vysvětlit plicním onemocněním či nesprávným fungováním dýchacích 

svalů. 

2.4.6. Syndrom náhlého úmrtí kojenců – v raném věku je to jedna z nejčastějších 

příčin smrti, k úmrtí dochází zpravidla během spánku Příčinu smrti nelze 

vysvětlit, častěji u nedonošených dětí. Riziko SIDS je vyšší u drogově závislých 

matek, silných kuřaček a velmi mladých matek. 

2.4.7. Benigní novorozenecký myoklonus ve spánku – bývají jím postiţeni 

novorozenci. Během jinak klidného spánku začnou probíhat asynchronní stahy 

končetin (výjimečně trupu). Během několika dnů potom příznaky samy vymizí. 

2.4.8. Abnormální polykání ve spánku – je vyvoláno vdechnutím tuhé částice do 

průdušnice nebo do plic a to následně způsobí kašel a vede aţ k probuzení 

3. Poruchy spánku spojené se somatickou či duševní poruchou 

3.1. Poruchy spánku u duševních onemocnění 

3.1.1. Psychózy – jsou spojené s halucinacemi, bludy, nesouvislým jednáním a 

myšlením a objevuje se noční insomnie a denní somnolence. 
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3.1.2. Afektivní poruchy – pro ně je typické střídání manických a depresivních 

epizod. V období depresí je člověk ospalý, trpí zvýšenou spavostí a často 

pospává i během dne. Naopak v manickém období je celková doba spánku 

niţší, pacient má pocit, ţe nepotřebuje spát a na nespavost si nestěţuje. 

Obvykle je sníţením doby spánku nadšen, protoţe má pocit, ţe stihne zařídit 

víc věcí. 

3.1.3. Úzkostné poruchy – pacient má potíţe s usínáním a s udrţením spánku, 

často se během noci probouzí, protoţe u něj dochází ke stupňování pocitu 

úzkosti a očekává příchod nepříjemných záţitků. 

3.1.4. Panické ataky – záchvaty úzkosti, děsu a hrůzy, které se objeví bez vnější 

příčiny a bez opodstatněného důvodu. Záchvat trvá zpravidla několik minut, 

ale můţe se opakovat aţ po dobu dvou hodin. Mezi typické symptomy patří 

zrychlené dýchání a srdeční frekvence, bolest na hrudi, lapání po dechu, 

závratě, bolest hlavy, bolest ţaludku, pocity na zvracení, třes rukou, pocení, 

návaly horka nebo naopak zimnice a mravenčení v končetinách. Díky těmto 

příznakům má potom nemocný strach, ţe umírá, ţe začíná bláznit nebo ţe se 

nedokáţe ovládnout. Protoţe má strach z dalšího záchvatu, začne se vyhýbat 

místům, kde jiţ panickou ataku zaţil a místům, která jsou uzavřená a z nichţ 

není úniku. Pokud přijde panická ataka ve spánku, probudí se náhle 

s intenzivním pocitem hrůzy. Nemocní se potom často spánku vyhýbají z obavy 

z dalšího záchvatu a také nadměrně pijí kávu, coţ další ataku jen vyprovokuje. 

3.1.5. Alkoholismus 

3.2. Poruchy spánku u neurologických chorob 

3.2.1. Degenerativní onemocnění CNS – mezi projevy patří poruchy chování a 

koordinace pohybů. Poruchy spánku jsou časté a jde zejména o nespavost, 

nadměrnou spavost, poruchy cirkadiánní rytmicity a parasomnie. 

3.2.2. Demence – duševní porucha spojená s poruchami paměti a se sníţenými 

intelektovými schopnostmi. Poruchy spánku se objevují hlavně večer a v noci. 

3.2.3. Parkinsonova choroba – omezení pohybových moţností, svalová ztuhlost, 

třes. Nejčastěji se objevuje insomnie. Během spánku pacienti trpí zvýšeným 

svalovým napětím a obvykle je provázen pohyby a hlasovými projevy. Často 

bývá doprovázen dyssomniemi – periodické pohyby končetin, syndrom 

neklidných nohou, výjimečně i apnoickými pauzami. 
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3.2.4. Epilepsie vázaná na spánek – epileptické záchvaty jsou aktivovány spánkem. 

3.2.5. Bolesti hlavy vázané na spánek – vznikají během spánku a jsou velmi 

intenzivní, většinou jednostranné. 

3.2.6. Huntingtonova choroba – objevuje se porucha usínání a nemocní se během 

noci velmi často probouzí. 

3.2.7. Alzheimerova choroba – noční spánek je nekvalitní, v noci dochází 

k častému probouzení, REM spánek a hluboký NREM spánek má niţší 

procentuální zastoupení neţ je obvyklé. Během spánku se mohou ojediněle 

objevit apnoické pauzy. 

3.3. Poruchy spánku u jiných somatických poruch 

3.3.1. Spavá nemoc –  

3.3.2. Chronické obstrukční onemocnění plic – můţe vést k nespavosti a bývá 

spojeno s poruchou kardiorespiračních mechanismů 

3.3.3. Noční astma – astmatické záchvaty, které se objevují pouze v noci a vedou 

k probuzení nemocného. 

3.3.4. Noční gastoezofageální reflex – tekutý obsah ţaludku se během spánku vrací 

zpět do jícnu, to vede k nepříjemnému pocitu za hrudní kostí, hořké pachuti 

v ústech nebo k dráţdění ke kašli a tedy i k častému probouzení. 

3.3.5. Vředová choroba – časté probouzení, které je způsobeno bolestí v 

břišní oblasti a v oblasti ţaludku 

4. Navrhované poruchy spánku 

4.1.1. Short sleepers – jedinci, kterým stačí k pocitu odpočatosti méně neţ 5 hodin 

spánku. 

4.1.2. Long sleepers – jedinci s potřebou spánku trvajícího 9 hodin a více. 

4.1.3. Syndrom insuficientní bdělosti – subjektivní pocit nevyspalosti a sníţené 

denní bdělosti, která však není objektivně prokázána 

4.1.4. Hormonální vlivy – diskutuje se vliv hormonů u ţen, například při 

menstruaci, menopauze nebo v těhotenství. 

4.1.5. Excesivní pocení 

4.1.6. Laryngospasmus vznikající ve spánku – náhlé zúţení aţ neprůchodnost 

hltanu. Dojde k probuzení kvůli dýchacím obtíţím. 

4.1.7. Fragmentální myoklonus – drobné záškuby svalstva, které postihují 

nejrůznější části těla a objevují se během všech spánkových stádií.  
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9. Insomnie (nespavost) a výběr nejdůleţitějších poruch spánku 

Definuje se jako subjektivní pocit nemocného, který svůj spánek hodnotí jako 

nedostačující a nekvalitní. Nevede k pocitu odpočinutí, během noci se pacienti několikrát 

probouzejí a následně mají problémy znovu usnout. Večer mají potíţe s usínáním a ráno se 

naopak probouzejí brzy. (Prusiński, 1993) 

Insomnii můţeme rozdělit podle závaţnosti do 3 kategorií na mírnou, střední a těţkou. 

Toto dělení je dáno tím, v jaké míře došlo ke zhoršení pracovního výkonu a společenského 

ţivota. Při mírné insomnii si pacienti stěţují na kaţdonoční potíţe se spánkem a na 

zkrácený spánek, přičemţ se ale zhoršení pracovního výkonu neobjevuje nebo jen v malém 

mnoţství. Střední insomnii provází také sníţené mnoţství spánku, ale přidává se pocit 

neodpočinutí, přes den bývá pacient více unaven a podráţděn, to se projeví ve 

zhoršení pracovních i sociálních schopností. Při těţké insomnii si jiţ pacienti stěţují na 

krátký a nekvalitní spánek i při normálním průběhu nočního spánku. Pocit únavy a 

neodpočinutí se objevuje vţdy. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

Dále je moţné insomnii dělit podle délky jejího trvání na akutní (do 1 měsíce, zpravidla 

se vyskytuje jen několik dnů), subchronickou (1 aţ 6 měsíců) a chronickou (6 a více 

měsíců, opakující se alespoň třikrát v týdnu). V praxi se pouţívá dělení na přechodnou 

(transientní), krátkodobou a chronickou. Přechodná nespavost se objevuje jen na několik 

nocí a většinou po krátké době sama vymizí (například jet lag syndrom, práce na směny či 

okolí nevhodné pro spánek). Krátkodobá nespavost trvá zhruba 1 aţ 4 týdny a můţe být 

způsobeny somatickými obtíţemi či déletrvajícím stresem. Jako chronická insomnie se 

označuje nespavost trvající déle neţ 4 týdny a můţe být spojeny s depresemi, špatnou 

spánkovou hygienou, ale objevuje se zejména při spánkovém apnoickém syndromu (SAS), u 

periodických pohybů končetin a syndromu neklidných nohou, při závislosti na alkoholu 

nebo na lécích anebo při zpoţděné a předcházející se spánkové fázi. (Nevšímalová, Šonka, 

& kolektiv, 1997), (Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004) 

Prusiński (Prusiński, 1993, s. 28) dělí nespavost na fyziologickou, způsobenou podněty 

rušícími usínání a spánek u jinak zdravého člověka, a na nespavost patologickou, 

vznikající v důsledku chorobných stavů. 

Při zjišťování zda se jedná o insomnii a při jejím následném vyšetřování lékař zjišťuje, 

jaký byl pacientův spánek před poruchou, jaký byl jeho spánek v dětství, jaké jsou jeho 
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návyky při spánku. Kdy se poprvé porucha objevila a zda si je vědom příčin, které k jejímu 

vzniku vedly. Dále zjišťuje dobu ukládání se ke spánku, zda má kvalitnější spánek ve své 

loţnici nebo v jiném prostředí (někdy bývá nespavost spojena s určitým místem). Dotazuje 

se na uţívání alkoholu a kávy a na pohybovou aktivitu před spaním. Zda pacient usíná při 

televizi nebo při klidných činnostech a jestli usíná přes den. Lékař také zjišťuje, zda 

pacient uţívá nějaké léky a je důleţité získat rodinnou a psychiatrickou anamnézu. 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

9.1. Dyssomnie 

9.1.1. Poruchy spánku z vnitřních příčin 

9.1.1.1. Psychofyziologická insomnie (naučená insomnie) 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

Převáţně se projevuje jako porucha usínání. Její výskyt je poměrně častý. Na počátku 

stojí většinou jiný druh insomnie, který časem vymizí. Tuto insomnii si člověk vypěstuje 

(naučí se jí). Pacient se při ulehnutí obává toho, ţe nebude moci usnout, kvůli tomu bude 

druhý den nevyspalý, podráţděný, unavený a neodpočatý. Soustřeďuje se na tyto pocity 

v době usínání, to vede k oddálení spánku a k obavám z nespavosti. Kdyţ nemůţe usnout a 

na lůţku se jen převaluje, intenzivně se začne snaţit usnout, To ovšem také spánek jen 

oddálí. Kdyţ začnou být večer unavení a usínají, uléhají brzy do postele a čekají na 

spánek. Tím si však spojí postel i s aktivními činnostmi a bděním, protoţe při očekávání 

spánku na lůţku čtou, dívají se na televizi a podobně. Proto často dobře spí jinde neţ 

doma. Problémem je, ţe si dobře zvykají na hypnotika, ty jim rychle zaberou, časem však 

není spánek bez hypnotik moţný. Somatickými problémy jsou rozladěnost, únava a ospalost 

během dne a naopak bdělost, kdyţ by měl člověk spát, sníţená pozornost, podráţděnost, 

bolest hlavy. 

Při léčbě je důleţité vysvětlit nemocnému jaká je podstata jeho problému, aby se mohl 

postupně snaţit omezit důvody, které jeho insomnii vyvolávají. Dále je nutné odstranit 

leţení v posteli při bdění, aby mohlo být lůţko spojováno jen se spánkem (popřípadě se 

sexuálními aktivitami). Na lůţko by měl tedy pacient uléhat, aţ kdyţ je ospalý. Ke zlepšení 

spánku také přispívá aerobní cvičení, které je vhodné provádět brzy odpoledne (určitě ne 

před spaním), popřípadě se uvádí jako vhodný prostředek také teplá lázeň dvě a tři hodiny 

před spaním. Důleţitá je pravidelnost, je tedy dobré chodit spát v určitou hodinu, aby si 
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organismus mohl postupně zvykat. Také je důleţité omezit aţ zcela vyloučit stresové 

faktory, které mají na spánek vliv. Postel je nutné opouštět co nejdříve po probuzení a 

nezůstávat v ní dál leţet, večer naopak uléhat aţ těsně před spaním, pouţívat ji tedy 

opravdu jen v době, kdy člověk spí. Vhodné je také odstranit všechny rušivé elementy, které 

by mohli spánku zabraňovat. Doporučují se i různé relaxační techniky, meditace, hypnóza 

nebo psychoterapie. V některých případech je výhodné zahájit medikamentózní léčbu 

k navození usínání, ale uţívání by nemělo být delší neţ čtyři týdny. Celkově se však 

podávání hypnotik povaţuje za nevhodné, protoţe hrozí, ţe se po přerušení příjmu hypnotik 

insomnie vrátí. Při chronické insomnii se hypnotika dovolují jednou týdně. 

9.1.1.2. Pseudoinsomnie 

Jedná se o nesprávné a zcela subjektivní vnímání spánku, kdy je nemocný přesvědčen, 

ţe nespal. Kdyţ je však potom uděláno vyšetření pomocí EEG, neprokáţe se ţádná porucha 

spánku. Během noci sice dojde k několika probuzením (coţ je běţné), ale architektura 

spánku je naprosto v pořádku. Mají sníţený práh probuditelnosti a noční probuzení si 

pamatují, z čehoţ potom mají pocit, ţe většinu noci probděli. Po probuzení jsou zcela 

orientovaní a ihned schopni jakékoli činnosti. Často zveličují dobu, kdy nemohli usnout. 

Při terapii je nutné pacienta přesvědčit, ţe jeho pocit není správný a spánek je naprosto 

normální a plnohodnotný. Podávání léků se nedoporučuje. (Nevšímalová, Šonka, & 

kolektiv, 1997), (Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004) 

9.1.1.3. Idiopatická insomnie 

Idiopatická insomnie začíná jiţ v dětství, někdy se dokonce objevuje hned po narození. 

Tato porucha provází člověka po celý ţivot, je totiţ způsobena abnormitami v mozkových 

centrech, které mají na starost řízení spánku a bdění.(Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 

2004) 

Objevuje se vzácně. Provází ji sníţená pozornost, nesoustředěnost a sníţená bdělost. 

Mnoţství spánku je sníţeno, dlouho trvá, neţ nemocný usne, v EEG se objevuje nedostatek 

vřetének (2 NREM), REM spánek je prodlouţen, ale chybí oční pohyby. Jedinou moţnou 

léčbou jsou hypnotika, která je však nutné střídat. Tato porucha je poměrně vzácná. 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 
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9.1.1.4. Narkolepsie 

Řadíme ji do tzv. nadměrné denní spavosti. Tato skupina poruch se projevuje usínáním 

během dne. Můţe být způsobena nedostatkem spánku v noci, ale také se objevuje zcela 

samostatně.  

V případě narkolepsie se jedná o krátké ataky spánku imperativního rázu. Tato ataka 

trvá většinou jen několik minut, ale během dne se několikrát opakuje, a to nejen při klidové 

činnosti, ale i při činnosti aktivní. Nemocný večer usíná velmi rychle, většinou po 5 

minutách, ale také se brzy po usnutí budí, a to během noci několikrát. Můţe se stát, ţe 

celková doba spánku je kratší neţ doba noční bdělosti. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 

1997) 

Mezi projevy patří tedy imperativní usínání, ale také stavy kataplexie (ztráta svalového 

tonu) a v některých případech se můţe objevit spánková obrna, hypnagogické halucinace 

či automatické jednání.(Lee-Chiong, Sleep: A Comprehensive Handbook, 2006) 

Nejčastěji vzniká v období puberty a časné dospělosti, ve věku 15-20 let, přičemţ 

nejvíce je jí postihována věková skupina 15 let. Výjimečně se objevuje i v dětství, ale 

v tomto případě má atypické projevy. Ataky spánku nemusí totiţ být imperativní, ale přes 

den se vyskytuje nadměrně zvýšená potřeba spánku. Děti bývají ospalé, usínají při 

vyučování, nesoustředí se, kdyţ se vrátí ze školy, zpravidla ještě na pár hodin usnou. 

Dochází ke zhoršení školního prospěchu, coţ vede u dítěte ke změnám povahy, více se do 

sebe uzavírá, je zakřiknuté. Postupem času, se zvyšujícím se věkem dítěte, dochází 

k postupné změně příznaků a choroba získává klasickou podobu. Můţe se dokonce poprvé 

objevit aţ po 50. roce. Nejtěţší je narkolepsie u nemocných ve věku 35 aţ 40 let, po 50. 

roce se obtíţe zmírňují. (Lee-Chiong, Sleep Medicine: Essentials and Review, 2008), 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

Ataky spavosti se objevují v kteroukoliv denní dobu. Nejčastěji postiţený usíná, kdyţ je 

v klidu, ale stejně tak můţe usínat i při vykonávání fyzické aktivity, například při řízení 

vozidla, chůzi, rozhovoru apod. Latence usínání je menší neţ 7 minut a spánek bývá krátký, 

většinou od 5 do 10 minut, můţe být ale prodlouţen aţ na půl hodiny. Často bývá provázen 

ţivými sny (zvláště u dětí). Kdyţ se probudí, cítí se po dobu 2 aţ 3 hodin odpočatí. Potom 

dochází znovu k pocitu únavy a opětovným záchvatům usínání. Záchvatů můţe být během 

dne několik desítek. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 
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Důleţitým znakem při rozpoznávání narkolepsie jsou stavy kataplexie. Jedná se o 

náhlou ztrátu svalového tonu, která bývá vyprovokována silným emotivním proţitkem – 

smíchem, silným pocitem radosti, leknutím, hněvem, rozčilením, překvapením, strachem 

atd. Nejčastěji je postiţeno svalstvo dolních končetin, někdy mimické svalstvo či svalstvo 

trupu, v tomto případě je zpomalena řeč a je hůře srozumitelná, můţe také dojít 

k nepravidelnosti dýchání. Kataplektický záchvat je krátký, většinou trvá od několika 

sekund aţ asi po 2 minuty. (Lee-Chiong, Sleep: A Comprehensive Handbook, 2006) 

Hypnagogické halucinace, které jsou také projevem narkolepsii, i kdyţ nemusí být 

přítomny, se projevují jako velmi ţivé sny, které se objevují ve spánku a někdy i při plné 

bdělosti, v tom případě jsou označovány jako pseudohalucinace. Mívají zvukový, zrakový, 

hmatový či pohybový charakter. (Lee-Chiong, Sleep Medicine: Essentials and Review, 

2008) 

Poměrně častým jevem je automatické jednání. Jde o poměrně sloţité pohybové 

automatismy, které mohou být pro pacienta i nebezpečné. Ten provádí různé pohybové 

úkony, můţe přemisťovat věci, vyjít z domu a následně si své jednání nepamatuje. Vzácně 

se můţe projevit agresivní chování. Dále se mohou objevit ztráty paměti, noční děsy, REM 

poruchy chování, obstrukční spánková apnoe či periodické pohyby končetinami. 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

9.1.1.5. Hypersomnie 

Do této skupiny patří skupina onemocnění, která se projevuje, stejně jako narkolepsie, 

zvýšenou potřebou spánku, ale na rozdíl od ní nemá imperativní charakter, ataky spánku 

jsou delší a neobjevuje se spánková obrna, hypnagogické záškuby ani kataplexie. Noční 

spánek je prodlouţený a pacienti mají často problémy s probouzením. Můţe ji však 

provázet spánková opilost, automatické chování, poruchy řeči a motoriky či potíţe se 

soustředěním.(Parkes, J. D. Daytime sleepiness-ABC of Sleep Disorders, 1993) 

Dělíme ji na primární (idiopatickou), periodickou a sekundární hypersomnii.  

Při idiopatické hypersomnii bývá spánek prodlouţen na více neţ 10 hodin, v těţkých 

případech dokonce aţ na 16-18 hodin. Během dne se potom projevuje ospalostí při 

monotónních činnostech, při nichţ také potom zpravidla asi na 3-4 hodiny usnou, ale 

takovýto spánek nevede k pocitu odpočatosti. Ráno mají problémy s probouzením a 

projevuje se u nich spánková opilost, také se mohou projevit poruchy rovnováhy či jemné 



22 

 

motoriky, tyto projevy však asi během 15-20 minut odezní. Většinou je neprobudí ani 

budík. Ve většině případů dochází k jejímu nástupu a projevům v pubertě a její vznik je 

také z velké části dán geneticky. Spánkový cyklus je o 2 aţ 3 cykly delší neţ je tomu 

normálně a je také větší mnoţství REM spánku. (Badr, 2011), (Nevšímalová, Šonka, & 

kolektiv, 1997) 

Periodickou hypersomnii můţeme ještě dále členit na monosymptomatickou a 

polysymptomatickou formu. Polysymptomatická forma je také nazývána jako Kleine-

Levinův syndrom. Monosymptomatická forma se projevuje ataky spánku, které trvají 

několik dnů aţ týdnů a střídají se s obdobím, kdy nedochází k nadměrné potřebě spánku, a 

tudíţ je potřeba spánku normální jako u zdravého člověka. Tyto ataky se opakují několikrát 

za rok a v tomto období nemocní spí 18-20 hodin a probouzí se jen v nutných případech, 

tedy k jídlu a při potřebě močit. Proto také dochází velmi často k poklesu váhy. 

Polysymptomatická forma se objevuje převáţně u mladých muţů a spolu s ataky spavosti 

mají postiţení zvýšenou chuť k jídlu, poruchy chování či se u nich můţe projevit 

hypersexualita. Při této formě naopak většinou dochází k nárůstu váhy. (Nevšímalová, 

Šonka, & kolektiv, 1997) 

Důvodem vzniku sekundární hypersomnie mohou být úrazy mozku nebo zánětlivá 

onemocnění, například encefalitida. (Kryger, Roth, & Dement, 2011) 

Hypersomnie můţe být způsobena i kvůli hormonálním změnám, například u ţen 

v rámci premenstruačního syndromu nebo v prvním trimestru těhotenství. Také můţe mít 

na její vznik vliv nadměrné uţívání alkoholu. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

9.1.1.6. Spánkový apnoický syndrom (SAS) 

SAS se projevuje různými příznaky, které jsou způsobeny poruchami spánku, kdy 

dochází k přerušování jinak pravidelného dýchání apnoickými pauzami (bezdeším). Mezi 

tyto příznaky patří hlavně nadměrná denní spavost, chrápání, porucha cirkadiánní 

rytmicity, ranní bolesti hlavy, často bývá nemocný ráno unaven a cítí se nevyspalý, 

dalšími příznaky můţe také být obezita, zpomalení psychického myšlení, zvýšený krevní 

tlak a impotence. „Spánkový apnoický syndrom je spojen se zvýšenou úmrtností na 

mozkové nebo kardiovaskulární příhody.‟ (Douglas, 1993, s. 1058) Ale hlavním projevem 

je tzv. apnoe, coţ je více neţ 90% sníţení proudu vzduchu po dobu nejméně 10 s. Za 

patologický se označuje stav, kdy dochází k pěti apnoickým pauzám za hodinu. Většina 

pacientů (85%) jsou muţi. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997), (Douglas, 1993) 
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Apnoické pauzy se dělí na obstrukční (jejich výskyt je častější), centrální a smíšené. 

Obstrukční apnoické pauzy bývají způsobeny poklesem tonu faryngeálního svalstva, 

dochází ke kolapsu hltanu a tím dochází k obstrukci horních cest dýchacích (dočasné 

zablokování dýchacích cest) a k apnoi. Na konci bezdeší se člověk probudí (toto probuzení 

si však nepamatuje), tím dojde k obnovení svalového napětí a tedy k uvolnění faryngu. 

Dále mají na apnoi vliv zvětšené tonzily, prodlouţené měkké patro, zúţený hltan či velký 

jazyk.(Marcus,2009)  

Centrální apnoické pauzy nezpůsobuje obstrukce horních cest dýchacích. Během NREM 

spánku je dýchání regulováno humorálními podněty, a kdyţ nemocný usne, začnou se 

objevovat apnoické pauzy (ty při bdění nejsou). Ztráta této regulace můţe být vrozená, ale 

také ji můţe způsobit infekce, roztroušená skleróza či tumor. Dále mohou být centrální 

apnoické pauzy způsobeny například chronickým onemocněním plic.(Badr, 2011), 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

U těţkých apnoiků můţe být úplně narušena spánková architektura, kdy je nedostatek 3 

a 4 NREM spánku a REM spánku. Apnoické pauzy jsou častější ve druhé polovině noci. 

Riziko apnoe je větší u obézních lidí, u kuřáků, u Downova syndromu, u hypotyreózy. U 

ţen se můţe objevit po menopauze a je zhoršována alkoholem.(Badr, 2011), (Nevšímalová, 

Šonka, & kolektiv, 1997) 

SAS se dá léčit několika způsoby, je vhodné například upravit ţivotosprávu, nepoţívat 

alkohol, a to hlavně ve večerních hodinách, neuţívat hypnotika, která uvolňují svalstvo, 

nevhodné je také kouření. Pomoci můţe také jiná poloha při spánku (ne na zádech), při 

obezitě se doporučuje zhubnutí. Z lékařských zákroků potom trvalý přetlak v dýchacích 

cestách, kdy se zvýší tlak v horních cestách dýchacích a tím se zabrání zúţení. Má podobu 

nosní masky, do které jde trubicí tlak. Maska má malý otvor, kterým uniká přebytečný a 

vydechovaný vzduch. Dále dvojúrovňový přetlak v dýchacích cestách, ten funguje na 

stejném principu jako trvalý přetlak, ale při vdechu působí vyšší tlak neţ při výdechu. 

Můţe být provedena i tracheostomie, ta se však pouţívá jen v akutních a velmi váţných 

případech. Pouţívají se také různé aparátky, které udrţují správné postavení čelistí či 

jazyka během spánku.(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

Spánkový apnoický syndrom u dětí 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 
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Projevuje se nejen v noci poruchami spánku, ale i ve dne, kdy dochází k různým 

poruchám chování. Děti jsou ospalé, špatně se soustředí, z čehoţ vyplývají problémy ve 

škole, stěţuj si na bolesti hlavy, častěji trpí na infekce horních dýchacích cest. Projevem 

můţe být také obezita či naopak nechutenství a následný pokles váhy. Vzácně se objevuje 

vysoký krevní tlak a arytmie. V noci se klasicky objevuje přerušení vydechovaného vzduchu 

apnoickou pauzou, chrápání, ale také zvýšené pocení a noční děsy. 

9.1.1.7. Periodické pohyby končetin (PLMS=periodic limb movements in sleep) 

PLMS se projevují jako pohyby zpravidla dolními končetinami. Častěji se také objevuje 

pohyb pouze jednou končetinou, postiţení obou končetin je méně obvyklé. Můţe se objevit 

pohybování i horních končetin, ale to je vzácnější. Svalová kontrakce trvá jen asi jednu 

0,5-5 s a opakuje se v intervalu 5-90 s, to můţe trvat aţ několik hodin. Nejvíce se projevuje 

v 1. polovině noci. Kdyţ dojde k pohybu končetinou, většinou se nemocný probudí. 

Následkem je potom pocit nevyspání, spánek je nekvalitní a nemocný se během noci 

několikrát probouzí. Můţe také trpět nadměrnou denní spavostí. Obvykle si však není 

pohybů vůbec vědom. (Šonka, 2006, 2008), (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

Více se objevuje u muţů, a to hlavně ve vyšším věku. Jeví znaky dědičnosti, pokud se 

PLMS vyskytuje v rodině, je pravděpodobnost jejího vzniku vyšší. Můţe provázet 

Parkinsonovu chorobu, diabetes mellitus či revmatickou artritidu. PLMS se objevují 

hlavně v mělkých stádiích spánku. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

9.1.1.8. Syndrom neklidných nohou (Restless legs syndrome) 

 Nemocní mají potřebu pohybovat končetinami, coţ je způsobeno nepříjemnými pocity 

v končetinách. Tyto nepříjemné pocity mohou potlačit právě pohybováním (chůze, 

protahování) či třením končetin o sebe nebo o postel či deku, ale většinou na dobu, po 

kterou pohyb trvá. Jedná se většinou o svědění, mravenčení, pálení či brnění. Někdy 

mohou být tyto nepříjemné pocity aţ bolestivé. Objevují se v období klidu, a to většinou jen 

večer či v noci. „Syndrom neklidných nohou je častější u ţen neţ u muţů a 

ovlivňuje jedince všech věkových kategorií.‟ (Foldvary-Schaefer, 2009, s. 95) 

„Přesná příčina RLS není známá, ale má primární formu, která není spojena s jinými 

onemocněními, a sekundární formu spojenou se stavy jako selhání ledvin, těhotenství nebo 

nedostatek ţeleza‟ (Restless Legs Syndrome (RLS) and Sleep, ©2011). Podle Šonky (2006, 

2008, s. 16) je darování krve častěji neţ třikrát ročně spojeno s nedostatkem ţeleza a 
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s častějším výskytem příznaků RLS a zhoršení nebo vyvolání příznaků RLS někdy mírně 

podporuje předchozí nadměrná fyzická námaha, káva, čaj a alkohol. (Foldvary-Schaefer, 

2009), (Šonka, 2006, 2008) 

9.1.2. Poruchy spánku z vnějších příčin 

9.1.2.1. Nepřiměřená spánková hygiena 

Je spojena buď s aktivitami, které zvyšují bdělost, například nadměrné pití kávy, 

kouření (hlavně odpoledne a večer), stres či práce v noci, cvičení těsně před spaním, nebo 

aktivity, které narušují cyklus spánku a bdění, coţ můţe být spaní přes den nebo velká 

nepravidelnost v uléhání a vstávání. (Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004) 

9.1.2.2. Porucha spánku z nedostatku reţimu 

(Estivill, 2002) 

Je velmi častá u dětí, někdy je označována jako dětská nespavost. Dítě má odpor chodit 

spát v určitou dobu. Kdyţ je uloţeno do postele, začne promyšleně pouţívat takové metody, 

kterými chce rodiče donutit, aby ho v posteli nenechávali a aby se mu věnovali. Můţe 

brečet, křičet, stěţovat si, ţe ho něco bolí, chtít napít, najíst či jít opakovaně močit  atd. 

„Hlavními rysy této poruchy jsou: dítě má potíţe usnout, opakující se noční buzení, lehké 

spaní (dítě se budí při sebemenším hluku), dítě spí méně hodin, neţ je na jeho věk 

obvyklé.‟ (Estivill, 2002, s. 26) Je důleţité si uvědomit, ţe jde pouze o špatný návyk, který 

je způsobený rodiči a lze jej tedy odstranit. Pokud bude dítě nuceno k spánku nebo alespoň 

ke klidu po delší dobu v pravidelnou hodinu, naučí se postupně usínat brzy a pravidelně. 

Podle Estivilla (2002, s. 50) mozek dítěte usíná snáz mezi dvacátou a jednadvacátou 

hodinou večer v zimě a mezi jednadvacátou a dvaadvacátou hodinou večer v letním 

období. K rozvoji této poruchy dochází obvykle kolem druhého roku věku, kdy je dítě 

schopno své poţadavky vyjádřit slovy. Napravit ji lze asi do šesti let, potom je náprava 

mnohem obtíţnější. 

9.1.2.3. Porucha spánku z naučených asociací při usínání 

Tato porucha se také objevuje nejvíce v dětství, hlavně ve věku 0,5 aţ 3 roky, a to kdyţ 

dítěti chybí určitý předmět nebo činnost, na kterou je při usínání zvyklý a vyţaduje tedy její 

přítomnost. Tímto předmětem se mohou stát i rodiče. Nejčastěji se jedná o cucání dudlíku, 

chování, kolébání nebo vození v kočárku. V dospělosti se objevuje mnohem méně a 

postiţený si ji většinou ani neuvědomuje. Zatímco děti poţadují přítomnost předmětu nebo 
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aktivity i kdyţ se probudí v noci, dospělí ji vyţadují jen při večerním usínání. (Estivill, 

2002), (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

9.1.2.4. Syndrom nočního ujídání (upíjení), (SNU) 

Tato porucha se projevuje častým nočním probouzením, kvůli silnému pocitu hladu či 

ţízně, kdy nemocný nemůţe usnout, dokud se nenají či nenapije. Spíše neţ o opravdový 

hlad nebo ţízeň jde o naučené chování. Nemocný se tedy několikrát za noc probudí, sní 

různé mnoţství jídla a jde znovu spát. Tímto syndromem jsou nejčastěji postihovány ţeny, u 

kterých se porucha projevuje zvyšováním váhy, přerušováním spánku, únavou. Hrozí také 

nebezpečí zaloţení poţáru nebo poranění, kdyţ si jídlo připravují.(Lee-Chiong, Sleep 

Medicine: Essentials and Review, 2008) 

Šonka (2006, 2008 s. 85, 86) dělí SNU do tří kategorií: a) SNU se somnambulismem 

(asi 85%), b) SNU s periodickými pohyby dolními končetinami (asi 10%), c) SNU 

s chronickou intoxikací triazolamem (sedativum pouţívající se k léčbě nespavosti). Lidé 

trpící prvním typem SNU konzumují vysoce kalorickou potravu, většinou také sloţitější na 

přípravu. Můţe docházet také k tomu, ţe do jídla přidají nejedlé předměty, hodně soli nebo 

cukru, snědí věci, které by za normálních okolností nekonzumovali. Naopak lidé postiţení 

druhým typem SNU jsou při přípravě a konzumování jídla při plném vědomí. 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

9.1.2.5. Insomnie ze závislosti na hypnoticích 

Můţe se vytvořit při dlouhodobém uţívání hypnotik nebo v důsledku abstinenčního 

syndromu, který se můţe vyvinout. Můţe dojít k narušení architektury spánku, ale nutně 

nemusí docházet ke zkrácení délky spánku. Po delším uţívání hypnotik dochází ke vzniku 

tolerance, pacientovi přijde jeho dávka nedostačující, a proto ji často zvyšuje, to ale 

naopak způsobí zvýšenou spavost přes den. Naopak při sníţení dávky hypnotik se 

pacientovi můţe zdát, ţe je jeho insomnie horší neţ před zahájením léčby. Insomnii ze 

závislosti na hypnoticích je nejlepší léčit úplným vysazením hypnotik, někdy je ale nutné 

pacienta přijmout do nemocnice. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997), (Praško, Epsa-

Červená, & Závěšická, 2004) 

9.1.2.6. Závislost spánku na alkoholu 

Vzniká například při kaţdodenním pití alkoholu před spaním, zpočátku stačí k usnutí jen 

třeba jedna sklenička, postupně však uţ jen jedna nestačí a dávka začne být navyšována, 
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coţ je ale nebezpečné z hlediska vzniku závislosti, postupně není člověk schopen bez 

alkoholu usnout. Nemocný ale nepije pře den, není to tedy typický alkoholismus, pije pouze 

večer a alkohol tedy funguje jako hypnotikum a sedativum. Porucha se začne projevovat 

jako náhlá noční probuzení, bolesti hlavy nebo sucho v ústech. Kdyţ dojde k přerušení 

uţívání, projeví se to silnou nespavostí. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997), (Praško, 

Epsa-Červená, & Závěšická, 2004) 

9.1.3. Poruchy cirkadiánní rytmicity 

Jedná se o rozpory mezi vlastní biologickou rytmicitou našeho těla a rytmicitou spánku, 

která je poţadována od okolí. To tudíţ můţe způsobovat nespavost v noci a naopak 

zvýšenou spavost během dne. Můţe mimo jiné vzniknout, kdyţ nedojde k ovlivňování 

rytmicity světlem a tmou. 

9.1.3.1. Jet lag syndrom 

Vzniká při interkontinentálních letech a tedy při přeletu přes více časových pásem, kdy 

časový rozdíl je značný. Objevují se poruchy usínání, únava, otupělost, ospalost, bolesti 

hlavy, poruchy koncentrace a nechutenství. U ţen se mohou objevit poruchy 

menstruačního cyklu. Tento stav se většinou během několika dní, zpravidla 2-3, samovolně 

upraví. Je zajímavé, ţe lety na západ jsou snášeny lépe neţ na východ. Je to 

pravděpodobně tím, ţe při letech na západ se organismus přizpůsobuje na delší interval 

neţ 24 hodin, na zkracování se totiţ adaptuje hůře. Osoby nad 50 let snášejí jet lag 

syndrom hůře a většinou jim přizpůsobení trvá delší dobu. Léčení ve většině případů není 

nutné, pokud ale ano, doporučuje se osvícení intenzivním světlem či podávání melatoninu. 

(Waterhouse, 1993), (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

9.1.3.2. Směnný provoz 

Poruchy usínání jsou způsobeny, pracováním na směny, kdy je narušen pravidelný 

denní rytmus. Zhoršuje se usínání, spánek je přerušovaný, dochází k nadměrné ospalosti 

během dne. Mohou se také objevit bolesti hlavy. „Pracující na směny jsou více ohroţeni 

řadou chronických onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nebo gastrointestinální 

choroby.‟ (Drake, 2011) Porucha většinou sama během několika dní po skončení nočních 

směn vymizí. Hůře se adaptují starší lidé (asi od 50 let) a jedinci, kterým se lépe pracuje 

ráno.  
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9.1.3.3. Syndrom zpoţděné fáze 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

Při této poruše není člověk schopen usnout v hodinu očekávanou okolím. Spánek je 

posunut alespoň o 2 hodiny, ale jedinec usíná pravidelně ve stejnou dobu (okolo 2. aţ 5. 

hodiny ráno), a pokud by to bylo moţné, přibliţně ve stejnou dobu by se i probouzel (v 

odpoledních hodinách) a cítil se odpočatě. Jelikoţ je však nucen vstávat do školy či do 

práce, budí se tedy (pro něj) předčasně a cítí se nevyspalý a unavený, často během dne 

usíná a má sníţený pracovní výkon. Nejčastěji tato porucha vzniká v dospívání a je jí 

moţné léčit potupným prodluţováním dne tím, ţe se kaţdý den posune usínání o 3 hodiny 

(chronoterapie). Kdyţ je usínání odsunuto na 22.-23. hodinu, posunování ukončíme. Dále 

je moţné podávat vit. B12 nebo melatonin. 

Syndrom předsunuté fáze je opakem syndromu zpoţděné fáze. Jedinec usíná jiţ 

v odpoledních nebo večerních hodinách (kolem 17. aţ 20. hodiny) a probouzí se velmi brzy 

ráno (zhruba v 1-3 hodiny). Nejvíce se objevuje u starších lidí. Léčí se opačnou 

chronoterapií, melatoninem nebo ozářením silným světlem odpoledne či večer. 

9.2.  Parasomnie 

9.2.1. Poruchy probouzení 

9.2.1.1. Spánková opilost 

Jde o stavy dezorientace, které mohou nastat při náhlém probuzení ze spánku NREM 3 

a 4. Během 5 aţ 15 minut ve většině případů samovolně vymizí. Projevuje se jako 

zmatenost, dezorientace, neobvyklé chování (někdy aţ agresivní) a zpomalená řeč. Častěji 

postihuje děti, především ty, které trpí nočními můrami či somnambulismem, s věkem se 

postupně vytrácí, někdy můţe ale přetrvávat aţ do dospělosti. Zhoršuje ji předchozí 

spánková deprivace, narušení cirkadiánní rytmicity (směnný provoz), neurologické 

poruchy či alkohol. (Kryger, Roth, & Dement, 2011), (Lee-Chiong, Sleep Medicine: 

Essentials and Review, 2008) 

9.2.1.2. Somnambulismus 

Projevuje se automatickými pohyby a velmi často chůzí. Nejedná se však jen o chůzové 

stereotypy, ale o celý komplex různého chování. Nejčastěji se projevuje u dětí, hlavně těch 

mezi 3-7 lety a „častěji se objevuje u dětí s obstrukčním syndromem spánkové apnoe. Také 
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je vyšší výskyt náměsíčnosti u dětí, které se v noci pomočují.‟ (Sleepwalking, ©2011), 

v dospívání většinou mizí a do dospělosti přetrvává jen v málo případech. Dítě se posadí 

na postel (ve většině případů má otevřené oči), postaví se, začne se procházet po bytě, 

můţe se začít oblékat, popř. se můţe objevit nepřiměřené chování, např. močení na 

neobvyklých místech. Jeho pohyby jsou ale špatně koordinované, pokud je 

somnambulismus provázen somnilogií, je řeč špatně srozumitelná. Perioda trvá od 

několika minut po asi jednu hodinu a dítě na jejím konci uléhá buď zpět do své postele, 

nebo se uloţí tam, kde se zrovna nachází. „Náměsíčné dítě si nepamatuje své noční 

chování‟ (Marcus, 2009, s. 86) a během epizody je velmi těţko probuditelné. 

„Somnambulismus se objevuje v prvních 2-3 hodinách hlavní spánkové periody.‟ (Badr, 

2011, s. 317) Jak uvádí Driver a Shapiro (1993, s. 922) měli by se lidé trpící 

somnambulismem vyhnout spánkové deprivaci či jiným činnostem, které by způsobily 

nadměrnou spavost (např. konzumace alkoholu před spaním).(Badr, 2011), (Marcus, 

2009), (Driver, Shapiro, 1993) 

9.2.1.3. Pavor nocturnus 

Pavor nocturnus neboli noční děsy vázané na NREM spánek se projevují jako náhlá 

probuzení z lehkého spánku, spojené s křikem, pláčem, mluvením nebo rozhazováním 

rukou, kdy dotyčný cítí úzkost, strach aţ hrůzu. Dochází také ke zvýšení tepu, tlaku a 

dechové frekvence. Většinou se vyskytuje u dětí (méně neţ 5%), v dospělosti se objevuje jen 

zřídka. Dítě se probudí, posadí se na posteli, často má široce otevřené oči a vyděšený 

výraz, během několika minut se dítě uklidní a znovu usne. Ráno si na příhodu nepamatuje. 

Objevují se hlavně během první aţ druhé hodiny spánku. (Feferman,1988), (Foldvary-

Schaefer, 2009), (Night Terrors-British Medical Journal, 1974) 

9.2.2. Poruchy přechodu spánek – bdění 

9.2.2.1. Jactatio capitis 

Jactatio capitis jsou stereotypní pohyby svalstva hlavy a krku, méně často postihuje i 

svalstvo trupu. „Zahrnuje předozadní pohyby hlavy a krku (opakované zvedání a 

pokládání hlavy zpět na postel). Navíc, u jednotlivců se můţe objevit kolébání hlavou 

(boční pohyby hlavy), kolébání těla (pohybování těla ze strany na stranu), houpání těla 

(kolébání celého těla při pozici na rukách a kolenech), kolébání a bouchání nohami a 

rytmická vokalizace nebo pobrukování.‟ (Lee-Chiong, Sleep Medicine: Essentials and 

Review, 2008, s. 285) Objevuje se při usínání, v průběhu noci jen vzácně. Vyskytuje se 
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převáţně v dětství, není však vyloučeno, ţe můţe přetrvat aţ do dospělosti. Tato porucha 

bývá přítomna u mentálně retardovaných, autistů nebo při postiţení CNS. (Kryger, Roth, & 

Dement, 2011), (Lee-Chiong, Sleep Medicine: Essentials and Review, 2008) 

9.2.2.2. Hypnagogické záškuby 

(Sleep Starts - YOURSLEEP.aasmnet.org) 

Hypnagogické záškuby jsou náhlé, silné kontrakce těla (nebo jeho částí), které trvají jen 

krátce. Nejčastěji postihují horní nebo dolní končetiny. Někdy vůbec nemusí být postiţeným 

zaznamenány a všimne si jich pouze loţnicový partner, ale v některých případech mohou 

být silné a časté a v tomto případě se můţe stát, ţe se postiţený bojí jít spát. Objevují se 

během usínání a jejich frekvence a intenzita se zvyšuje v důsledku emočního stresu, tělesné 

námahy a po poţití většího mnoţství kofeinu. Dále mohou vzniknout na základě pocitu, ţe 

padáme, během snění či halucinace nebo mohou být navozeny smyslovým podnětem. 

Postihují 60 aţ 70% lidí a to jak muţe, tak ţeny všech věkových kategorií. 

9.2.2.3. Somnilogie (=mluvení ze spánku) 

Tato porucha se projevuje mluvením ve spánku, které můţe zahrnovat komplikované 

monology nebo naopak nesouvislé drmolení a mumlání. Můţe se vyskytnout u všech, ale 

častější je u muţů a dětí. Vyvolává jej například stres, horečka, alkohol, deprese nebo 

spánková deprivace. Objevuje se ve všech spánkových stádiích, v 1 a 2 NREM jsou věty 

sloţitější a srozumitelnější, ve 3 a 4 NREM se jedná spíše o útrţky vět, které nedávají 

smysl. (Sleep Talking - National Sleep Foundation, ©2011) 

9.2.3. Parasomnie vázané na REM spánek 

9.2.3.1. Noční děsy (Noční můry) 

Při nočních můrách dochází k náhlým probuzením z REM spánku kvůli velmi ţivým a 

hrůzostrašným snům. Dříve se předpokládalo, ţe jsou jimi postihovány hlavně děti, ale 

v dnešní době výzkumy dokazují, ţe jimi trpí i psychopatičtí lidé. (Xin Li Shirley, 2011) 

Pro noční můry je charakteristické velké rozrušení, pocení, zvyšuje se krevní tlak a 

rozšiřují se zornice. Dítě je vyděšené a tento stav trvá několik minut. Poté se uklidní a 

znovu usíná. Druhý den si na událost nepamatuje nebo jen velmi matně. (Nightmares and 

Sleep – National Sleep Foundation, ©2011)  
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9.2.3.2. Spánková obrna 

Projevuje se ztrátou svalového napětí a tedy neschopností se pohnout či promluvit. 

Objevuje se hlavně při probouzení nebo při usínání, ale někdy se můţe dostavit i v průběhu 

noci. Postihuje svalstvo končetin, trupu a hlavy mimo okohybných svalů, na oční pohyby 

obvykle vliv nemá. (McCarty, 2009) 

Její trvání je krátké, většinou jen několik sekund, maximálně minut. Lze ji přerušit 

dotykem, zvukem nebo usilovnou snahou postiţeného o pohyb. Výjimečně můţe být 

provázena ztíţeným dýcháním nebo srdeční arytmií. Můţe být způsobena směnným 

provozem, jat lag syndromem, spánkovou deprivací nebo přepracovaností a velkou 

fyzickou námahou. Je průvodním jevem narkolepsie. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 

1997) 

9.2.4. Jiné parasomnie 

9.2.4.1. Bruxismus 

Hlavním projevem bruxismu je skřípání a zatínání zubů během spánku, které je 

způsobeno stereotypními pohyby ţvýkacích svalů. Můţe se objevit ve všech spánkových 

stádiích a nejvíce postihuje děti (aţ u 50 % kojenců/asi u 8 % dospělých). Zvuky vydávané 

postiţeným jej většinou neprobudí, ale jsou velmi nepříjemné pro jeho okolí. Negativní vliv 

na vznik bruxismu má úzkost, stres, alkohol, kouření, kofein, spánková apnoe, chrápání a 

nadměrná denní spavost. Bruxismus můţe vést k obrušování třecích ploch zubů a k jejich 

váţnému poškozování, k zánětu dásní, k poruchám čelistního kloubu a bolestem čelistí a 

k bolestem hlavy. K zamezení poškození chrupu se pouţívají protetické pomůcky, které se 

nasazují na noc. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997), (Teeth Grinding - National Sleep 

Foundation, ©2011) 

9.2.4.2. Enuresis nocturna (=noční pomočování) 

Jedná se o mimovolnou mikci během spánku, která je způsobena poruchou kontroly 

ovládání močového měchýře ve spánku. Nejčastěji se objevuje u dětí, můţe se však 

vyskytovat i u dospělých. Enuréza se dělí na primární (od narození) a sekundární, která se 

objevuje bez předchozího pomočování. Její příčinou můţe být organická porucha, např. 

infekce močových cest, diabetes mellitus nebo insipidus nebo alergie na kravské mléko. 

K pomočování dochází většinou v první třetině noci během hlubokých stádií spánku. 

Nedojde k probuzení dítěte, kdyţ dojde ke kontrakci močového měchýře a zevního svěrače 
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a močení nemůţe být zadrţeno. Další příčinou můţe být malá kapacita močového měchýře 

nebo dojde ke kontrakci měchýře dříve, neţ je plně naplněn. 

Medikamentózní léčba nemá dlouhodobý efekt, po jejím vysazení se enuréza znovu 

objevuje, proto se doporučují spíše výchovné postupy. Sníţení příjmu tekutin ve večerních 

hodinách, cvičení pro zvětšení močového měchýře nebo volní přerušení proudu 

moči.(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997), (Nevéus, 2011) 

9.2.4.3. Ronchopatie (=chrápání) 

Ronchopatie je hlasité dýchání během spánku. Jde o charakteristický zvuk vyvolaný při 

nádechu vibrací měkkých tkání horních cest dýchacích. Během spánku svaly krku povolují, 

jazyk zapadává dozadu a krk se zuţuje. Při nádechu začnou stěny krku vibrovat, a čím je 

hrdlo uţší, tím je silnější vibrace a tedy hlasitější zvuk. Chrápáním trpí jak muţi, tak ţeny a 

to všech věkových kategorií, častější je ale u muţů, hlavně obézních. Zhoršuje se 

s postupujícím věkem a můţe způsobovat problémy se spánkem nejen chrápajícímu, ale i 

jeho loţnicovému partnerovi. To se potom projevuje narušenou spánkovou architekturou a 

únavou a ospalostí během dne. (Snoring and Sleep – National Sleep Foundation, ©2011) 

Ronchopatii je moţné dělit na dvě kategorie: kontinuální, kdy jsou zvuky přibliţně stejné 

intenzity a intermitentní, které se projevuje kolísáním intenzity zvuků, mohou se objevovat 

intervaly ticha, coţ je příznakem apnoe.(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

Mezi faktory, které ovlivňují chrápání, patří: stárnutí (uvolňování svalstva krku), 

anatomické abnormality (zvětšené tonzily a mandle), obezita, alergie, polohy při spánku 

(poloha na zádech), alkohol (způsobuje uvolňování svalstva). (Snoring and Sleep – 

National Sleep Foundation, ©2011) 

Ronchopatie můţe vést k arteriální hypertenzi, ischemické chorobě srdeční, cévní 

mozkové příhodě a pravděpodobně způsobuje ztluštění sliznice horních cest dýchacích, coţ 

můţe způsobovat SAS. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 

Při léčbě chrápání je vhodné nekonzumovat alkohol, neuţívat hypnotika, nekouřit, při 

obezitě redukovat váhu, při poloze na zádech zajistit jinou polohu (to se dá zajistit 

umístěním např. tenisového míčku do kapsy na zádech, který brání této poloze). 

Anatomické abnormity je nutné odstranit operativně. Také se vyuţívá léčba trvalým 

přetlakem. (Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997) 
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9. Vlastní výzkum 

9.1.  Cíl práce a hypotézy 

9.1.1. Cíl práce 

V mé práci bylo cílem zjistit jaká je délka spánku dotazovaných, zda je jejich spánek 

dostatečný a kvalitní, jak je ovlivňuje během dne. Dále jsem se zabývala jejich spánkovým 

reţimem, důvody, které podle nich vedly k potíţím se spánkem, jak je nekvalitní spánek 

ovlivnil. Také jsem zjišťovala jejich spánkové zvyklosti, spánkové poruchy a dobu, po 

kterou trpěli nespavostí. Cílem bylo zjistit, jestli je nespavost častější u ţen nebo u muţů, 

zda je spánkový reţim během pracovního týdne odlišný od spánkového reţimu o víkendech, 

tedy zda lidé během dní pracovního klidu mají spánek kvalitnější a delší. Pokud mají 

dotazovaní problémy s usínáním, jaká je příčina těchto potíţí. Kolik procent dotazovaných 

trpí nějakou poruchou, která je nejčastější a u koho. 

9.1.2. Hypotézy 

1. Více jak 50% respondentů spí o víkendu déle. 

2. Respondentů trpících nějakou spánkovou poruchou je více neţ 25%. 

3. Chrápáním trpí více muţi neţ ţeny. 

4. Nespavostí trpí více ţen neţ muţů. 

5. Alespoň 20% respondentů má potíţe s usínáním a nejčastější příčinnou je stres. 

9.2.  Charakteristika zkoumaných osob 

Výzkumný vzorek obsahoval 156 zkoumaných osob (102 ţen, 54 muţů) ve věku od 17 do 

50 let. Dotazované osoby byly vybrány ze tří oblastí. Jedna část dotazovaných byli studenti 

Gymnázia Říčany (Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany), třídy septima A, oktáva A 

a 4. A. Další část dotazovaných byli studenti vysokých škol v Praze a poslední část 

obyvatelé města Říčany. 

Tab. 2 Zastoupení zkoumaných osob podle věku 

Věk Počet zkoumaných osob % 

17-21 58 37,18 

22-26 34 21,79 

27-31 16 10,26 

32-36 7 4,49 
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37-41 11 7,05 

42-46 11 7,05 

47-50 19 12,18 

 

9.3.  Metoda výzkumu 

Protoţe cílem práce bylo zjistit a zhodnotit situaci týkající se spánku a spánkových 

poruch, vybrala jsem pro sběr dat metodu dotazníku a získaná data jsem statisticky 

zpracovávala. 

Sestavený dotazník jsem konzultovala se svým vedoucím bakalářské práce a zároveň 

pomocí předvýzkumu upravila. Dotazník byl anonymní a nutností bylo vyplnění pohlaví a 

věku a zodpovězení všech otázek. Dotazník obsahuje celkem 21 otázek, z toho tři jsou 

polouzavřené, zbytek jsou otázky uzavřené. 

V dotazníku Spánek a poruchy spánku jsou následující otázky: 

2. V kolik hodin chodíte spát o víkendech? 

2. V kolik hodin chodíte spát v pracovním týdnu? 

3. Za jak dlouho po ulehnutí a zhasnutí světla usnete? 

4. V kolik hodin se ráno sami probouzíte? 

5. Jak dlouho obvykle spíte? 

6. Jaký je váš pocit po probuzení? 

7. Máte pravidelný spánkový reţim? 

8. Jak kvalitní je podle Vás váš noční spánek? 

9. Je v době pracovního volna Váš spánek delší a kvalitnější? 

10. Jak se Vám spí mimo Vaše domácí prostředí? 

11. Pokud je Váš spánek špatný, v jaké oblasti Vás nejvíce ovlivnil? 

12. Cítíte se během dne unavení a ospalí? 

13. Trpíte během dne nadměrnou spavostí a usínáte např. u televize, při čtení, při jízdě 

dopravním prostředkem apod. bez předchozího nedostatku spánku? 

14. Máte potíţe večer usnout? 

15. Máte problémy po nočním probuzení znovu usnout? 

16. Probouzíte se ráno předčasně? 

17. Provozujete nějaké činnosti pro urychlení navození spánku? Jaké? 

18. Pijete kávu či energetické nápoje k potlačení ospalosti? 
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19. Trpíte nějakou z níţe uvedených poruch spánku? 

20. Pokud máte potíţe s usínáním, jaký je podle Vás důvod, ţe nemůţete usnout? 

21. Pokud trpíte nespavostí, jak je to dlouho? 

9.4. Postup výzkumu 

Výzkum byl prováděn v únoru a březnu 2012. Výzkum probíhal bez problémů. 

Dotazníky jsem distribuovala převáţně v papírové formě, přibliţně 40 dotazníků bylo 

odesláno elektronicky. Na vyplnění dotazníků byla libovolně dlouhá doba. Na Gymnáziu 

Říčany byl výzkum proveden dne 14. února 2012 vţdy na konci hodiny biologie a 

v průměru vyplnění trvalo 8 minut. 

9.5. Výsledky výzkumu 

Celkem bylo rozdáno 161 dotazníků se stoprocentní návratností. Z tohoto počtu však 

bylo moţno pouţít jen 156 dotazníků z důvodu nezodpovězení všech otázek. 

1. V kolik hodin chodíte spát o víkendech? 

Tab. 3 Vyhodnocení otázky č. 1 

Otázka 1. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Před 21. hodinou 0 0 0 0 0 

Mezi 21. a 22. hod. 6,41 0 0 10 6,41 

Mezi 22. a 23. hod. 25,64 11 7,05 29 18,59 

Mezi 23. a 24. hod. 26,92 18 11,54 24 15,38 

Po 24. hodině 41,03 25 16,03 39 25,00 

 

Graf 1 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 1) 

 

V otázce č. 1 nikdo neuvedl moţnost první, tedy před 21. hodinou. Nejčastější odpověď 

byla po 24. hodině, kterou uvedlo cekem 41,03%. U mladších ţen se nejčastěji vyskytovala 
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odpověď po 24. hodině, s přibývajícím věkem se častěji objevovala odpověď mezi 22. a 23. 

hodinou a mezi 21. a 22. hodinou. Naopak u muţů se odpověď po 24. hodině a mezi 23. a 

24. hodinou objevovala více, ale s vyšším věkem neklesala hodina spánku. Ţádný muţ 

neuvedl moţnost mezi 21. a 22. hodinou. 

Mezi 21. a 22. hod. chodí spát 10 ţen (6,41%), ale ţádný muţ. Mezi 22. a 23. hod. chodí 

spát 29 ţen (18,59%) a 11 muţů (7,05%). Moţnost mezi 23. a 24. hod. uvedlo 24 ţen 

(15,38%) a 18 muţů (11,54%) a po 24. hod. uvedlo 39 ţen (25%) a 25 muţů (16,03%). 

Graf 2 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 1) 

  

2. V kolik hodin chodíte spát v pracovním týdnu? 

Tab. 4 Vyhodnocení otázky č. 2 

Otázka 2. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Před 21. hodinou 0,64 1 0,64 0 0 

Mezi 21. a 22. hod. 25,64 8 5,13 32 20,51 

Mezi 22. a 23. hod. 37,18 24 15,38 34 21,79 

Mezi 23. a 24. hod. 25,64 12 7,69 28 17,95 

Po 24. hodině 10,90 9 5,77 8 5,13 
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Graf 3 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 2) 

 

V otázce č. 2 byla nejvíce zastoupená odpověď mezi 22. a 23. hod. (37,18%), ve stejném 

počtu se vyskytla odpověď mezi 21. a 22. hod. a mezi 23. a 24. hod. (25,64%), po 24. hod. 

uvedlo 10,9% respondentů a před 21. hod. jen 0,64%. Moţnost před 21. hod. neuvedla 

ţádná ţena a jen 1 muţ (0,64%). Mezi 21. a 22. hod. odpovědělo 32 ţen (20,51%) a 8 muţů 

(5,13%). Mezi 22. a 23. hod. odpovědělo 34 ţen (21,79%) a 24 muţů (15,38%). Mezi 23. a 

24. hod. bylo uvedeno 28 ţenami (17,95%) a 12 muţi (7,69%) a po 24. hod. 8 ţenami 

(5,13%) a 9 muţi (5,77%). 

Graf 4 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 2) 
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3. Za jak dlouho po ulehnutí a zhasnutí světla usnete? 

Tab. 5 Vyhodnocení otázky č. 3 

Otázka 3. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Do 5 min. 17,95 12 7,69 16 10,26 

Po 5 aţ 10 min. 30,13 15 9,62 32 20,51 

Po 10 aţ 25 min. 41,03 23 14,74 41 26,28 

Po více neţ 30 min. 10,90 4 2,56 13 8,33 

 

Graf 5 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 3) 

 

Moţnost první do 5 min. uvedlo celkem 17,95% dotazovaných. Po 5 aţ 10 min. 

odpovědělo 30,13%. Nejčastěji se objevila moţnost po 10 aţ 25 min. (41,03%) a poslední 

moţnost po více neţ 30 min. byla zastoupena 10,9%. 16 ţen (10,26%) a 12 muţů (7,69%) 

zvolilo moţnost po 5 min. 32 ţen (20,51%) a 15 muţů (9,62%) vybralo po 5 aţ 10 min. Po 

10 aţ 25 min. vybralo 41 ţen (26,28%) a 23 muţů (14,74%). Po více neţ 30 min. zvolilo 13 

ţen (8,33%) a 4 muţi (2,56%). 

Graf 6 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 3) 
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Tab. 6 Vyhodnocení otázky č. 4 

Otázka 4. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Před 5. hodinou ranní 3,58 3 1,92 3 1,92 

Mezi 6. a 7. hod. 21,79 11 7,05 23 14,74 

Mezi 7. a 8. hod. 23,08 13 8,33 23 14,74 

Mezi 8. a 9. hod. 25,64 10 6,41 30 19,23 

Mezi 9. a 10. hod. 13,46 8 5,13 13 8,33 

Po 10. hod. 12,18 9 5,77 10 6,41 

 

Graf  7 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 4)

 

3,58% zkoumaných osob vybralo moţnost před 5. hodinou ranní. Poměrně rovnoměrně 

byly zastoupeny moţnosti mezi 6. a 7. hod. (21,79%), mezi 7. a 8. hod. (23,08%) a mezi 8. 

a 9. hod. (25,64%). Mezi 9. a 10. hod. tvoří 13,46% a po 10. hod. 12,18%. 3 ţeny (1,92%) 

a 3 muţi (1,92%) odpověděli před 5. hodinou ranní. 23 ţen (14,74%) a 11 muţů (7,05%) 

zvolilo moţnost mezi 6. a 7. hod. Mezi 7. a 8. hod. vybralo 23 ţen (14,74%) a 13 muţů 

(8,33%). Mezi 8. a 9. hod. vybralo 30 ţen (19,23%) a 10 muţů (6,41%). Mezi 9. a 10. hod. 

zvolilo 13 ţen (8,33%) a 8 muţů (5,13%). Poslední odpověď vybralo 10 ţen (6,41%) a 9 

muţů (5,77%). Ţeny nejčastěji volily odpověď mezi 8. a 9. hod., muţi volili nejčastěji 

odpověď mezi 7. a 8. hod. 
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Graf 8 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 4)

 

5. Jak dlouho obvykle spíte? 

Tab. 7 Vyhodnocení otázky č. 5 

Otázka 5. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Méně neţ 5 hod. 0,64 0 0 1 0,64 

5 – 7 hod. 28,85 18 11,54 27 17,31 

7 – 9 hod. 65,38 35 22,44 67 42,95 

Více neţ 9 hod. 5,13 1 0,64 7 4,49 

 

Graf  9 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 5) 

  

U této otázky výrazně převaţovala odpověď 7-9 hod., která se vyskytla v 65,38%. 

Následovala odpověď 5-7 hod. s 28,85%, dále více neţ 9 hod. s 5,13% a méně neţ 5 hod. 

tvořilo pouze 0,64%. Méně neţ 5 hod. spí jedna ţena (0,64%) a ţádný muţ. 5-7 hod. 

vybralo 27 ţen (17,31%) a 18 muţů (11,54%). 7-9 hod. spí 67 ţen (42,95%) a 35 muţů 

(22,44%) a více neţ 9 hod. spí 7 ţen (4,49%) a 1 muţ (0,64%). 
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Graf 10 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 5)

 

6. Jaký je Váš pocit po probuzení? 

Tab. 8 Vyhodnocení otázky č. 6 

Otázka 6. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

a) Cítím se odpočatě a svěţe. 11,54 7 4,49 11 7,05 

b) Po probuzení jsem ospalý/á, ale 

během krátké doby se proberu. 

69,23 39 25,00 69 44,23 

c) Zpočátku jsem odpočatý/á, ale brzy 

odpoledne začnu být unavený/á. 

12,82 5 3,21 15 9,62 

d) Cítím se nevyspale, unaveně aţ 

podráţděně. 

6,41 3 1,92 7 4,49 

 

Graf  11 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 6)

 

Nejčastější odpovědí byla odpověď b), kterou vybralo 69,23% dotazovaných. 

Následovala odpověď c), kterou zvolilo 12,82% dotazovaných. Odpověď a) zvolilo 11,54% 

a odpověď d) 6,41%. Moţnost a) byla vybrána 11 ţenami (7,05%) a 7 muţi (4,49%). 

Odpověď b) zaškrtlo 69 ţen (44,23%) a 39 muţů (25%). Odpověď c) uvedlo 15 ţen 

(9,62%) a 5 muţů (3,21%). Odpověď d) uvedlo 7 ţen (4,49%) a 3 muţi (1,92%). 
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Graf 12 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 6)

 

7. Máte pravidelný spánkový reţim? 

Tab. 9 Vyhodnocení otázky č. 7 

Otázka 7. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

a) Ano, kaţdý den usínám ve stejnou 

dobu a ve stejnou hodinu se i probouzím 

(včetně dnů prac. klidu). 

5,77 3 1,92 6 3,85 

b) Chodím spát ve stejnou dobu a ráno 

se ve stejnou dobu probouzím, ale o 

víkendech je můj reţim odlišný od 

běţného pracovního týdne. 

49,36 27 17,31 50 32,05 

c) Chodím spát v jinou hodinu, ale ráno 

se budím stejně. 

17,31 9 5,77 18 11,54 

d) Chodím spát ve stejnou hodinu a 

ráno se budím pokaţdé jinak. 

4,49 0 0 7 4,49 

e) Chodím spát i vstávám 

v nepravidelnou dobu. 

23,08 15 9,62 21 13,46 

 

Graf  13 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 7)
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Nejčastěji byla volena moţnost b), která je zastoupena 49,36%, následovala moţnost e) 

s 23,08% a moţnost c) se 17,31%. Nejméně se objevovala moţnost a) (5,77%) a d) 

(4,49%). Muţi i ţeny nejčastěji volili odpověď b), naopak odpověď d) nezvolil ţádný muţ a 

pouze 7 ţen. 3 muţi (1,92%) a 6 ţen (3,85%) vybralo moţnost a). Moţnost b) vybralo 27 

muţů (17,31%) a 50 ţen (32,05%). Odpověď c) se objevila u 9 muţů (5,77%) a 18 ţen 

(11,54%). Odpověď d) nezaškrtl ani jeden muţ a 7 ţen (4,49%). 15 muţů (9,62%) a 21 ţen 

(13,46%) označilo odpověď e). 

Graf 14 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 7)

 

8. Jak kvalitní je podle Vás váš noční spánek? 

Tab.10 Vyhodnocení otázky č. 8 

Otázka 8. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

a) Velmi kvalitní, jsem odpočatý/á a 

schopný/á plnohodnotného ţivota. 

16,03 11 7,05 14 8,97 

b) Poměrně kvalitní. 53,85 29 18,59 55 35,26 

c) Méně kvalitní, jsem sice vyspalý/á, ale 

ke konci dne jsem znovu velmi unavený/á 

a ospalý/á. 

26,28 12 7,69 29 18,59 

d) Nekvalitní, jsem nevyspalý/á a 

unavený/á. 

3,85 2 1,28 4 2,56 
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Graf  15 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 8)

 

Více jak polovina dotazovaných zvolila moţnost b) poměrně kvalitní (53,85%), z toho 

29 muţů (18,59%) a 55 ţen (35,26%). 26,28% je zastoupena odpověď c), 12 muţů (7,69%) 

a 29 ţen (18,59%). Moţnost a) volilo 16,03% dotazovaných, z toho 11 muţů (7,05%) a 14 

ţen (8,97%) a moţnost d) je zastoupena 3,85% a zvolili ji 2 muţi (1,28%) a 4 ţeny 

(2,56%). 

Graf 16 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 8)

 

9. Je v době pracovního volna Váš spánek delší a kvalitnější? 

Tab. 11 Vyhodnocení otázky č. 9 

Otázka 9. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

a) Ano, spím déle a kvalitněji. 46,79 29 18,59 44 28,21 

b) Ano, spím déle, ale spánek je stejný, 

jako v době kdy chodím do práce. 

35,90 19 12,18 37 23,72 

c) Ano, spánek mám kvalitnější, ale spím 

stejně dlouho. 

5,13 2 1,28 6 38,46 

d) Ne, můj spánek není kvalitnější ani 

delší. 

12,18 4 2,56 15 9,62 
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Graf  17 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 9)

 

46,79% dotazovaných spí v době pracovního volna déle a kvalitněji. 35,9% spí déle, ale 

jejich spánek je stejný, jako v době, kdy chodím do práce. Kvalitnější, ale stejně dlouhý 

spánek má 5,13% a 12,18% nemá spánek ani kvalitnější, ani delší. Odpověď a) označilo 29 

muţů (18,59%) a 44 ţen (28,21%). Odpověď b) vybralo 19 muţů (12,18%) a 37 ţen 

(23,72%). Odpověď c) vybrali 2 muţi (1,28%) a 6 ţen (38,46%). 4 muţi (2,56%) a 15 ţen 

(9,62%) nemá spánek kvalitnější ani delší. 

Graf 18 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 9)
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10. Jak se Vám spí mimo Vaše domácí prostředí? 

Tab. 12 Vyhodnocení otázky č. 10 

Otázka 10. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Lépe neţ doma 1,92 1 0,64 2 1,28 

Stejně 35,90 24 15,38 32 20,51 

Hůře neţ doma 30,13 13 8,33 34 21,79 

Různě 32,05 16 10,26 34 21,79 

 

Graf  19 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 10)

 

Nejméně zastoupena je odpověď lépe neţ doma, která tvoří pouze 1,92% z celkového 

počtu respondentů. Takto odpověděl jen 1 muţ (0,64%) a 2 ţeny (1,28%). Stejně spí 35,9%, 

24 muţů (15,38%) a 32 ţen (20,51%). 30,13% dotazovaných spí hůře neţ doma, a to 13 

muţů (8,33%) a 34 ţen (21,79%). Různě spí 32,05% dotazovaných, z toho 16 muţů 

(10,26%) a 34 ţen (21,79%). 

Graf  20 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 10)

 

11. Pokud je Váš spánek špatný, v jaké oblasti Vás nejvíce ovlivnil? 
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Tab. 13 Vyhodnocení otázky č. 11 

Otázka 11. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Můj spánek není špatný 23,08 17 10,90 19 12,18 

Paměť 2,56 1 0,64 3 1,92 

Soustředění 20,51 11 7,05 21 13,46 

Pracovní výkon 9,62 6 3,85 9 5,77 

Zhoršení nálady 23,72 13 8,33 24 15,38 

Cítím se více ve stresu 9,62 1 0,64 14 8,97 

Neovlivnil 10,90 5 3,21 12 7,69 

 

Graf  21 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 11)

 

23,08% respondentů nemá špatný spánek. Zhoršení paměti zaznamenalo 2,58% 

respondentů. Soustředění se zhoršilo u 20,51% dotazovaných. Zhoršení pracovního výkonu 

zaškrtlo celkem 9,62%. Nejvíce je zastoupena odpověď zhoršení nálady s 23,72%. Více ve 

stresu se cítí 9,62% dotazovaných a špatný spánek neovlivnil 10,9% dotazovaných. 17 

muţů (10,9%) a 19 ţen (12,18%) zvolilo moţnost, ţe jejich spánek není špatný. U 1 muţe 

(0,64%) a 3 ţen (1,92%) došlo ke zhoršení paměti. Špatný spánek ovlivnil u 11 muţů 

(7,05%) a 21 ţen (13,46%) soustředění. Pracovní výkon byl ovlivněn u 6 muţů (3,85%) a 9 

ţen (5,77%). Ke zhoršení nálady došlo u 13 muţů (8,33%) a 24 ţen (15,38%). 1 muţ 

(0,64%) a 14 ţen (8,97%) se cítí více ve stresu a 5 muţů (3,21%) a 12 ţen (7,69%) nebylo 

ovlivněno špatným spánkem v ţádné oblasti. 
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Graf  22 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 11)

 

12. Cítíte se během dne unavení a ospalí? 

Tab. 14 Vyhodnocení otázky č. 12 

Otázka 12. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Ano, kaţdý den 7,69 3 1,92 9 5,77 

Ano, ale jen párkrát do týdne 32,70 17 10,90 34 21,79 

Ano, ale jen několikrát do měsíce 37,82 17 10,90 42 26,92 

Jen velmi zřídka 21,15 17 10,90 16 10,26 

Ne, nikdy 0,64 0 0 1 0,64 

 

Graf  23 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 12)

 

Na otázku cítíte se během dne unavení a ospalí odpovědělo 7,69% respondentů ano, 

kaţdý den. Ano, ale jen párkrát do týdne vybralo 32,7% respondentů. Ano, ale jen 

několikrát do měsíce zvolilo 37,82%, tedy největší procento dotazovaných. 21,15% vybralo 

moţnost jen velmi zřídka a pouze 0,64% se necítí unavení nikdy. 3 muţi (1,92%) a 9 ţen 

(5,77%) jsou unavení a ospalí kaţdý den. Párkrát do týdne zaškrtlo 17 muţů (10,9%) a 34 

ţen (21,79%). Únavu a ospalost několikrát do měsíce uvedlo 17 muţů (10,9%) a 42 ţen 
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(26,92%). Moţnost jen velmi zřídka uvedlo 17 muţů (10,9%) a 16 ţen (10,26%). Ne, nikdy 

uvedla pouze jedna ţena (0,64%) a ţádný muţ. 

Graf  24 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 12)

 

13. Trpíte během dne nadměrnou spavostí a usínáte např. u televize, při čtení, při 

jízdě dopravním prostředkem apod. bez předchozího nedostatku spánku? 

Tab. 15 Vyhodnocení otázky č. 13 

Otázka 13. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Ano, často 12,82 6 3,85 14 8,97 

Ano, ale spíše výjimečně 33,97 15 9,62 38 24,36 

Ne 53,21 33 21,15 50 32,05 

 

Graf  25 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 13)

 

Nejvíce převládala moţnost ne, a to s 53,21%, následovala odpověď ano, ale spíše 

výjimečně s 33,97%. Nejméně je zastoupena odpověď ano, často (12,82%), kterou zvolilo 6 

muţů (3,85%) a 14 ţen (8,97%). Ano, ale spíše výjimečně uvedlo 15 muţů (9,62%) a 38 

ţen (24,36%). Ne odpovědělo 33 muţů (21,15%) a 50 ţen (32,05%). 
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Graf  26 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 13)

 

14. Máte potíţe večer usnout? 

Tab. 16 Vyhodnocení otázky č. 14 

Otázka 14. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Ne, usnu hned, jak se uloţím ke spánku 

(popř. během několika minut) 

82,05 47 30,13 81 51,92 

Ano, usnu aţ po dlouhé době, většinou 

více jak po půl hodině 

16,03 7 4,49 18 11,54 

Ano, dlouho do noci leţím v posteli a 

nemohu usnout 

1,92 0 0 3 1,92 

 

Graf  27 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 14)

 

V naprosté většině dotazovaní udávali moţnost první, ne, usnu hned, jak se uloţím ke 

spánku (82,05%). Tuto odpověď zvolilo 47 muţů (30,13%) a 81 ţen (51,92%). Ano usnu aţ 

po dlouhé době, většinou více jak po půl hodině celkem vybralo 16,03% respondentů, 

z toho 7 muţů (4,49%) a 18 ţen (11,54%). Ano, dlouho do noci leţím v posteli a nemohu 

usnout, uvedlo 1,92% dotazovaných, z toho ale ţádný muţ a 3 ţeny (1,92%). 
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Graf  28 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 14)

 

15. Máte problémy po nočním probuzení znovu usnout? 

Tab. 17 Vyhodnocení otázky č. 15 

Otázka 15. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Ano 5,13 2 1,28 6 3,85 

Ne 55,77 38 24,36 49 31,41 

Někdy ano, někdy ne 39,10 14 8,97 47 30,13 

 

Graf  29 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 15)

 

Nejčetnější odpovědí byla odpověď ne, která se vyskytla v 55,77%. Takto odpovědělo 38 

muţů (24,36%) a 49 ţen (31,41%). Dále následovala s 39,1% moţnost někdy ano, někdy 

ne, kterou zvolilo 14 muţů (8,97%) a 47 ţen (30,13%). Nejméně je zastoupena moţnost ano 

s 5,13%, kterou uvedli 2 muţi (1,28%) a 6 ţen (3,85%). 
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Graf  30 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 15)

 

16. Probouzíte se ráno předčasně? 

Tab. 18 Vyhodnocení otázky č. 16 

Otázka 16. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Ano, kaţdý den 5,13 4 2,56 4 2,56 

Ano, několikrát do týdne 19,23 6 3,85 24 15,38 

Ne 75,64 44 28,21 74 47,44 

 

Graf  31 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 16)

 

V naprosté většině respondenti volili odpověď ne, a to v 75,64%. Následovala moţnost 

několikrát do týdne, kterou udávalo 19,23% dotazovaných. Odpověď ano, kaţdý den se 

vyskytla v 5,13%. Kaţdý den se předčasně probouzí 4 muţi (2,56%) a 4 ţeny (2,56%). 6 

muţů (3,85%) a 24 ţen (15,38%) se probouzí předčasně několikrát do měsíce. 44 muţů 

(28,21%) a 74 ţen (47,44%) se předčasně neprobouzí. 
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Graf  32 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 16)

 

17. Provozujete nějaké činnosti pro urychlení navození spánku? Jaké? 

Tab. 19 Vyhodnocení otázky č. 17 

Otázka 17. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Ano 22,44 11 7,05 24 15,38 

Ne 77,56 43 27,56 78 50,00 

 

Graf  33 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 17)

 

77,56% dotazovaných zvolilo moţnost ne, z toho 43 muţů (27,56%) a 78 ţen (50%). 

Ano odpovědělo 22,44% dotazovaných. Tuto moţnost uvedlo 11 muţů (7,05%) a 24 ţen 

(15,38%). Mezi odpověďmi ţen na otázku jaké činnosti provozujete pro urychlení navození 

spánku se nejčastěji vyskytovalo čtení, které uvedlo devět ţen, relaxace, ta byla uvedena 

třikrát, třikrát byly také uvedeny odpovědi týkající se uvolnění mysli od starostí. Dále se 

objevilo dvakrát luštění kříţovek a dvakrát počítání. Ostatní odpovědi byly zastoupeny 

pouze jednou, například pití teplého mléka s medem, pití vína či sledování seriálu. Muţi 

nejčastěji uváděli sledování televize, to se vyskytlo třikrát, dále dvakrát hudba, dvakrát sex, 

po jednom například pití alkoholu, počítání a představování si tmy. 

0

5

10

15

20

25

30

35

Ano, každý den Ano, několikrát 
do týdne

Ne

1,28

24,36

8,97

3,85

31,41 30,13

Muži %

Ženy %

22,44

77,56

Celkem %

Ano Ne



54 

 

Graf  34 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 17)

 

18. Pijete kávu či energetické nápoje k potlačení ospalosti? 

Tab. 20 Vyhodnocení otázky č. 18 

Otázka 18. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Ano 32,05 12 7,69 38 24,36 

Ne 67,95 42 26,92 64 41,03 

 

Graf  35 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 18)

 

67,95% dotazovaných nepije kávu ani energetické nápoje k potlačení ospalosti. 32,05% 

dotazovaných ano. Takto odpovědělo 12 muţů (7,69%) a 38 ţen (24,36%). Kávu a 

energetické nápoje nepije 42 muţů (26,92%) a 64 ţen (41,03%). 
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Graf  36 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 18)

 

19. Trpíte nějakou z níţe uvedených poruch spánku? 

Tab. 21 Vyhodnocení otázky č. 19 

Otázka 19. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Ne 51,28 23 14,74 57 36,54 

Chrápání 20,51 22 14,10 10 6,41 

Náměsíčnost 1,92 2 1,28 1 0,64 

Skřípání zubů 3,85 0 0 6 3,85 

Mluvení ze spaní 16,03 4 2,56 21 13,46 

Nespavost 1,92 0 0 3 1,92 

Předčasné probouzení 2,56 1 0,64 3 1,92 

Spánková apnoe 1,28 2 1,28 0 0 

Jiné 0,64 0 0 1 0,64 

 

Graf  37 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 19)

 

Ţádnou poruchou netrpí 51,28% respondentů – 23 muţů (14,74%) a 57 ţen (36,54%). 

Nejčastější z uvedených poruch bylo chrápání s 20,51%. To bylo mnohem častější u muţů 

neţ u ţen. Uvedlo jej 22 muţů (14,1%) a 10 ţen (6,41%). Druhou nejčastěji udávanou 

poruchou bylo mluvení ze spaní (16,03%), které bylo naopak častější u ţen. Uvedli jej 4 

0

10

20

30

40

50

Ano Ne

7,69

26,92
24,36

41,03

Muži %

Ženy %

51,28

20,51
1,92

3,85
16,03

1,92

2,56 1,58

0,64

Celkem %
Ne

Chrápání

Náměsíčnost

Skřípání

Mluvení ze spaní

Nespavost

Předčasné probouzení

Spánková apnoe

Jiné



56 

 

muţi (2,56%) a 21 ţen (13,46%). Následovalo skřípání zubů s 3,85%. To nezaškrtl ţádný 

muţ a 6 ţen (3,85%). Předčasné probouzení zvolilo 2,56% dotazovaných, uvedl jej 1 muţ 

(0,64%) a 3 ţeny (1,92%). Stejný počet procent (1,92%) má náměsíčnost a nespavost. 

Náměsíčností trpí 2 muţi (1,28%) a 1 ţeny (0,64%). Nespavostí netrpí ţádný muţ a 3 ţeny 

(1,92%). Spánkovou apnoi uvedli pouze 2 muţi a zaujímá tedy celkem 1,28%. V moţnosti 

jiné uvedla jedna ţena potíţe s probouzením v noci a nemoţností znovu usnout. 

Graf  38 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 19)

 

20. Pokud máte potíţe s usínáním, jaký je podle Vás důvod, ţe nemůţete usnout? 

Tab. 22 Vyhodnocení otázky č. 20 

Otázka 20. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Potíţe s usínáním nemám 62,82 38 24,36 60 38,46 

Potíţe mám 37,18 16 10,26 42 26,92 

 

Graf  39 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 20)
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62,82% respondentů uvedlo, ţe potíţe s usínáním nemá. Jednalo se o 38 muţů (24,36%) 

a 60 ţen (38,46%). 37,18% respondentů potíţe má. Tuto moţnost vybralo 16 muţů 

(10,26%) a 42 ţen (26,92%). Ţeny jako důvody, které jim brání v usínání, uváděly nejvíce 

stres a starosti (19 ţen), dále 4 ţeny nemohou usnout kvůli přemýšlení o různých věcech, 3 

ţeny uvedly příliš mnoho spánku předchozí den, třikrát se objevila nervozita ze zkoušky, 2 

ţeny důvod neví. Další moţnosti uţ se vyskytovaly jen jednou a byly to například strach a 

úzkost, osobní problémy, těhotenství, vypití kávy večer, vypití energetického nápoje, 

studené nohy, špatný spánkový reţim a nevhodné prostředí. U muţů se třikrát objevil 

důvod, kdyţ moc přemýšlím, dva muţi uvedli příliš spánku předchozí den, stres byl také 

uveden dvakrát. Jednou se objevil například směnný provoz, vysoká teplota v místnosti, 

příliš světla v místnosti, moc starostí, nízký energetický výdej daný den a jeden muţ přesný 

důvod nevěděl. 

Graf  40 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 20)

 

21. Pokud trpíte nespavostí, jak je to dlouho? 

Tab. 23 Vyhodnocení otázky č. 21 

Otázka 21. Celkem % Muţi Muţi % Ţeny  Ţeny % 

Nespavostí netrpím 91,03 51 32,69 91 58,33 

Více neţ rok 1,92 0 0 3 1,92 

Půl roku aţ rok 1,28 2 1,28 0 0 

Měsíc aţ půl roku 2,56 0 0 4 2,56 

Jen několik týdnů 3,21 1 0,64 4 2,56 
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Graf  41 Celkové percentuální zastoupení (otázka č. 21)

 

Naprostá většina respondentů (91,03%) zvolila moţnost  nespavostí netrpím, z toho 

takto odpovídalo 51 muţů (32,69%) a 91 ţen (58,33%). Více neţ rok trpí nespavostí 3 ţeny, 

tedy celkem 1,92%. Půl roku aţ rok trpí nespavostí 2 muţi (1,28%) a ţádná ţena. Měsíc aţ 

půl roku označili 4 ţeny (2,56%) a ţádný muţ. Nespavostí po dobu jen několika týdnů trpí 

celkem 3,21% dotazovaných, 1 muţ (0,64%) a 4 ţeny (2,56%). 

Graf  42 Percentuální zastoupení muţů a ţen (otázka č. 21)
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10. Hodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 Více jak 50% respondentů spí o víkendu déle. 

Graf 43 Percentuální hodnocení hypotézy č. 1

 

Ze 156 respondentů spí 82,69% o víkendu déle. 

Hypotéza č. 1 se potvrdila 

Hypotéza č. 2 Respondentů trpících nějakou spánkovou poruchou je více neţ 25%. 

Graf 44 Percentuální hodnocení hypotézy č. 2

 

Z celkového počtu 156 respondentů trpí nějakým typem spánkové poruchy 48,72% 

respondentů. 

Hypotéza č. 2 se potvrdila. 
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Hypotéza č. 3 Chrápáním trpí více muţi neţ ţeny. 

Graf 45 Percentuální hodnocení hypotézy č. 3

 

Chrápáním trpí 14,1% muţů a jen 6,41% ţen. 

Hypotéza č. 3 se potvrdila 

Hypotéza č. 4 Nespavostí trpí více ţen neţ muţů. 

Graf 46 Percentuální hodnocení hypotézy č. 4

 

Z 54 muţů trpí nespavostí 5, 56% a ze 102 ţen trpí nespavostí 10,78%. 
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Hypotéza č. 5 Alespoň 20% respondentů má potíţe s usínáním a nejčastější příčinnou 

je stres. 

 

Graf 47 Percentuální hodnocení hypotézy č. 5 

 

Problémy s usínáním má 37,18% respondentů. Z celkového počtu 58 respondentů, kteří 

uvedli, ţe mají potíţe s usínáním, se ve 21 případech objevil stres, coţ byla nejčastější 

odpověď. 

Hypotéza č. 5 se potvrdila 
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11.  Diskuse 

Pro potřeby mé bakalářské práce bylo rozdáno 161 dotazníků se stoprocentní 

návratností, k dalšímu zpracování mohlo být pouţito jen 156 dotazníků. 

Z celkového počtu 156 respondentů byl počet muţů 54 a počet ţen 102. Z hlediska věku, 

nejpočetnější skupinou bylo věkové rozmezí od 17 do 21 let, které zahrnovalo 58 

respondentů (37,18%). Druhá nejpočetnější skupina byl věk od 22 do 26 let s 36 

respondenty (21,79%). 

V prvních dvou otázkách mne zajímalo, v jakou hodinu chodí respondenti spát o 

víkendech a během pracovních dnů. Je logické, ţe většina uléhá v pracovním týdnu dříve 

neţ o víkendech, a doba spánku byla posunuta asi o jednu hodinu. Zatímco o víkendu nikdo 

před 21. hod. spát nechodí, v pracovním týdnu jeden muţ tuto moţnost zvolil. Také výrazně 

klesl počet respondentů, kteří chodí spát během pracovního týdne po 24. hod v porovnání 

s procentem o víkendech. Tím, ţe většina lidí je nucena během pracovního týdne vstávat 

ráno do práce či do školy, je jasné, ţe je tento rozdíl výrazně patrný.  

Jak uvádí literatura (Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004), největší procento 

populace usíná během 15 aţ 30 min., coţ je shodné s mými výsledky, během této doby 

usíná 41,03% respondentů. Dále se uvádí, ţe latenci usnutí kratší neţ 6 minut má 13% 

populace (Kryger, Roth, & Dement, 2011). Tuto variantu (v dotazníku do 5 min.) zvolilo 

17,95% respondentů. 

Otázka 4. se zabývala hodinou, kdy se dotazovaní sami probouzí. Stejné procento muţů 

i ţen (1,92%) se probouzí před 5. hodinou ranní. Moţnosti mezi 6. a 7., 7. a 8. a 8. a 9. 

hodinou byly zastoupeny poměrně vyrovnaným počtem procent. Překvapilo mě, ţe celkem 

vysoké procento respondentů se probouzí po 10. hod. (5,77% muţů, 6,41% ţen). Jednalo se 

v převáţné většině o studenty. 

Uvádí se, ţe aţ 97% populace spí průměrně 8-8,5 hodin. Toto procento se mi zdá hodně 

vysoké a v mém dotazníku se v takto velké míře odpověď nevyskytla. Byla zde moţnost 7-9 

hod., kterou celkem zvolilo 65,38% respondentů. Z odpovědí nevyplynulo, ţe by doba 

spánku závisela na věku a se vzrůstajícím věkem se sniţovala. Podle amerického výzkumu 

(Kryger, Roth, & Dement, 2011) spí 20% i více Američanů méně neţ 6,5 hodiny. V dalším 

se uvádí, ţe méně neţ 6 hodin spí 15-20% populace. Respondenti měli na výběr jiná časová 

rozdělení, ale méně neţ 7 hod. vybralo 29,49%, musíme však vzít v úvahu, ţe v tomto 
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rozdělení je půl hodiny aţ jedna hodina navíc, a pravděpodobně kvůli tomu jsem dosáhla 

vyššího čísla. Dále je uvedeno (Kryger, Roth, & Dement, 2011), ţe aţ 25% dospělých spí 

delší dobu, a to i více jak 10 hodin. K takto vysokému číslu jsem nedospěla, ve výzkumu 

získala moţnost více neţ 9 hod. pouze 5,13%. 

Většina respondentů se po probuzení cítí ospale, ale během krátké doby se probere, 

takto odpovídalo 69,23%, výrazně méně respondentů se cítí odpočatě a svěţe. Necelých 

20% respondentů je naopak znovu brzy unavených nebo se cítí nevyspale a podráţděně 

celý den.  

Téměř polovina respondentů uvedla, ţe má pravidelný spánkový reţim. Přesně 17,31% 

muţů a 32,05% ţen chodí spát ve stejnou dobu a ráno se ve stejnou dobu probouzí, ale o 

víkendech je jejich reţim odlišný od běţného pracovního týdne. Nejméně častou odpovědí 

byla moţnost chodím spát ve stejnou dobu, ale ráno se budím pokaţdé jinak, kterou zvolilo 

4,49% ţen, ale ţádný muţ. To bude ale s největší pravděpodobností dáno tím, ţe většina 

respondentů je nucena vstávat do školy či do práce a budí se tedy ve stejnou dobu. 

Jako poměrně kvalitní označila svůj spánek naprostá většina dotazovaných, 18,59% 

muţů a 35,26% ţen. Druhá nejčastější odpověď byla méně kvalitní spánek s 26,28%, ale 

celkem vysoké procento (16,03%) měla odpověď velmi kvalitní, coţ mě poměrně 

překvapilo. Převáţná většina respondentů, která uvedla, ţe trpí nespavostí, označila svůj 

spánek za nekvalitní či méně kvalitní, coţ se dalo předpokládat, neboť nespavost se 

výrazně projevuje právě na kvalitě spánku. 

9. otázka zjišťovala kvalitu a délku spánku během pracovního volna. Očekávala jsem, ţe 

nejčastější odpovědí bude delší a kvalitnější spánek respondentů, coţ se také potvrdilo. 

Takto odpovědělo 18,59% muţů a 28,21% ţen. Obecně se v literatuře uvádí, ţe spánek je o 

víkendech delší neţ během pracovních dnů. Například byla provedena studie (Kryger, 

Roth, & Dement, 2011), kolik procent populace spí méně neţ 6 hodin o víkendech a 

v pracovním týdnu. Tento rozdíl činil 5% a bylo zjištěno, ţe tito lidé spí o víkendech déle. 

Jak se spí dotazovaným mimo domov byla otázka 10. Nejniţší procento zaujímala 

varianta lépe neţ doma, kterou vybral 1 muţ (0,64%) a 2 ţeny (1,28%). Ostatní moţnosti 

byly poměrně vyrovnané. I kdyţ po přepočítání procent jsem zjistila, ţe více se spí mimo 

domov hůře ţenám neţ muţům a naopak více muţů neţ ţen spí mimo domov stejně. Některé 

zdroje (např. Praško, Epsa-Červená, & Závěšická, 2004) uvádí, ţe je větší procento lidí, 

kterým se spí mimo domácí prostředí hůře neţ doma a toto, ţe můţe vést například 
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k přechodné insomnii. Výsledky mé práce to nepotvrdily. Moţnost hůře neţ doma, zvolilo 

30,13% respondentů a tím skončila aţ na 3. místě. 

Otázka 11. se zaměřovala na to, v jaké oblasti špatný spánek respondenty nejvíce 

ovlivnil. 10,9% muţů a 12,18% ţen uvedlo, ţe jejich spánek špatný není, 3,21% muţů a 

7,69% ţen špatný spánek neovlivnil. Ostatní uvedli jednu ze sedmi oblastí, přičemţ 

nejčastěji se objevovalo zhoršení nálady, které pociťuje 8,33% muţů a 15,38% ţen. 

Většina respondentů se cítí unavená několikrát do měsíce. V literatuře je uvedeno, ţe 

11% ţen a 7% muţů je unaveno kaţdý den či skoro kaţdý den (Kryger, Roth, & Dement, 

2011). Procento, které jsem získala výzkumem je ale značně vyšší. Moţnost párkrát do 

týdne a kaţdý den totiţ celkem uvedlo 40,39% respondentů. To si vysvětluji tím, ţe je více 

zastoupen niţší věk respondentů a u nich je velmi častý nedostatečný noční spánek, coţ 

můţe vést právě ke zvýšené spavosti a ospalosti během dne. 

13. otázka zjišťovala, kolik lidí usíná během dne bez předchozí spánkové deprivace. 

Přes 50% respondentů odpovědělo ne, často takto usíná 12,82% respondentů. Kryger ve 

své knize uvádí, ţe 10-17% dospělých (v závislosti na zemi, ve které byl výzkum proveden) 

během dne často usíná (Kryger, Roth, & Dement, 2011). Do tohoto rozmezí tedy mnou 

získané výsledky spadají. K nadměrné spavosti během dne můţe vést stejný důvod, jako ten 

uvedený v předešlém odstavci. 

V další otázce 30,13% muţů a 51,92% ţen odpovědělo, ţe nemá problémy večer usnout. 

17,95% dotazovaných problémy s usínáním má, ale v otázce 20., která se dotýkala stejného 

tématu s tím rozdílem, ţe měli uvést důvod, který jim v usnutí brání, odpovědělo 37,18% ţe 

má problémy s usínáním. To si vysvětluji tím, ţe poloţením otázky, co jejich problémy 

s usínáním způsobuje, se nad touto otázkou více zamýšleli, a proto více dotazovaných 

problémy s usínáním uvedlo. Výzkum provedený ve Velké Británii zjistil, ţe 10,5% muţů a 

15,3% ţen má problémy s usínáním (Kryger, Roth, & Dement, 2011). 4,49% muţů a 

13,46% ţen uvedlo potíţe s usínáním, coţ se příliš neliší od údajů uvedených v literatuře. 

V otázce 20. se pro problémy s usínáním vyjádřilo 10,26% muţů, coţ by odpovídalo 

výzkumům, ale 26,92% ţen, tedy o 10% více. 

Mírně nadpoloviční většina dotazovaných nemá problémy po nočním probuzení znovu 

usnout. 1,28% muţů a 3,85% ţen naopak problémy po probuzení znovu usnout má. 
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16. otázka se zabývala předčasným probouzením. Záporně odpovědělo vysoké procento 

respondentů, 28,21% muţů a 47,44% ţen. Kaţdý den se předčasně probouzí stejné 

procento muţů i ţen (2,56%). Literatura uvádí, ţe přibliţně 19% populace se probouzí 

předčasně (Kryger, Roth, & Dement, 2011). V dotazníku takto odpovědělo 24,36% 

respondentů, mnou získané údaje se tedy těmto výsledkům blíţí. 

Činnosti, které respondenti provozují, aby lépe usínali, jsou různorodé, ale nejčastěji se 

u ţen objevovalo čtení, které naopak muţi neuvedli vůbec. Ti dávají přednost sledování 

televize. 

Velký vliv na nespavost či na problémy s usínáním nebo předčasným probouzením má 

kofein. Při příjmu 3 a více šálků se jiţ mohou projevit příznaky kofeinismu, jako úzkost, 

neklid či právě nespavost. A právě pití kávy a energetických nápojů označilo 32,05% 

respondentů. 85% Američanů uţívá kofein, většina k tomu, aby urychlila probouzení ze 

spánku nebo naopak zamezila usnutí (Kryger, Roth, & Dement, 2011), počet respondentů 

v mém výzkumu byl ale značně niţší, i kdyţ by se dalo očekávat, ţe bude vyšší, hlavně 

proto, ţe pití kávy je celosvětově rozšířeným zlozvykem. 

V 19. otázce měli respondenti uvést, zda trpí nějakými spánkovými poruchami a pokud 

ano, tak jakými. 51,28% uvedlo, ţe ţádnými poruchami spánku netrpí. K nejčastějším 

poruchám spánku patřilo chrápání a mluvení ze spánku. Literatura uvádí, ţe nějakou 

poruchou spánku trpí přibliţně 27% populace (Kryger, Roth, & Dement, 2011), v mých 

výsledcích však nějaký typ spánkové poruchy zvolilo téměř 50% dotazovaných. Dále také 

udává, ţe chrápáním trpí asi 32% dospělých a ţe je zhruba o polovinu častější u muţů. 

Celkem 20,51% dotazovaných vybralo chrápání, tedy méně neţ se uvádí, ale opravdu jej o 

polovinu častěji udávali muţi.  Náměsíčnost se má vyskytovat asi u 1-2,5% dospělých 

(Nevšímalová, Šonka, & kolektiv, 1997), v dotazníku ji uvedlo 1,92% dotazovaných, tudíţ 

tento údaj odpovídal. Jak je uvedeno v článku Teeth Grinding-National Sleep Foundation 

(©2011), vyskytuje se bruxismus aţ u 8% populace, uvedlo jej ale jen 3,85%. Článek 

Somniloquy: The Sounds of Sleep Talking (©2010) udává četnost somnilogie kolem 5% u 

dospělých (a aţ 50% i více u dětí), v dotazníku ale mluvení ze spaní uvedlo 16,03% 

respondentů a tento vysoký počet mě velice překvapil. Výskyt závaţnější a časté insomnie, 

kterou by pravděpodobně respondenti označili za poruchu spánku, je kolem 4-5% (Kryger, 

Roth, & Dement, 2011), ale nespavost byla uvedena jen v 1,92%. A například spánková 

apnoe se má vyskytovat u 4% muţů a 2% ţen (Badr, 2011), v dotazníku ji uvedlo 1,28% 
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muţů a ţádná ţena. Tyto výsledky však nemusejí odpovídat přesně také vzhledem k tomu, 

ţe většinu poruch spánku nemocný sám vůbec nemusí zaznamenat a často je na ni 

upozorněn jen svým loţnicovým partnerem. 

Jak jsem uváděla výše, 20. otázka měla zjistit, jaké příčiny podle dotazovaných vedou 

k jejich problémům s usínáním. Jak jsem předpokládala, nejčastější odpovědí byl stres, ten 

se objevoval hlavně u ţen. Podle literatury (Badr, 2011) je to také jedna z hlavních příčin 

nárůstu nespavosti a s ní spojených komplikací. Stres je v dnešní době všudypřítomný a 

působí téměř na kaţdého z nás, je to dáno hlavně rychlým ţivotním tempem a kladením 

vysokých nároků v zaměstnání, ve škole apod. A zaleţí na kaţdém jedinci, zda se dokáţe se 

stresem vyrovnat nebo jestli se projeví na jeho kvalitě spánku. Častěji jej uvádějí ţeny, coţ 

se potvrdilo, neboť stres uvedlo 19 ţen a jen 2 muţi. Mohlo být to být způsobeno jejich 

povahou a tedy tím, ţe na ně stresové faktory více působí. U muţů se nejvíce objevovalo 

jako důvod přílišné přemýšlení. 

Úkolem 21. otázky bylo zjistit, jak dlouho nespavost u dotazovaných trvá, pokud jí trpí. 

Naprostá většina (91,03%) odpovědělo, ţe nespavostí netrpí, Toto vysoké číslo mne 

překvapilo, protoţe poměrně hodně respondentů uvádělo různé problémy se spánkem či 

s usínáním, předčasným probouzením apod. To si vysvětluji tím, ţe si asi většina lidí 

neuvědomuje, ţe se můţe jednat i o závaţnější problém. Pokud respondenti odpověděli, ţe 

nespavostí trpí, pak nejčastěji po dobu několika týdnů, o něco méně měsíc aţ půl roku. 

Podle různých zdrojů má být nespavost nejčastější poruchou spánku, za ní mají následovat 

poruchy dýchání, ale v mém výzkumu se nespavost umístila aţ ve druhé polovině seznamu. 

V literatuře je udáváno, ţe se nespavost vyskytuje u 30-40% dospělých (Praško, Epsa-

Červená, & Závěšická, 2004), to se však v mé práci nepotvrdilo, nespavost uvedlo jen 

8,47% respondentů. Dále se také píše, ţe nespavostí jsou postihovány více ţeny neţ muţi 

(Lee-Chiong, 2006), k čemuţ jsem dospěla i já. Respondenti, kteří trpí nespavostí, neměli 

výrazně kratší spánek (ten se většinou pohyboval v rozmezí od 5 do 9 hod., ale hlavními 

rysy byl hlavně nekvalitní či méně kvalitní noční spánek, ospalost a únava, problémy 

s usínáním a předčasné probouzení. 

Čekala jsem, ţe nespavostí bude trpět více lidí, i kdyţ podle vyhodnocených výsledků se 

potvrdilo, ţe je nespavost častější u ţen. Je ale zajímavé, ţe problémy s nespavostí uváděli 

hlavně mladší respondenti, a to muţi ve věku 47, 35 a 23 a ţeny ve věku 46, 44, 25, 22, 19, 

18 a dvě dvacetileté a sedmnáctileté. Je moţné, ţe je to dáno tím, ţe se jedná o lidi, kteří 
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buď studují, nebo studium v nedávné době ukončili a hledají si zaměstnání, s čímţ mohou 

být spojeny různé stresové faktory, které nespavost způsobují. Dalším důvodem můţe být 

nepravidelný ţivotní styl a spánkový reţim či nedostatek nočního spánku. Také jsem 

nečekala, ţe tolik lidí uvede jako poruchu spánku bruxismus, přesně 6 ţen, a mluvení ze 

spaní. 
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12.  Závěr 

Spánek je klidový stav, kdy je sníţena jak psychická, tak fyzická aktivita. Zdravý člověk 

usíná po 15-30 min. od ulehnutí a uvolnění a během noci se 2-3x probouzí. Spánek dělíme 

na NREM a REM a rozlišujeme několik spánkových stádií – stadium 1 NREM, stadium 2 

NREM, stadium 3 NREM a stadium 4 NREM. 

Spánek je řízen dvěma principy. První jsou tzv. vnitřní hodiny, nebo-li pacemaker, 

nazývá se suprachiasmatické jádro a nachází se v hypotalamu. Druhý je tzv. faktor S, coţ 

je skupina látek, jejichţ koncentrace při bdění stoupá a při spánku se spotřebovává. 

Poruchy spánku se dělí na dyssomnie, parasomnie, poruchy spánku spojené se 

somatickou či duševní poruchou a navrhované poruchy spánku.  

Do dyssomnií patří například insomnie, hypersomnie, narkolepsie, spánková apnoe, 

PLMS, RLS, jet lag syndrom a porucha spánku při směnném provozu. Do parasomnií patří 

somnambulismus noční děsy a noční můry, mluvení ze spánku, bruxismus či ronchopatie. 

Do poruch spánku spojených se somatickou či duševní poruchou je řazena například 

demence, Parkinsonova choroba, epilepsie vázaná na spánek. A do navrhovaných poruch 

spánku by byly zařazeny například long sleepers, short sleepers nebo hormonální vlivy. 

Cílem mé práce bylo zjistit jaká je délka a kvalita spánku dotazovaných o víkendech a 

jak se jejich spánkový reţim liší od pracovních dní. Dále zjistit, kolik procent respondentů 

trpí spánkovými poruchami a zda je chrápání častější u muţů neţ u ţen a naopak zda ţeny 

častěji trpí nespavostí. A nakonec zjistit kolik procent respondentů má potíţe s usínáním a 

jaké důvody k těmto potíţím vedou. K tomu jsem vyuţila 5 hypotéz, které jsem stanovila na 

začátku praktické části práce. Všechny hypotézy se potvrdily. 

První hypotéza týkající se délky spánku během pracovního volna potvrdila, ţe více jak 

polovina dotazovaných spí déle, a to téměř 83%. 

Spánkovou poruchou trpí 48,72% respondentů, přičemţ nejčastěji se vyskytlo chrápání, 

které uváděli hlavně muţi, jak jsem předpokládala ve třetí hypotéze. Jednalo se o 14,1% 

muţů a jen 6,41% ţen. Ţeny volily nejvíce mluvení ze spaní. Následovalo skřípání zubů, 

které uvedly pouze ţeny a předčasné probouzení, i kdyţ tyto moţnosti získaly výrazně méně 

procent.  
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Otázkou nespavosti jsem se zabývala ve čtvrté hypotéze. Nespavostí trpí o polovinu více 

ţeny neţ muţi. Problémy s nespavostí uvedlo 10,78% ţen a 5,56% muţů. Ale problémy 

s nespavostí uváděli v převáţné většině mladší respondenti.  

Celkem vysoké procento respondentů uvedlo, ţe má potíţe s usínáním a jako důvod, 

který podle nich k těmto problémům vede, nejvíce uváděli stres. 37,18% dotazovaných má 

problémy s usínáním. Stres označilo za příčinu svých potíţí se spánkem 21 lidí z 58 a 

s 36,21% získal nejvíce procent ze všech uvedených příčin. Stres nejčastěji uváděly ţeny.  

Přestoţe výsledky jsou, co se týče nespavosti, poměrně optimistické, je důleţité si 

uvědomit, ţe vysoké procento populace trpí nedostatkem spánku, který je nekvalitní a 

neosvěţující. A nedostatečný spánek ovlivňuje nejen fyzickou stránku ţivota, ale i 

psychickou a jedinec trpí nedostatkem energie a není schopen zvládat běţné denní činnosti. 

Obavám se, ţe velké mnoţství lidí si neuvědomuje nebo nechce uvědomit, ţe trpí nespavostí 

či jinou poruchou spánku a tudíţ si ani neuvědomují, jak jsou v běţném ţivotě ovlivňováni. 
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16.  Přílohy 

Spánek a poruchy spánku 

Prosím o vyplnění dotazníku, jehoţ otázky se zaobírají tématem spánku, kvality spánku a 

spánkovými poruchami. Jeho vyplněním mi pomůţete při výzkumu v mé bakalářské práci 

na Pedf UK v Praze. Dotazník je anonymní. Je nutné vyplnit Váš věk a pohlaví. Důleţité je 

odpovědět na všechny otázky, jinak nemůţe být dotazník pro výzkum pouţit. Většina otázek 

je uzavřených, tedy jsou zde na výběr moţnosti. Dvě otázky jsou polouzavřené, zde je tedy 

nutné se rozepsat a uvést Váš názor. Děkuji za Vaši pomoc. Vaše odpovědi jsou pro tento 

výzkum nezbytné a velmi cenné. 

Pohlaví:   muţ   ţena    Věk: 

 V kolik hodin chodíte spát o víkendech? 

 před 21. hodinou  mezi 21. a 22. hodinou mezi 22. a 23. hodinou 

 mezi 23. a 24. hod.  po 24. hodině 

 V kolik hodin chodíte spát v pracovním týdnu? 

 před 21. hodinou  mezi 21. a 22. hodinou mezi 22. a 23. hodinou 

 mezi 23. a 24. hod.  po 24. hodině 

 Za jak dlouho po ulehnutí a zhasnutí světla usnete? 

 do 5 min.  po 5 aţ 10 min.  po 10 aţ 25 min.  po více neţ 30 min. 

 V kolik hodin se ráno sami probouzíte? 

 před 5. hodinou ranní   mezi 6. a 7. hod.   mezi 7. a 8. hod. 

 mezi 8. a 9. hod.   mezi 9. a 10. hod.   po 10. hod. 

 Jak dlouho obvykle spíte? 

 méně neţ 5 hod.  5 – 7 hod.   7 – 9 hod.   více neţ 9 hod. 

 Jaký je váš pocit po probuzení? 

 cítím se odpočatě a svěţe  po probuzení jsem ospalý/á, ale během krátké doby 

se proberu  zpočátku jsem odpočatý/á, ale brzy odpoledne začnu být 

unavený/á  cítím se nevyspale, unaveně aţ podráţděně 

 Máte pravidelný spánkový reţim? 

 ano, kaţdý den usínám ve stejnou dobu a ve stejnou hodinu se i probouzím (včetně 

dnů pracovního klidu) 

 chodím spát ve stejnou dobu a ráno se ve stejnou dobu probouzím, ale o víkendech 

je můj reţim odlišný od běţného pracovního týdne 

 chodím spát v jinou hodinu, ale ráno se budím stejně 

 chodím spát ve stejnou hodinu a ráno se budím pokaţdé jinak 

 chodím spát i vstávám v nepravidelnou dobu 

 Jak kvalitní je podle Vás váš noční spánek? 

 velmi kvalitní, jsem odpočatý/á a schopný/á plnohodnotného ţivota 

 poměrně kvalitní 

 méně kvalitní, jsem sice vyspalý/á, ale ke konci dne jsem znovu velmi unavený/á a 
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ospalý/á 

 nekvalitní, jsem nevyspalý/á a unavený/á 

 Je v době pracovního volna Váš spánek delší a kvalitnější? 

 ano, spím déle a kvalitněji  ano, spím déle, ale spánek je stejný, jako v době 

kdy chodím do práce  ano, spánek mám kvalitnější, ale spím stejně dlouho 

 ne, můj spánek není kvalitnější ani delší 

 Jak se Vám spí mimo Vaše domácí prostředí? 

 lépe neţ doma   stejně   hůře neţ doma   různě 

 Pokud je Váš spánek špatný, v jaké oblasti Vás nejvíce ovlivnil? 

 můj spánek není špatný  paměť  soustředění  pracovní výkon 

 zhoršení nálady   cítím se více ve stresu   neovlivnil 

 Cítíte se během dne unavení a ospalí? 

 ano, kaţdý den  ano, ale jen párkrát do týdne  ano, ale jen 

několikrát do měsíce  jen velmi zřídka    ne, nikdy 

 Trpíte během dne nadměrnou spavostí a usínáte např. u televize, při čtení, při 

jízdě dopravním prostředkem apod. bez předchozího nedostatku spánku? 

 ano, často   ano, ale spíše výjimečně   ne 

 Máte potíţe večer usnout? 

 ne, usnu, hned jak se uloţím ke spánku (popř. během několika minut)  ano, 

usnu aţ po dlouhé době, většinou více jak po půl hodině   ano, dlouho 

do noci leţím v posteli a nemohu usnout 

 Máte problémy po nočním probuzení znovu usnout? 

 ano     ne     někdy ano, někdy ne 

 Probouzíte se ráno předčasně? 

 ano, kaţdý den   ano, několikrát do týdne   ne 

 Provozujete nějaké činnosti pro urychlení navození spánku? Jaké? 

 ano …………………………………………………………………………  ne 

 Pijete kávu či energetické nápoje k potlačení ospalosti? 

 ano    ne 

 Trpíte nějakou z níţe uvedených poruch spánku? 

 ne  chrápání  náměsíčnost  skřípání zubů  mluvení ze 

spaní  nespavost  předčasné probouzení  spánková apnoe (krátké 

intervaly bezdeší během spánku)   jiné……………………………… 

 Pokud máte potíţe s usínáním, jaký je podle Vás důvod, ţe nemůţete usnout? 

 potíţe s usínáním nemám 

 potíţe mám; důvod:……………………………………………………………………… 

 Pokud trpíte nespavostí, jak je to dlouho? 

 nespavostí netrpím   více neţ rok  půl roku aţ rok  

 měsíc aţ půl roku   jen několik týdnů 

Moc děkuji za Vaši spolupráci. 


