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Úvod 

 

 

Spánek je důležitou součástí našeho života. Trávíme v něm přibližně třetinu 

života, tedy mnohem více času, než se věnujeme zábavě, přátelům a také práci. 

(Idzikowski, 2012) Jen málo lidí o něm ovšem přemýšlí do větší hloubky, spousta z nás 

ho bere jako samozřejmost a neuvažuje nad tím, jak ho zlepšit.  

 

Spánek potřebujeme asi tak jako dýchání nebo potravu. Během spánku se děje 

mnoho změn v řadě tělesných pochodů. Ukládá se energie, probíhá proces obnovy a 

růstu. V dětství má růstový hormon za následek růst a vývoj, zatímco v dospělosti 

umožňuje regeneraci organismu a také obnovuje naše síly. Dále nám pomáhá v boji 

s infekcí a rychleji se díky němu uzdravujeme. Má také psychologický přínos. (Lavery, 

1998) 

 

Lidé v dnešní době příliš spěchají - chtějí všechno stihnout nejlépe ještě mladí, 

mají mnoho práce a zábavy, žijí ve světě informačních a komunikačních technologií a 

na spánek často zapomínají.  

 

Na nespavost, opakované nebo velmi časné probouzení nebo naopak na 

problémy s usínáním si v dnešní době stěžuje v lékárnách a ordinacích čím dál tím více 

lidí. Tyto na první pohled banální problémy v sobě mohou skrývat mnohem závažnější 

onemocnění, proto je potřeba to nepodceňovat a na diagnostiku spánkových poruch 

zaměřit větší pozornost. Správná léčba těchto poruch nespočívá pouze v indikaci 

sedativ a hypnotik, ale také v jiných způsobech. (Vašutová, 2009) 

 

Jednou z metod, která se v současné době začíná více aplikovat, je metoda 

elektrospánku. U nás je téměř klinicky neprozkoumaná.  

 

Toto téma bakalářské práce jsem si tedy vybrala ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je můj osobní zájem o problematiku spánku, jeho kvalitu a poruchy a druhým 

důvodem je zájem a možnost dozvědět se něco více o metodě elektrospánku.  

 

Cílem mé bakalářské práce je v oblasti teoretické části sumarizovat poznatky o 

spánku a jeho různých poruchách a terapii a dále pak poznatky o elektrospánku jako o 

terapeutické metodě, která pomáhá léčit spánkové poruchy. Cílem praktické části je 

zjistit kvalitu spánku, její dílčí komponenty a možné poruchy spánku u mladých lidí ve 

věku od 20 do 30 let pomocí standardizovaného dotazníku doplněného o obecné 

otázky a o otázky ohledně elektrospánku, díky kterým chci získat informace o tom, zda 
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tito lidé o metodě elektrospánku vůbec někdy slyšeli či ji snad vyzkoušeli. Pokud ano, 

ráda bych ještě zjistila, jestli s ní byli spokojeni nebo nespokojeni. 

  

1. Teoretická část  
 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení pojmu spánek a s tím souvisejících 

procesů, dále potom na charakteristiku poruch spánku a jejich vyšetření a nakonec na 

definování metody elektrospánku. V této části jsou popsány i některé výzkumy, které 

se kvalitou spánku a elektrospánkem zabývaly. 

1.1 Spánek  

1.1.1 Definice spánku  
 

Dá se říci, že spánek je stav našeho organismu, kdy jsme naprosto uvolnění a 

utlumení. Je utlumená činnost ústředního nervstva a snižuje se intenzita většiny 

životních pochodů. (Hartl, 1993) Mnoho lidí však netuší, že jde o celkem aktivní a 

opravdu komplikovaný proces. Snižuje se naše tělesná teplota i krevní tlak a aktivita 

některých lidských smyslů je během spánku zastavena. Nemluvíme tedy o „vypnutí 

mozku“, ale spíše o přechodu do jiného režimu. (Praško, 2004; Idzikowski, 2012) 

Karel Šonka říká, že spánek je: „rytmicky se vyskytující stav organismu 

charakterizovaný sníženou reaktivitou na vnější podněty, sníženou pohybovou 

aktivitou a většinou i druhově typickou polohou, typickými změnami aktivity mozku 

zjistitelnými elektroencefalografií a u člověka sníženou, resp. změněnou kognitivní 

činností. Spánek je okamžitě reverzibilní stav, což jej odlišuje od kómatu, hibernace a 

estivace. Spánek je aktivní děj a k jeho uskutečnění je nutná spolupráce mnoha 

mozkových oblastí, přiměřený stav celého organismu a vhodné vnější podmínky.“ 

(Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007, str. 27) 

 

Je nezbytně nutný k „restauraci schopnosti mozku ke kognitivní činnosti a řízení 

organismu“. (Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007, str. 45) Plus může nepřerušovaný 

spánek optimalizovat učení a hraje roli v konsolidaci paměti. (Gaultney, 2010). Všechny 

tyto schopnosti mohou při spánkové deprivaci klesat. 

 Každých 24 hodin procházíme jedním cyklem bdění a jedním cyklem spánku. 

Tento proces se nazývá cirkadiánní rytmus, během kterého kolísá i náš tlak krve, mění 

se tepová frekvence, hladina draslíku a cukru v krvi, projevuje se sekrece růstových 
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hormonů, rostou určité buňky a děje se spousta dalších fyziologických změn. Náš 

mozek ovšem nepřestává pracovat. (Kassin, 2007) 

Podle Jána Prašky je: „střídání období klidu a aktivity jednou ze základních 

vlastností všeho živého na Zemi“. (Praško, 2004, str. 11) 

Spánek probíhá většinou tak, že si člověk lehne do postele, připraví se ke 

spánku, uvolní se a přibližně do 15-30 minut usíná. Během noci se můžeme 2-3 krát 

probudit, ale to si většinou ráno nepamatujeme. Délka spánku je individuální, avšak 

obecně se za optimální délku spánku uvádí 6-8 hodin. Ráno bychom se měli probudit 

svěží a odpočatí. (Praško, 2004; Prusiński, 1993) Osoby mohou být krátce spící, to jsou 

ti, kteří potřebují méně než 5,5 hodin spánku a necítí se unaveni, naproti tomu jsou 

osoby, kteří, aby se cítili odpočatí, spí více než 9 hodin denně. To jsou osoby dlouze 

spící. (Prusiński, 1993) 

 

Kvalitní spánek ovšem není pouze dlouhý spánek, je také důležitá jeho hloubka. 

Zda po probuzení dosáhneme pocitu čilosti a odpočatosti, záleží na zastoupení 

hlubokého spánku, tedy stádií 3-4, o kterých je pojednáno níže a také na počtu 

proběhlých úplných spánkových cyklů. Za úplný cyklus se považují tedy všechna stádia 

nonREM spánku 1-4 a jedno stádium REM spánku (také charakterizováno níže). 

(Praško, 2004) 

 

Kvalita spánku je podle Buysseho a spol. velmi významný klinický konstrukt, jednak 

proto, že potíže s kvalitou spánku jsou běžné a také proto, že špatná kvalita spánku 

může být důležitým symptomem mnoha spánkových nebo zdravotních i psychických 

potíží. (Buysse et al., 1989)  

Kvalita spánku je ovšem sama o sobě těžko definovatelná a objektivně měřitelná. 

Kvalita spánku zahrnuje kvantitativní aspekty spánku, jako je délka spánku, latence 

usnutí nebo počet probuzení nebo také subjektivnější aspekty jako je hloubka nebo 

pocit odpočinku. (Buysse et al., 1989) 

Kvalitou spánku u vysokoškolských studentů se například zabývaly i Hana a 

Oliva Řehulkovy. Podle nichž je spánek: „jednou z neodmyslitelných komponent 

celkového obrazu zdraví a významně ovlivňuje každodenní pojetí subjektivního pocitu 

fyzické i psychické pohody.“ (Řehulková, 2011, str. 123) Spánek je už od nepaměti 

považován za důležitou součást života a zdraví člověka, je jednou z nejběžnějších forem 

odpočinku, je to přirozený zdroj obnovy a pomáhá regenerovat naše psychické a 

fyzické síly. Spánek představuje asi třetinu našeho života, proto je pojetí celkové jeho 

kvality velmi významné. (Řehulková, 2011) Na spánek může působit mnoho vlivů a 

každý svůj spánek vnímá jinak, proto je kvalita spánku: „vždy hodnocena jako 

subjektivní prožitek této kvality“. (Řehulková, 2011, str. 125) Nejde ale jen o psychický 

nebo fyzický stav jedince, důležitou roli hraje i prostředí a spánková hygiena. Zjistit 
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souhrnnou kvalitu spánku mi pomůže PSQI (Pittsburský index kvality spánku). (Buysse 

et al., 1989) 

 

1.1.2 Cirkadiánní rytmus 
 

Biorytmy obecně jsou „periodické, víceméně pravidelné kolísání biologických 

procesů v organismu“ (Kassin, 2007, str. 131) Jedná se o to, že člověk jako biologický 

organismus je citlivý na změny ročních období, na lunární cyklus, dvacetičtyřhodinový 

den a devadesátiminutový cyklus aktivity a odpočinku. (Kassin, 2007) Mne ovšem 

zajímá cyklus, který absolvujeme každých dvacet čtyři hodin. Ten se nazývá cirkadiánní 

rytmus. Těchto cirkadiánních rytmů existuje v našem organismu hodně, může to být 

například rytmus vnitřní tělesné teploty nebo rytmy sekrece různých hormonů. 

(Praško, 2004) Já se budu věnovat především cyklu spánku a bdění. 

Jak již bylo zmíněno dříve, během lidského cirkadiánního rytmu kolísá tlak krve, 

tepová frekvence, mění se hladina cukru v krvi a draslíku, sekrece růstových hormonů, 

růst buněk atd. Naše tělo má nejvyšší teplotu během dne, proto jsme také v tuto dobu 

aktivnější než v noci, kdy teplota našeho těla klesá. (Kassin, 2007) 

Cirkadiánní rytmy jsou řízeny z hypotalamu. Ten leží nad zrakovými nervy, 

kterým se říká suprachiasmatická jádra. Do těchto suprachiasmatických jader jsou 

směřovány některé axony zrakových nervů a informace o světle. Jedná se o to, že 

„světlo procházející okem je přeměňováno na neurální signály posílané zrakovým 

nervem do zrakové oblasti mozkové kůry“. (Kassin, 2007, str. 132) S tím je spojená         

i epifýza, která je uprostřed mozku, která když se začne stmívat, začne vylučovat 

melatonin. Tento hormon je důležitý především proto, že usnadňuje spánek. V případě, 

kdy světlo dopadne na sítnici, se vylučování melatoninu opět zpomalí. Melatoninu se 

věnuje hodně pozornosti i u léčby lidí, kteří trpí nespavostí. (Kassin, 2007; Idzikowski, 

2012) 

 

1.1.3 Průběh spánku 
 

Přechod od stádia bdění ke spánku probíhá většinou vždy stejně, mění se jen 

jeho délka. Po tom, co si najdeme správnou polohu, začne se prohlubovat naše dýchání 

a pomalu se nám zavírají oči. Sníží se svalové napětí, krevní tlak a tepová frekvence. 

Tento přechod je Fredericem W. H. Myersem nazýván jako hypnagogický stav. Když se 
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naopak probouzíme, dějí se nám v mysli změny, které jsou nazývány jako 

hypnopompický stav. (Plháková, 2013) 

Ve dvacátém století vědci zjistili skvělý objev. Neurologové doložili, že z hlediska 

fyziologie jsou řídící centra spánku a bdění uložena hluboko v mozku. Na spánek 

dohlížejí 3 – 4 oblasti mozku, bdění hlídá asi dvakrát více oblastí. Když jsou všechna 

centra spánku aktivní, člověk nerušeně spí, avšak když je spící něčím vyrušen, probudí 

se centra, která řídí bdělost a musejí rozhodnout, zda rušivý podnět vyžaduje větší 

reakci. Pokud ano, zapnou se další mozkové oblasti a člověk se probouzí. I kdyby se 

neaktivovala tak velká část mozku, abychom se probudili, tak by se i tak náš spánek 

něčím narušil, to znamená, že se ráno budeme cítit jako bychom si moc neodpočinuli. 

Je tedy jasně patrné, že okolní prostředí přispívá ke kvalitnímu spánku. (Idzikowski, 

2012) 

Velké pokroky v oblasti spánku učinil americký psycholog N. Kleitman a jeho 

student E. Aserinsky v 50. letech pomocí EEG, kdy objevili REM fázi a ne dlouho poté                

i čtyři další vyhraněné fáze spánku. (Idzikowski, 2012)  

Již zmíněné EEG (elektroencefalogram) je velmi zásadním objevem v oblasti 

spánku. Elektrické proudy v mozku objevil jako první v 1875 Caton pomocí 

galvanometru. Elektrody umístil přímo na mozkovou kůru pokusným zvířatům. Za 

počátek klinické elektroencefalografie je považován rok 1929, kdy byl Bergerem EEG 

vynalezen. EEG tedy zjišťuje stav činnosti mozku záznamem jeho elektrické činnosti. 

Tento záznam trvá přibližně 15 – 20 minut. (Prusiński, 1993) (viz. obr. 1 a 2)  

Spánek se tedy dělí na dvě základní stadia, kterými jsou REM spánek a nREM 

spánek, který se rozděluje ještě na další čtyři stádia. Tato čtyři stádia se rozlišují na 

základě změn elektrické aktivity mozku. (Plháková, 2013) 

Stadium 1 je charakteristické velkými tělesnými pohyby, které provází i různá 

poloha těla. Prohlubuje se dýchání a klesá svalová aktivita. Občas se může stát, že 

motorické impulzy z nižších mozkových center způsobí lehké svalové křeče. Je to dáno 

nervovými procesy, které regulují přechod k další etapě. (Plháková, 2013) 

V tomto stádiu se objevují nepravidelné théta vlny. Jejich frekvence je 3-7 Hz a 

mají nízkou amplitudu. Dále jsou zaznamenány pomalé pohyby očních bulbů, klesají 

víčka a přetrvává tonus svalů brady. Toto stadium je velmi krátké. Neztrácíme v něm 

ještě kontakt s okolím. Když jedince v tuto dobu něco vzbudí, má pocit, že ještě nespal. 

(Prusiński, 1993; Plháková, 2013) 

Delší už je druhé spánkové stadium. Doprovázejí ho théta vlny s nízkou a střední 

amplitudou. Oční pohyby ustávají. Svaly brady mají dále tonickou svalovou aktivitu, 

avšak nižší než v prvním stadiu. Tělesná teplota a tepová frekvence klesají a ztrácíme 

kontakt s okolím. (Prusiński, 1993; Plháková, 2013)  
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Tato dvě první stádia se také označují jako lehký spánek. (Prusiński, 1993) 

Stadium 3 a 4 bývá často spojováno a naopak nazýváno jako velmi hluboký 

spánek. Doprovázejí ho pomalé delta vlny, které mají frekvenci menší než 2 Hz a 

amplitudu ukazující přechod do hlubokého spánku. V těchto stádiích zcela chybí oční 

pohyby a přetrvává nízký trvalý tonus svalů brady. Klesá srdeční i dechová frekvence. 

V tomto hlubokém stádiu se u některých lidí mohou objevit také noční děsy a 

náměsíčnictví. (Prusiński, 1993; Plháková, 2013) 

Po tomto tzv. delta spánku se člověk vrací zase do druhého stadia. Tento úvodní 

cyklus postupného prohlubování a změlčování trvá přibližně 70-90 minut. Poté nastává 

fáze rychlých očních pohybů, označována jako REM spánek (rapid eye movement) 

nebo jako páté stadium, které je také známé svým sepětím se sny, které jsou 

popisovány jako živé, citově zabarvené s nelogickým charakterem. Jedinec si během 

jedné noci prochází asi čtyřmi cykly nREM spánku, které se střídají se čtyřmi až pěti 

REM fázemi. První REM fáze je kratší (asi 10 minut) a další se postupně prodlužují. 

V poslední REM fázi (asi 30 minut) se člověk obvykle probouzí. (Hartl, 1993; Plháková, 

2013) 

 

Obr. 1 Typy mozkových vln – stadia spánku (Lavery, 1998) 
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Obr. 2 Průběh spánku u mladého dospělého člověka (Plháková, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K tomu, abychom mohli přejít v klidu od stavu bdění do stavu spánku, musí být 

splněno několik podmínek. K tomu nám může přispět správná spánková hygiena. 

(pravidla spánkové hygieny zmíněna níže) 

 

1.1.4 Funkce spánku 
 

Není ještě zcela jasné, proč vlastně spíme, i když se už mnoho vědců pokoušelo 

podstatu spánku odhalit. Allan Rechtschaffen shrnuje vlastnosti spánku, aby potvrdil, 

že plní životně důležité funkce: (Plháková, 2013) 

 během evoluce spánek ještě nevymizel – díky teorii přirozeného výběru 

tedy vyplývá, že by měl být stejně důležitý jako například rozmnožování, 

vychovávání mláďat, obstarávání potravy a vydělávání peněz 

 různé živočišné druhy mají různé formy spánku, které jsou přizpůsobené 

právě takovému a jinému životnímu stylu a prostředí (například mohou 

ptáci spát na větvích) 

 spánek je homeostaticky regulovaný – potřeba spánku je hodně 

naléhavá, svědčí o tom třeba i usínání v době životně ohrožujících 

okolností (například za volantem), dále je nedostatek spánku 

kompenzován dlouhým ozdravným spánkem 

 zvířata mohou následkem dlouhé deprivace až uhynout 
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Všichni lidé určitě zaregistrovali, že spánek má mnoho funkcí, například pomáhá 

fyzické a psychické obnově, dále pomáhá konsolidaci emočních zážitků a ukládání 

naučených vědomostí, zvyšuje odolnost proti nemocem a napomáhá ke zdravému 

růstu organismu, také má význam v regeneraci tkání a hojení. (Praško, 2004) 

Jedněmi z teorií, které se pokusily vysvětlit funkci spánku, jako celku jsou 

například teorie obnovy a evoluční teorie. Dále se někteří vědci pokusili objasnit 

význam spánku pro fungování mozku a paměti. (Plháková, 2013) 

Teorii obnovy navrhl britský badatel Ian Oswald a říká, že „spánek má zásadní 

význam pro revitalizaci fyziologických procesů, které udržují tělo i mysl v optimální 

kondici, a přispívají tak k dobrému zdravotnímu stavu“, jeho funkcí je „obnova rezerv 

tělesné energie, regenerace svalů a buněk a podpora růstu“, rovněž umožňuje 

„doplnění mozkových neurotransmiterů, což napomáhá psychickému zotavení“. 

(Plháková, 2013, str. 80) Proti této teorii se ovšem objevuje mnoho námitek. 

Naproti tomu evoluční teorie předpokládá, že spánkové chování u různých 

druhů živočichů se mění z důvodu přizpůsobení jejich životnímu prostředí a také je 

chrání před nebezpečím, které je může ohrožovat. (Plháková, 2013) 

Podle této teorie může spánek sloužit jako behaviorální adaptace. Wilse B. 

Webb tvrdí, že spánek zajišťuje bezpečí v té době, kdy jsou pro mnohé druhy 

sebezáchovné aktivity ohrožující a dále prý šetří energii. Tuto teorii dále rozpracoval, 

jako příklad uvádí zimní spánek, neboli hibernaci, kdy živočichové šetří svou energii 

v období, kdy je získávání potravy třeba až úplně nemožné. Tato teorie si získala 

mnoho příznivců, ale i kritiků. (Plháková, 2013) 

Dalším, kdo navrhl podobnou evoluční teorii je Ray Meddis, který prohlašuje, že 

nehybnost v době spánku živočichy chrání před nepříznivými vnějšími podmínkami a 

hrozbami. (Plháková, 2013) 

Funkce REM spánku je poněkud záhadnější. Allan Hobson se dostává k závěru, 

že „paradoxní spánek hraje významnou roli v raném vývoji mozku, respektive mysli, a 

později přispívá k udržování jeho optimálního funkčního stavu“ (Plháková, 2013, str. 

88) Michel Jouvet zase říká, že tento paradoxní spánek by měl zajišťovat stabilitu 

osobnostních rysů. (Plháková, 2013) 

Další funkcí REM spánku by mohla být tzv. strážní funkce, kterou navrhl 

Frederik Snyder. Předpokládá, že „vede k pravidelnému neúplnému probuzení 

připravujícímu organismus pro okamžitý útok nebo útěk“ (Plháková, 2013, str. 88) 

Dále autoři Empson a Clarke ve své studii zjistili, že významnější pro konsolidaci 

komplexních pamětních obsahů je spíše REM spánek než hluboký nREM spánek. I proti 

tomuto se ovšem naskytly určité připomínky. (Plháková, 2013) 
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Ať už je to tak či onak, spánek má velmi významnou funkci, kterou si ani 

spoustu lidí neuvědomuje, proto je každému zhoršenému spánku potřeba věnovat 

velkou pozornost. Různými poruchami spánku se zabývám v dalších kapitolách. 

 

1.2 Poruchy spánku 
 

Skoro každý někdy zažil krátkodobou nebo přechodnou neschopnost usnout 

v důsledku třeba nepříjemných zážitků z předchozího dne. Tyto poruchy ovšem nemají 

skoro žádný medicínský význam, závažnější jsou ale dlouhodobější problémy se 

spánkem. (Prusiński, 1993) 

„O poruchách spánku mluvíme tehdy, když se průběh spánku dlouhodobě nebo 

opakovaně liší od subjektivní či objektivní představy o jeho normálním průběhu.“ 

(Plháková, 2013, str. 95) 

Nad nějakou možnou poruchou bychom se měli zamyslet ve chvíli, kdy sebou 

jedinec ve spánku škube, chodí po bytě, zastavuje se mu dech, skřípe zuby, mluví, křičí, 

probouzí se zalitý studeným potem nebo zírá s vytřeštěnýma očima. Dále pak pokud 

často, nechtěně či náhle usíná během dne. Poruchy spánku je nutné řešit, protože 

mohou snižovat pracovní výkon, narušovat sociální vztahy a mít negativní dopad na 

zdravotní stav. To znamená, že mohou celkově snižovat kvalitu života. (Plháková, 2013) 

K určení správné diagnózy je možné vycházet ze spousty klasifikačních manuálů, 

které popisují klinické příznaky a dále obsahují i diagnostická vodítka. Podle Aleny 

Plhákové využívají odborníci na spánkovou medicínu hlavně druhou verzi Mezinárodní 

klasifikace poruch spánku (ICSD – 2) z roku 2005, která se přibližuje Mezinárodní 

klasifikaci nemocí – desáté revizi (MKN – 10), o kterou se opírají především lékařské 

obory a klinická psychologie v České republice a Diagnostickému a statistickému 

manuálu duševních chorob – čtvrtému revidovanému vydání (DSM – IV – TR) Americké 

psychiatrické asociace. (Plháková, 2013) 

Podle již zmíněných manuálů se dají příčiny vzniku poruch spánku dělit na 

vnější, což může být např. nepravidelný denní režim, práce na směny, cestování, 

špatné prostředí ložnice apod. a vnitřní, k nimž patří psychické, fyziologické nebo 

nervové vlivy. Poruchy spánku, které zapříčinily některé z vnitřních vlivů, se dále dělí na 

organické (neurologické) a neorganické (psychogenní). (Plháková, 2013) 

Z práce Aleny Plhákové (2013), ale i jiných (Prusiński, 1993) vyplývá, že základní 

dělení spánkových poruch je na dyssomnie a parasomnie. Dyssomnie je, dá se říci, 

nedokonalý spánek či nedokonalá bdělost. Jsou to určité odchylky od obvyklé délky 
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spánku, jeho kvality a načasování. Řadí se sem insomnie, hypersomnie a poruchy 

rytmu spánek-bdění. (Plháková, 2013) Kdežto parasomnie jsou „krátké 

nepředvídatelné epizody abnormálního chování, motoriky nebo mentálního dění 

vázané na spánek, často specificky na některé jeho stadium“. (Plháková, 2013, str. 96) 

Sem patří náměsíčnictví, noční můry a noční děsy. (MKN – 10, 2006)  

Mimo věk, který také hraje svou roli, se dají poruchy rozlišit i podle své 

vázanosti na stadia spánku, je možné je dále dělit na primární a symptomatické jež 

doprovázejí jiná onemocnění. (Plháková, 2013) 

Trochu více se o každé poruše spánku zmíním v následujících kapitolách, ovšem 

nejvíce se budu věnovat neorganické nespavosti neboli insomnii, která je nejběžnější, a 

pro kterou se metoda elektrospánku, které se budu věnovat dále v práci, mimo jiné 

často využívá. 

 

1.2.1 Neorganické poruchy spánku 
 

V této skupině jsou u poruch spánku hodnoceny jako primární emoční vlivy. 

Porucha spánku může být nezávislá, ale častěji ji zapříčiňuje nějaký duševní nebo 

tělesný problém. Zda je porucha určitý nezávislý stav, se zjišťuje podle klinických 

projevů a průběhu a dále na základě konzultace podle terapeutických úvah a priorit. 

(MKN -10, 2006) 

Jak už bylo řečeno dříve, do této kategorie patří neorganické dyssomnie a 

parasomnie. U dyssomnie se jedná převážně o psychogenní stavy, kdy je klíčové 

množství, kvalita a načasování spánku. Řadí se sem nespavost, hypersomnie a porucha 

rytmu spánek - bdění.  Zatímco parasomnie jsou „abnormální epizodické události, ke 

kterým dochází během spánku a které v dětství souvisí hlavně s vývojem dítěte, 

zatímco v dospělosti jsou převážně psychogenní.“ (MKN – 10, 2006, F51) V této 

skupině poruch se nachází somnambulizmus (náměsíčnictví), noční děsy a noční můry. 

(MKN – 10) 

 

Neorganická nespavost  

Insomnie (nespavost) se obecně objevuje u lidí, kteří nemohou v klidu usnout, 

často se budí a brzy se probouzejí, přičemž přes den jsou unavení, což snižuje i jejich 

výkonnost. Příčinou mohou být mnohokrát jak nepříjemné, tak i veselé zprávy. 

(Plháková, 2013) Každý člověk určitě alespoň jednou zažil pocit, že nemůže usnout, 

když nad něčím přemýšlel, byl ve velkém vypětí nebo se na něco naopak těšil. To ale 
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nejsou důvody pro diagnózu neorganické insomnie. Podle MKN-10 je neorganická 

nespavost charakterizována jako dlouhodobý nedostatek a kvalita spánku. Lidé s touto 

poruchou se často před spánkem cítí nesví, napjatí a ustaraní. Ráno se proto cítí 

neodpočinutí, depresivní a plní starostí. Obvykle je trápí i strach z toho, že nebudou 

moci usnout, čímž se problém upevňuje. (MKN – 10, 2006) 

Prusiński (1993) říká, že: „nespavost je častý jev a počet lidí postižených 

nespavostí se zvyšuje s rozvojem civilizace a odtržením od přirozeného životního 

stylu“. (Prusiński, 1993, str. 25) 

Pro diagnózu jsou stanovena následující vodítka: (MKN – 10, 2006, F5) 

 stížnost na poruchu spánku se týká obtížného usínání, častého probouzení 

nebo špatné kvality spánku 

 porucha spánku se vyskytla nejméně třikrát týdně po dobu alespoň jednoho 

měsíce 

 pacient se příliš zabývá nespavostí a příliš se stará o její důsledky v noci i ve 

dne 

 neuspokojivé množství a kvalita spánku vyvolávají buď značnou tíseň, nebo 

narušují fungování jak sociální, tak profesionální 

 

Nespavost je zde primární stížností. (MKN – 10, 2006) 

Chronickými formami trpí podle Plhákové 10 – 20% populace, je to tedy vcelku 

častá porucha, přičemž ženy jí trpí více než muži. (Plháková, 2013) 

V závislosti na psychické faktory existuje několik typů nespavosti. (Plháková, 

2013) Prvním z nich je spánková porucha z nepřizpůsobení (akutní insomnie), která je 

„bezprostředním důsledkem subjektivně obtížně zvládnutelné zátěže v zaměstnání, 

v rodině, při cestování či přírodních katastrofách“. (Plháková, 2013, str. 99) Trvá 

většinou krátce, než člověk překoná zátěžovou situaci. 

Dalším typem je psychofyziologická insomnie, která bývá nejběžnější. Lidé si 

sice např. u televize připadají unavení, jak ale ulehnou do postele, začnou mít strach, 

že neusnou, a proto u nich dochází naopak ke zvýšené bdělosti. Těmto lidem se lépe 

spí mimo domov, nebo když změní své „předspánkové rituály“. (Plháková, 2013) 

Špatné spánkové návyky tudíž mohou být další příčinou nespavosti. Prusiński 

(1993) uvádí několik příčin nespavosti: 

 somatické (somatogenní) příčiny – nespavost má původ v těle – řadí se 

sem příznaky, které usnutí ztěžují nebo pacienta budí (např. nemoci 

působící bolest, svědění, dušnost, nucení močit) 
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 zevní (exogenní) – příčiny zevního původu (např. hluk, světlo, horko, 

změna klimatického nebo časového pásma) 

 

 psychologické (psychogenní) – příčiny duševního původu – nejčastější 

(např. osobní konflikty, nepříjemné zážitky, podrážděnost, neodbytné 

myšlenky atd.) 

 

 psychiatrické (např. úzkost, deprese nebo utkvělé představy a 

halucinace) 

 

 toxické – nespavost způsobená škodlivými látkami (např. káva, alkohol, 

čaj, nikotin, různé léky) 

 

 iatrogenní – nespavost způsobená lékařem, medicínou (např. léky, 

operačními zákroky, výrokem lékaře) 

 

 neurogenní – nespavost vyvolaná poruchou nervové soustavy 

 

 samostatná – nespavost z neznámé příčiny – může začít už v dětství 

 

Někteří lidé mívají subjektivní prožitky o tom, že celou nebo velkou část noci 

byli vzhůru a přemýšleli, avšak záznamy dokazují, že normálně spali. To způsobuje 

především zvýšená aktivace v první fázi spánku i při probouzení. Tito lidé trpí tzv. 

paradoxní insomnií. (Plháková, 2013) 

Jednou z velmi častých příčin nespavosti je deprese. Prusiński definuje depresi 

jako: „chorobný duševní stav, jehož podstatou je zhoršená nálada, což se navenek 

projevuje jako porucha vnímání sebe sama, nechuť k činnosti, nedostatek životní 

energie, zdrcenost a smutek“. (Prusiński, 1993, str. 34) 

Nespavost u nemocných s depresí se projevuje mělkým spánkem, častými 

nočními probuzeními, neschopností usnout a hlavně brzkým ranním probuzením, kdy 

jedinec už nemůže usnout, čímž se příznaky deprese prohlubují. Prusiński dodává, že 

poruchy spánku jsou důležitým prvkem, který pomáhá ke vzniku a rozvoji deprese. 

(Prusiński, 1993) 

 

Neorganická hypersomnie 

Podle MKN – 10 (2006) je tato porucha definována jako: „stav nadměrné 

denní ospalosti a záchvatů spánku, které nelze vysvětlit nedostatečným množstvím 
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spánku nebo jako stav s prodlouženým přechodem do úplně bdělého stavu při 

probouzení.“ (MKN – 10, 2006, F51) Většinou je spojována s nějakou duševní 

poruchou, dá se říci, že je tedy obvykle psychogenního původu. 

Diagnostickými vodítky podle MKN – 10 (2006) jsou: 

 nadměrná ospalost ve dne nebo záchvaty spánku, které neodpovídají 

adekvátnímu množství spánku, a/nebo prodloužený přechod k plně 

bdělému stavu při probouzení (spánková opilost) 

 tato porucha spánku se vyskytuje denně více než jeden měsíc nebo se 

opakuje po kratší období a vyvolává buď značnou tíseň, nebo narušuje 

sociální nebo profesionální fungování 

 nepřítomnost přidružených příznaků narkolepsie (kataplexie, spánková 

obrna, hypnagogické halucinace) nebo klinických známek spánkové apnoe 

(noční zástava dechu, typické občasné zachrápání atd.) 

 nepřítomnost jakékoli neurologické nebo jiné somatické poruchy, u níž 

může být ospalost symptomatická 

 

Při pracovním přetížení nebo workoholismu se můžu objevit tzv. behaviorální 

hypersomnie při syndromu insuficientního spánku. Lidé jsou přes den unavení a 

nedosahují takových výkonů. Může to vyústit až v deprese, silné užívání stimulancií a 

ke zvýšené úrazovosti. (Plháková, 2013) 

 

Neorganické poruchy rytmu spánek - bdění 

K této poruše vedou jak vnitřní biologické hodiny, tak i vnější synchronizátory, 

jako jsou světelné podmínky a pracovní nebo školní režim, které se mohou měnit 

opravdu rychle. Právě nesoulad mezi vnitřní tělesnou rytmickou a vnějšími 

synchronizátory může vést k narušení pravidelného střídání spánku a bdění. (Plháková, 

2013) 

 

 Tyto klinické rysy poruchu podle MKN – 10 (2006) charakterizují: 

 vzorec spánek - bdění je desynchronizován ve srovnání s žádoucím rytmem, 

tak  jak je považován v dané společnosti za normální a sdílen většinou lidí 

ve stejném kulturním prostředí 

 jedinec trpí insomnií během hlavní spánkové fáze a hypersomnií během 

fáze bdělosti, a to téměř denně po dobu alespoň jednoho měsíce nebo 

opakovaně po kratší časová období 
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 neuspokojivá kvantita, kvalita nebo časování spánku, způsobuje značnou 

tíseň, narušuje sociální nebo profesionální fungování 

Mezi poruchy rytmu spánek - bdění patří důsledky práce ve směnném provozu, 

pásmová nemoc a syndromy předsunuté nebo zpožděné fáze spánku. (MKN – 10, 

2006) 

 

Práce ve směnném provozu nevyhovuje těm, kteří potřebují více spánku nebo 

jsou chronotypem ranního typu a postupně to dělá problémy také lidem s přibývajícím 

věkem. Pásmová nemoc je „důsledkem rychlého cestování letadlem přes různá časová 

pásma“. (Plháková, 2013, str. 102) Člověk špatně usíná a stěžuje si i na kvalitu spánku. 

Přes den je méně pozorný, má nižší psychický výkon, je unavený a mohou ho trápit i 

potíže s trávením. Způsobuje to nesoulad mezi tělesnými biorytmy a vnějšími 

synchronizátory nového časového pásma. (Plháková, 2013) 

 

Fázové poruchy spánku jsou důsledkem výrazného posunu doby spánku ve 

srovnání s dobou, která vyhovuje požadavkům a podmínkám společnosti. U zpožděné 

fáze spánku je jeho začátek posunutý o minimálně dvě hodiny. Opakem je předsunutá 

fáze spánku, kdy jsou jedinci velmi ospalí během pozdního odpoledne a večera. 

(Plháková, 2013) 

 

Somnabumlizmus neboli náměsíčnictví 

Podle MKN – 10 (2006) je náměsíčnictví stav porušeného vědomí, v němž se 

kombinuje spánek i bdění. Vyskytuje se v nejhlubších stádiích spánku a člověk, který 

trpí touto poruchou, v noci vstává z postele, prochází se, může i provádět i poměrně 

náročné aktivity (řízení auta) a skoro nevnímá. Po probuzení si nic z toho nepamatuje. 

Častěji se projevuje v dětství, když se poprvé objeví až v dospělosti, může být tato 

porucha spojována i s psychickou poruchou. (MKN – 10, 2006) 

Diagnostická vodítka jsou následující: (MKN – 10, 2006, F5) 

 převládajícím symptomem jsou opakované epizody (jedna nebo více) 

vstávání z postele během spánku a procházení se, přicházející obvykle 

v první třetině nočního spánku 

 během epizody má postižený bezvýrazný strnulý obličej, relativně 

nereaguje na snahu ostatních ovlivnit tuto událost nebo komunikovat 

s ním a může být probuzen pouze se značnými obtížemi 

 při probuzení (buď během epizody, nebo příští ráno) má jedinec na 

epizodu amnézii 
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 do několika minut po probuzení z epizody se neprojevuje žádné zhoršení 

duševní aktivity nebo chování, i když zpočátku může být postižený 

krátkodobě zmaten a dezorientován 

 nepřítomnost organické duševní poruchy (např. demence) nebo 

somatické poruchy (např. epilepsie) 

 

 

Noční děsy 

Podobné náměsíčnictví jsou i noční děsy, které také nastávají v nejhlubších 

spánkových stádiích. (Plháková, 2013) Postižený se podle MKN – 10 (2006) probudí se 

silným křikem, který provází strach a panika. Často také utíká ke dveřím, jakoby chtěl 

uniknout, což je spojené i s rizikem úrazu. (MKN – 10, 2006) 

Stejně jako při somnambulizmu se tato porucha objevuje častěji u dětí a ráno si 

jedinec na příhodu nevzpomíná. (Plháková, 2013) 

Klinickými rysy jsou: (MKN – 10, 2006, F5) 

 převládajícím symptomem jsou opakované epizody (jedna nebo více) 

probuzení ze spánku s panickým křikem, které jsou charakterizovány 

masivní úzkostí, neklidem a vegetativní hyperaktivitou, jako např. 

tachykardií, rychlým dýcháním, mydriázou a pocením 

 tyto opakované epizody trvají 1 – 10 minut a vznikají obvykle během 

první třetiny nočního spánku 

 pacient zdánlivě nereaguje na snahy ostatních ovlivnit noční děs, téměř 

vždy po nich následují dezorientace a stereotypní pohyby, trvající 

několik minut 

 vzpomínka na tuto událost, pokud je vůbec nějaká, je velice omezená 

(obvykle na jednu nebo dvě úlomkovité představy) 

 nepřítomnost jakékoli tělesné poruchy, jako jsou nádor mozku nebo 

epilepsie 

 

Noční můry (úzkostné sny) 

Tyto sny jsou naplněné úzkostí nebo strachem a jedinec si jejich obsah většinou  

podrobně pamatuje, protože sen je velmi živý a většinou se jedná o ohrožení života 

nebo bezpečnosti. Často vedou až k probuzení ze spánku a člověk je poté orientovaný 

a čilý. S těmito sny se obvykle pojí porucha osobnosti nebo mohou být důsledkem 

užívání psychotropních léků. (MKN – 10, 2006) 
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 Podstatné jsou tyto rysy: (MKN – 10, 2006, F5) 

 probuzení z nočního spánku nebo zdřímnutí (např. „šlofíků“) 

s podrobnou a živou vzpomínkou na děsivé sny, týkající se obvykle 

ohrožení života, bezpečnosti nebo sebehodnocení, k probuzení může 

dojít během kterékoli doby spánku, i když obvykle během druhé 

poloviny 

 po probuzení z děsivých snů se jedinec rychle orientuje 

 samotný zážitek snu a narušení spánku následkem probuzení vyvolává 

značnou tíseň 

 

V této době se noční můry dělí ještě na idiopatické (vznikající bez známé 

příčiny) a posttraumatické (jeden ze symptomů posttraumatické stresové poruchy), 

kdy se lidem do snů vrací nějaká traumatická vzpomínka, což může vést až k chronické 

nespavosti. Rozdíl se ještě objevuje mezi tzv. replikativními a nereplikativními 

posttraumatickými můrami. U replikativních nočních můr se stresový zážitek opakuje, 

člověk ho znovu prožívá, kdežto nereplikativní můra se k zážitku pouze vztahuje. 

(Plháková, 2013) 

 

 

1.2.2 Organické poruchy spánku 
 

Většina organických poruch musí být léčena neurology a odborníky na 

spánkovou medicínu. Jsou to tedy tzv. neurologické poruchy a patří sem poruchy 

usínání a trvání spánku, nadměrná spavost, poruchy rytmu spánek-bdění, spánkové 

apnoe, narkolepsie a kataplexie a další jako je např. bruxismus (skřípání zubů) a 

Kleineho-Levinův syndrom, kdy nemocný spí více než 20 hodin denně, vstává pouze, 

když chce vykonat fyziologickou potřebu nebo jíst a pít. (Prusiński, 1993; Plháková, 

2013) Některé z nich budou následně popsány. 

 

 

Nadměrná spavost 

 

Jako samostatná jednotka se sem řadí idiopatická hypersomnie, kterou vyčlenili 

čeští odborníci B. Roth a S. Nevšímalová ve spolupráci s A. Rechtschaffenem. Hlavní 

příznaky jsou nadměrná spavost a spánková opilost (obtížný přechod ze spánku 

k bdělosti). Jedince přepadají ataky spánku během dne, které sice trvají i několik hodin, 

ale člověk se potom necítí úplně odpočatý. (Plháková, 2013) 
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 Porucha, kdy se epizody spánku opakují i po dobu několika dní a střídají se 

s normálním spánkem je nazývána jako rekurentní (periodická) hypersomnie. Patří sem 

vzácná porucha, která se vyskytuje spíše u dospívajících lidí, a to Kleineho-Levinův 

syndrom. Tyto ataky spánku provází např. bulimie, podrážděnost, agresivita a 

hypersexualita. Postižený spí klidně i více než 18 hodin denně, ale jeho spánek není 

kvalitní. (Plháková, 2013) 

  

 

 

Některé poruchy dýchání vázané na spánek 

 

Spánkový apnoický syndrom se projevuje „opakovaným přerušením dýchání ve 

spánku, které je nejčastěji způsobeno uzavřením nebo zúžením v oblasti hltanu 

(obstrukční apnoe), vzácně také chyběním řídicích podnětů k dýchání v centrální 

nervové soustavě (centrální apnoe)“. (Plháková, 2013, str. 110) 

 

 Apnoe znamená, že se jedinci ve spánku dýchání přeruší na více než deset 

vteřin. Mezi typické příznaky patří silné chrápání, zřetelné pauzy v dýchání, neklidný 

spánek, který člověka neosvěží, ranní pocit sucha v ústech a bolest hlavy.  Pacient poté 

může trpět nadměrnou velmi intenzivní denní spavostí (Prusiński, 1993; Plháková, 

2013) 

 

 

 

Narkolepsie a spánková obrna 

 

 „Hlavním příznakem narkolepsie jsou náhlé ataky nepřekonatelného spánku, 

který většinou trvá krátkou dobu.“ (Prusiński, 1993) K tomu patří ještě další příznaky 

jako je kataplexie (záchvatová ztráta svalového napětí), spánková obrna, která se 

projevuje chvilkovým ochrnutím kosterního svalstva, a spánkové halucinace, nebo-li 

živé představy. Tomuto souboru příznaků, které k sobě patří, se říká narkoleptická 

tetráda. (Prusiński, 1993; Plháková, 2013) 

 

 

Některé jiné organické poruchy spánku 

 

Dalšími organickými poruchami jsou například porucha chování v REM spánku, 

kdy jedinec svůj sen pohybově přehrává, rytmické pohyby související se spánkem, 

noční pomočování, které trápí hlavně děti, může být primární, které dítě provází už od 

narození nebo sekundární, které je návratem k nočnímu pomočování. Dále se sem řadí 
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mluvení ze spánku, které může vyvolat stres nebo horečnaté stavy, skřípání zuby je o 

něco závažnější, protože si tak jedinec může lehce poškodit chrup. (Plháková, 2013) 

 

 

1.3 Vyšetřování spánku a jeho poruch 
 

Protože spánek „je jednou z neodmyslitelných komponent celkového obrazu 

zdraví a významně ovlivňuje každodenní pojetí subjektivního pocitu fyzické i psychické 

pohody“ (Řehulková, 2011, str. 1) a řadí se „mezi ty fenomény, které ukazují přímou 

souvislost mezi psychickým a fyzickým stavem, jež nelze vzájemně oddělovat“ 

(Řehulková, 2011, str. 1) je léčba spánkových poruch opravdu důležitá. Vyšetřování 

poruch spánku se skládá z anamnézy (často je potřeba i výpověď osob, které sdílí 

ložnici s nemocným), z objektivního vyšetření a dále i z pomocných vyšetřovacích 

metod. (Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007) Metody diagnostiky se dělí na laboratorní a 

sebeposuzovací, u kterých se často užívá škál a dotazníků. (Plháková, 2013) 

 

1.3.1 Anamnéza 
 

Anamnéza je při stanovení diagnózy velice důležitá. Skládá se z těchto částí: 

(Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007) 

 Rodinná anamnéza 

 Osobní anamnéza 

 Farmakologická anamnéza – jedná se o léky, které mohou ovlivňovat 

spánek a bdění (například antidepresiva, analgetika, hypnotika a další) 

 Abúzus a zvyklosti ovlivňující bdění a spánek a závislosti – do této 

skupiny patří konzumace kávy a alkoholu, kouření cigaret a další) 

 Pracovní anamnéza – slouží pro zjištění toho, zda je pracovní režim 

jedince pravidelný, v případě práce na směny je požadován přesný 

rozpis, sociální anamnéza – sem se řadí například situace v rodině i mezi 

partnery, forma bydlení, dále, zda s jedincem sdílí ložnici někdo další, 

potřebné jsou i informace o podmínkách ke spánku a způsobem trávení 

volného času 

 Anamnéza zaměřená na údaje o spánku a bdění a dále také na 

symptomy s nimi spojené (v současnosti i minulosti) 

 Nynější onemocnění 
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Důležité je o režimu spánku a bdění zjistit všechny podrobnosti, které by mohly 

pomoci k určení správné diagnózy. Ohledně nočního spánku se zjišťují detaily o usínání 

(iniciaci), průběhu (kontinuita) a o ranním probouzení, důležité jsou i otázky na denní 

bdělost. (Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007) 

 

1.3.2 Sebeposuzovací metody – škály a dotazníky 
 

Sebeposuzovací škály a dotazníky hrají při zkoumání spánku důležitou roli. Je to 

z toho důvodu, že do nich jedinec zaznamenává subjektivní prožitky spánku, které jsou 

dost významné. Někdy se člověk může cítit odpočatý a svěží i po spánku, který 

v laboratorním měření neměl zrovna dobré výsledky nebo naopak může být člověk 

unavený i po dlouhém nepřerušovaném spánku. Subjektivní prožívání kvalitního 

spánku se odráží i na celkové životní spokojenosti, proto je jeho zaznamenávání touto 

formou velice významné. (Plháková, 2013) 

 

Spánkový deník 

První sebeposuzovací metodou je spánkový deník, který se hojně využívá, 

protože do něj jedinec zaznamenává ukazatele své kvality spánku po delší dobu. 

Jedním z dost mezinárodně využívaných deníků je Pittsburský spánkový deník. Deník 

tvoří dva dotazníky, které se vyplňují ráno po probuzení a večer před usnutím. Tento 

deník se využívá převážně při výzkumech lidí, kteří trpí chronickými bolestmi, různými 

formami insomnie nebo mají narušený cirkadiánní rytmus. (Plháková, 2013) 

 

Škály nadměrné spavosti 

Podle Plhákové je při diagnostice důležité rozlišit ospalost (spavost) a únavu. 

(Plháková, 2013)  

Je časté, že se tyto dva pojmy zaměňují, je ale potřeba dát si na to pozor, 

protože nejsou zcela totožné. Únava je podle Praška spíše fyzický stav, kdy máme 

potřebu se na chvíli uvolnit, přestat pracovat. K tomuto uvolnění nám obvykle stačí 

chvilka klidu, nemusíme ani spát. Při ospalosti naopak spánku těžce odoláme. (Praško, 

2004) 

 V anglické odborné literatuře se objevují dva druhy únavy, a to psychická a 

fyziologická. Psychická únava většinou trápí depresivní pacienty, proto je někdy 

vhodné doplnit škály spavosti ještě o škály, které zjišťují depresivní stavy.               
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Druhá – fyziologická únava – se často projevuje „rychlým úbytkem výkonnosti při 

delším provádění nějaké tělesné nebo psychické aktivity“ (Plháková, 2013, str. 121). To 

může být zásadním projevem tzv. chronického únavového syndromu. (Plháková, 2013) 

„Běžný stav ospalosti zahrnuje funkční poruchy koncentrace pozornosti, těkavé 

myšlenky, zhoršenou ostrost vidění a rostoucí chuť jít spát. K jeho behaviorálním 

projevům patří zívání, snížená aktivita, přivírání víček, jejich tření či poklesnutí hlavy.“ 

(Plháková, 2013, str. 118) 

Celosvětově nejpoužívanější škálou ke zjišťování denní spavosti je Epworthská 

škála spavosti. (Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007) Je populární z důvodu časové 

nenáročnosti a jednoduché administrace. (Plháková, 2013) Do této škály člověk 

zachycuje tendenci spát během dne v osmi situacích za poslední týden. (Šonka, K., 

Nevšímalová, S., 2007) 

Další sebeposuzovací škálou je Stanfordská škála spavosti. Tato škála navržená 

již počátkem 70. let minulého století zahrnuje několik výroků, z nichž jedinec vybírá ten 

nejvýstižnější, který se týká jeho momentálního stavu. (Plháková, 2013) 

Podobnou Stanfordské škále spavosti je Karolinská škála spavosti, která se 

využívá hlavně při zkoumání osob, které pracují na směny. Jedinec vybírá z položek od 

„extrémně bdělý“ až  po „bojující se spánkem“ podle toho, která nejvíce vystihuje 

úroveň jeho ospalosti. (Plháková, 2013) 

Nevýhoda u těchto posledních dvou zmíněných škál spočívá v tom, že není 

možné stanovit úroveň denní spavosti na obecné úrovni. (Plháková, 2013) 

 

Dotazníky o kvalitě spánku 

V dnešní době existuje již spousta dotazníků, které se využívají k výzkumům i při 

individuální diagnostice poruch spánku. (Plháková, 2013) 

Mezi nejstarší dotazníky patří Leedský dotazník hodnocení spánku. Tento 

dotazník byl navržen v 70. letech minulého století a obsahuje deset otázek, pomocí 

kterých se zjišťuje, jak snadno se člověk probouzí a usíná, jaká je jeho kvalita spánku a 

jak se při probuzení chová a cítí. Byl vytvořen pro „monitorování subjektivně 

vnímaných změn spánku vyvolaných užitím různých psychoaktivních látek…“ (Plháková, 

2013, str. 122) plus zkoumá účinky látek, které obsahují melatonin. (Plháková, 2013) 

Nejpoužívanější je ale Pittsburský index kvality spánku. Zjišťuje se v něm latence 

usnutí, trvání spánku, obvyklá efektivita spánku, poruchy spánku, kvalita spánku, 

užívání léků na spaní a denní dysfunkce. (Buysse, 1989) Tento dotazník jsem si pro svou 

práci vybrala pro zjištění kvality spánku.  
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Dále existují i další metody, které se využívají jak k diagnostice různých aspektů 

insomnie, k čemuž slouží například Dotazník symptomů nespavosti, tak i k odhalení 

problematických názorů, hodnocení a dalších kognitivních vlivů. Pro tyto účely navrhl 

kanadský psycholog Charles M. Morin inventář: Dysfunkční přesvědčení a postoje ke 

spánku. Tento inventář měl třicet položek, proto Morin později navrhl i zkrácenou verzi 

obsahující šestnáct položek. V současné době se ovšem objevují stále nové a nové 

testy k diagnostice nespavosti. (Plháková, 2013) 

 

1.3.3 Další metody vyšetřování spánku a jeho poruch  
 

 

Polysomnografické vyšetření 

Polysomnografické vyšetření, které zjišťuje průběh spánku, zahrnuje tři základní 

parametry – EEG (elektroencefalogram), EMG (elektromyogram svalů brady) a EOG 

(elektrookulogram) plus registraci proudu vzduchu při dýchání, dýchacích pohybů, 

dýchacích zvuků, saturace hemoglobinu kyslíkem, pohybů dolními končetinami, EKG 

(elektrokardiogram), krevní tlak a polohy těla. (Prusiński, 1993) V případě, že se 

zároveň pořizuje videozáznam, pojmenovává se někdy toto vyšetření jako 

videopolysomnografie. Polysomnografický přístroj, který se k tomuto vyšetření 

používá, se skládá z elektrod a čidel, ze zesilovačů a z počítače (centrální řídící, 

archivační a vyhodnocovací jednotka). Jedinec je sám v místnosti, která je zvukově i 

světelně izolovaná a ve které se musí cítit příjemně. Hodnocení záznamu je 

standardizováno. (Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007) 

 

Limitovaná polysomnografie 

Limitovaná polysomnografie se využívá u pacientů, kteří mají podezření na 

obstrukční spánkovou apnoi. Má vysokou senzitivitu, dostatečnou specificitu a dává 

kvantifikované výsledky, co se týká parametrů dýchání. Registruje dech před ústy a 

nosem, dýchací pohyby, dýchací zvuky, symetrii (saturace hemoglobinu kyslíkem), EKG, 

polohu trupu a EMG. Avšak chybí zde neurofyziologické parametry, to znamená, že se 

nedá určit bdělost nebo spánek. (Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007) 
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Hodnocení denní spavosti 

K hodnocení přispívají informace ze slovního líčení nemocného, ze 

sebehodnotící subjektivní škály, z měření reakčního času a z polysomnografického 

měření v denní době (Test mnohočetné latence usnutí, Test udržení bdělosti a trvalá 

polysomnografická registrace), z vyšetření kognitivních evokovaných potenciálů, 

z měření velikosti zornice a z EEG. (Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007) 

 

Aktigrafie 

Aktigrafie je metoda při níž se sleduje „pohyblivost“ pacienta. Na zápěstí 

nedominantní horní končetiny se umístí zařízení, které vypadá jako náramkové hodinky 

a zaznamenává počet pohybů v určitých intervalech. Při hodnocení spánku se to 

registruje po několik dní nebo týdnů. Dá se zjistit například režim jedince, cirkadiánní 

odchylky a případná přerušení spánku. (Šonka, K., Nevšímalová, S., 2007) 

 

1.3.4 Možnosti psychoterapie nespavosti  
 

Jelikož se nespavost v současné době stala celkem častou, objevuje se mnoho 

psychoterapeutických metod, které tuto poruchu řeší. Nejrozšířenějšími přístupy jsou 

kognitivně-behaviorální. Dalšími jsou metody relaxační. (Plháková, 2013) 

V případě psychoterapie mají k sobě blízko lékařské vědy a psychologie. 
(Kratochvíl, 1997) Plevová říká, že: „lékaři jako první konstatovali, že psychické 
rozpoložení člověka má vliv na průběh uzdravování“. (Plevová, 2013, str. 9)  

Stanislav Kratochvíl (1997) definuje psychoterapii jako:  

 léčebné působení psychologickými prostředky – záměrně a plánovitě  

 léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii – působení na psychiku a 
následně na celý organismus  

 působení, které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit 
jejich příčiny  

 v průběhu psychoterapie dochází ke změnám v prožívání a chování pacienta 

 psychoterapii provádí kvalifikovaná osoba  

 
Častá je akutní a psychofyziologická insomnie a dále nespavost, způsobená 

chybnými spánkovými návyky. Pacient, který trpí nespavostí, jde k psychologovi se 

záměrem vyřešit momentální zátěžovou situaci, která nespavost způsobuje nebo za 
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účelem přetnutí začarovaného kruhu, který spočívá v tom, že se člověk tak moc bojí 

probdělých nocí, že z toho nemůže spát. (Plkáhová, 2013) 

Následně jsou popsány některé možnosti psychoterapie nespavosti. 

 

1.3.4.1 Kognitivně-behaviorální metody 
 

Při špatných spánkových návycích hraje důležitou úlohu správná spánková 

hygiena. Avšak závisí právě na jedinci, zda bude ochotný a dostatečně motivovaný 

k této metodě. Dnes můžeme najít spoustu verzí spánkové hygieny, některé body zde 

uvádím. 

 

Pravidla spánkové hygieny (http://www.dobry-spanek.cz/desatero,17.5.1016 

15:34): 

1. Od pozdního odpoledne (4–6 hodin před usnutím) nepijte kávu, černý či zelený 

čaj, kolu nebo různé energetické nápoje a omezte jejich požívání během dne. 

Působí povzbudivě a ruší spánek.  

2. Vynechejte večer těžká jídla a poslední pokrm zařaďte 3–4 hodiny před 

ulehnutím.  

3. Lehká procházka po večeři může zlepšit Váš spánek. Naopak cvičení 3–4 hodiny 

před ulehnutím již může Váš spánek narušit.  

4. Po večeři již neřešte důležitá témata, která Vás mohou rozrušit. Naopak se 

snažte příjemnou činností zbavit stresu a připravit se na spánek.  

5. Nepijte večer alkohol, abyste lépe usnuli – alkohol kvalitu spánku zhoršuje.  

6. Nekuřte, zvláště ne před usnutím a v době nočního probuzení. Nikotin také 

organismus povzbuzuje.  

7. Postel i ložnici užívejte pouze ke spánku a pohlavnímu životu (odstraňte z 

ložnice televizi, v posteli nejezte, nečtěte si a přes den ani neodpočívejte).  

8. V místnosti na spaní minimalizujte hluk a světlo a zajistěte vhodnou teplotu 

(nejlépe 18–20º C).  

9. Uléhejte a vstávejte každý den (i o víkendu) ve stejnou dobu ± 15 minut.  

10. Omezte pobyt v posteli na nezbytně nutnou dobu. V posteli se zbytečně 

nepřevalujte, postel neslouží k přemýšlení. 

 

Všeobecně se považuje za příznivé pravidelné cvičení, například 

dvacetiminutový běh (nejméně čtyři hodiny před usnutím), teplá koupel, pití mléčných 
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nápojů a bylinkových čajů slazených medem a dobře větraná ložnice, která je určená 

především ke spánku, popřípadě k sexuálním aktivitám. Naopak není dobré dávat si 

k večeři silně kořeněná, těžká nebo sladká jídla. (Plháková, 2013) 

Aby se nemocným pomohly určit příčiny jejich nespavosti, je vhodné zmapovat 

tzv. bludný kruh jejich nespavosti. To znamená, že se u nich objevuje tato sekvence 

událostí (téměř každou noc): (Plháková, 2013) 

 neschopnost delší dobu usnout nebo nechtěné noční probouzení 

 negativní, automatické myšlenky  

 záporné emoce (napětí, úzkost) 

 převalování v posteli, kontrolování času 

 značná fyziologická aktivace 

 

Dále spánková restrikce „založená na systematickém omezení doby, kterou 

pacient tráví v posteli“ (Plháková, 2013, str. 126) by měla dopomoci ke zvýšení 

homeostatické potřeby spánku, která má za následek i zlepšení jeho kvality, i když se 

v první fázi této léčby mohou pacienti cítit unavení a ospalý. (Plháková, 2013) 

Další kognitivně-behaviorální metodou je kontrola stimulů. Propracoval ji 

Richard R. Bootzin a jejím cílem je „přerušit naučené (podmíněné) spoje mezi 

obvyklými podněty z prostředí (ložnice, postel) a zvýšením tělesné i psychické aktivace, 

způsobené neschopností usnout“. (Plháková, 2013, str. 127) 

Mezi kognitivně-behaviorální metody léčby nespavosti patří i práce 

s iracionálními myšlenkami, někdy označovaná jako kognitivní restrukturace 

(rekonstrukce). U některých jedinců, kteří se bojí, že svou nespavost nemají pod 

kontrolou a nedokážou předvídat její průběh, může vzniknout až naučená bezmocnost, 

kterou spousta lidí řeší užíváním hypnotik, což jak je uvedeno výše, k léčbě nespavosti 

v dlouhodobém měřítku vůbec nepomáhá. Práce s iracionálními myšlenkami spočívá 

v tom, že negativní myšlenky jedince jsou pomocí terapeuta zpochybněny a nahrazeny 

nějakou racionální interpretací (tuto interpretaci si ovšem může navrhnout i pacient 

sám). (Plháková, 2013) 

 

1.3.4.2 Relaxační a hypnotické metody 
 

Relaxační metody se používají hlavně k zmírnění nadměrné tělesné aktivace, 

která člověka trápí v době usínání. (Plháková, 2013) 
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Edmund Jacobson ve 30. letech minulého století navrhl jednu z relaxačních 

terapií, kterou nazval jako progresivní relaxace. Jedná se o metodu, kdy se člověk učí 

pomalu a systematicky uvolňovat všechny části svého těla tak, aby nakonec dosáhl 

úplné tělesné relaxace. (Plháková, 2013) 

Nejrozšířenější metodou v Evropě je nejspíš podle Plhákové autogenní trénink, 

který propracoval Johaness H. Schultz. První stupeň, tedy úvodní standardní cvičení 

spočívá v tom, že „lidé trénují uvolnění různých tělesných oblastí a orgánů ve spojení 

s koncentrací na určité subjektivní pocity (tíha, teplo, klidný dech aj.)“ (Plháková, 2013, 

str. 128) Poté se terapeut zabývá konkrétními symptomy poruchy a nachází 

individuálně vytvořené formulky, které si pak jedinec má sugestivně vštěpovat. Patří 

sem například známé: „jsem klidný, odpočívám“ doprovázené příjemnými myšlenkami, 

vzpomínkami. Toto následně pomáhá k přechodu k normálnímu spánku. Ne moc 

užitečnými jsou formulky typu „chci/musím usnout“. (Plháková, 2013; Prusiński, 1993) 

Vyšším stupněm je pak řízená imaginace, kdy jedinec nejprve uvolní svalstvo 

nebo prohloubeně dýchá a poté vizualizuje obrazy klidu a pohody, nejčastěji jsou to 

například obrazy, kdy jedinec leží na pláži, dává si vonnou koupel nebo sleduje západ 

slunce. (Plháková, 2013) 

Další terapií je i biologická zpětná vazba Joa Kamiya, známá také jako 

biofeedback. Tato metoda je poměrně časově náročná. Pacient se prostřednictvím 

signálů z EEG a elektromyografu učí navozovat optimální předspánkový mentální stav a 

také snižovat napětí svalů. (Plháková, 2013) 

Hypnotická terapie je také relaxační metodou, avšak praktikována by měla být 

pouze certifikovanými absolventy. Jde o to, aby se člověk odpoutal od křečovité snahy 

usnout - má se mu k nespavosti navodit klidný postoj. (Plháková, 2013) 

Další relaxační metodou je tzv. elektrospánek, který se neuplatňuje pouze 

v rámci poruch spánku, ale i v léčbě úzkosti, deprese, migrén apod. Ve své práci se 

ovšem budu zabývat elektrospánkem pouze jako metody k léčbě poruch spánku. Více 

se tomuto tématu věnuji v dalších kapitolách. 

 

1.4 Problematika kvality spánku 
 

Jedním z autorů, kteří zkoumali kvalitu spánku s použitím PSQI byl Andreas Hinz 

a jeho kolegové. Jejich výzkum se konal nedávno a mimo jiné zjišťovali kvalitu spánku u 

obecného vzorku německých občanů. Vzorek tvořilo 9284 lidí ve věku 18-80 let, u 36% 

z nich zjistili převahu nějakých spánkových potíží, přičemž ženy vykazovaly mnohem 

více problémů než muži. Věk byl ovšem jen slabě spojován s kvalitou spánku. Zároveň 
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také zjistili, že lidé s normální váhou spí lépe než obézní lidé. Důležité bylo potvrzení, že 

podobně je s kvalitou spánku spojené jak fyzické, tak i duševní zdraví. V závěru této 

studie je také zmíněno, že PSQI je vhodným nástrojem pro měření kvality spánku. 

(Hinz, 2016) 

Co se týká kvality a množství spánku, Pilcher a další ve svém výzkumu, kde 

výzkumným vzorkem byli vysokoškolští studenti, přišli na to, že kvalita spánku u osob, 

které spí průměrně 7 hodin denně, příznivěji působí na zdraví, citovou vyváženost, 

životní spokojenost a pocity napětí, depresi, hněv, únavu a zmatek než množství 

spánku. Autoři proto říkají, že by se odborníci, kteří chtějí pochopit roli spánku 

v každodenním životě, měli zaměřit spíše na jeho kvalitu než na množství. Při zjišťování 

kvality spánku byl rovněž použit PSQI. (Pilcher, 1997) 

 

1.5 Elektrospánek jako terapeutická metoda  

 

Elektrospánek je fyzikální terapie, přesněji forma elektroterapie, to znamená, že 

se k léčbě využívá elektrický proud. (http://lekarske.slovniky.cz/pojem/elektroterapie, 

8.6.2016, 13:15; Zeman, 2013) 

Pomocí elektroléčby se střídavým elektrickým proudem stimuluje nerv a sval 

v různé frekvenci a průběhu. (http://www.rehabilitace.info/zdravotni-

zarizeni/elektrolecba-elektroterapie-lecebny-efekt-elektricke-energie/, 5.6.2016, 

18:08) 

Elektrospánek jako první pojmenoval v roce 1913 I. P. Pavlov. Název vznikl na 

základě toho, že elektricky dráždil kůži pokusného zvířete, a tím vyvolal spánek. (Hartl, 

1993) 

Nyní se používá elektrospánek jako technika, která má navodit spánek nebo 

relaxační stav pomocí transkraniální aplikace elektrického proudu s nízkou intenzitou. 

Tuto metodu vyvinul v roce 1949 Liventsev a spol. v Rusku. Na metodě se nejprve 

pracovalo v SSSR, převážně v Prvním a Druhém zdravotnickém institutu v Moskvě. Její 

hlavní využití bylo původně v psychiatrii. Od roku 1965 a 1966 však došlo 

k zintenzivnění v oblasti výzkumu elektrospánku a elektroanestezie v Sovětském bloku 

a zvyšoval se zájem v Západní Evropě, hlavně co se týká Rakouska a západního 

Německa. S tím souvisí i První mezinárodní symposium ohledně elektrospánku a 

elektroanestezie, které se konalo roku 1966 v Grazu v Rakousku a hned na to se konalo 

symposium všech unií v Moskvě. Druhé mezinárodní symposium proběhlo v Grazu 

roku 1969. (Rosenthal, 1970) 
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Během pozdních čtyřicátých let 20. stol., výzkumníci z Ruska a Evropy oznámili, 

že terapie elektrospánkem je efektivní pro širokou škálu psychiatrických a 

psychofyziologických poruch. Elektrospánek by měl být efektivní pro pacienty se 

symptomy úzkosti, insomnie a deprese. (Feighner, 1973) 

Doba aplikace trvá 30-60 minut, kdy je proud přenášen pomocí elektrod, které 

jsou zevně aplikované na hlavu, přes oči. Elektrospánek využívá přerušovaný proud 

s krátkými vlnami a s krátkou dobou náběhu (méně než 20 ms) a impulzu, který trvá           

1 ms. Nastavitelné jsou dva parametry stimulace proudu. Prvním je frekvence impulzů, 

ve stupních 1.5 a 100 Hz, obvykle se ale používá 25 Hz. Tím druhým parametrem je 

amplituda, která je proměnlivá od 0.5 do 2.0 mA. (McKenzie, 1975; Feighner, 1971) 

Průměrný průběh léčby se pohybuje kolem 5 - 10 aplikací v průběhu dvou až tří týdnů. 

Vedlejší účinky bývají minimální, avšak i tak by měla být tato metoda používána 

s opatrností. (Feighner, 1971) 

Tímto se také elektrospánek odlišuje od elektrokonvulzivního šoku, který 

využívá vysokého napětí (60 - 120 V) a vysoké intenzity (200 – 800 mA stejnosměrného 

proudu), čímž dosahuje křečovitého záchvatu a bezvědomí. Elektrospánek naproti 

tomu využívá nízkého napětí (25 V) a nízké intenzity (0,5 – 2,0 mA stejnosměrného 

proudu), čímž dosahuje pocitu relaxace a zklidnění. (McKenzie, 1975)  

Pro elektrospánek se používá často zařízení zvané Elektrosone, které bylo 

vyrobené v Americe podle Ruského modelu, o velikosti přibližně stolního rádia, které 

pracuje na baterie a není zapojeno do proudu ve zdi. (Rosenthal, 1972, 1970; Feighner, 

1971, 1973) 

Před začátkem použití přístroje není potřeba žádná speciální příprava. Dvě 

diskové elektrody zabalené v měkkém hadříku a navlhčené v solném roztoku jsou 

umístěny nad oční důlky a další dvě za mastoidní výběžky (kuželovité výčnělky 

vyčnívající ze spodního povrchu mastoidní části spánkové kosti. Ta se nachází hned za 

externími akustickými zvukovody a z boku od styloidního výběžku, což je lomený kus 

kosti, který se rozprostírá dolů od spánkové kosti lidské lebky, těsně pod uchem). 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Mastoid_process, 1.6.2016, 12:51; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_styloid_process, 1.6.2016, 13:02) Tyto 

elektrody jsou drženy na místě pomocí slabé masky. Elektrody nad očními důlky jsou 

katody a ty za mastoidními výběžky anody. Pacient leží v zatemnělé a tiché místnosti. 

Proud je nastavován tak, aby pacient cítil slabé, ale ne nepříjemné brnění v oblasti očí 

nebo mastoidních výběžků. Pacient může, ale nemusí během procedury usnout. 

Pacienti po dokončení té maximálně půlhodinové léčby necítí žádný zmatek, ztrátu 

paměti nebo dezorientaci, ačkoli se někdy mohou cítit jak pod sedativy nebo pociťují 

potřebu spánku. Obvykle ale ohlašují klidný a uvolněný pocit. (Rosenthal, 1972) 
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Jediným místem v České republice, kde tuto speciální fyzikální léčbu poskytují, 

jsou Léčebné lázně Jeseník Priessnitz. Elektrospánek „významným způsobem upravuje 

poruchy spánku a zmírňuje projevy deprese, úzkosti, napětí a stresu.“ (Výroční zpráva 

akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně za rok 2015) Kontaktovala jsem 

vedoucího lékaře MUDr. Jaroslava Novotného a vrchní sestru Martinu Reisigovou, zda 

by mi o této metodě, prováděné u nás, poskytli pár informací. 

Zjistila jsem, že se jedná o aplikaci slabých elektrických stimulů transcerebrálně. 

Při této proceduře se používají proudy s pravoúhlým průběhem nebo hrotnaté 

impulzy, které trvají přibližně 0,2-1 ms s přestávkami od 10 do 100 ms. Aplikace trvá 

většinou 30-60 minut a intenzita jednotlivých impulzů je 1-10 mA. Procedura se 

provádí nejčastěji 1x denně po dobu 3 týdnů.  

 

1.6 Problematika elektrospánku 

Rosenthal a Wulfsohn ve své nekontrolované studii podali zprávy o efektech 

terapie elektrospánkem na pacienty, kteří byli registrovaní v léčebné klinice. Během 

deseti denní léčby sledovali úzkost, depresi a poruchy spánku. Sedm pacientů mělo 

relativně úplné odeznění příznaků, dva zažívali částečné odeznění příznaků a u jednoho 

léčba selhala. Nejvýraznější změna byla spatřena v oblasti klinické poruchy spánku        

a u vlastního hodnocení úzkosti. (Rosenthal, 1970 in Weiss, 1973) 

 Podobných výsledků dosáhl i Koegler a další. U sedmi zkoumaných osob 

výsledky ukázaly, že symptomy insomnie se výrazně zlepšily a u čtyř se zlepšily. Pět 

osob nevykazovalo spánkovou symptomatologii. I když nebyla použita žádná statistická 

analýza nebo jiné kontrolní procedury, došli výzkumníci k závěru, že terapie 

elektrospánkem zlepšuje spánek u většiny pacientů, kteří trpí středně závažnými          

až závažnými příznaky, dále že k výraznému zlepšení nespánkových symptomů 

(psychologické poruchy) často došlo souběžně s úlevou od symptomů, které souvisely 

se spánkem, a objevila se blízká závislost pacienta na vedoucím experimentu. (Koegler, 

1970 in Weiss, 1973) 

Léčbu insomnie pomocí elektrospánku se tedy rozhodl zkoumat i Marc F. Weiss. 

Aby se vyhnul chybám předchozích výzkumů, byl výzkum navržen jako double-blind 

studie, což je obzvláště přísný způsob vedení experimentu, který se snaží snížit 

subjektivitu a různé zaujatosti, kterých se mohou osoby, které se experimentu účastní 

a vedoucí experimentu dopustit, čímž by se zkreslily výsledky. Tato studie se využívá    

za účelem dosažení větší vědecké úrovně. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_experiment#Double-blind_trials, 15.6.2016, 

18:22) Dále bylo použito EEG a doporučený počet a rozdělení léčby. (Weiss, 1973) 
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Výzkumu se účastnilo deset dobrovolníků, kteří byli následně rozděleni do dvou 

skupin, kdy jedna podstupovala skutečnou léčbu a ta druhá pouze falešnou. Na základě 

EEG měření bylo zjištěno, že skupina, která se účastnila skutečné léčby, vykazovala 

statisticky významný pokles v latenci usnutí, snížení procenta, kdy byl člověk vzhůru       

z celkového času v posteli a pokles procentuálního podílu 1. stádia spánku z celkové 

doby spánku. Celkově se zvýšilo procento stráveného času ve 4. stádiu a v celkovém 

delta spánku. Navíc se výrazně snížila i subjektivně hlášená doba latence spánku.        

Ve skupině, která podstoupila simulovanou léčbu, nebyly nalezeny výrazné rozdíly.    

Na konci studie byla těm, co podstupovaly placebo léčbu nabídnuta série skutečných 

procedur. Dvě osoby to přijaly, avšak ani jeden léčbu nedokončil. (Weiss, 1973) 

I když tato studie představuje silný důkaz o tom, že elektrospánek je opravdu 

účinný, sami autoři říkají, že se musí zvážit možnost jakéhokoli selektivního placebo 

efektu nebo zkreslující proměnné, která mohla data ovlivnit, předtím než se usoudí,    

že elektrospánek je účinná léčebná procedura při léčbě nespavosti. (Weisse, 1973) 

 Na základě posledního zmíněného výzkumu provedli R. D. Cartwright a M. F. 

Weiss další výzkum. Jednalo se o výzkum po dvou letech. Těch samých deset účastníků 

bylo kontaktováno a požádáno, aby vyplnilo dotazník ohledně svých současných 

spánkových návyků a problémů a ohledně změn, které zaznamenaly v průběhu tohoto 

mezidobí. Na základě získaných dat se ukázalo, že subjektivně prožívaný lepší spánek, 

co se týká méně obtíží při dosahování spánku a většího ranního pocitu odpočatosti,     

se udržel u skupiny, která prošla skutečnou léčbou, kromě jednoho účastníka, který   

po dvou letech zažíval více nepohodlí než na konci studie. Pro falešně léčenou skupinu 

toto moc neplatí, stále zažívají obtíže při usínání, i když po dvou letech podali zprávy     

o tom, že přibližně o 1 hodinu déle spí a ráno se cítí odpočatější. I tak se ale objevují 

různé pochybnosti nebo možnost jiných vlivů, které mohly výsledky ovlivnit. Proto,        

i když byla metoda příznivě podpořena jak první, tak i touto po dvou letech 

uskutečněnou studií, autoři říkají, že nelze udělat závěr, dokud nebude proveden 

výzkum na větším vzorku. (Cartwright, 1975) 

 Výzkum, blíže naší době, provedený P. Philipem a dalšími v roce 1991 chtěl 

otestovat, zda může být metoda elektrospánku alternativou léčby pomocí léků, co se 

týká úzkosti a insomnie. Double-blind studie byla prováděna na 21 pacientech trpících 

depresí, kteří se podrobili pětidenní době očištění od léků (bylo to schváleno 

psychiatrickým oddělením). Během této doby se úzkost a nespavost u skupiny, která 

podstupovala falešnou léčbu, zhoršily, zatímco ve skupině, která byla skutečně léčena, 

se s odlišným vývojem úzkost snížila a délka spánku zlepšila. Avšak kritéria deprese na 

léčbu odlišně nereagovala. Také co se týká pocitů únavy a bdělosti se ukázaly pozitivní 

změny u léčené skupiny, ale ne u skupiny s placebem. (Philip, 1991) 

 Je pravdou, že výsledky této studie vykazují kombinaci anxiolytických a 

hypnotických efektů mozkové elektrostimulace, bez současného působení na kritéria 
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deprese. Anxiolytické účinky zahrnují zlepšení v behaviorální i samostatně reportované 

symptomatologii, denní únavě, ale také překvapivě u pocitu viny, selhání a pesimismu 

ohledně budoucnosti. Naopak elektroléčbou nejsou ovlivněny chuť k jídlu, 

soustředěnost, smutek nebo sebevražedné sklony. Navzdory očišťování od léků, bylo    

u skutečně léčené skupiny vidět zlepšení spánku. Toto zhoršení nebo zlepšení doby 

spánku se zdá být se změnami v době probouzení, které je při léčbě výrazně odložené, 

ve srovnání s kontrolní skupinou. Ostatní parametry spánku, jako je latence spánku 

nebo noční probouzení, nebyly elektrostimulací ovlivněny. Je zajímavé, že nespavost    

v druhé části noci, pozorovaná u pacientů s depresí, je obecně považována za 

nezávislou na stupni úzkosti, který místo toho ovlivňuje spánkovou latenci. Autoři tedy 

říkají, že můžeme předpokládat, že činnost mozkové elektrostimulace je dvojí – působí 

jak na příznaky úzkosti, tak i na poruchy spánku, jako na dva nezávislé mechanismy. 

Závěrem lze tedy říci, že elektrospánek může představovat alternativní metodu 

k lékům při zvládání insomnie. (Philip, 1991) 

 V této studii také Philip a další zmínily možné limity předchozích výzkumů. Tyto 

výzkumy přinesly jak pozitivní, tak i negativní výsledky. Může to být způsobeno 

metodologickými problémy, které jsou spojené s velkou heterogenitou vzorků 

pacientů. Dalším možným vysvětlením pro tuto variabilitu výsledků, Philip a jeho 

kolegové shledávají v parametrech mozkové elektrostimulace. Dodávané 1-mA 

proudové impulsy vyvolávají elektrické pole o síle 6-16 mV/cm, elektrické pole je 

schopné vyvolat změny ve spontánním pálení centrálních neuronů a zejména pokud 

jeho orientace vyrovná axodendritickou polaritu buňky. Proto jsou intenzita 

elektrostimulace, kvalita kontaktu elektrod s pokožkou a poloha stimulačních elektrod 

kritickými parametry této metody. Všechny menší úpravy těchto parametrů by mohly 

pozměnit výsledky. (Philip, 1991) 

 Poslední studii, kterou ve své práci zmíním je z roku 2015 a provedli ho D. T. 

Dimitrov a N. D. Ralev. Ze začátku autoři mluví o tom, že vědci z Harvardu nedávno 

analyzovali veškerou literaturu týkající se elektrospánku. Jejich výsledky ještě nejsou 

zveřejněny, ale dospěli k názoru, že elektrospánek je účinnou léčbou. Zmiňují se o tom, 

že každoročně je touto metodou léčeno pomocí lékařů tisíce Američanů a více než 

desítky tisíc lidí v USA vlastní zařízení pro elektrospánek, které bylo předepsáno pro 

domácí užití. (Dimitrov, 2015) 

 Ani v USA, ani jinde ve světě nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky. Je to ale 

elektrické zařízení, proto je potřeba opatrnosti v době těhotenství nebo pro pacienty 

používající kardiostimulátor. Také je doporučeno, aby pacienti během nebo těsně po 

ošetření neobsluhovali stroje a neřídili automobily. (Dimitrov, 2015) 

 Věří se, že tato elektroterapie stimuluje tvorbu endorfinů. Také pravděpodobně 

ovlivňuje hypotalamus, který způsobuje změny v regulaci hypotalamických 

neurohormonálních mechanismů a retikulárních formacích mozkového kmene. 
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Retikulární aktivační systém se podílí na nesčetném množství behaviorálních projevů 

chování při přecházení od stavu bdělosti do spánku. Toto centrum pozornosti hraje 

důležitou integrující roli ve fungování mysli a těla. (Dimitrov, 2015) 

 U nás je tato metoda téměř neprozkoumaná, věřím ale, že se to v nejbližších 

letech změní. 

 

2. Výzkumná část 
 

Tato bakalářská práce si dává za cíl zaprvé zjistit kvalitu spánku a popřípadě 

možné poruchy spánku, kterými lidé ve věku od 20 do 30 let trpí, a za druhé zmapovat 

to, zda tito lidé znají nebo slyšeli o terapeutické metodě – elektrospánku, popřípadě 

zda ji vyzkoušeli a jak s ní byli spokojeni.  

Dílčí cíle: 

 zjistit latenci usnutí  

 celkovou délku spánku  

 spánkovou efektivitu  

 narušení spánku  

 subjektivní kvalitu spánku  

 určit, zda lidé užívají léky na spaní  

 zjistit obtíže v denní činnosti způsobené ospalostí  

 získat celkové skóre PSQI 

 porovnat kvalitu spánku v závislosti na pohlaví 

 porovnat kvalitu spánku u studujících/pracujících 

 

 Ve své práci si tedy kladu tyto výzkumné otázky: 

1) Jakou kvalitu spánku mají lidé ve věku od 20 do 30 let? Trpí nějakými 

poruchami? 

2) Mají lidé ve věku od 20 do 30 let nějaké povědomí o metodě elektrospánku? 

 

Výzkum na téma kvalita spánku a povědomí o metodě elektrospánku byl 

prováděn pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozesílané elektronicky po 

sociálních sítích, respektive po facebooku. Dotazník měl dvě části, první z nich byla část 

o kvalitě spánku, kdy byl použit PSQI (Pittsburský index kvality spánku) a druhou část 

tvořily otázky ohledně věku, pohlaví, studia/práce, subjektivního pocitu kvality spánku, 
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povědomí o metodě elektrospánku a v jaké souvislosti, dále otázky ohledně vyzkoušení 

a spokojenosti s elektrospánkem. Dotazníky byly anonymní a dobrovolné. 

Jako svůj výzkumný vzorek jsem si vybrala mladé lidi ve věku od 20 do 30 let. 

Soubor respondentů tvořili muži i ženy, pracující i studenti. Důvodem vybrání této 

věkové kategorie bylo to, že se v ní také pohybuji a mám větší přístup a více kontaktů 

na lidi v tomto věkovém rozmezí. Vybrala jsem muže i ženy, abych následně mohla 

porovnat jejich kvalitu spánku. Podobným důvodem bylo i vybrání pracujících a 

studujících respondentů.  

2.1 Cíle práce 
 

Jak jsem již zmínila v úvodu praktické části, hlavními dvěma cíli této práce jsou, 

zaprvé zjistit kvalitu spánku a jeho možné poruchy u lidí ve věku 20-30 let a za druhé 

zmapovat, zda mají tito lidé povědomí o metodě elektrospánku. Jelikož jsem zvolila 

standardizovaný dotazník Pittsburský index kvality spánku, který k výpočtu celkové 

kvality spánku potřebuje sedm dílčích komponent, rozhodla jsem se ještě zjistit, jakou 

mají vybraní respondenti latenci usnutí, celkovou délku spánku, spánkovou efektivitu, 

co ruší jejich spánek, jak subjektivně vnímají kvalitu svého spánku, určit zda užívají 

nějaké léky na spaní, dozvědět se, zda mají obtíže v denní činnosti, které způsobuje 

ospalost a nakonec získat celkové PSQI skóre, díky kterému zjistím celkovou kvalitu 

spánku.  

Rozhodla jsem se, že celkovou kvalitu spánku porovnám u žen a mužů a u 

pracujících a studujících respondentů, abych zjistila, zda se bude u těchto kategorií 

nějak lišit. 

V oblasti povědomí o metodě elektrospánku jsem se rozhodla ještě zjistit, v jaké 

souvislosti se respondenti o metodě spánku dozvěděli a zda ji vyzkoušeli. Popřípadě 

zda s ní byli spokojeni či nikoli. 

 

2.2 Výzkumné otázky 
 

Na základě stanovených cílů si kladu následující výzkumné otázky. Za prvé 

„Jakou kvalitu spánku mají lidé ve věku od 20 do 30 let? Trpí nějakými poruchami?“ a 

za druhé „Mají lidé ve věku od 20 do 30 let nějaké povědomí o metodě 

elektrospánku?“ 
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2.3 Použité metody  
 

Jako výzkumnou metodu jsem se rozhodla použít dotazník. Jak již bylo zmíněno, 
první část dotazníku tvořil PSQI. Tento dotazník jsem objevila, když jsem četla odborné 
studie týkající se kvality spánku. Výzkumníci ho využívají celkem často a také Alena 
Plháková ve své knize Spánek a snění píše, že je nejužívanější klinickou a výzkumnou 
metodou. (Plháková, 2013) Vybrala jsem si ho tedy na základě některých předchozích 
výzkumů, které ho s oblibou využívaly. (Hinz, 2006; Pilcher, 2007) Také Backhaus a další 
používali PSQI ve svém výzkumu z roku 2002, kdy zkoumali 80 pacientů s primární 
insomnií. A došli k závěru, že PSQI má vysokou spolehlivost i při opakování testu a 
dobrou validitu pro pacienty, kteří trpí primární insomnií. (Backhaus, 2002) 

 
PSQI je standardizovaný licencovaný dotazník, který vytvořil doktor a psychiatr J. D. 

Buysse a jeho tým. (Buysse, 1998; příloha č. 1) Pana doktora Buysseho jsem osobně 
kontaktovala přes stránky Pittsburské univerzity, informovala jsem ho o psaní své 
bakalářské práce a on mi na základě toho poskytl povolení PSQI použít pro výzkumné 
účely.  

 
Dále jsem kontaktovala doktorku Kateřinu Kikalovou, odbornou asistentku na 

Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, která s tímto dotazníkem už 
několikrát pracovala. Poskytla mi informace o tom, kde povolení od doktora Buysseho 
sehnat a o stránkách Pittsburské univerzity. Dále mi poskytla originální českou verzi 
tohoto dotazníku. (příloha č. 2) 

 
Také jsem psala do Národního ústavu duševního zdraví (Nudz), kde tento dotazník 

také používají. Zde mi poskytli i českou verzi skórování PSQI. (příloha č. 3) 
 
Na stránkách Pittsburské univerzity jsou pokyny k bodování v původním jazyce. 
 
 PSQI zjišťuje okolnosti, které mohou rušit spánek. Respondenti odpovídají na 

otázky ohledně spánku za posledních 30 dní. Je složen ze sedmi škál, kterými jsou 
latence usnutí (časová prodleva mezi ulehnutím do postele a usnutím), celková doba 
spánku, spánková efektivita, poruchy spánku, kvalita spánku, užívání léků na spaní a 
obtíže v denní činnosti způsobené ospalostí. Sečtením jednotlivých skórů škál, získáme 
celkový skór PSQI. Můžeme se dobrat k hodnotám 0 –21 bodů. Čím vyšší je hodnota, 
tím je spánek méně kvalitní. Dosažení 0 – 5 bodů ukazuje na dobrou kvalitu spánku, 
zatímco hodnoty 6 a vyšší jsou spojeny s horší kvalitou spánku a mohou poukazovat na 
nějakou poruchu spánku. (Plháková, 2013; Buysse, 1989) Součástí dotazníku jsou i 
otázky na to, jak hodnotí spánek jedince jeho partner nebo někdo, kdo s ním spí 
v jedné místnosti. Ty jsou však pro můj výzkum nepotřebné, slouží spíše pro klinickou 
praxi (Řehulková, 2011). Proto se zaměřuji jen na 19 sebehodnotících otázek, které 
stačí k tomu, abych zjistila, jaké jsou respondentovy spací návyky. 
 

 Metodika a vypočtení celkového skóre PSQI podle Buysseho (1989) v českém 

jazyce je uveden v přílohách. (příloha č. 3) 
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 Cílem druhé části dotazníku bylo zjistit věk, pohlaví, zda respondent pracuje či 

studuje, jeho subjektivní pocit kvality spánku a to, jestli mají lidé povědomí nebo zda 

někdy vyzkoušeli metodu elektrospánku a pokud ano, jak s ní byli spokojeni.        

(příloha č. 4)  

 Otázky k druhé části dotazníku jsem sestavovala sama. Rozhodla jsem se zjistit 

pohlaví, abych ho mohla následně porovnat, věk, protože jsem chtěla získat odpovědi 

od respondentů ve věku 20-30 let, dále jsem zjišťovala, zda respondenti pracují nebo 

studují, abych je mohla také porovnat a zjistit, jestli je mezi skupinami nějaké rozdíl. 

Součástí této druhé části dotazníku byla i odpověď na subjektivní kvalitu spánku, kde 

se respondenti mohli rozepsat, abych zjistila, proč svůj spánek považují za kvalitní nebo 

naopak za nekvalitní, co to může ovlivnit. Jelikož jedním z mých hlavních cílů bylo 

zmapovat povědomí o metodě elektrospánku, zahrnula jsem do dotazníku také otázky, 

abych mohla určit, zda o této metodě respondenti někdy slyšeli, v jaké souvislosti, zda 

ji vyzkoušeli a zda s ní byli spokojeni.  

 Celý dotazník jsem sestavila a rozeslala pomocí online serveru survio.com. 

 

2.4 Organizace výzkumu, způsob výběru souboru, popis 

výzkumného vzorku 
 

Dotazník byl rozesílán pomocí sociálních sítí, lépe řečeno pomocí facebooku, 

kde jsem lidem posílala přímý odkaz na vyplnění dotazníku přes online server 

survio.com. Data jsem sbírala ve dnech od 7. do 9. 6. 2016. Odpovědí na dotazníky 

jsem obdržela 195, k samotnému výzkumu bylo použito 123 odpovědí od mužů a žen, 

studujících a pracujících. Z důvodu větší reprezentativnosti jsem z výzkumu vyřadila 

věkové skupiny pod 20 a nad 30 let, protože ve věkovém rozmezí 20 – 30 let jsem 

získala nejvíce odpovědí. Průměrný věk byl 22 let. Také jsem vyřadila ženy, které 

uváděly, že jsou na mateřské dovolené. Je jasné, že malé miminko hodně spánek 

ovlivní, mnoho z nich uvádělo problémy a velmi nekvalitní spánek, proto jsem se 

rozhodla je vyřadit, aby to neovlivnilo výzkum. Dále byl počet odpovědí zredukován 

ještě z důvodu nepřesných odpovědí. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 89 žen a 34 

mužů. 
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   Graf č. 1 - Pohlaví 

 

2.5 Zpracování dat  
 

Data byla zpracována v závislosti na Buysseho instrukcích k bodování.      

(příloha č. 3) Výsledné odpovědi byly zapsány do tabulky v programu Microsof Excel 

2007, kde byla provedena statistická analýza dat a data dále převedena do grafů. 

K tomu mi pomohl i online program, díky němuž jsem dotazníky šířila - survio.com. 

Použila jsem deskriptivní metodu, protože si myslím, že postačí k prezentování 

výsledků, ke kterým jsem došla, v závislosti na stanovených cílech.  

 

3. Vyhodnocení dotazníku 
 

V následující kapitole jsou prezentovány výsledky s ohledem na stanovené cíle. 
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58% 

32% 

10% 

0% 

Jak dlouho (v minutách) Vám obvykle každý večer 
během posledního měsíce trvalo, než jste usnul(a)? 

≤15 minut 16 – 30 minut 31– 60 minut > 60 minut  

3.1 Latence usnutí (délka usnutí) 
 

 

Latence usnutí je doba od ulehnutí do postele do úplného usnutí, tedy to, jak 

dlouho nám trvá usnout. Usnout bychom měli do 30 minut. (Plháková, 2013) 

 

 

 

Tabulka č. 1 – délka usnutí 

 Počet respondentů Procenta 

15 minut 71 58 % 

16 – 30 minut 39 32 % 

31– 60 minut 13 10 % 

 60 minut   0 0 

Celkem 123 100 % 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 – délka usnutí 
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Z tabulky č. 1 a z grafu č. 1 je patrné, že většině respondentů trvá 15 a méně 

minut než usnou. Tyto výsledky jsem získala z otázky č. 2 v dotazníku, která zjišťovala 

dobu usnutí. Podle instrukcí Buysseho: čím menší doba usnutí, tím lepší. Z výzkumu 

vyplynulo, že nikdo ze zkoumaných respondentů neusíná déle než 60 minut, což je 

pozitivní. Průměrná doba usínání činila 19,6 minuty. 

10%, tedy 13 respondentů usínalo déle než 30 minut. Toto zjištění poukazuje na 

to, že tyto respondenti nejspíše trpí nespavostí. 

 

3.2 Délka spánku 
 

Jak už jsem psala dříve, délka spánku je individuální. Každému na spánek stačí 

jiný počet hodin, aby se po probuzení cítil fit a odpočatý. 

 

Tabulka č. 2 – délka spánku 

 Počet respondentů Procenta 

≥ 7 hodin = 0 93 76 % 

< 7 a ≥ 6 hodin = 1 24 19 % 

< 6 a ≥ 5 = 2  4 3 % 

 5 hodin = 3 2 2 % 

Celkem 123 100 % 
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76% 

19% 

3% 2% 

Kolik hodin za noc jste minulý měsíc obvykle 
opravdu spal(a)? 

≥ 7 hodin < 7 a ≥ 6 hodin  < 6 a ≥ 5 hodin < 5 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 – délka spánku 

 

 Na délku spánku respondenti odpovídali v otázce č. 4 v dotazníku. Podle 

Prusińského (1993) mohou být osoby krátce spící, těm k pocitu odpočinku stačí méně 

než 5,5 hodiny spánku a dlouze spící, ti naopak potřebují více než 9 hodin denně, aby 

se cítili odpočatí. Norma je tedy někde v rozmezí. (Prusiński, 1993) 

 Jak můžeme vidět z tabulky č. 2, nejvíce respondentů spí 7 a více hodin denně, 

odpovídalo tak 93 respondentů, tedy 76 %, z čehož 16 respondentů spí 9 a více hodin 

denně. 6 respondentů odpovědělo, že spí méně než 5,5 hodiny. Průměrná délka 

spánku byla 7,3 hodiny, tedy 7 hodin a 18 minut. 

3.3 Efektivita spánku 
 

Aby byl spánek efektivní, měli bychom prospat téměř všechen čas, který 

trávíme v posteli. Postel slouží ke spánku a sexuálním aktivitám. Všechno ostatní by 

náš spánek mohlo narušit. Jak říká Sheila Lavery: „ postel je určena ke spánku a nikoli k 

ležení, bdění a přemýšlení. Podstata spočívá v tom, že v posteli strávíte přibližně tolik 

času, kolik v ní skutečně spíte“. (Lavery, 1998, str. 120) Doporučuje tedy, aby člověk, 

který si lehne do postele a nemůže usnout, vstal a šel něco dělat, dokud opět nepocítí 

ospalost. (Lavery, 1998) 
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72% 

15% 

9% 
4% 

Efektivita spánku 

≥ 85 % < 85 a ≥ 75 % < 75 a ≥ 65 % < 65 % 

Tabulka č. 3 – efektivita spánku 

 Počet respondentů Procenta 

≥ 85 % = 0 88  72 % 

< 85 a ≥ 75 % = 1 19  15 % 

< 75 a ≥ 65 % = 2  11  9 % 

 65 % = 3 5  4 % 

Celkem 123 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 – efektivita spánku 

 

 Efektivita spánku představuje poměr mezi dobou, kterou člověk tráví v posteli a 

dobou, kdy opravdu spí. Efektivitu spánku v procentech jsem zjistila z otázek č. 1, 3 a 4 

z dotazníku. Z grafu č. 3 vidíme, že 72% respondentů, tedy 88 respondentů, tráví 85% a 

více času v posteli spánkem, což je velmi dobré. Pouze 5 respondentů prospí méně než 

65% času stráveného v posteli. Může to být způsobeno dlouhou spánkovou latencí a 

častými probuzeními.  
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3.4 Narušení spánku 
 

Okolní prostředí přispívá ke kvalitnímu spánku, proto by spánek nemělo nic 

rušit. (Idzikovski, 2012) Ovšem i přesto náš spánek může narušit mnoho aspektů. 

V dotazníku jsem měla otázky zaměřené na narušení spánku nočním nebo brzkým 

probuzením, potřebou na záchod, špatným dýcháním, kašlem nebo chrápáním, 

chladem, horkem, špatnými sny a bolestmi. Respondenti dále mohli napsat jiné 

důvody, které ruší jejich spánek. 

 

 

   Tabulka č. 4 – narušení spánku – bodové vyhodnocení otázek 5b – 5j 

Otázka č. Počet bodů celkem 

5b 198 

5c 95 

5d 34 

5e 40 

5f 49 

5g 155 

5h 117 

5i 49 

5j 36 

 

 

 Z tabulky číslo 4, podle celkového součtu bodů je vidět, že nejvíce narušuje 

respondentům spánek probouzení uprostřed noci nebo brzy ráno. To zjišťovala otázka 

č. 5b. Dalším nejčastějším rušivým elementem je přílišné horko. To vyplývá z otázky      

č. 5g. Na otázku ohledně jiných důvodů, které ruší spánek, odpovědělo 23 

respondentů, mezi odpověďmi se objevovaly důvody jako stres, nervozita, nemoc, hluk 

z okolí, ale i počasí a menstruace. 

 V následující části jsou v podobě tabulek jednotlivě vyhodnoceny otázky, 

zjišťující nějaké rušení spánku. 
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Tabulka č. 5 – vyhodnocení otázky č. 5b 

Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože jste se vzbudil(a) uprostřed noci nebo brzy ráno 

 

Možnosti odpovědí Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

20 16,3 % 

Méně než jednou týdně 38 30,9 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

35 28,5 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

30 24,4% 

CELKEM 123 100 % 

 

 

Tabulka č. 6 – vyhodnocení otázky č. 5c 

Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože jste musel(a) vstát a jít na záchod  

 

Možnosti odpovědí Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

64 52,0 % 

Méně než jednou týdně 33 26,8 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

16 13,0 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

10 8,1 % 

CELKEM 123 100 % 
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Tabulka č. 7 – vyhodnocení otázky č. 5d 

Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože jste nemohl(a) dobře dýchat  

 

Možnosti odpovědí Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

97 78,9 % 

Méně než jednou týdně 18 14,6 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

8 6,5 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

0 0 % 

CELKEM 123 100 % 

 

 

 

 

Tabulka č. 8 – vyhodnocení otázky č. 5e 

Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože  jste hlasitě kašlal(a) nebo chrápal(a)  

 

Možnosti odpovědí Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

98 79,7 % 

Méně než jednou týdně 15 12,2 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

5 4,1 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

5 4,1% 

CELKEM 123 100 % 
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Tabulka č. 9 – vyhodnocení otázky č. 5f 

Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože  vám bylo příliš chladno  

 

Možnosti odpovědí Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

82 66,7 % 

Méně než jednou týdně 34 27,6 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

6 4,9 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

1 0,8 % 

CELKEM 123 100 % 

 

 

 

 

Tabulka č. 10 – vyhodnocení otázky č. 5g 

Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože vám bylo příliš horko  

 

Možnosti odpovědí Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

32 26,0 % 

Méně než jednou týdně 43 35,0 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

32 26,0 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

16 13,0 % 

CELKEM 123 100 % 
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Tabulka č. 11 – vyhodnocení otázky č. 5h 

Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože jste měl(a) špatné sny  

 

Možnosti odpovědí Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

41 33,3 % 

Méně než jednou týdně 55 44,7 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

19 15,4 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

8 6,5 % 

CELKEM 123 100 % 

 

 

 

 

Tabulka č. 12 – vyhodnocení otázky č. 5i 

Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože jste měl(a) bolesti  

 

Možnosti odpovědí Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

82 66,7 % 

Méně než jednou týdně 34 27,6 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

6 4,9 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

1 0,8 % 

CELKEM 123 100 % 
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3.5 Subjektivní kvalita spánku 
 

Jak ve své práci píše Hana a Oliva Řehulková (2011), kvalita spánku je vždy 

posuzována spíše subjektivně. V dotazníku respondenti na otázku týkající se subjektivní 

kvality spánku odpovídali velmi špatná až po velmi dobrá. 

 

Tabulka č. 13 – subjektivní kvalita spánku 

 Počet respondentů Procenta 

Velmi dobrá 25 20,3 % 

Docela dobrá 78 63,4 % 

Docela špatná 18 14,6 % 

Velmi špatná 2 1,6 % 

Celkem 123 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 – subjektivní kvalita spánku 

 

 Z tabulky č. 13 a z grafu č. 4 můžeme vyčíst, že většina respondentů (83,7%) 

hodnotí svou kvalitu spánku jako velmi nebo docela dobrou. Pouze 2 respondenti 

ohodnotili svou kvalitu spánku jako velmi špatnou. 
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 S tímto souvisela i otázka číslo 13, kde se mohli respondenti rozepsat, jak 

hodnotí svůj spánek a proč tomu tak je. Na tuto otázku nemusel odpovídat každý, 

odpovědělo 107 respondentů a většina z nich hodnotila svůj spánek jako kvalitní, i když 

mnoho z nich odpovídalo, že záleží na období, odvíjí se to například od stresu ve 

škole/práci, od toho, zda mají volno nebo ne, pár z nich uvedlo i, že mívají hodně snů    

a občas by si přáli mít jich méně. 

 

3.6 Užívání léků na spaní 
 

Zda respondenti užívají nějaké léky na spaní, ať už na předpis nebo ne, jsem 

zjišťovala z otázky č. 7. 

 

Tabulka č. 14 – užívání léků na spaní 

 Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

115 93,5 % 

Méně než jednou týdně 6 4,9 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

0 0 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

2 1,6 % 

Celkem 123 100 % 
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Graf č. 6 – užívání léků na spaní 

 

 Z výzkumu jsem zjistila, že téměř nikdo neužívá léky na spaní (93,5 %). Pouze 2 

respondenti uvedli, že léky na spaní užívají třikrát nebo víckrát za týden.  

 Jak říká MUDr. Miroslav Moráň: „je třeba pamatovat na vliv farmak na paměť, 

vznik tolerance, vznik závislosti, rizika kombinace s alkoholem, problémy s vysazením, 

rebound insomnie po vysazení, změny chování a myšlení, rizika v graviditě.“ (Moráň, 

2001) 

 

3.7 Obtíže v denní činnosti 

 

Ke zjištění denních obtíží mi pomohla otázka č. 8, která zjišťovala denní obtíže 

v důsledku ospalosti a otázka č. 9, pomocí které jsem zjišťovala, jak těžké bylo udržet si 

dostatek elánu pro dokončení činnosti. 

 

 

 



52 
 

Tabulka č. 15 – denní obtíže v důsledku ospalosti 

 Počet respondentů Procenta 

Nikdy během posledního 
měsíce 

15 12,2 % 

Méně než jednou týdně 32 26,0 % 

Jednou nebo dvakrát za 
týden 

49 39,8 % 

Třikrát nebo víckrát za 
týden 

27 22 % 

Celkem 123 100 % 

 

Tabulka č. 16 – problémy udržet si elán pro dokončení činnosti 

 Počet respondentů Procenta 

Vůbec to nebylo těžké 21 17,1 % 

Jen nepatrně těžké 47 38,2 % 

Poněkud těžké 43 35,0 % 

Velmi těžké 12 9,8 % 

Celkem 123 100 % 

 

 

 Jak je patrné z tabulky č. 15, pouze 12,2 % respondentů nemělo nikdy během 

posledního měsíce denní obtíže v důsledku ospalosti, 39,8 % respondentů zažívá obtíže 

jednou nebo dvakrát za týden. 

 Podobné je to i s udržením si elánu pro dokončení činnosti, 73,2 % respondentů 

uvádí, že je pro ně nepatrně nebo poněkud těžké udržet si dostatek elánu pro 

dokončení činnosti. 

Je to překvapivé zjištění, když většina respondentů popisovala svůj spánek jako 

kvalitní.   
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3.8 Celkové PSQI skóre 
 

Sečtením bodů ze všech předchozích sedmi dílčích komponent, jsem dostala 

celkové PSQI skóre, čímž jsem zjistila souhrnnou kvalitu spánku. 

Sečtením všech bodů ze sedmi předchozích komponent se můžeme dobrat        

k hodnotám 0 –21 bodů. Čím vyšší je hodnota, tím je spánek méně kvalitní. Hodnota       

0–5 bodů značí dobrou kvalitu spánku, zatímco hodnoty 6 a vyšší jsou spojeny s horší 

kvalitou spánku a mohou poukazovat na nějakou poruchu spánku. (Buysse, 1989) 

 

Tabulka č. 17 – celkové PSQI 

 Počet respondentů Procenta 

0 – 5 bodů = dobrá kvalita 
spánku 

55 45 % 

6 – 21 bodů = špatná 
kvalita spánku 

68 55 % 

Celkem 123 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7 – celkové PSQI 

 

 Podle celkového skóre PSQI jsem zjistila, že 45% respondentů má dobrou 

kvalitu spánku a u 55% celkové PSQI skóre poukazuje na špatnou kvalitu spánku. 
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Nejvyšší hodnota byla 15 (1 respondent) a nejnižší 0 (1 respondent). Průměr byl 6,1, 

což poukazuje spíše na horší kvalitu spánku, ale není to ještě tak hrozné. 

 Dá se tedy říci, že i když nejsou naplněny všechny požadavky pro dobrou kvalitu 

spánku, tak i přesto většina respondentů (83,7 %) svůj spánek považuje za velmi nebo 

docela kvalitní. (viz. Tabulka č. 13) 

 Podobné výsledky vyšly i Haně a Olivě Řehulkovým (2011), které zjistily,           

že: „i když nejsou naplněny všechny somatické a fyziologické nároky spánku, nemusí 

ještě nutně být snížena úroveň prožívané kvality spánku.“ (Řehulková, 2011, str. 123) 

 V souvislosti se zjištěnými výsledky ohledně kvality spánku jsem se rozhodla 

ještě porovnat ženy a muže a pracující a studenty. 

 

3.9 Kvalita spánku v závislosti na pohlaví 
 

Jak se kvalita spánku liší u mužů a žen ukazuje následující tabulka. 

 

 

Tabulka č. 18 – kvalita spánku v závislosti na pohlaví 

 Ženy Procenta Muži Procenta 

0 – 5 bodů = 
dobrá kvalita 

spánku 
35 39,3 % 20 58,8 % 

6 – 21 bodu = 
špatná kvalita 

spánku 
54 60,7 % 14 41,2 % 

Celkem 89 100 % 34 100 % 
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Graf č. 8 – kvalita spánku v závislosti na pohlaví 

 

 Z tabulky č. 18 a z grafu č. 7 vyplývá, že muži mají spíše dobrou kvalitu spánku 

(58,8 %), kdežto ženy mají spíše špatnou kvalitu spánku (60,7 %). Ovšem, vzorek mužů 

byl o něco menší, proto mohou být výsledky zkreslené. 

 

3.10 Kvalita spánku u pracujících/studujících 
 

Jestli se kvalita spánku liší v závislosti na práci nebo studiu VŠ jsem zjišťovala 

porovnání získaného PSQI. Výsledky jsou následně zpracovány v tabulkách a grafech. 

 

Tabulka č. 19 – studenti/pracující 

 Počet respondentů Procenta 

Studuji na střední škole 0 0 % 

Studuji na vysoké škole 77 62,6 % 

Pracuji 39 31,7 % 

Jiné 7 5,7 % 

Celkem 123 100% 

 

 Tabulka č. 19 nám ukazuje, že většina respondentů studuje na vysoké škole 

(62,6%) a 31,7 % pracuje. Pouze 7 respondentů uvedlo jinou činnost. 
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Tabulka č. 20 – kvalita spánku u pracujících 

PRACUJÍCÍ 

 Počet respondentů Procenta 

Dobrá kvalita spánku 20 51 % 

Špatná kvalita spánku 19 49 % 

Celkem 39 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 – kvalita spánku u pracujících 

 

 Jak je vidět z tabulky č. 20 a z grafu č. 8 téměř polovina pracujících má špatnou 

kvalitu spánku a o trochu více než polovina pracujících dobrou kvalitu spánku. 

 

Tabulka č. 21 – kvalita spánku u studentů VŠ 

STUDENTI VŠ 

 Počet respondentů Procenta 

Dobrá kvalita spánku 33 43,0. % 

Špatná kvalita spánku 44 57,0 % 

Celkem 77 100 % 

 

 

51% 

49% 

Kvalita spánku u pracujících 
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Graf č. 10 – kvalita spánku u studentů VŠ 

 

 Z tabulky č. 21 a z grafu č. 9 je patrné, že studenti vysokých škol mají spíše 

špatnou kvalitu spánku (57%). 

 

 Mezi pracujícími a studenty VŠ tedy není tak velký rozdíl v kvalitě spánku. 

Předpokládám, že studenti VŠ mají o něco horší kvalitu než pracující z důvodu stresu     

a nervozity při zkouškách, protože průzkum byl prováděn v letním zkouškovém období, 

kdyby byl průzkum prováděn o prázdninách nebo mimo zkouškové období, výsledky by 

mohly být jiné. Ovšem vzorek pracujících byl poloviční než vzorek VŠ studentů, to 

mohlo také přispět ke zkresleným výsledkům. 

 

3.11 Povědomí o metodě elektrospánku 
 

Jedním z důležitých cílů mé praktické části bylo zjistit, zda mají lidé o metodě 

elektrospánku nějaké povědomí, zda o ní slyšeli nebo ji sami vyzkoušeli.  

 

43% 
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Tabulka č. 22 – povědomí o metodě elektrospánku 

 Počet respondentů Procenta 

Ano, slyšeli 3 2,4 % 

Ne, neslyšeli 120 97, 6 % 

Celkem 123 100 % 

 

 

Graf č. 11 – povědomí o metodě elektrospánku 

 

 Z mého výzkumu překvapivě vyplynulo, že téměř nikdo nemá o metodě 

elektrospánku žádné povědomí. Z tabulky č. 22 je jasně patrné, že o elektrospánku 

někdy slyšeli pouze 3 respondenti, zbytek 120 respondentů, o této metodě nikdy 

neslyšel. Respondenti, kteří uvedli, že o elektrospánku slyšeli, měli v otázce č. 15 uvést 

v jaké souvislosti. 1 odpověděl, že na vysoké škole, další, že od své přítelkyně a 

poslední respondent odpověděl, že o metodě někdy slyšel, ale už si nevzpomíná, kde. 
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 Na otázku, zda metodu respondenti někdy vyzkoušeli, odpověděli všichni 

záporně. Ani jeden z respondentů tedy metodu elektrospánku nikdy nevyzkoušel. 

 

Graf č. 12 – podstoupení metody elektrospánek 
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Diskuse 

 Výzkumná část této práce byla zaměřena na zjištění kvality spánku a jeho dílčích 
komponent a možné poruchy, dále na získání informací o tom, zda mají tito lidé 
povědomí o elektrospánku a zda ho někdy vyzkoušeli. Výzkumu se zúčastnilo 123 
respondentů ve věku od 20 do 30 let. Byli mezi nimi muži i ženy, studenti i pracující.     
K výzkumu byl použit standardizovaný dotazník Pittsburský index kvality spánku, 
doplněný o otázky na věk, pohlaví, popis subjektivního prožívání spánku, studium či 
práci a povědomí o elektrospánku. Výsledky a porovnání skupin je prezentováno         
ve výzkumné části.  

 Prvním dílčím cílem, který jsem chtěla zjistit, byla latence usnutí, neboli poměr 
celkové doby, kterou respondent trávil spánkem k celkové době, kterou strávil 
v posteli. Většina respondentů (90%) uváděla, že obvykle usínají do 30 minut. Doba 
usínání delší než 30 minut poukazuje na nespavost neboli insomnii. Jelikož v dnešní 
době chtějí mladí stíhat nejlépe všechno, domnívám se, že uléhají do postele až 
v momentě, kdy se jim chce opravdu spát. Proto si myslím, že jim nedělá problém 
usnout brzy. Zbylých 10% respondentů, kteří usínají déle než 30 minut, může trpět 
insomnií, ale také mohou mít špatné spánkové návyky, neboli spánkovou hygienu. 
Kafe, černé čaje, kořeněné jídlo apod. mohou mít vliv na délku usínání, proto by pouhá 
změna těchto návyků mohla mít na délku usínání pozitivní vliv.  

Z výsledků vyplynulo, že průměrná délka spánku u zkoumaných osob činila        
7 hodin a 18 minut, což je, například podle Prusinského (1993) a vyplývá to i z dalších 
teoretických poznatků, někde v normě. 7 a více hodin denně spí 93 respondentů, tedy 
76% dotazovaných, z nichž 16 spí dokonce 9 a více hodin. Pouze dva respondenti spí 
méně než 5 hodin. Ovšem délka spánku je individuální a každý jeho kvalitu pociťuje 
jinak. (Plháková, 2013; Idzikowski, 2012)  

Další z dílčích cílů, které jsem si na začátku kladla, bylo zjistit, jakou mají 
respondenti efektivitu spánku, tedy kolik prospí času z času stráveného v posteli. 
Efektivitu spánku jsem zjišťovala z otázek č. 1 – „V kolik hodin jste obvykle během 
posledního měsíce večer ulehl(a) do postele?“, č. 3 –„V kolik hodin jste obvykle během 
posledního měsíce ráno vstával(a) z postele?“ a otázky č. 4 - „Kolik hodin za noc jste 
minulý měsíc obvykle opravdu spal(a)? (To se může lišit od počtu hodin strávených       
v posteli)“. Zjistila jsem, že většina respondentů má spánek opravdu efektivní, 72%, 
tedy 88 respondentů má 85% a vyšší efektivitu spánku. 30 respondentů, tedy 24% má 
spánek efektivní na 65 až 84% a pouze 5 respondentů spí méně než 65% času, který 
stráví v posteli. Výsledky působí příznivě, myslím si, že je to z toho důvodu, že většina 
mladých lidí má v dnešní době spoustu různých koníčků a zábavy, dovolím si říci, že si 
snaží užít života každým douškem. Proto se domnívám, že chodí spát až v dobu, kdy se 
opravdu cítí unavení, proto usnou rychle a ráno je většinou budí budík buď do školy, 
nebo do práce, takže nemají čas vylehávat v posteli. PharmDr. Kateřina Vašutová říká, 
že efektivita spánku se snižuje až se stářím, zvyšuje se totiž počet nočních probuzení a 
zároveň se starší lidé probouzejí dříve. (Vašutová, 2009) 
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Dále jsem chtěla zjistit, co nejvíce narušuje respondentům spánek během noci. 
Respondenti měli na výběr z několika odpovědí, ale měli i možnost napsat jiné důvody, 
které jim narušují spánek. Mezi ně se řadila například nervozita, nemoc, stres, hluk 
z okolí nebo počasí. Ve výsledcích se ukázalo, že nejvíce spánek narušovalo časté 
probuzení v noci nebo brzy ráno. Tato otázka č. 5b vykazovala nejvyšší bodovou 
hodnotu (198 bodů). 30,9% (38) respondentů tyto obtíže zažívalo méně než jednou 
týdně, 28,5% (35) jednou nebo dvakrát za týden a 24,4% (30) respondentů i třikrát 
nebo víckrát za týden. Může to způsobit třeba stres nebo nervozita spojená se školou, 
protože výzkum byl prováděn ve zkouškovém období, často jsou to také různé 
myšlenky, které se člověku honí v hlavě. Dalším častým rušivým elementem bylo 
přílišné horko, které vykazovala otázka č. 5g (155 bodů). To ovšem může být ovlivněno 
tím, že výzkum byl prováděn na začátku června a respondenti měli uvádět potíže za 
poslední měsíc, tedy za měsíc květen, ve kterém už teploty dosahovaly i letních 
hodnot.  

Co se týká subjektivní kvality spánku, většina respondentů, tedy 83,7% ji 
hodnotila jako velmi nebo docela dobrou. Jako velmi špatnou hodnotili svou kvalitu 
spánku pouze 2 respondenti. První respondent současně uvedl, že si myslí, že 
nekvalitní spánek způsobuje to, že se budí velmi brzy ráno a přes den mu hodiny 
spánku chybí a pociťuje to. Druhý respondent měl podobný důvod pro subjektivně 
prožívaný nekvalitní spánek, a to časté buzení během noci. 18 respondentů hodnotilo 
svou subjektivně prožívanou kvalitu spánku jako docela špatnou. Z otázky č. 13, kde 
studenti popisovali jak, a proč svůj spánek takto hodnotí, vyplynulo, že většinou se 
kvalita spánku odvíjí od období, ve kterém se zrovna jedinec nachází. Spousta 
respondentů uváděla, že na jejich spánek může mít vliv stres během zkouškového 
období nebo stres v práci, svou roli hrají i prázdniny nebo dovolená, dalším důvodem, 
který respondenti uváděli, byly i sny, o kterých pár respondentů uvedlo, že jich mají až 
příliš a přáli by si mít jich méně. Podle mého názoru se ale jedná spíše o sny 
s negativním obsahem, které mohou respondenty budit, protože sny jako takové by 
spánek rušit neměly, naopak by nám měly pomoct ve snu vypořádat se s každodenními 
strastmi. (Freud, 1994) 

Kvalitu spánku může také ovlivnit užívání různých léků, které mají pomoci k 
usnutí. Užívat léky by se mělo v co nejmenší míře, protože jak říká MUDr. Miroslav 
Moráň, mohou vliv na paměť, chování a myšlení, může se objevit závislost, mohou 
nastat rizika v graviditě, také v kombinaci s alkoholem nebo rizika v případě jejich 
vysazení, dále se může objevit rebound insomnie. (Moráň, 2011) Ve svém výzkumu 
jsem naštěstí zjistila, že 93,5%, tedy 115 respondentů nikdy během posledního měsíce 
neužilo léky na spaní (ať už na předpis nebo nikoli). Pouze dva respondenti uvedli, že 
užívají léky na spaní třikrát nebo víckrát za týden. Jedním z nich byl respondent, který 
svou kvalitu spánku uvedl jako docela dobrou, ale také zmínil, že během posledního 
měsíce nemůže dobře spát kvůli stresu. Druhým respondentem byl ten samý 
respondent, který předtím uvedl svou kvalitu spánku jako velmi špatnou z důvodu 
brzkého probouzení. To, že drtivá většina respondentů nebere žádné léky, může být 
také tím, že svůj spánek většinou hodnotí jako spíše kvalitní a téměř všichni usínají do 
30 minut, takže léky na spaní většinou nepotřebují. 
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Také jsem zjišťovala obtíže v denní činnosti. K tomu sloužila otázka č. 8 – „Jak 
často jste se během minulého měsíce cítil(a) ospalý (ospalá) při řízení auta, při jídle 
nebo při jiné společenské činnosti?“ a otázka č. 9 – „Jak těžké bylo pro vás během 
posledního měsíce udržet si dostatek elánu pro dokončení činnosti?“. Co se týká 
denních obtíží v důsledku ospalosti, nejvíce respondentů (49, 39,8%) zažívalo tyto 
obtíže jednou nebo dvakrát za týden, 26,0% (32) tyto obtíže mívalo méně než jednou 
týdně, 22% (27) je dokonce zažívalo třikrát nebo víckrát za týden, pouze 12,2% (15) 
tyto obtíže během posledního měsíce nikdy nezažilo. Je tedy patrné, že většina 
respondentů se za poslední měsíc při nějaké společenské činnosti cítila ospalá.  

Problémy udržet si dostatek elánu pro dokončení činnosti měla také většina 
respondentů. Pro 73,2% (90) respondentů bylo nepatrně nebo poněkud těžké udržet si 
dostatek elánu. 12 respondentů (9,8%) odpovědělo, že to pro ně bylo velmi těžké         
a pro 21 respondentů (17,1%) to naopak nebylo vůbec těžké.  

Možná by stálo za to ještě prozkoumat, o jakou společenskou nebo jinou 
činnost se jedná, co je to přesně za činnosti, u kterých mají respondenti potíže 
(ospalost, nedostatek elánu pro dokončení). Mohou to být totiž i činnosti fyzicky nebo 
psychicky náročné a kvalita spánku nemusí hrát významnou roli.  

Všechny tyto výše zmíněné dílčí komponenty sloužily také k tomu, aby se 
spočítalo celkové skóre PSQI, čímž se následně ukázala souhrnná kvalita spánku. Autoři 
Buysse a další (1989) prohlašují, že celkové skóre v rozmezí mezi 0-5 ukazuje dobrou 
kvalitu spánku. Naproti tomu hodnoty 6 a vyšší ukazují na špatnou kvalitu spánku a 
mohou poukazovat i na nějakou poruchu. (Buysse et al., 1989) Pro diagnostiku poruchy 
spánku by ovšem musela být provedena další klinická vyšetření. V mém výzkumu 
dobrou kvalitu spánku vykazovalo 55 respondentů, tedy 45%. Špatnou kvalitu spánku 
ovšem vykazovala více než polovina respondentů (68, 55%). Nejvyšší hodnota činila    
15 (1 respondent) a nejnižší byla 0 (1 respondent). Je tedy vidět, že ze zkoumaného 
vzorku má více osob spíše horší kvalitu spánku. Průměrná hodnota byla 6,1.  

Zjistili jsme tedy, že i když celkové PSQI ukazuje spíše na horší kvalitu spánku, 
většina respondentů svůj spánek hodnotí jako spíše kvalitní. K podobnému závěru 
došly i Hana a Oliva Řehulkovy. (2011) Jejich práce byla krátká, takže příliš 
nediskutovaly důvody, proč tomu tak je. V mém výzkumu se nejvyšší celkové PSQI 
skóre pohybovalo kolem 10, takže sice ukazovalo na horší spánkovou kvalitu, ale nedá 
se říci, že by to byly nějaké kritické výsledky, proto nejspíše respondenti svou kvalitu 
spánku i tak subjektivně pociťují jako spíše dobrou. 

Co se týká kvality spánku u mužů a žen, výsledky ukazují, že ženy mají spíše 
nekvalitní spánek, zatímco více zkoumaných mužů má spánek kvalitní. Avšak ve 
zkoumaném vzorku bylo pouze 34 mužů oproti 89 ženám. Tím pádem mohly být 
výsledky zkreslené. V dalším výzkumu by tedy mohla být porovnávána kvalita spánku    
u stejně velkého vzorku mužů i žen.  

Ohledně studujících/pracujících respondentů, výsledky ukázaly, že více 
studentů vysokých škol má spíše špatnou kvalitu spánku. To může být ovšem ovlivněno 
také dobou, kdy byl výzkum prováděn, protože bylo zrovna zkouškové období, které 
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kvalitě spánku rozhodně nepřispívá. Dalším důvodem může být například nekvalitní 

spánkový rytmus, který mladí lidé často mívají z důvodu různých dalších aktivit. Chodí 

spát v různou dobu a ze své vlastní zkušenosti vím, že si na vysoké škole mohou 

sestavit rozvrh podle sebe, který často bývá nepravidelný. Dalším důvodem může být 

dlouhé koukání do počítače, spousta lidí, co znám, zpracovává práce nebo se učí do 

školy většinou na počítači, což spánku také neprospívá. U pracujících to bylo tak půl na 
půl 51% (20) pracujících mělo dobrou kvalitu spánku a 49% (19) jich mělo špatnou 
kvalitu spánku.  

Jedním z hlavních cílů této práce bylo zmapovat, zda mají lidé povědomí o 
metodě elektrospánku. Z výsledků vyplynulo, že 97,6% (120) nikdy o této metodě 
neslyšelo. Pouze 3 respondenti o ní slyšeli, ovšem jeden z nich odpověděl, že už ani 
neví odkud. Další odpovědi byly od přítelkyně a z vysoké školy. Zároveň jsem se 
dozvěděla, že nikdy ze zkoumaných osob metodu elektrospánku nikdy nevyzkoušel.  

Považuji to za celkem překvapivé zjištění, i když je u nás elektrospánek téměř 
klinicky neprozkoumaná metoda, tak D. T. Dimitrov a N. D. Ralev (2015) ve své 
nedávné studii zmiňují, že vědci z Harvardu, kteří analyzovali všechnu literaturu, která 
se elektrospánku týká, dospěli k závěru, že elektrospánek je účinnou léčbou, při níž 
nebyly dosud zjištěny žádné nežádoucí účinky.  

Domnívám se tedy, že by nebylo od věci, dát lidem o elektrospánku trochu více 
vědět. Elektrospánek se nezabývá jen spánkovými poruchami, ale i dalšími 
psychiatrickými obtížemi, jako je třeba deprese a úzkost. Myslím si, že v této 
uspěchané době mnoho lidí některými z těchto obtíží trpí. A jak říká například P. Philip 
a další (1991) elektrospánek může představovat alternativu k lékům při zvládání 
insomnie. (Philip, 1991)  

Možná omezení mého výzkumu, která ho mohla ovlivnit, spočívají například na 
době, kdy byl výzkum prováděn, jak už jsem zmínila, dotazník respondenti vyplňovali za 
poslední měsíc, tedy za měsíc květen. Jelikož téměř dvě třetiny respondentů tvořili 
vysokoškolští studenti, mohl být jejich spánek ovlivněn stresem ze zkoušek, protože 
výzkum probíhal v době zkouškového období. Možná by to tedy chtělo udělat podobný 
výzkum v jiném období, třeba v polovině semestru. Oproti vysokoškolským studentům 
byl vzorek pracujících relativně malý, to také mohlo zkreslit výsledky. Příště bych se 
tedy mohla zaměřit buď pouze na studenty vysokých škol nebo pouze na pracující nebo 
mít stejný vzorek jak studentů, tak pracujících. 

Dalším možným limitem, co se týká doby výzkumu, může být relativně teplé 
počasí v měsíci květen, které mohlo hrát roli při vyplňování otázek na narušení spánku 
způsobené přílišným teplem. Teplo mohlo zapříčinit i častější probouzení. Dalším 
aspektem je i světlo, které v tomto měsíci bývá už celkem brzy ráno a naopak stmívá se 
až pozdě večer. Toto světlo mohlo způsobit dřívější vstávání i pozdější ulehání do 
postele. Přece jenom ve tmě a chladnější místnosti se spí lépe.  

Z výsledků vyšlo najevo, že ženy mají spíše horší kvalitu spánku. To také mohlo 
být ale zkreslující, jelikož vzorek mužů byl oproti ženám opět malý. Vzorek tvořily 
téměř tři čtvrtiny žen a pouze jedna čtvrtina mužů.  
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Co se týká celého vzorku, byl celkem malý, proto je jeho reprezentativnost nižší.  

Ohledně otázek na povědomí o metodě elektrospánku, jak jsem zmínila 
v teoretické části, jediné místo v České republice, kde tuto metodu poskytují je 
v lázních v Jeseníku. Domnívám se tedy, že kdybych jako výzkumný vzorek vybrala 
obyvatele Jeseníku nebo jeho okolí, o této metodě by určitě věděli mnohem více. Další 
výzkum by se tedy mohl zaměřit pouze na obyvatele Jeseníku nebo spíše na klienty 
lázní Jeseník, kteří třeba touto metodou prošli, aby se tato metoda dostala více do 
povědomí lidí. Určitě si ale myslím, že je škoda, že o této metodě není moc slyšet. 
Chtělo by to třeba více publikovat, provést více výzkumů u nás.  

Co se týká PSQI dotazníku, měl jeden respondent takovou malou připomínku, 
že by do výběru mezi možnosti „nikdy během posledního měsíce“ a „méně než jednou 
týdně“ přidal klidně ještě odpověď „méně než jednou za měsíc“, protože u některých 
otázek by mu tato odpověď přišla vhodnější.  
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Závěr 

 Hlavní cílem této bakalářské práce bylo zjištění a prozkoumání kvality spánku a 
zmapování toho, zda mají lidé nějaké povědomí o metodě elektrospánku. Jelikož se 
jedná o metodu, která pomáhá léčit mimo jiné i poruchy spánku bylo pro mě středem 
zájmu zjistit, zda vzorek vykazuje spíše dobrou kvalitu spánku nebo špatnou kvalitu 
spánku, která může poukazovat na nějakou poruchu. Výzkum probíhal formou 
dotazníkového šetření, kdy byl použit standardizovaný Pittsburský index kvality spánku 
doplněný o otázky na věk, pohlaví, popis subjektivního prožívání spánku, studium/práci 
a povědomí o metodě elektrospánku. Výzkumného šetření se zúčastnilo 123 
respondentů (89 žen a 34 mužů) ve věkovém rozpětí 20-30 let.  

Hlavní cíle byly rozpracovány na dílčí cíle. Jednalo se o zjištění latence usnutí, 
celkové délky spánku, spánkové efektivity, narušení spánku, subjektivní kvality spánku, 
užívání léků na spaní, obtíží při denní činnosti a o získání celkového PSQI skóre. Dále 
v jaké souvislosti respondenti slyšeli o metodě elektrospánku a chtěla jsem zjistit, zda ji 
vyzkoušeli a byli s ní spíše spokojeni nebo nespokojeni. 

Z výsledků vyplynulo, že většina respondentů nemá problém s usínáním, většina 
uvádí optimální délku spánku, u většiny z respondentů je spánek velmi efektivní, 
nejčastěji bývali během posledního měsíce ve spánku rušeni častým probuzením v noci 
nebo brzy ráno a přílišným horkem. Subjektivní kvalitu spánku hodnotila většina 
respondentů jako velmi a docela dobrou. Co se týká užívání léků na spaní, výzkum 
ukázal pozitivní výsledky a to, že téměř většina respondentů žádné léky na spaní 
neužívá. Ovšem ohledně obtíží v denní činnosti, i když většina respondentů uváděla 
svou kvalitu spánku jako spíše kvalitní, skoro všichni nějakými obtížemi v denní činnosti 
trpí. Ať se jedná o obtíže u činností v důsledku ospalosti, nebo o obtíže v udržení si 
dostatečného elánu pro dokončení činnosti. Celkové PSQI skóre ukázalo, spíše špatnou 
kvalitu u více než poloviny respondentů, i když ji většina z nich subjektivně vnímala 
jako dobrou. Také se ukázalo, že ke špatné kvalitě spánku mají blíže ženy než muži.      
A špatnou kvalitou spánku také trpí více vysokoškolských studentů.  

Druhým hlavním cílem bylo zmapovat povědomí o elektrospánku. Ve svém 
výzkumu jsem došla k překvapivým závěrům, že téměř nikdo o metodě elektrospánku 
nikdy neslyšel a ani jeden respondent tuto metodu nikdy nevyzkoušel.  

V příštích studiích by bylo vhodné udělat výzkum u osob, které tuto metodu 
vyzkoušeli a zjistit, jak s ní byli spokojeni, aby se metoda dostala více do povědomí lidí, 
protože se zdá, že je účinnou metodou při léčbě spánkových poruch, ale i například 
úzkosti a deprese. Zároveň může být výbornou alternativou k užívání léků, které 
mohou mít neblahý vliv na paměť, chování a myšlení a může se u nich projevit 
závislost. I když v mém výzkumu se užívání léků neukázalo jako metoda při řešení 
spánkových obtíží.  
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Souhrn a klíčová slova 

Hlavním cílem této bakalářské práce na téma Spánek, jeho poruchy a terapie - 
přiblížení metody elektrospánku bylo pomocí PSQI zjistit celkovou kvalitu spánku a její 
dílčí komponenty a zmapovat povědomí o metodě elektrospánku, která pomáhá 
poruchy spánku léčit.  

Teoretická část je zaměřena na spánek, jeho definici a procesy, které ho 
provází. Dále na různé poruchy spánku a možnosti jejich vyšetření a terapie. Poslední 
část teoretické části je věnována elektrospánku jako metodě při léčbě spánkových 
poruch. V této části jsou zmíněny i některé výzkumy, které se kvalitou spánku a 
metodou elektrospánku zabývaly. 

Praktická část - dotazníkové šetření zjišťuje latenci usnutí, celkovou délku 
spánku, spánkovou efektivitu, narušení spánku, subjektivní kvalitu spánku, užívání léků 
na spaní, obtíže při denní činnosti a souhrnnou kvalitu spánku, pomocí celkového PSQI 
skóre, dále mapuje povědomí o elektrospánku. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 
123 respondentů ve věku od 20 do 30 let. Dobrou kvalitu spánku vykazovalo 55 
respondentů, tedy 45%, oproti tomu u 55%, tedy 68 respondentů byla na základě PSQI 
zjištěna špatná kvalita spánku. Vzhledem k latenci usnutí, byla u 10% zjištěna 
nespavost, to znamená, že zmínění respondenti usínali déle než 30 minut.  

Co se týká povědomí o elektrospánku, téměř nikdo o této metodě nemá tušení. 
Pouze 2,4% respondentů o této metodě někdy slyšeli. Domnívám se, že by stálo za to, 
to změnit.  

Závěrem lze říci, že i když PSQI ukázal, že většina respondentů má špatnou 
kvalitu spánku, mnoho z nich ji za špatnou nepovažuje. Ovšem kdyby se to zhoršovalo 
a objevila se u nich některá ze spánkových poruch, asi by je nenapadlo léčit ji pomocí 
metody elektrospánku, která tyto poruchy léčí (obzvláště insomnii).  

 

 

Klíčová slova: spánek, poruchy spánku, insomnie, kvalita spánku, PSQI, elektrospánek  
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Summary and key words  

The main aim of this bachelor thesis on theme Sleep, its disorders and therapy - 
approach to a method of electrosleep was to determine, through a questionnaire PSQI, 
total quality of sleep and its subcomponents and maps the knowledgements of the 
electrosleep therapy, which helps to treat sleep disorders.  

The theoretical part focuses on the sleep in common, its definition and 
processes, which it is accompanied by. Then it is focuses on various sleep disorders and 
on its examination and therapy. The last part of the theoretical part focuses on 
electrosleep as a method of a treatment of sleep disorders. Some of the surveys of 
sleep quality and electrosleep method are presented in this part. 

The practical part – questionnaire survey determine sleep latency, sleep 
duration, habitual sleep efficiency, sleep disturbances, subjective sleep quality, use of 
sleeping medications, daytime dysfunction and total sleep quality. Total PSQI score 
was used for determine total sleep quality. Then it maps the knowledgements of the 
electrosleep therapy. The questionnaire survey is comprised of 123 respondents –    
20-30 years old. It was proved that 55 respondents (45%) have a good sleep quality. On 
the other hand 68 respondents (55%) have a bad sleep quality. It was proved (by sleep 
latency) that 10% of respondents have an insomnia, because their sleep latency is 
more than 30 minutes.  

What about the knowledgements of the electrosleep therapy? Almost nobody 
have any knowledgements of the electrosleep therapy. Only 2,4% of respondents have 
some knowledgements of this therapy. I think that it is good idea to change it.  

Finally, PSQI showed that majority of the respondents have bad sleep quality, 
but most of them said that their sleep quality is good. But problem is when some of 
these sleep disorders will appear. Because none of them this therapy don´t know.  

 

 

Key words: sleep, sleep disorders, insomnia, sleep quality, PSQI electrosleep 
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Příloha 1 – Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) – the original version 

  AM 

 Subject’s   Initials    ID#     Date      Time        PM 

 

PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX 

INSTRUCTIONS:  

The following questions relate to your usual sleep habits during the past month only. 

Your answers should indicate the most accurate reply for the majority of days and 

nights in the past month. Please answer all questions. 

1. During the past month, what time have you usually gone to bed at night? 

BED TIME ___________ 

 

 2. During the past month, how long (in minutes) has it usually taken you to fall asleep 

each night?  

NUMBER OF MINUTES ___________ 

 

3. During the past month, what time have you usually gotten up in the morning? 

GETTING UP TIME ___________  

 

4. During the past month, how many hours of actual sleep did you get at night? 

(This may be different than the number of hours you spent in bed.)  

HOURS OF SLEEP PER NIGHT ___________  

 

 

 

For each of the remaining questions, check the one best response. Please answer all 

questions.  
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5. During the past month, how often have you had trouble sleeping because you . . . 

 a) Cannot get to sleep within 30 minutes  

 

Not during the       Less than                 Once or twice    Three or more past 

month_____    once a week_____    a week_____   times a week_____  

 

b) Wake up in the middle of the night or early morning 

 

 Not during the   Less than     Once or twice   Three or more past 

month_____    once a week_____   a week_____   times a week_____  

 

c) Have to get up to use the bathroom  

 

Not during the   Less than     Once or twice   Three or more past 

month_____    once a week_____   a week_____   times a week_____ 

 

d) Cannot breathe comfortably  

 

Not during the   Less than     Once or twice   Three or more past 

month_____  once a week_____   a week_____    times a week_____  

 

e) Cough or snore loudly  

 

Not during the  Less than     Once or twice   Three or more past 

month_____    once a week_____   a week_____   times a week_____  

 

f) Feel too cold  

 

Not during the   Less than     Once or twice   Three or more past 

month_____   once a week_____   a week_____    times a week_____  
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g) Feel too hot 

 

 Not during the   Less than     Once or twice   Three or more past 

month_____   once a week_____   a week_____    times a week_____  

 

 

h) Had bad dreams  

 

Not during the   Less than     Once or twice    Three or more past 

month_____    once a week_____   a week_____    times a week_____ 

 

 i) Have pain  

 

Not during the   Less than     Once or twice   Three or more past 

month_____    once a week_____   a week_____   times a week_____  

 

j) Other reason(s), please describe                           

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

How often during the past month have you had trouble sleeping because of this?  

 

Not during the   Less than     Once or twice    Three or more past 

month_____    once a week_____   a week_____   times a week_____ 

 

5. During the past month, how would you rate your sleep quality overall?  

 

Very good ___________  

Fairly good ___________  

Fairly bad ___________  

Very bad ___________ 
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6. During the past month, how often have you taken medicine to help you sleep 

(prescribed or "over the counter")?  

 

Not during the   Less than     Once or twice   Three or more past 

month_____    once a week_____   a week_____    times a week_____  

 

7. During the past month, how often have you had trouble staying awake while 

driving, eating meals, or engaging in social activity?  

 

Not during the   Less than     Once or twice    Three or more past 

month_____    once a week_____   a week_____   times a week_____ 

  

8. During the past month, how much of a problem has it been for you to keep up 

enough enthusiasm to get things done?  

 

No problem at all   __________  

Only a very slight problem  __________  

Somewhat of a problem  __________  

A very big problem   __________ 

 

 

 

 

 

 

© 1989, University of Pittsburgh. All rights reserved. Developed by Buysse,D.J., Reynolds,C.F., 
Monk,T.H., Berman,S.R., and Kupfer,D.J. of the University of Pittsburgh using National Institute 
of Mental Health Funding. 
 
Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ: Psychiatry Research, 28:193-213, 
1989 
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Příloha 2 - Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) – Czech version 

Iniciály pacienta ______Identifikační číslo ______ Datum ______ Čas ______ 
 
 
 

DOTAZNÍK PITTSBURGHSKÉ UNIVERSITY O KVALITĚ SPÁNKU 
(Czech version of the Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI) 

 
 

POKYNY: 

Následující otázky se týkají vašich obvyklých spánkových návyků pouze během 
posledního měsíce (posledních 30 dnů). Ve svých odpovědích byste měli označit ten 
stav, který co nejpřesněji vystihuje většinu dní a nocí v minulém měsíci. Prosím, 
odpovězte na všechny otázky. 

 
 
 

1. V kolik hodin jste obvykle během posledního měsíce večer ulehl(a) do postele? 
 

ČAS ULEHNUTÍ DO POSTELE ___________ 
 

2. Jak dlouho (v minutách) vám obvykle každý večer během posledního měsíce 
trvalo, než jste usnul(a)? 
 

POČET MINUT ___________ 
 

3. V kolik hodin jste obvykle během posledního měsíce ráno vstával(a) z postele? 
 

ČAS VSTÁVÁNÍ ___________ 
 

4. Kolik hodin za noc jste minulý měsíc obvykle opravdu spal(a)? (To se může lišit 
od počtu hodin strávených v posteli.) 
 
OBVYKLÝ POČET HODIN SPÁNKU ZA JEDNU NOC ___________ 
 
 
 
 

U každé ze zbývajících otázek označte jednu nejvhodnější odpověď. Odpovězte, prosím, 
na všechny otázky. 
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5. Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, protože . 
. . 
 
 

a) jste nemohl(a) usnout do 30 minut 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za týden_____ 

 
 

b) jste se vzbudil(a) uprostřed noci nebo brzy ráno 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

c) jste musel(a) vstát a jít na záchod 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

d) jste nemohl(a) dobře dýchat 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 
 
 

e) jste hlasitě kašlal(a) nebo chrápal(a) 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

f) vám bylo příliš chladno 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

g) vám bylo příliš horko 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 
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h) jste měl(a) špatné sny 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 
 

i) jste měl(a) bolesti 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

j) jiné důvody; prosím, popište 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Jak často jste kvůli těmto jiným důvodům měl(a) během posledního měsíce problémy 
se spánkem? 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

6. Jak byste celkově ohodnotil(a) kvalitu svého spánku během posledního měsíce? 
 

Velmi dobrá ____________ 
Docela dobrá ____________ 
Docela špatná ____________ 
Velmi špatná ____________ 
 
 

7. Kolikrát jste během posledního měsíce užil(a) léky nebo jiné přípravky, které 
vám pomáhají usnout a spát (na lékařský předpis nebo bez předpisu)? 

 
Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

8. Jak často jste se během minulého měsíce cítil(a) ospalý (ospalá) při řízení auta, 
při jídle nebo při jiné společenské činnosti? 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 



83 
 

9. Jak těžké bylo pro vás během posledního měsíce udržet si dostatek elánu pro 
dokončení činností? 
 

Vůbec to nebylo těžké    ________ 
Jen nepatrně těžké     ________ 
Poněkud těžké     ________ 
Velmi těžké      ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This form may only be used for non-commercial education and research purposes. If you would like to 

use this instrument for commercial purposes or for commercially sponsored research, please contact 

the Office of Technology Management at the University of Pittsburgh at 412-648-2206 for licensing 

information. 

 

Contact MAPI Research Trust for information on translated versions. (E-mail: contact@mapi-trust.org   – 

Internet: www.mapi-trust.org). 

 
© 1989 ,University of Pittsburgh. All rights reserved. Developed by Buysse,D.J., Reynolds,C.F., 

Monk,T.H., 

Berman,S.R., and Kupfer,D.J. of the University of Pittsburgh using National Institute of Mental Health 

Funding. 

 
Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ: Psychiatry Research, 28:193-213, 19 

 

mailto:contact@mapi-trust.org
http://www.mapi-trust.org/
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Příloha č. 3 – Metodika k PSQI v českém jazyce 

 

Vyhodnocení PSQI: 

 

PSQI obsahuje 19 subjektivně hodnocených otázek a 5 otázek, na které odpovídá 

spolunocležník, pokud je k dispozici. Do celkového hodnocení se započítávají pouze 

subjektivně zodpovězené otázky.  

 

Komponenta 1: Subjektivní kvalita spánku 

Otázka 6: 

 

Odpověď   Hodnota   

„Velmi dobrá“ = 0   

„Dosti dobrá“ = 1   

„Dosti špatná“ = 2   

„Velmi špatná“ = 3  

Komponenta 1:  _____ 
   

 

 

Komponenta 2: Spánková latence 

 
1. Otázka 2: 

 

Odpověď  Hodnota   

≤ 15 = 0   

16-30 = 1   

31-60 = 2   

> 60 = 3  

         Otázka 2:  _____    
 
2. Otázka 5a: 

 

Odpověď  Hodnota   

Vůbec = 0   

Méně než 1x týdně = 1   

1x –2x = 2   

3x nebo vícekrát = 3  

         Otázka 5a:  _____    
 
3. Součet hodnot – otázka 2 a otázka 5a 
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Součet 2 + 5a  Hodnota   

0 = 0   

1-2 = 1   

3-4 = 2   

5-6 = 3  

         Komponenta 2:  _____ 
   

  

 

Komponenta 3: Doba trvání spánku 

Otázka 4: 

 

Odpověď  Hodnota   

≥  7h = 0   

6-7h = 1   

5-6h = 2   

< 5h = 3  

Komponenta 3:  _____ 
   

 

 

Komponenta 4: Spánková efektivita 

 
1. Otázka 4 – doba trvání spánku (v hodinách): ______h 

 

2. Výpočet doby strávené v lůžku: 
 
                                                                       Doba vstávání (otázka 3): ______ 
                                                                         
                                                                    Doba uléhání (otázka 1): ______      
 
                                                                    Počet hodin strávených v lůžku: ______h      
 
3. Výpočet spánkové efektivity: 

     (doba trvání spánku v h)/( počet hodin strávených v lůžku) x 100 = spánková 

efektivita 

 

                 (______/______) x 100 =  ______% 

 

4. Otázka 4 - zhodnocení 

 

Spánková efektivita 

% 

 Hodnota   

≥ 85 = 0   

75 – 84 = 1   

65 – 74 = 2   

< 65 = 3  

         Komponenta 4:  _____ 
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Komponenta 5: Poruchy spánku 

 
1. Otázka 5b-5j: 

 

Odpověď  Hodnota   

Vůbec = 0   

Méně než 1x týdně = 1   

1x – 2x = 2   

3x nebo vícekrát = 3   

     
 
2. Součet hodnot odpovědí otázek 5b-5j: 
   
                                                                                       5b: ____ 
 
                                                                                       5c: ____ 
 
                                                                                       5d: ____ 
 
                                                                                       5e: ____ 
 
                                                                                       5f:  ____ 
 
                                                                                       5g: ____ 
 
                                                                                       5h: ____ 
 
                                                                                       5i:  ____ 
 
                                                                                       5j:  ____ 
                                                                                                               
                                                                              Součet: ____ 
 
 

Součet otázek 5b-5j  Hodnota   

0 = 0   

1 - 9 = 1   

10 - 18  = 2   

19 - 27 = 3  

         Komponenta 5:  _____ 
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Komponenta 6: Usus hypnotik 

Otázka 7: 

 

Odpověď  Hodnota   

Vůbec = 0   

Méně než 1x týdně = 1   

1x – 2x = 2   

3x nebo vícekrát = 3  

Komponenta 6:  _____    

 

 

Komponenta 7: Nadměrná denní spavost 

 
1. Otázka 8: 

Odpověď  Hodnota   

Vůbec = 0   

Méně než 1x týdně = 1   

1x – 2x = 2   

3x nebo vícekrát = 3  

         Otázka 8:  _____    
 
2. Otázka 9: 

Odpověď  Hodnota   

Žádný problém = 0   

Mírné problémy = 1   

Dosti problematické = 2   

Velké problémy = 3  

         Otázka 9:  _____    
 
3. Součet hodnot – otázka 8 a otázka 9: 

 

Součet 8 + 9  Hodnota   

0 = 0   

1-2 = 1   

3-4 = 2   

5-6 = 3  

         Komponenta 7:  _____ 
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Upozornění: Otázka 10 se nezapočítává do kvantitativního hodnocení  

 

Celková hodnota PSQI 

Součet všech sedmi komponent = celková hodnota 

 

Komponenta Hodnota  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Subjektivní kvalita 

spánku 

 

2. Spánková latence  

3. Doba trvání spánku  

4. Spánková efektivita  

5. Poruchy spánku  

6. Usus hypnotik  

7. Denní únava  
 

                   Součet:  _______ 
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Příloha č. 4 – Dotazník o kvalitě spánku a povědomí o metodě elektrospánku 

Vážení respondenti, jmenuji se Tereza Mizerová a studuji na Karlově univerzitě v 

Praze, obor Studium humanitní vzdělanosti. Tento dotazník je součástí mé bakalářské 

práce na téma: Spánek, jeho poruchy a terapie - přiblížení metody elektrospánku. 

Zaškrtněte, prosím, pouze jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je 

anonymní a získaná data budou použita pouze pro účely mé bakalářské práce. Děkuji    

za Váš čas. 

Tereza Mizerová 

Následující otázky se týkají Vašich obvyklých spánkových návyků pouze během 

posledního měsíce (posledních 30 dnů). Ve svých odpovědích byste měli označit ten 

stav, který co nejpřesněji vystihuje většinu dní a nocí v minulém měsíci. Prosím, 

odpovězte na všechny otázky. 

 

1. V kolik hodin jste obvykle během posledního měsíce večer ulehl(a) do 
postele? 

 
ČAS ULEHNUTÍ DO POSTELE ___________ 
 

2. Jak dlouho (v minutách) vám obvykle každý večer během posledního měsíce 
trvalo, než jste usnul(a)? 

 
POČET MINUT ___________ 
 

3. V kolik hodin jste obvykle během posledního měsíce ráno vstával(a) z 
postele? 

 
ČAS VSTÁVÁNÍ ___________ 
 

4. Kolik hodin za noc jste minulý měsíc obvykle opravdu spal(a)? (To se může 
lišit od počtu hodin strávených v posteli.) 

 
OBVYKLÝ POČET HODIN SPÁNKU ZA JEDNU NOC ___________ 
 
 

 
U každé ze zbývajících otázek označte jednu nejvhodnější odpověď. Odpovězte, prosím, 
na všechny otázky. 
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5. Jak často jste během posledního měsíce měl(a) problémy se spánkem, 
protože . . . 

 
 
a)  jste nemohl(a) usnout do 30 minut 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za týden_____ 

 
 

b) jste se vzbudil(a) uprostřed noci nebo brzy ráno 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

c) jste musel(a) vstát a jít na záchod 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

d) jste nemohl(a) dobře dýchat 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 
 

e) jste hlasitě kašlal(a) nebo chrápal(a) 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

f) vám bylo příliš chladno 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

g) vám bylo příliš horko 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 
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h) jste měl(a) špatné sny 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 
 
 

i) jste měl(a) bolesti 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

j) jiné důvody; prosím, popište 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Jak často jste kvůli těmto jiným důvodům měl(a) během posledního měsíce problémy 
se spánkem? 
 

Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 

6. Jak byste celkově ohodnotil(a) kvalitu svého spánku během posledního 
měsíce? 

 
Velmi dobrá ____________ 
Docela dobrá ____________ 
Docela špatná ____________ 
Velmi špatná ____________ 
 
 
 

7. Kolikrát jste během posledního měsíce užil(a) léky nebo jiné přípravky, které 
vám pomáhají usnout a spát (na lékařský předpis nebo bez předpisu)? 

 
Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 
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8. Jak často jste se během minulého měsíce cítil(a) ospalý (ospalá) při řízení 
auta, při jídle nebo při jiné společenské činnosti? 

 
Nikdy během       Méně než       Jednou nebo            Třikrát nebo 
posledního měsíce_____ jednou týdně_____dvakrát za týden_____víckrát za  týden_____ 

 
 
 
 

9. Jak těžké bylo pro vás během posledního měsíce udržet si dostatek elánu 
pro dokončení činností? 

 
Vůbec to nebylo těžké    ________ 
Jen nepatrně těžké     ________ 
Poněkud těžké     ________ 
Velmi těžké      ________ 

 

 

Následující otázky se týkají Vašeho věku, pohlaví, studia/práce a povědomí o elektrospánku. 

Prosím, odpovězte na každou otázku. 

 

10. Jaké je vaše pohlaví: 

Žena  _______ 

Muž    _______ 

 

 

11. Jaký je vás věk: 
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12. Studujete/pracujete? 

 

Studuji na střední škole   ____________ 

Studuji na vysoké škole  ____________ 

Pracuji     ____________ 

Jiná, uveďte __________________ 

 

 

13. Myslíte si, že Váš spánek je spíše kvalitní nebo spíše nekvalitní? (popište) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

14. Slyšeli jste někdy o metodě ELEKTROSPÁNKU? 

Ano  ___________ 

Ne  ___________ 

 

 

15. Pokud ano, v jaké souvislosti? Prosím, uveďte 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

16. Podstoupili jste někdy metodu – elektrospánek? 

Ano  ___________ 

Ne  ___________ 
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17. Pokud ano, jak jste byli s metodou spokojeni? 

 

Velice spokojen/a  ___________ 

Docela spokojen/a  ___________ 

Spíše nespokojen/a  ___________ 

Vůbec nespokojen/a  ___________ 

 

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas. 
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