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Úvod 
 

Spánek je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Málokdo si však 

uvědomuje jeho důležitou roli jak pro tělesnou, tak pro duševní pohodu. Dobrý spánek 

totiž ovlivňuje nejenom naší náladu, ale i zdraví. V dnešní hektické době je spánek často 

opomíjen, o čemž svědčí i fakt, že zdravý spánek, který přináší pocit svěžesti, si dopřává 

pouze jedna pětina světové populace (Izdikowski, 2012). Spánku, jeho stadiím, metodám 

zkoumání spánku a významu je věnována první kapitola této práce. 

Nebývá náhodou, že se o spánek a jeho důležitost začínáme zajímat až v době, kdy 

s ním nastanou nějaké potíže. Spát dobře je relativní pojem, protože potřeba spánku je pro 

každého člověka individuální. Důležité je, aby se člověk po probuzení cítil odpočatě a 

svěže, neusínal během dne nebo nebyl například podrážděný. V momentě, kdy se problémy 

se spánkem začnou projevovat dlouhodobě a opakovaně i na naší aktivitě během dne nebo 

například změnami v chování, je nutné začít tyto problémy řešit (Plháková, 2013). Jednat 

se může o jednu z mnoha poruch spánku, kterými se zabývá druhá kapitola této práce. 

Dozvědět bychom se v ní měli více o klasifikaci spánkových poruch, ale také o metodách 

jejich diagnostiky. 

Ve světě plném moderních komunikačních a informačních technologií nejen že 

zapomínáme, jak důležitý pro nás spánek je. Zapomínáme často také na to, že i tyto 

technologie mohou na náš spánek a celkově na naše zdraví mít nějaký vliv a že i jejich 

používání by mělo podléhat určitým pravidlům. Díky moderním technologiím je zde 

množství vzrůstajících faktorů, které mohou vitální funkci spánku snížit a mít za vinu i 

jeho nízkou kvalitu. Rozdíly v kvalitě a kvantitě spánku jsou spojeny se zhoršenou funkcí 

paměti, se zhoršenou koncentrací, ale také ovlivňují konsolidaci paměti, rozhodování, 

kritické myšlení a učení (Cain a Gradisar, 2010). Jak se zvyšuje čas, který trávíme 

používáním elektronických zařízení, zvyšují se také jejich účinky na naše tělo. Proběhlo 

množství studií zkoumajících faktory, které mohou vést k problémům se spánkem a 

vzrůstající koncentrací vztahu mezi spánkem a používáním elektronických zařízení 

(Lavender, 2016). 

Termínem elektronické zařízení se rozumějí všechna zařízení, jejichž funkce závisí 

na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli. V této práci se budeme zabývat 

především moderními zařízeními, které se staly běžnou součástí života většiny z nás. Do 

této kategorie spadají především televize, počítače, tablety a chytré mobilní telefony. 



8 

 

Zájmem této práce však není princip jejich fungování, ale to, jaký mají vliv na lidský 

spánek. Vliv elektronických zařízení na lidský spánek je poměrně nové téma, které se 

dostává do středu zájmu postupně s tím, jak tato elektronická zařízení získávají na oblibě. 

Obrazovky moderních elektronických zařízení vyzařují světlo v modrém spektru, které má 

přímý vliv na lidský spánek. Ovlivňuje sekreci hormonu melatoninu, který řídí cirkadiánní 

systém těla. Večerní světlo, které obsahuje světlo v modrém spektru, narušuje tělesný 

cirkadiánní rytmus člověka neboli jeho vnitřní hodiny. Tyto zásahy narušují jak lidský 

cyklus bdění, tak kvalitu spánku (Chellappa et al., 2013). Významu světla pro lidský 

organismus, vlivu modrého světla na spánek, ale i spánku vysokoškolských studentů a 

vlivu dalších aspektů na spánek je dedikována třetí kapitola této práce. 

V první části této bakalářské práce se zaměřuji na definování pojmů jako spánek 

nebo cirkadiánní rytmus a věnuji se v ní také významu spánku, poruchám spánku, 

metodám diagnostiky poruch spánku, vlivu elektronických zařízení na spánek, hormonu 

melatoninu, modrému světlu a vlivu dalších aspektů na spánek. 

 Druhá část je věnována empirickému výzkumu, kde se zabývám vlivem 

elektronických zařízení na spánek respondentek. Hlavním cílem je zjistit, zda večerní 

používání elektronických zařízení ovlivňuje kvalitu a délku jejich spánku. Vzhledem 

k odlišnostem ve spánku žen a mužů se výzkumu účastnily pouze ženy ve věku 20-30 let, 

které byly při výzkumu rozděleny do dvou skupin podle toho, zda před uložením se ke 

spánku sledují elektronická zařízení nebo ne. Respondentky nejdříve měřily svůj spánek 

pomocí mobilní aplikace Sleep as Android po dobu osmi dní, souběžně s tím si také vedly 

spánkové deníky. Poté jsem s nimi vedla předem připravený polostrukturovaný rozhovor, 

ve kterém jsem se jich nejdříve ptala na jejich užívání elektronických zařízení před 

uložením se ke spánku, případně na jiné aktivity, kterým se v této době věnují. Následně 

jsem pokládala obecné otázky, týkající se jejich spánku a spánkových návyků. Práce byla 

zpracována kvalitativní metodou, která poskytla dostatek prostoru pro interpretaci 

spánkových návyků a zamyšlením se nad využíváním moderních elektronických zařízení 

během večera. 

Téma této bakalářské práce jsem si vybrala z několika důvodů. Jedním z nich je 

můj obecný zájem o spánek, jeho stádia a poruchy. Druhým je touha dozvědět se víc o 

působení moderních elektronických zařízení na spánek, ale i na náš život obecně, protože 

sama jsem s těmito zařízeními každý den ve styku. 
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1. Spánek 
 

1.1 Definice spánku 
 

 Spánek je opakující se fyziologický stav, který lze charakterizovat sníženou reakcí 

na vnější podměty a také sníženou pohybovou aktivitou. Spánek je nezbytný pro 

regeneraci buněk lidského těla a je považován za aktivní děj. Je to přirozený stav 

bezvědomí, ze kterého můžeme být probuzeni různými druhy stimulace. Spánek má svou 

stavbu a strukturu. Je charakterizován stereotypní polohou těla, minimálním pohybem, 

sníženou reaktivitou na vnější podněty, sníženou tělesnou teplotou a relativně snadnou 

možností probuzení (Golbin et al., 2004). 

Dle Vašutové (2009) lze spánek charakterizovat jako „ rytmicky se vyskytující stav 

organizmu, charakterizovaný sníženou reaktivitou na vnější podněty, sníženou pohybovou 

aktivitou, typickými změnami aktivity mozku zjistitelnými elektroencefalografií a 

sníženou kognitivní činností“ (Vašutová, 2009). 

 Podle Dylevského je spánek důležitý pro zabezpečení fyziologické obnovy všech 

dějů organismu, zajišťuje životní a pracovní schopnost jednotlivých soustav, zejména pak 

centrální nervové soustavy. Pro mozek jsou periody spánku velmi důležité kvůli 

odpočinku, obnovení sil a zpracování informací získaných během období bdělosti 

(Dylevský, 1995). Nepřerušovaný spánek má vliv na lepší paměť a může zlepšovat 

soustředěnost při učení (Gaultney, 2010). 

 Jan Praško charakterizuje spánek jako stav snížené mentální i pohybové aktivity, 

který slouží k obnově psychických i fyzických sil a svoji kvalitou citlivě reaguje na 

fyziologické i patologické změny v organismu (Praško et al., 2004). 

 Spánek lze chápat jako útlum, který je rozšířen skoro po celé mozkové kůře. Není 

po ní rozšířen rovnoměrně, nicméně zasahuje i do nižších oblastí mozku. Aby lidé byli 

vůbec schopni usnout, musí docházet k přerušení přenosu vzruchů ze smyslových orgánů 

do mozkové kůry (Machová, 2008). Usínání podporuje i neurotransmiter serotonin, který 

tlumí mozkovou odezvu na senzorické vstupy. V bdělém stavu se jako vedlejší produkt 

spotřeby energie v buňkách lidského těla hromadí adenosin. Přispívá k ospalosti, tudíž 

podporuje spánek. Čím vyšší je při usínání jeho hladina, tím hlouběji člověk spí (Plháková, 

2013). 

 Je důležité říci, že spánek je aktivní a velmi složitý proces, při kterém se snižuje 

naše tělesná teplota i krevní tlak a aktivita některých lidských smyslů je během něj 
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přerušena. Dá se tedy říct, že při spaní přejde naše tělo do jiného režimu (Praško, 2004; 

Idzikowski, 2012). 

 Délka lidského spánku je individuální, každému vyhovuje něco jiného. Osoby se 

dají dělit na krátce spící, kterým stačí k pocitu odpočatí méně než pět a půl hodiny spánku 

denně a dlouze spící, kteří spí i více než devět hodin denně. Obecně se za optimální délku 

spánku považuje šest až osm hodin (Prusiński, 1993). 

 Velmi významným faktorem spánku je jeho kvalita. Pozorovat můžeme subjektivní 

aspekty jako je pocit svěžesti po probuzení nebo hloubka spánku, ale také objektivnější 

aspekty, kterými jsou například délka usínání, počet probuzení během spánku nebo jeho 

celková délka. Špatná kvalita spánku je obyčejně důležitým ukazatelem mnoha 

spánkových, ale i zdravotních a psychických nemocí (Buysse et al., 1989). Kvalitu spánku 

ovlivňuje mnoho aspektů, jako jsou například strava a pitný režim, užívání léků, drog a 

alkoholu, kouření, zimní a letní čas, věk, pohlaví, stres, volba lůžka, uspořádání ložnice a v 

neposlední řadě také elektronická zařízení. 

 

1.1.1 Cirkadiánní rytmus 

 

 Cirkadiánní rytmus jsou jakési vnitřní hodiny, které hrají hlavní roli v řízení toho, 

kdy se nám chce spát a kdy vstávat. Opakuje se během něj cyklus bdění a cyklus spánku a 

procházíme jím každých 24 hodin. Je to vrozená tendence k pravidelným výkyvům 

fyziologické, behaviorální a psychické aktivity. Během cirkadiánního rytmu se odehrává 

velké množství fyziologických změn, mění se například hladina draslíku a cukru v krvi, 

projevuje se sekrece růstových hormonů a mění se naše tepová frekvence i náš tlak 

(Kassin, 2007). Jedním z vnitřních spánkových regulátorů cirkadiánního rytmu je hormon 

melatonin, který produkuje a vylučuje během noci epifýza. Pro lidský organismus je 

signálem pro produkci melatoninu stmívání. Proto mohou elektronická zařízení vyzařující 

světlo v modrém spektru, které narušuje vylučování melatoninu, ovlivňovat cirkadiánní 

rytmus, spánek a kognitivní výkonnost člověka (Šmotek et al., 2016).
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1.2 Stádia bdění a spánku 
 

1.2.1 Stavy bdění 
 

 Nerelaxovaná čilá bdělost je mentální stav, ve kterém se nachází úplně probuzený, 

tělesně či duševně aktivní jedinec. Naproti tomu relaxovaná bdělost je uvolněný stav mysli 

člověka, který vzniká při pohodlném sezení nebo ležení a při zavření očí. Provází také 

cvičení jógy, meditaci a další psychická cvičení, která jsou založená na vnitřní koncentraci. 

Konečnou fází relaxované bdělosti je ospalost (Plháková, 2013). 

 

1.2.2 Stádia spánku 

 

  Typický noční spánek sestává u dospělých lidí ze 4 až 6 alternujících cyklů NREM 

(non rapid eye movement) a REM (rapid eye movement) spánku v asi 90 minutových 

intervalech. Spánek u dospělých jedinců začíná usínáním, tedy stadiem 1 NREM spánku. 

Pro NREM spánek se vžilo synonymum synchronní spánek, protože při něm probíhá 

relaxace svalstva. Následuje stadium 2, 3 a 4. Stadia 3 a 4 jsou spánkem souhrnně 

označovaným jako delta spánek. Po skončení delta spánku se jedinec znovu vrací do stadia 

2. Tento cyklus postupného prohlubování a následného změlčování NREM spánku trvá 

přibližně 70 - 90 minut. Teprve potom přichází první etapa rychlých očních pohybů, tedy 

REM spánek, který trvá 5 až 10 minut a postupně se prodlužuje. REM spánek se označuje 

také jako paradoxní spánek a tento spánek slouží především k duševní relaxaci. Během 

jediné noci jedinec prožije přibližně čtyři cykly NREM spánku, které trvají 90 – 110 minut. 

Tyto cykly se střídají se čtyřmi až pěti REM fázemi, které tvoří zhruba 25% prospaného 

času. Jednotlivé NREM fáze se během noci zkracují a jsou stále povrchnější, oproti tomu 

REM fáze se postupně prodlužují. Ve třetím spánkovém cyklu se člověk navrací pouze do 

třetího stadia spánku a ve čtvrtém spánkovém cyklu se vrací pouze do druhého. Přechody 

mezi spánkem REM a NREM a mezi spánkem a bděním na sebe plynule navazují. 

(Idzikowski, 2012; Plháková, 2013). 
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Obr. 1 Elektrofyziologická aktivita v průběhu spánku (Atkinson et al., 2003) 

 

 

1.2.3 NREM spánek 

 

 Z hlediska tradiční klasifikace prochází jedinec po usnutí čtyřmi stadii NREM 

spánku. V novém manuálu pro skórování spánku, známém pod zkratkou AASM, bylo třetí 

a čtvrté stadium sloučeno do jediné fáze hlubokého spánku (Iber et al., 2007). První 

stádium je stádium usínání a lehkého spánku, provázejí ho nejdříve velké tělesné pohyby a 

změny polohy těla. Poté následuje prohloubené dýchání a pokles svalové aktivity. Někdy 

se také objevují výrazné svalové křeče provázené škubnutím celého těla. Na mentální 

úrovni bývají tyto křeče provázeny pocity padání (Fernald, 1997). Zdravý člověk usne v 

rozmezí od několika minut do půl hodiny. V této fázi jsou přítomny pomalé, valivé pohyby 

očí, snižuje se svalové napětí, zpomaluje se srdeční tep i dýchání. Člověk vzdáleně vnímá 

své okolí sluchem a je snadno probuditelný. První stadium trvá zhruba 10 minut, a pokud 

se v tomto stádiu probudíme, můžeme být přesvědčeni, že jsme vůbec nespali. Ve druhém 

stádiu dochází k dalšímu zpomalení činnosti mozku, oči se již nepohybují, klesá tělesná 

teplota i tepová frekvence (Šonka et al., 2007). Toto stádium trvá asi 20 minut. Hluboký 

spánek nastává ve třetím a čtvrtém stádiu, zhruba 20 minut od usnutí. Chybějí při něm oční 

pohyby, přetrvává nízký, ale trvalý tonus svalů brady. Pokračuje pokles srdeční a dechové 

frekvence. V těchto stádiích je již těžší člověka probudit. Jedná se o období spánku, kdy se 

tělo aktivně regeneruje (Nevšímalová et al., 2007). V tomto stadiu spánku se také u 

některých osob vyskytují noční děsy a náměsíčnictví (Šonka et al., 2007). 
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1.2.4 REM spánek 

 

 Po skončení delta spánku se jedinec vrací zpět do druhého stádia. Celý cyklus 

postupného prohlubování a následného změlčování NREM fáze obvykle trvá 70-90 minut. 

Teprve pak nastává druhé stádium spánku, tedy REM spánek, který se vyznačuje rychlými 

pohyby očí pod zavřenými víčky a právě podle tohoto jevu se fáze nazývá. Dochází při 

něm k fyziologickému rozbouření celého organismu. Srdeční tep i krevní tlak se stávají 

nepravidelnými, roste spotřeba kyslíku, zrychluje se dech, dochází k úbytku svalového 

napětí. Změny průtoku krve mohou vyvolat u mužů erekci a u žen prokrvení vaginální 

oblasti. V EEG záznamu se objeví rychlá elektrická aktivita, která je velmi podobná 

záznamu během bdělého stavu. Probudit člověka v REM fázi je obtížnější než v ostatních 

spánkových stádiích. Tato fáze je charakterizována přítomností výrazných snů, které se 

zdají být mimořádně živé. Mozek má zvýšenou spotřebu kyslíku, což dokazuje 

regenerativní funkci spánku pro centrální nervovou soustavu (Nevšímalová et al., 2007). 

Během poslední REM fáze, která trvá asi 30 minut, dochází ke spontánnímu probuzení 

(Fernald, 1997). 

 

1.3 Metody zkoumání stadií spánku 
 

Abychom mohli vědecky zkoumat spánek, musíme vědět, zda jedinec spí, nebo se 

nachází v bdělém stavu. Pasivní projevy spánku, jako jsou zavřené oči, minimální pohyby, 

pravidelné dýchání a nereagování na vnější podněty nejsou zcela spolehlivým ukazatelem 

spánku, protože se mohou objevit i u člověka, který jen odpočívá v bdělém stavu nebo leží 

v posteli a není schopný usnout (Plháková, 2013). 

Ke zjištění spánkových stavů se v dnešní době používá celá řada postupů, od 

náročných laboratorních vyšetření po psychologické testy, zaměřené na subjektivní 

prožívání různých aspektů spánku. Ráda bych zde uvedla dva typy vyšetření stádií spánku, 

polysomnografii a aktigrafii. 

 

1.3.1 Polysomnografie 

 

Polysomnografické vyšetření je považováno za spolehlivou metodu k rozlišení 

stavů spánku a bdění i jeho jednotlivých etap. Polysomnografický přístroj sestává 

z elektrod a čidel umístěných na hlavě a dalších částech těla sledované osoby, dále ze 

zesilovače a z počítače, který vyhodnocuje a archivuje. Většinou je stabilní součástí 
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spánkové laboratoře (Šonka et al., 2007). Výsledkem tohoto vyšetření jsou záznamy 

elektrické aktivity mozku, očních pohybů a svalového napětí. Během vyšetření se 

registruje také záznam srdeční činnosti, pohyby a zvuky při dýchání či periodické pohyby 

končetin (Lattová, 2011). 

 

1.3.2 Aktigrafie 

 

Aktigrafické vyšetření není tak časově a finančně náročné, jako polysomnografické 

vyšetření. Vyšetření se uskutečňuje pomocí aktigrafu, malého přístroje, který je podobný 

náramkovým hodinkám a sledovaný jedinec ho obvykle nosí na zápěstí nedominantní 

horní končetiny. Zařízení zaznamenává počet pohybů ruky v určitém časovém intervalu. 

Aby bylo možné zaznamenat délku a stabilitu spánku v pracovních i volných dnech, 

měření se obvykle provádí po dobu osmi dní (Lattová, 2011). 

 

1.4 Některé aspekty chování a prožívání v různých stádiích spánku 

 

Spánek provází značné snížení psychické i pohybové aktivity a dochází při něm 

k jakémusi „odpojení“ mozku a psychického dění od vnější reality. Napomáhá tomu i 

uspořádání vnějších podmínek. Člověku se nejlépe spí pod měkkou přikrývkou, ve spíše 

chladné, tiché a zatemněné místnosti (Plháková, 2013). 

 

1.4.1 Usínání 
 

Zhruba hodinu a půl před obvyklým ulehnutím do postele začíná člověk pociťovat 

únavu a zvyšuje se frekvence zívání. Zívání je stereotypní vrozené chování, které se 

vyskytuje u všech savců. Jeho bezprostředním efektem je zvýšení hladiny kyslíku v krvi 

(Zilli et al., 2008). Většina autorů se přiklání k názoru, že hlavní funkcí zívání je zvýšení 

mentální, případně i fyzické aktivace v době, kdy jsou lidé utlumení v důsledku nedostatku 

duševních či tělesných podnětů (Baenninger, 1997). Přirozeným stavem předcházejícím 

spánku je ospalost, která je někdy člověku příjemná a někdy naopak. Ospalý člověk je 

poněkud utlumený, reaguje pomalu a jeho pozornost je rozptýlená. Únava, vznikající 

v důsledku rodinného nebo pracovního stresu či zdravotních problémů, může být 

subjektivně nepříjemná a může vést k podrážděnosti nebo přecitlivělosti, které usínání dále 

znesnadňují (Plháková, 2013). 
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1.4.2 Spánek a probuzení 

 

Při spánku dochází k značnému snížení lucidity neboli jasnosti vědomí. Ve druhém 

stádiu NREM spánku člověk přechodně ztrácí schopnost uvědomovat si svou existenci. 

Sny prožíváme nejčastěji ve spánku REM a nejlépe si pamatujeme ty, které se nám zdály 

v poslední fázi REM spánku těsně před probuzením (Plháková, 2013).  

Ve spánku probíhají také nejrůznější druhy podvědomých aktivit, především 

zpracování zapamatovaných informací. Někteří lidé jsou tak schopni se spontánně probudit 

například těsně před zastávkou, kde chtějí vystupovat nebo se budí 10 minut před 

zazvoněním budíku. Disponují tedy zřejmě schopností záměrně se probudit v určitém čase. 

To nasvědčuje tomu, že je zde možnost volního řízení i v době, pro kterou je jinak typické 

oslabení volní kontroly (Born et al., 1999). 

Ve spánku nedochází ani k absolutnímu utlumení čití a vnímání. Například 

sluchový aparát je schopen při spánku rozlišovat mezi důležitými a nedůležitými podněty. 

Schopnost vnímat vnější i vnitřní podněty během spánku nepřímo potvrzuje, že jsou tyto 

podněty často začleněny do obsahů snů (Plháková, 2013). 

Práh probuzení závisí na intenzitě podnětu, jeho neobvyklosti a významu. 

Podstatnou roli při něm hraje doba, která uplynula od začátku nočního spánku a také 

stádium spánku, ve kterém se jedinec nachází. Práh probuzení se souběžně s trváním 

spánku snižuje a mění se v závislosti na věku (Rechtschaffen & Bergmann, 1995). 

Rozlišuje se také mezi aktivací (arousal) ve spánku a probuzením. Aktivací ve 

spánku je míněno přechodně zvýšení bdělosti, vyvolané vnějšími nebo vnitřními podněty. 

Jedinec zpravidla znovu usne, aniž by si přechodný nárůst bdělosti uvědomoval. Pokud se 

spánek definitivně přeruší, jedná se o probuzení. K častému přechodnému zvýšení bdělosti 

ve spánku dochází především u osob, které jsou v nočních hodinách vystavovány působení 

intenzivních podnětů (Halász et al., 2004). 

Ranní přechod do bdělého stavu je jednodušší pro „ranní ptáčata“, která se obvykle 

po probuzení cítí čilá a svěží. Naopak „noční sovy“ se při vynuceném vstávání probouzejí 

poměrně obtížně a během dopoledne mají špatnou náladu. Hodnocení kvality spánku je 

značně subjektivní. Někteří lidé, kteří si stěžují na svůj spánek nebo dokonce nespavost, 

nemusejí při polysomnografickém vyšetření prokazovat žádné odchylky od normy 

(Plháková, 2013). 
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1.5 Význam spánku 
 

 Spánek má velký funkční význam. Bohužel se ale jeho důležitost a nezbytnost 

projevuje až při jeho nedostatku (Kassin, 2007). Je jisté, že spánek má důležitou roli pro 

mozkový energetický metabolismus, imunitu a endokrinní řízení funkce organismu. Mezi 

nejdůležitější funkce spánku se řadí střádání metabolické energie (Nevšímalová et al., 

2007). 

 Je nezbytně nutný pro každodenní obnovu schopností mozku, k řízení organismu a 

kognitivní činnostem (myšlení, uvažování, rozhodování, představování), které jsou 

unaveny bdělým životem. Fyziologické funkce nejsou narušeny ani po několika dnech 

spánkové deprivace, ale snížení intelektového výkonu je evidentní (Nevšímalová et al., 

2007). Spánek má také význam pro zdravý růst organismu. Převažuje i častá představa o 

tom, že spánek REM hraje významnou roli při zrání nervového systému. Z tohoto pohledu 

ale není jasné, proč se spánek REM uchovává i u dospělých jedinců. Spánek má také 

význam pro emoční konsolidaci zážitků, přiměřenou náladu a výkonnost. Názory na 

význam spánku přesto nejsou zcela jednotné a vede se o nich stále diskuze (Kassin, 2007). 
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2 Poruchy spánku 

 
 

 Poruchy spánku jsou v dnešní hektické době široce rozšířené a mohou poměrně 

výrazně snižovat kvalitu života, pracovní výkonnost, narušovat vztahy nebo nepříznivě 

ovlivňovat fyzické zdraví člověka. Je třeba ale rozlišovat mezi přechodnou neschopností 

usnout a dlouhodobými problémy ovlivňujícími řadu dalších oblastí. S akutní nespavostí se 

setkal téměř každý, například před těžkou zkouškou nebo důležitou životní událostí 

(Prusiński, 1993). Poruchy spánku se vyznačují somatickými obtížemi, změnami v chování 

jako je větší úzkostnost, depresivita, a také vyšší náchylností k nemocem imunity a 

psychiatrickým onemocněním. Projevují se například škubáním sebou ve spánku, 

chozením po bytě, zastavováním dechu, skřípáním zuby, mluvením a křičením ze spánku, 

probouzením se se studeným potem nebo zíráním s vytřeštěnýma očima. Varovným 

znakem je i nechtěné či náhlé usínání během dne (Plháková, 2013). Pokud se poruchy 

spánku vyskytují dlouhodobě a opakovaně, je nutné je řešit, protože mohou mít negativní 

dopad na celkový zdravotní stav, pracovní výkon i společenské vztahy (Plháková, 2013). 

V diagnostických manuálech jsou poruchy spánku tříděny z několika různých 

hledisek, k nimž patří vnitřní nebo vnější příčiny jejich vzniku. K vnitřním faktorům patří 

psychické, nervové nebo fyziologické vlivy. Poruchy způsobené vnějšími faktory mohou 

vznikat například díky nepravidelnému režimu, prací na směny nebo díky cestování. 

Vnitřní poruchy spánku se dále dělí na organické (neurologické) a neorganické 

(psychogenní). Organické poruchy spánku vznikají v důsledku různých tělesných 

onemocnění. K vzniku neorganických poruch pravděpodobně nejvíce přispívají psychické, 

především emoční vlivy. Poruchy se dají rozlišit také na primární a symptomatické, jež 

jsou spojeny s jiným onemocněním, dále podle věku nebo podle své vázanosti na stádia 

spánku (Plháková, 2013). 

 

 

 

2.1 Mezinárodní klasifikace poruch spánku 
 

V druhé verzi Mezinárodní klasifikace poruch spánku (International Clasification 

of Sleep Disorders, ICSD-2) z roku 2005 jsou poruchy spánku a bdění nově rozděleny do 

následujících 8 hlavních skupin: 
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1. Insomnie neboli nespavost, je nejčastější poruchou spánku a projevuje se buď 

poruchou usínání, nebo probouzením se během noci anebo časným probouzením. V praxi 

se vyskytují nejčastěji Psychofyziologická insomnie (zvýšený práh probuditelnosti, 

naučené asociace zabraňující spánku, působení vlivů z prostředí), Paradoxní insomnie 

(doba spánku je normální, ale pacient má pocit, že nespí), Akutní insomnie (trvá krátce a je 

vázána na vyvolávající stresor), Idiopatická insomnie (obvykle začíná v dětství a její 

příčina není známa) a Insomnie související s jiným onemocněním (bolest, 

gastrointestinální potíže, poruchy dýchání, psychické potíže) (Plháková, 2013). 

2. Poruchy dýchání související se spánkem, do kterých patří syndrom centrální 

spánkové apnoe a syndrom obstrukční spánkové apnoe. Syndrom centrální spánkové apnoe 

charakterizuje rozvíjející se ventilační porucha během spánku v důsledku poruchy 

respiračních mechanizmů. Obstrukční syndrom spánkové apnoe je stav, kdy během spánku 

dochází ke krátkým epizodám opakované obstrukce horních cest dýchacích (Vašutová, 

2009). 

3. Hypersomnie centrálního původu - do této skupiny spadá narkolepsie a 

idiopatická hypersomnie. Narkolepsie je charakterizována zvýšenou denní spavostí s 

imperativními epizodami usnutí během dne a nekvalitním nočním spánkem. Idiopatická 

hypersomnie se vyznačuje nadměrnou potřebou spánku a velmi obtížným probouzením 

(Moráň, 2001). 

4. Poruchy cirkadiánního rytmu spánku se vyznačují zpožděnou či předsunutou 

fází spánku. Do této skupiny patří například poruchy rytmu spánku a bdění, které se 

vyskytují u osob pracujících na směny anebo Jet lag syndrom, vznikající v důsledku 

cestování do jiných časových pásem (Borzová, 2002). 

5. Parasomnie jsou abnormální epizodické události v průběhu spánku. Můžeme do 

nich zařadit somnambulizmus (neboli náměsíčnictví), což je stav porušeného vědomí s 

projevy spánku i bdělosti s následnou amnézií. Dále pak noční můry, noční děsy a 

spánkové halucinace (Borzová, 2002). 

6. Do poruch s pohyby ve spánku spadá syndrom neklidných nohou, porucha 

spánku s periodickými pohyby končetin a bruxizmus. Syndrom neklidných nohou je 

senzomotorické neurologické onemocnění charakterizované nutkáním pohybovat 

končetinami, které je často provázeno různými nepříjemnými pocity brnění, svědění nebo 

píchání (Kemlink, 2008). Bruxizmus je intenzivní skřípání a cvakání zuby během spánku. 

7. Izolované symptomy, zřetelně normální varianty a nevyřešené problémy. Do 

této skupiny patří například odlišná délka spánku, chrápání, mluvení ze spánku anebo 
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myoklonické pohyby ve spánku, což jsou záškuby v různých časových intervalech 

(Kemlink, 2008). 

8. Poslední skupinou jsou jiné poruchy spánku, kam spadají poruchy spánku spojené 

s jednotkami klasifikovanými jinde (fatální familiární insomnie, gastroezofageální reflux 

související se spánkem, abnormální polykání, epilepsie související se spánkem, bolesti 

hlavy související se spánkem) a také další psychiatrická a behaviorální onemocnění 

vyskytující se často v diferenciální diagnostice poruch spánku (poruchy nálady, 

somatoformní poruchy, schizofrenie nebo poruchy osobnosti) (Vašutová, 2009). 

 

2.2 Mezinárodní klasifikace nemocí 
 

V České republice a v evropských zemích se lékařské obory i klinická psychologie 

řídí Mezinárodní klasifikací nemocí (MKN-10), která poruchy spánku dělí na organické 

(jsou zařazeny mezi neurologické poruchy) a neorganické (zařazeny mezi duševní poruchy 

a poruchy chování). 

 

2.2.1 Organické poruchy spánku 

 

K organickým poruchám spánku patří poruchy usínání a trvání spánku (insomnie), 

nadměrná spavost (hypersomnie), poruchy rytmu spánek-bdění, poruchy dýchání vázané 

na spánek jako je například spánková apnoe, dále narkolepsie a kataplexie a jiné poruchy 

spánku jako je bruxismus, Kleineho-Levinův syndrom, rytmické pohyby související se 

spánkem, noční pomočování, mluvení ze spánku nebo skřípání zuby ve spánku (Šonka et 

al., 2007). 

 

2.2.2 Neorganické poruchy spánku 

 

 Neorganické poruchy spánku jsou v MKN-10 rozděleny na dyssomnie a 

parasomnie. K dyssomniím patří neorganická nespavost (akutní insomnie, 

psychofyziologická insomnie, paradoxní insomnie), neorganická hypersomnie a 

neorganické poruchy rytmu spánek-bdění (při práci ve směnném provozu, pásmové nemoci 

a zpožděné nebo předsunuté fázi spánku). Mezi parasomnie spadá somnambulismus 

(náměsíčnictví), noční můry (idiopatické nebo posttraumatické) a noční děsy (Nevšímalová 

et al., 2007). 
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2.3 Metody diagnostiky poruch spánku 
 

 Protože je spánek neodmyslitelnou součástí celkového obrazu zdraví, každý den 

významně ovlivňuje naši fyzickou i psychickou pohodu a ukazuje přímou souvislost mezi 

naším fyzickým a psychickým zdravím, je léčba spánkových poruch opravdu důležitá 

(Řehulková, 2011). Komplexní vyšetření spánku, které je nutné pro stanovení diagnózy, 

provádí specializované spánkové laboratoře. Vyšetření obvykle zahrnuje anamnézu, 

vyplnění standardních dotazníků a denních záznamů a pomocné laboratorní metody 

(Vašutová, 2009). 

  

2.3.1 Amnestický rozhovor 

 

Anamnéza je velmi důležitým krokem pro stanovení diagnózy. Patří sem anamnéza 

rodinná, osobní, farmakologická, pracovní, sociální, zvyklosti ovlivňující bdění, spánek, 

závislosti a také současná onemocnění (Šonka et al., 2007). 

 

2.3.2 Sebeposuzovací metody 

 

Do této kategorie spadají spánkové deníky, škály nadměrné spavosti a dotazníky 

kvality spánku. Jsou nejjednodušším způsobem vyšetření použitelným v širokém měřítku. 

Poskytují základní informace o spánkovém režimu, výskytu poruch spánku a denních 

potížích. Při zkoumání kvality spánku jedince hrají důležitou roli, protože prožitky 

související se spánkem jsou velmi subjektivní a nemusejí být vždy v souladu s výsledky 

laboratorních měření (Plháková, 2013). 

 

2.3.3 Spánkový deník 

 

Spánkový deník se velmi využívá v klinické praxi i ve výzkumu. Obvykle má 

podobu tabulky, do níž osoba zapisuje dobu usnutí, dobu ranního probuzení, případně čas 

nočního probuzení nebo také sny či různé zvláštnosti v chování (Borzová, 2009). 

V mezinárodních výzkumech se hojně využívá Pittsburský spánkový deník (The Pittsburgh 

sleep diary, PSD). 
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2.3.4 Škály nadměrné spavosti 
 

K měření hypersomnie neboli excesivní denní spavosti se používají škály nadměrné 

spavosti. V nich respondenti vyznačují úrovně své ospalosti během dne. Mezi osvědčené 

sebeposuzovací škály patří Stanforfdská škála spavosti (The Stanford Sleepiness Scale, 

SSS), Karolinská škála spavosti (The Karolinska Sleepiness Scale, KSS) a Epworthská 

škála spavosti (The Epworth Sleepiness Scale, ESS) (Plháková, 2013). 

 

2.3.5 Dotazníky kvality spánku 

 

Dotazníky kvality spánku sledují celkovou výkonnost i životní spokojenost jedince, 

protože nespavost vede často k jejímu markantnímu zhoršení. Nejpoužívanější je 

Pittsburský index kvality spánku (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI), který hodnotí 

spánek pomocí sedmi škál. Jsou to latence usnutí, trvání spánku, obvyklá efektivita spánku, 

poruchy spánku, kvalita spánku, užívání léku na spaní a denní dysfunkce způsobené 

ospalostí (Buysse, 1989). 

 

2.4 Další metody vyšetřování spánku a jeho poruch  
 

Do této skupiny patří již zmiňovaná polysomnografie (vyšetřovací metoda, při níž 

se zaznamenává řada fyziologických parametrů, které umožňují odlišit spánek NREM, 

REM, bdělost a jednotlivá stadia NREM spánku), aktigrafie (pomocí snímače ve formě 

náramkových hodinek zaznamenává pohybovou aktivitu a umožňuje sledovat rozložení 

spánku a bdění po dobu několika dní až týdnů) nebo také Test mnohočetné latence usnutí 

(Multiple Sleep Latency, MSLT), který je základním laboratorním vyšetřením nadměrné 

denní spavosti a narkolepsie (Šonka et al., 2007). 

 

2.4.1 Měření spánku pomocí chytrého telefonu1 

 

 Skutečnost, že chytré mobilní telefony obsahují, stejně jako aktigrafy, senzory pro 

snímání pohybu, vedla pravděpodobně k nápadu použít právě chytré mobilní telefony 

místo profesionálních aktigrafů. Jelikož jsou tyto telefony již teď hojně rozšířeny a počet 

jejich uživatelů stále roste, nacházejí i v tomto směru široké uplatnění (Mazal, 2012). Aby 

                                                
1 Chytrý telefon = mobilní telefon, který využívá pokročilý mobilní operační systém. Jedná se o ustálené 

české nové spojení, z anglického: smartphone 
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telefon plnil co nejlépe požadovanou funkci aktigrafu, je přes noc umístěn na matraci, na 

které uživatel spí. Pokud se jedinec v noci pohne, jsou tyto pohyby zaznamenány 

akcelerometrem v mobilním telefonu. Ve většině aplikací, které sledují spánek, je také 

implementována možnost snímání zvuku za pomocí mikrofonu. Tímto způsobem může 

aplikace zaznamenat, zda v noci uživatel chrápal nebo mluvil ze spaní. Záznamy se 

v telefonu ukládají po jednotlivých dnech a jsou uživateli přístupné k prozkoumání 

výsledků. Velkou výhodou sledování spánku za pomocí vlastního chytrého mobilního 

telefonu je vyšší pohodlí pacienta, který může být sledován z pohodlí domova. Nevýhodou 

může být naopak větší nepřesnost měření v domácích podmínkách a větší přítomnost 

rušivých faktorů oproti profesionální laboratoři. Nejznámějšími aplikacemi, které si lze do 

chytrého mobilního telefonu stáhnout jsou například Sleep as Android, Sleep Better nebo 

Sleeepbot. 
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3 Vliv elektronických zařízení na lidský spánek 

 

Moderní elektronická zařízení dnešní doby poskytují mnoho výhod, bohužel ale 

také vytváří okolnosti, které se často liší od podmínek, ve kterých jsme se vyvíjeli. Díky 

velkému rozšíření elektrického osvětlení během 20. století a neuvěřitelnému vzrůstu 

popularity moderních technologií během 21. století, začali být lidé poprvé v historii svého 

vývoje vystavováni jasnému a nepřirozenému světlu během noci. V dnešním moderním 

světě jsou naše oči zaplavené světlem i dlouho po setmění, což s sebou nese potenciální 

zdravotní rizika. Může docházet k narušení našeho cirkadiánního rytmu a to může 

postihnout nejen náš spánek, ale také může přispět k řadě dalších onemocnění (Šmotek et 

al., 2016). 

V posledním desetiletí byl zaznamenán prudký nárůst dostupnosti a používání 

elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, herní konzole, televize, přehrávače 

zvuku, počítače a tablety. Díky tomu se elektronické přístroje staly nedílnou součástí 

našeho života a často tvoří důležitou součást společenského života. Aktivnější, stimulující 

a společenské využití těchto zařízení však může negativně ovlivnit náš spánek (Van den 

Bulck, 2010). 

Během dne využíváme nejen chytré telefony, tablety a počítače. Také televize je 

dnes součástí většiny domácností a běžně se nachází i v ložnicích. Očekává se, že s tak 

vysokým výskytem elektronického média v ložnicích se zvýší četnost jeho používání a 

zároveň i důsledky tohoto používání. Garrison a spol. (2011) zjistili, že lidé, kteří mají v 

ložnici televizi, sledují toto médium častěji a také u nich byl vyšší výskyt problémů se 

spánkem, než u osob, které v ložnici televizi neměly. 

Mechanismy, které stojí za vztahem mezi používáním elektronických moderních 

zařízení a problémů se spánkem, nejsou dobře zavedené, ale byl navržen teoretický model 

tohoto vztahu naznačující několik možných mechanismů. Podle tohoto modelu může 

použití média přímo ovlivnit spánek tím, že ho nahradí kvůli jeho časově náročné povaze 

nebo může zasahovat do spánku prostřednictvím zvýšeného psychofyziologického vzruchu 

způsobeného stimulačním obsahem materiálu nebo působením jasného světla, které 

vyzařuje obrazovka většiny elektronických zařízení. Jasné světlo může mít vliv na spánek 

dvěma způsoby: zpožděním cirkadiánního rytmu při večerní expozici a rovněž tím, že 

vyvolá okamžitou aktivaci. Dle některých výzkumů může být spánek také negativně 

ovlivněn elektromagnetickým zářením (Cain a Gradisar, 2010). Dalším navrhovaným 
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mechanismem, kterým mohou elektronická zařízení ovlivnit spánek, je fyzické nepohodlí, 

jako je svalová bolest a bolest hlavy, která může být způsobena dlouhodobým užíváním 

těchto zařízení (např. při hraní počítačových her). Dále opakované použití elektronických 

zařízení v posteli nebo v ložnici může snížit vlastnosti indukující spánek, protože lůžko a 

ložnice se mohou uživateli spojit s používáním elektronických médií (Cain a Gradisar, 

2010). 

Současné studie ukazují, že používání elektronických zařízení ve dne a před spaním 

v celé řadě platforem, včetně nejnovějších technologií, souvisí s několika parametry 

spánku. Zatímco frekvence používání se lišila mezi různými zařízeními, vztah mezi 

různými typy elektronických zařízení a spánkem zůstal stejný. To naznačuje, že zavedený 

vztah mezi televizí a spánkem, který byl nalezen v předchozích studiích, může být 

generalizován také na novější technologie (Van den Bulck, 2010). Vztah spánku a užívání 

počítače, který byl prokázán ve studii Caina a Graddisara v souvislosti se špatným 

spánkem a zkrácenou dobou spánku, byl potvrzen i výsledky dalších studií. Protože je 

počítač jednou z nejčastěji používaných platforem, je spojen s nejvyšším rizikem krátkého 

trvání spánku a s nedostatkem spánku. Použití více zařízení před spaním bylo 

doprovázeno delší latencí usnutí a zkrácením doby spánku ve srovnání s použitím pouze 

jednoho elektronického přístroje (Hysing,2015). 

Latence usnutí (sleep onset latency, SOL) je množství času, které jedinci zabere od 

doby ulehnutí ke spánku k samotnému usnutí. Vícero studií ukázalo vztah mezi množstvím 

času stráveným používáním elektronických zařízení a doby SOL. Jedním z důvodů 

zpožděného SOL je večerní používání elektronických zařízení (Lavender, 2015). Šetření 

provedené Garissonem a spol. (2011) ukázalo, že při každé další hodině strávené s 

elektronickým zařízením docházelo ke značnému zhoršení problémů se spánkem, 

nejčastěji se zpožděním SOL. 

 

3.1 Význam světla pro lidský organismus 
 

 Kvalitní světelné podmínky jsou dlouhodobě považovány za významný faktor 

ovlivňující lidský život v mnoha aspektech: ekonomickém, energetickém, enviromentálním 

nebo designovém (Ferlazzo et al., 2014). Podílejí se na zvyšování pracovního výkonu, 

bezpečnosti, zdraví a subjektivní pohodě. Světlo je hlavní vnější faktor ovlivňující 

cirkadiánní systém u člověka. Nevhodný světelný signál může vést k desynchronizaci 

cirkadiánních rytmů, ke zdravotním potížím, narušenému spánku nebo zhoršení 
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kognitivních funkcí (Stevens a Zhu, 2015). Účinek světla na cirkadiánní systém a 

výkonnost závisí na jeho fyzikálních vlastnostech, na přesném načasování i na délce 

světelné stimulace (Vandewalle et al., 2009). 

V moderní společnosti jsou lidé běžně vystavováni elektrickému osvětlení i ve 

večerních hodinách v práci, při rekreaci nebo při společenských aktivitách. Výsledky studií 

ukazují, že silné světlo v interiérech výrazně mění dobu, trvání a množství syntézy 

hormonu melatoninu. Chronické vystavení večernímu elektrickému osvětlení narušuje 

cirkadiánní rytmus člověka. Může mít tedy vliv na metabolickou funkci prostřednictvím 

změny sekrece melatoninu přímo nebo nepřímo prostřednictvím změněného trvání spánku 

(Spiegel et al., 2009). 

 Studie, které v experimentech používaly světlo obsahující jen jedinou vlnovou 

délku nebo světlo obohacené o modrou složku prokázaly, že právě modrá složka dokáže 

navodit větší změny v hladinách melatoninu (Brainard et al., 2015). LED monitory 

vyzařují z velké části právě světlo v modrém spektru a proto může světlo z chytrých 

mobilních telefonů nebo monitorů počítačů a tabletů potlačovat vylučování melatoninu a 

také zvýšit bdělost (Chang et al., 2014). Modré světlo slouží jako měnič mnoha funkcí 

včetně pozornosti, nabuzení, reakčního času, pracovního výkonu a nálady. Například 

zlepšení pozornosti po vystavení se modrému světlu může přetrvávat i do druhého dne 

(Keis et al., 2014). 

 

3.2 Vliv modrého světla na spánek 
 

 Umělé osvětlení v noci se stalo běžnou záležitostí, stejně jako používání 

elektronických zařízení (chytrých mobilních telefonů, tabletů, počítačů), jejichž obrazovky 

vyzařují světlo z velké části právě v modrém spektru (Stevens a Zhu, 2015). Důsledky 

záření světla se využívají v mnoha sférách lidského života. Umělé osvětlení má 

bezpochyby význam, značně prodlužuje produktivitu během dne v práci a rozšiřuje 

možnosti rekreačních aktivit. Může však narušovat cirkadiánní organizaci, ovlivňovat 

neuroendokrinní systémy, podílet se na rozvoji civilizačních chorob, jako je obezita, 

cukrovka, deprese nebo rakovina a může narušovat i spánek (Šmotek et al., 2016). 

 Kromě potlačení syntézy melatoninu má večerní expozice umělému světlu také vliv 

na elektronickou aktivitu během spánku, která se projevuje změnami v NREM i REM 

spánku (Cho et al., 2013). Změny REM spánku po večerní nebo noční expozici světlu 

zahrnují prodloužení nástupu a zkrácení této fáze spánku (Münch et al., 2011). 
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 Podle současných studií může být pro výsledný efekt světla na spánek také 

významná délka večerní expozice. Jednorázové použití tabletu po dobu 1 hodiny před 

spaním s různými intenzitami jasu displeje neprokázalo rozdíly ve výskytu a délce 

spánkových stádií (Heath et al, 2014). Zatímco pětidenní experiment srovnávající 

čtyřhodinovou večerní četbu klasické papírové a elektronické knihy ze zařízení, vyzařující 

umělé světlo s výraznou modrou složkou, již jasně prokázal snížení hladiny a zpoždění 

nástupu sekrece melatoninu následující den, a také prodlouženou spánkovou latenci a 

výrazně kratší dobu REM spánku (Chang et al., 2015). 

 

3.3 Hormon melatonin 
 

 Melatonin je hormon vylučovaný šišinkou v mozku, který pomáhá regulovat ostatní 

hormony a řídí cirkadiánní rytmus těla. Tento hormon produkuje naše tělo, když je tma, 

když je světlo, jeho produkce upadá. Pokud jsme přes den vystaveni nedostatku světla 

nebo během večera příliš silnému světlu, může to narušit naše přirozené tělesné 

melatoninové cykly. Melatonin také kontroluje uvolňování ženských pohlavních hormonů, 

má silný antioxidační účinek a jeho hladina se mění s věkem (Lewy et al., 2006). 

 

Obr. 2 Význam melatoninu (Fořt, 2008) 

 

 

Výsledky studie Gooleyho (2011) ukázaly, že po silné světelné expozici před 

spaním byl profil melatoninu zkrácen. Vyšlo najevo, že expozice silnému světlu pozdě 

večer potlačuje nástup melatoninu, čímž zkracuje dobu působení melatoninu o 90 minut, 

ve srovnání s expozicí tlumenému světlu. V důsledku expozice tomuto světlu mezi 
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soumrakem a dobou spánku byla hladina melatoninu před spaním u respondentů snížena o 

71,4% a celková hladina melatoninu byla snížena přibližně o 12,5%. Pokud expozice 

světlu pokračuje i v době, během níž jedinec obvykle spí, celková denní hladina 

melatoninu je u většiny jedinců potlačována až o 50%. Tato zjištění naznačují, že vystavení 

silnému světlu před spaním a během doby obvyklého spánku (např. během práce na 

směny), může ovlivnit fyziologické procesy regulované signalizací melatoninu, jako je 

ospalost, termoregulace, krevní tlak a možná i glukózovou homeostázu (Gooley, 2011). 

Hladiny melatoninu jsou pozoruhodně citlivé na hladiny světla v místnosti a 

expozice před spaním vedou k silnému potlačení syntézy melatoninu. Výsledkem je, že 

vystavení silnému světlu do pozdního večera má za následek zkrácení doby působení 

hormonu melatoninu, čímž mění i cirkadiánní rytmus jedince. S rostoucími důkazy, že 

signalizace melatoninového receptoru hraje důležitou roli při regulaci fyziologie člověka, 

bude v budoucích studiích důležité určit dopad chronické noční expozice elektrického 

osvětlení na potlačení a morbiditu melatoninu (Gooley, 2011). 

Účinky melatoninu na lidskou fyziologii naznačují, že tento hormon hraje roli při 

regulaci tělesné teploty, krevního tlaku a ospalosti (Wyatt et al., 2006). Protože je 

melatonin schopen omezovat příjem kyseliny linolové, byl také navržen jako možnost 

léčby pro inhibici progrese rakoviny. Výskyt rakoviny prsu je obzvláště vysoký u 

pracovníků s chronickými změnami, z nichž většina je vystavena působení světla, které má 

dostatečnou intenzitu k potlačení hladiny melatoninu v noci. Toto, spolu se zjištěním, že 

míra rakoviny prsu je nižší u slepých žen bez světelného vnímání, zvyšuje možnost, že 

potlačení melatoninu může navýšit relativní riziko u některých typů rakoviny (Straif et al., 

2007). Chronické vystavování se světlu v noci by také mohlo zvýšit riziko rakoviny tím, že 

naruší funkce cirkadiánních hodin. Trvalá expozice světlu narušuje behaviorální rytmy a 

výzkumy ukázaly, že zvyšuje zhoubnost nádorů u myší (Otálora et al., 2008). 

 

3.4 Účinek světla na cirkadiánní systém 

 

Cirkadiánní systém u zvířat a lidí musí být obnovován každý den, aby zůstal 

synchronní s vnějším časem prostředí. Tohoto procesu se dosáhne u většiny savců 

pravidelným vystavením se světlu a temnotě. Byly provedeny výzkumy, které zkoumaly 

účinky světla na časový systém lidského cirkadiánního rytmu. Studie ukázaly, jak 

časování, intenzita, trvání a vlnová délka světla ovlivňují lidské biologické hodiny. 

Nejnovější studie také ukazují, že ještě mnoho informací o účincích světla na lidský 
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cirkadiánní časový systém zůstalo stále neprozkoumaných (Duffy a Czeisler, 2009). 

Cirkadiánní rytmy jsou rozdíly ve fyziologii a chování, které se vyskytují v cyklu 

trvajícím téměř 24 hodin, a to i při absenci pravidelných environmentálních podnětů. 

Předpokládá se, že tento systém se vyvinul proto, aby sladil a optimálně načasoval chování 

a fyziologii organismu na periodicitu životního prostředí spojenou s rotací Země. 

Vzhledem k tomu, že délka nebo doba cyklu tohoto endogenního časovacího systému není 

u většiny organismů přesně 24 hodin, musí být cirkadiánní rytmy pravidelně 

synchronizovány nebo přenášeny na 24hodinový den. Ve většině organismů dochází k 

tomuto procesu pravidelným vystavováním se světlu a temnotě (Duffy a Czeisler, 2009). 

Naše vnitřní biologické hodiny se také mohou vzhledem k vnějším 

synchronizátorům (především dennímu světlu), buď urychlovat, nebo naopak zpožďovat. 

Nejvíce zřejmý je tento fakt u takzvaných „ranních ptáčat“, které uléhají do postele brzy a 

probouzejí se během časných ranních hodin, zatímco „noční sovy“ chodí spát pozdě v noci 

a později se také probouzejí (Borzová, 2009). 

Nesouladem mezi tělesnými biorytmy a vnějšími synchronizátory (např. nové 

časové pásmo), vedou vnější podmínky buď k předsunutí fáze (tj. zkracují den a 

cirkadiánní rytmus) nebo k zpožďování fáze (tj. prodlouží den) (Hill, 2004).  

Účinek světla na cirkadiánní systém lze zmírnit nošením oranžově zabarvených 

brýlí, které jsou minimálně propustné pro vlnovou délku odpovídající modrému světlu. 

Studie prokázaly pozitivní účinek večerního nošení oranžových brýlí na subjektivní 

hodnocení spánku a nálady u zdravých osob a zkrácení doby nástupu spánku a vyšší 

pravidelnost spánku u lidí s bipolární poruchou (Henriksen et al., 2014). Další možností, 

jak zmírnit působení modrého světla na náš spánek je například aplikace Twilight, která je 

volně ke stažení v obchodě Google Play. Tato aplikace přirozeně adaptuje obrazovku 

zařízení na aktuální denní dobu a sluneční cykly. Již v průběhu západu slunce by Twilight 

měl postupně filtrovat modré spektrum na obrazovce chytrého mobilního telefonu nebo 

tabletu, a chránit oči pomocí načervenalého filtru. 

 

3.5 Spánek vysokoškolských studentů 
 

 Mnoho výzkumů se zaměřuje na zkoumání spánku u dětí, ale je velmi důležité 

zkoumat i spánek vysokoškolských studentů. A to proto, že studenti jsou velmi aktivními 

uživateli moderních technologií. Průměrná osoba stráví přes 30 hodin měsíčně na počítači 

(Student use and skill with information technology, 2006). Protože je objem učiva často 
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obrovský a studenti mnohdy studují do pozdních nočních hodin, předpokládá se, že limit 

30 hodin za měsíc studenti obvykle překračují a používají počítač i pozdě do noci. 

Vysokoškolští studenti také používají více forem médií, protože je využívají jak při plnění 

školních povinností, tak pro zábavu a mezilidskou komunikaci (Colley & Maltby, 2008). 

 Custers a Van den Bulck (2012) ve své studii mluvili osobně se 711 

vysokoškolskými studenty ve věku 18 let a výše a ptali se jich na jejich přístup k 

elektronickým zařízením, na využívání internetu, sledování, četnost a hlasitost těchto 

zařízení. Zjistili, že pokud měli studenti ve své ložnici přístup k internetu, uléhali ke 

spánku později než ti, kteří internet v ložnici neměli. Návyky ohledně spaní získané v 

dětství, jako je nadměrné sledování televize pozdě do noci, může potencionálně 

předurčovat spánkové návyky v dospělosti. 

 Ve studii Lavenderové (2015) se ukázalo, že u studentů, kteří používali počítač před 

spaním, byla naměřena výrazně horší kvalita spánku. Také se ukázalo, že čím více 

používali mobilní telefony pozdě do noci těsně před spaním (více než dvě hodiny před 

uložením se ke spánku), tím více u nich bylo problémů s cykly spaní a bdění. Studie také 

navrhla, že používání elektronických zařízení pozitivně koreluje s problémy ranního 

vstávání. 

 Studenti, kteří používají elektroniku častěji a mají problémy se spánkem, mohou 

mít také problémy s operační pamětí, kritickým myšlení a rozhodováním, což jsou všechno 

schopnosti nutné k úspěšnému studiu. Větší predispozice k problémům se spánkem v 

dospělosti může být výsledkem vyššího používání elektronických zařízení v raném 

dospívání (Cain et al., 2010). 

  

3.6 Vliv dalších aspektů na spánek 
 

 Na závěr je nutno dodat, že na spánek a jeho kvalitu může působit mnoho dalších 

vlivů. Jak již bylo řečeno, potřeba spánku je u jednotlivých lidí odlišná a mění se s věkem. 

Kromě věku ovlivňuje délku a kvalitu spánku také pohlaví, tělesná konstituce, pracovní 

vytížení a celková životospráva. Nemalý podíl má také genetická výbava, která je 

základním určujícím předpokladem duševních a tělesných pochodů, jejímž výsledkem je 

mimo jiné potřeba a výsledná kvalita spánku (Praško et al., 2004). 

 Na náš spánek působí i další, jak pozitivní, tak negativní modifikující faktory, 

kterými jsou například psychostimulační látky (alkohol, kofein atd.), jídlo (jeho kvalita, ale 

i přejídání nebo hladovění), pohybová aktivita před spánkem i v průběhu dne, míra stresu 
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nebo teplota místnosti, ve které člověk spí. Významný vliv na spánek může mít medikace, 

zejména dlouhodobé a často i neodůvodněné užívání hypnotik a anxiolytik (Praško et al., 

2004). Neméně důležitá je také osobní a psychická situace člověka. Svou roli hraje i to, 

spí-li člověk ve své posteli nebo v cizím prostředí nebo také to, jestli je lůžko příliš měkké 

či tvrdé. V neposlední řadě k negativním vlivům na spánek patří hluk a nízký nebo naopak 

příliš vysoký tlak (Prusiński, 1993). 

 Nelze také opomenout vliv nemocí, které jsou ale často samotnou příčinou poruchy 

spánku. Patří mezi ně například demence, deprese, Alzheimerova choroba, Parkinsonova 

choroba, ischemická choroba srdeční, epilepsie nebo autismus (Vašutová, 2009). 

 

3.6.1 Vliv pohlaví na kvalitu spánku 
 

Studie rodových a věkových rozdílů spánku na 400 osobách, kterou provedli 

Reyner a spol. (1995) ukázala, že ženy chodí spát dříve než muži a také dříve usínají. 

Celková doba spánku byla u žen podstatně delší než u mužů. Nicméně v deníkových 

záznamech uváděly ženy větší počet nočních probuzení, delší čas nočního bdění a horší 

celkovou kvalitu spánku. Všechna tato zjištění byla nejzřetelnější u věkové skupiny 50-70 

let, která měla zároveň i nejdelší latenci usnutí (Reyner et al., 1995). 

Další výzkumy ukázaly, že mezi muži a ženami není zásadní rozdíl v posloupnosti 

jednotlivých stádií spánku ani v jeho cirkadiánních komponentách. Polysomnografické 

vyšetření však ukázalo, že ženy ve středním a vyšším věku mají oproti mužům větší rozsah 

hlubokého spánku, delší fázi REM a také se během noci méně probouzejí (Plháková, 

2013). Výsledky výzkumu Goela a spol. (2005), kteří zkoumali rodové rozdíly v kvalitě 

spánku mladých lidí, přesvědčivě prokázaly, že ženy mají kratší latenci usnutí i větší 

efektivitu spánku než muži (Goel et al., 2005). Předpokládá se, že horší kvalita spánku u 

mužů je mnohdy zapříčiněna častou spánkovou deprivací, pitím alkoholu, užíváním drog, 

prací na směny a celkově horší péčí o zdraví a tělesnou kondici (Moorcroft & Belcher, 

2003). 
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4 Metodologie 
 

4.1 Cíl výzkumu 
 

 Cílem této bakalářské práce je zkoumat, zda večerní užívání elektronických 

zařízení ovlivňuje kvalitu nebo délku spánku respondentek ve věku 20-30 let. Abych 

mohla porovnat spánek respondentek, které sledují elektronické zařízení před spánkem a 

těch, které ne, zjišťovala jsem, v kolik hodin chodí spát, jakou mají respondentky latenci 

usnutí, celkovou délku spánku, délku hlubokého spánku, zda u nich dochází během noci k 

probouzení, co ruší jejich spánek a jak sami vnímají kvalitu svého spánku. Zjišťovala jsem 

také, jak ony samy nahlížejí na vliv elektronických zařízení na spánek a zda věděly o vlivu 

modrého světla na cirkadiánní systém člověka. 

 Abychom docílili věrohodných odpovědí a mohli jsme sledovat délku a stabilitu 

spánku respondentek v pracovních i volných dnech, používaly respondentky po dobu osmi 

dní mobilní aplikaci sledující kvalitu a délku spánku a zároveň si vedly i stručný spánkový 

deník. Poté s nimi byl veden polostrukturovaný rozhovor. 

 Protože je výzkum provedený kvalitativní metodou, nelze jeho výsledky obecně 

generalizovat na širší část populace. Přesto je možné najít určitou podobnost a souvislost. 

 

4.2 Výzkumné otázky 
 

 Ve výzkumu se práce zaměřuje na tyto otázky: 

• Je rozdíl v kvalitě spánku mezi respondentkami užívající elektronická zařízení před 

ulehnutím ke spánku a těmi, které tato zařízení před spánkem nesledují? 

• Je mezi nimi rozdíl v délce spánku? 

 

4.3 Výzkumná strategie 
 

 Vzhledem k povaze tohoto výzkumu jsem se rozhodla pro kvalitativní metodu 

výzkumu. Jsem si vědoma negativ, které tato metoda přináší, a beru na vědomí, že závěry 

není možné generalizovat na širší část populace a že slabá standardizace může ovlivnit i 

reliabilitu výzkumu. 

 Kvalitativní výzkum jsem zvolila z toho důvodu, že pro tento výzkumný problém je 

důležité, aby se respondentka mohla hlouběji zamyslet a vyjádřit svá stanoviska. Spánek 



34 

 

každé respondentky byl během osmi dní důkladně zkoumán, dozvěděli jsme se, kdy chodí 

spát, jak dlouho spí, jak kvalitně, kdy vstává a jak to vše souvisí s večerním sledováním 

elektronických zařízení, jako je mobilní telefon, tablet, počítač nebo televize. Každý z 

respondentů může spánek a zařízení, které používá, vnímat jinak. 

Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy respondentů na zkoumaný 

předmět tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu a snaží se o porozumění akcím a 

významům v jejich sociálním kontextu. Při kvalitativním výzkumu se neredukuje počet 

proměnných ani vztahy mezi nimi, o jejich redukci rozhodují samy zkoumané subjekty. 

Jsou upřednostňovány otevřené a nestrukturované výzkumné plány, analýza vychází z 

velkého množství informací o malém počtu jedinců. Úkolem kvalitativního výzkumu je 

vytvoření celkového obrazu zkoumaného předmětu a zachycení toho, jak účastníci procesů 

situace interpretují (Hendl, 2008). 

 

4.4 Výběr vzorku a prostředí výzkumu 
 

 Vzorek respondentů byl vybrán účelově, základním kritériem bylo pohlaví a věk. 

Věkovou hranici jsem stanovila mezi 20 a 30 lety, tedy věk vysokoškolských studentů. 

Horní hranice je stanovena z důvodu menší pravděpodobnosti bezdětnosti respondentek a 

také jsem chtěla vyloučit problémy se spánkem v důsledku stáří.  Protože se architektura 

spánku liší v závislosti na pohlaví, věku a etnicitě (Redline et al., 2004), rozhodla jsem se 

ve výzkumu pracovat pouze se ženami. 

Většina respondentek jsou studentky, které zároveň pracují nebo chodí na brigády. 

Čtyři studují na bakalářských oborech, jedna studuje vyšší odbornou školu, dvě mají 

bakalářský titul a pokračují ve studiu na magisterském oboru, jedna má již titul 

magisterský a pokračuje v dalším studiu. Jedna žena má titul MBA a jedna ukončila své 

vzdělávání po střední odborné škole. 

 Pracovala jsem celkem s deseti respondentkami, které jsem rozdělila do skupiny A 

a do skupiny B, podle toho, jestli sledují elektronická zařízení před spánkem nebo ne. Ve 

skupině A bylo pět respondentek, které sledují elektronické zařízení alespoň po dvě hodiny 

před uložením se ke spánku, a ve skupině B bylo také pět respondentek, které ale žádné 

zařízení alespoň pětkrát do týdne po dobu dvou hodin před spánkem nesledují. 

 Protože jsem předpokládala, že některé respondentky nemusí mít chytrý telefon, do 

kterého by aplikaci nainstalovaly, měla jsem jeden telefon s aplikací k dispozici k 

zapůjčení. Tuto možnost nakonec využily dvě respondentky, které chytrý telefon nevlastní. 
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V době výzkumu ho používaly pouze k měření spánku během noci. 

 Místo rozhovoru bylo vybíráno tak, aby se v něm respondentky cítily přirozeně, 

pohodlně a aby se v něm nevyskytovalo příliš rušivých podnětů. Rozhovor probíhal 

v březnu, tedy době, kdy na vysokých školách neprobíhá zkouškové období, abych 

limitovala omezení spánku z důvodu stresu ze zkoušek. Probíhal vždy pouze s jedinou 

respondentkou. 

 

4.5 Technika sběru dat 
 

 Jako techniku sběru dat jsem se rozhodla využít mobilní aplikaci Sleep as Android, 

spánkový deník a polostrukturovaný rozhovor. Aplikaci Sleep as Android si dívky 

nainstalovaly do svých mobilních telefonů a aplikaci využívaly každý den po dobu jednoho 

týdne. Zároveň s aplikací si vedly spánkové deníky, ve kterých hodnotily svůj spánek vždy 

následující den. Před započetím výzkumu byly všechny respondentky srozuměny se 

způsobem používání mobilní aplikace a také s formou, kterou mají vést své spánkové 

deníky. Jak k aplikaci, tak ke spánkovým deníkům dostaly návod, aby věděly, jak je po 

dobu výzkumu využívat. Funkci „inteligentního buzení“ (postupné zesilování hlasitosti, 

upozornění na to, kdy má jít člověk spát a buzení v nejméně hluboké fázi spánku) 

respondentky po dobu výzkumu nepoužívaly. 

 Aplikace Sleep as Android je nejpoužívanější aplikací pro systém Android a jednou 

z nejpoužívanějších aplikací měřící spánek vůbec. Sleduje spánkový cyklus pomocí 

akcelerometru telefonu, nabízí „inteligentní buzení“, vytváří grafy o průběhu spánku a 

celkovou spánkovou historii, měří spánkový deficit, množství hlubokého spánku a dokáže i 

detekovat chrápání nebo nahrávat při mluvení ze spánku. Tato aplikace funguje pomocí 

metody aktigrafie a aktigrafický záznam aplikace získá díky chytrému telefonu, který 

obsahuje senzor pro snímání pohybu. Aby telefon co nejlépe plnil požadovanou funkci, je 

umístěn na matraci vedle hlavy spící osoby. Pokud se uživatel během noci pohne, tento 

pohyb se přenese i na jeho matraci, jejíž pohyby zaznamená právě akcelometr v mobilním 

telefonu. Druhou důležitou funkcí aplikace je detekce chrápání a mluvení ze spánku, pro 

kterou je použit vestavěný mikrofon v telefonu. Aplikace je po zkušební dobu dvou týdnů 

zdarma a je jí možné do telefonu stáhnout v aplikaci Obchod Google Play. 

 Spánkový deník patří mezi sebeposuzovací metody vyšetřování spánku a využívá 

se hojně v klinické praxi i ve výzkumu. Jedinec do něj po delší dobu zaznamenává různé 

ukazatele kvality svého spánku. V rámci tohoto výzkumu vyplňovaly respondentky do 
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spánkového deníku dobu ulehnutí do postele, zda se během noci probudily, jestli v noci 

chrápaly nebo mluvily ze spaní, v kolik hodin vstávaly a zda se po probuzení cítily 

odpočaté nebo nevyspalé. 

 Třetí technikou pro sběr dat byl využit polostrukturovaný rozhovor. Při rozhovoru 

jsem měla předem připravené okruhy otázek, kterými jsem udržovala směr diskuze. Na 

rozhovor jsem si jak já, tak respondentka vyhradila dostatečné množství času, aby zde byla 

možnost se na otázky doptat, případně je dovysvětlit a rozvést. 

 Rozhovor měl dvě části, první se týkala využívání elektronických zařízení před 

uložením se ke spánku. Druhá část se týkala obecných vlastností spánku a spánkových 

návyků respondentek. Při volbě některých otázek jsem se nechala inspirovat Pittsburgským 

indexem kvality spánku (PSQI), který je nejvyužívanější klinickou a výzkumnou metodou 

zkoumající spánek a okolnosti, které mohou spánek rušit. 

 Analýza dat proběhla trojím způsobem. Nejdříve pomocí dat z aplikace Sleep as 

Android, poté pomocí dat ze spánkových deníků a následně ještě prostřednictvím 

audionahrávek z rozhovorů. Kódováním v získaných datech jsem hledala společné znaky a 

pravidelnosti a pomocí kódů jsem mohla text rozdělit na jednotlivá témata. Nakonec jsem 

porovnávala spánek respondentek, které elektronická zařízení před spánkem sledují a těch, 

které ne. Porovnávala jsem údaje o tom, kdy šly respondentky spát, kdy opravdu usnuly, 

kolikrát se za noc probudily, kolik spaly hlubokým spánkem, jestli v noci chrápaly nebo 

mluvily ze spaní, v kolik hodin vstávaly a jak se po spánku cítily. 

 Všechny respondentky byly informovány o cílech a způsobu výzkumu. Všech deset 

dívek dobrovolně podepsalo souhlas s nahráváním a zpracováním rozhovoru, a také se 

zpracováním získaných dat. 

 

4.6 Hodnocení kvality výzkumu 
 

 Při volbě kvalitativní metody musíme počítat s jejími klady i zápory. Kvalitativní 

metoda je zaměřena na situace a události a klíčová je její autenticita. Její standardizace je 

slabá, a proto má kvalitativní metoda nižší reliabilitu než metoda kvantitativní. Je to dáno 

především díky faktu, že se touto metodou z výzkumu získalo velké množství informací od 

relativně malého počtu respondentů. Není tedy možné provést žádná zobecnění. Přesto, 

pokud bude výzkum dobře interpretován a správně zpracován, měla by být jeho validita 

vysoká, protože při něm dochází k menšímu počtu transformací, kterými získávané 

informace procházejí. 
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Věřím, že mě respondentky neuváděly záměrně v omyl a že ani neměly žádný 

důvod ovlivňovat negativně výsledky ve svůj prospěch nebo uvádět lživé informace. 

Všechny respondentky se výzkumu účastnily se zájmem dozvědět se o svém spánku a 

vlivu elektronických zařízení na něj něco víc. Uváděním lživých informací by tak klamaly 

především sebe samy. 

Při realizaci výzkumu jsem zastávala nezaujaté stanovisko, objektivita výzkumu by 

tedy v tomto směru měla být dostatečně vysoká. 

 Při vyhodnocování výzkum bychom měli mít na paměti také vliv ostatních 

proměnných, které mohou spánek ovlivňovat. Může to být například vliv stresu, špatných 

snů, alkoholu, práce pozdě do noci, kofeinu, pozdního jídla, nemoci, váhy, léků nebo 

sportování. Tyto proměnné je možné do aplikace Sleep as Android zaznamenat, v 

rozhovoru jsme se o nich s respondentkami také bavili, ale dále v práci nemohly být 

zohledněny. Mohly by tak být dalším předmětem mého zkoumání, například v magisterské 

práci. 

 

4.7 Etické otázky 
 

 Při tomto výzkumu bylo dbáno na dodržování etických zásad společenskovědního 

výzkumu. Před začátkem výzkumu byla každá respondentka srozuměna s tématem a cílem 

výzkumu a také s tím, jakým způsobem se budou jejich data zpracovávat a dále 

interpretovat. Jejich účast na výzkumu byla dobrovolná a kdykoliv mohly z výzkumu 

odstoupit. Před začátkem rozhovoru jsem si od respondentek vyžádala souhlas s pořízením 

audionahrávky a se zpracováním pořízených dat. 

 Při provádění výzkumu jsem kladla důraz na zachování soukromí respondentek, a 

tak byla pro zachování dostatečné anonymity jména respondentek pozměněna. 
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5 Analýza dat 
 

 V této kapitole bych ráda prezentovala výsledky, ke kterým jsem dospěla pomocí 

dat z aplikace, spánkových deníků a rozhovorů s respondentkami. Nejdříve bych ráda 

uvedla data, které jsem z jednotlivých fází výzkumu získala a ty následně využila k 

porovnání spánku respondentek ze skupiny A a ze skupiny B. 

 Jak již uvádím v metodologické části, rozhovor se skládá ze dvou základních částí. 

Před začátkem samotného měření jsem se ujistila, že respondentky splňují má kritéria pro 

rozhovor. Těmi byly věk a pohlaví. Poté jsem ženám kladla otázky, které se týkaly 

sledování elektronických zařízení před uložením se ke spánku a jejich informovanosti o 

vlivu těchto zařízení na spánek. V druhé části rozhovoru, který následoval po měření 

aplikací a zaznamenávání do spánkového deníku, jsem respondentkám kladla otázky 

týkající se jejich spánku a obecných spánkových návyků. Seznam otázek kladených během 

rozhovoru a podoba spánkového deníku jsou uvedeny v příloze na konci této práce. 

 Všechny respondentky znám osobně, přesto jsem ale o jejich spánkových návycích 

v podstatě mnoho nevěděla. Během výzkumu jsem tedy neměla velké tendence k 

předpokládání možných odpovědí a vždy jsem se snažila zeptat se na co nejvíce z jejich 

spánkových návyků. Citace jsou v některých částech lehce poupraveny tak, aby i bez 

kontextu dávaly lepší smysl. Odpovědi respondentů jsou vkládány kurzivou pro lepší 

přehlednost. 

 

5.1 Kazuistiky respondentek 

 

Skupina A: 

Kamila 

Kamila sleduje téměř každý večer počítač nebo telefon, televizi nevlastní. Na 

počítači buď píše práce do školy, nebo nakupuje na internetových obchodech. Na telefonu 

je aktivní na většině známých sociálních sítích a k nim také svůj telefon využívá nejčastěji. 

Telefon využívá v podstatě celý den a ani večer tomu není jinak. Každý den sleduje svůj 

telefon nebo počítač do té doby, dokud neusne, je to pro ni dle jejích slov uklidňující. 

Často ani po odložení telefonu nemůže usnout a tak vezme do ruky telefon znovu a celá 

situace se opakuje, dokud opravdu neusne. Většinou se tato situace odehrává čtyřikrát do 

týdne. Přes den bývá často unavená. O vlivu elektronických zařízení na spánek nic 

nevěděla a ani jí tato možnost nikdy nenapadla. 
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Petra 

Petra tráví většinu času před spaním na počítači. Práci do školy už se většinou 

nevěnuje, spíše je na sociálních sítích nebo hraje počítačové hry. V průměru dvě až tři 

hodiny denně. Mobilní telefon k večeru příliš nevyužívá. Po ulehnutí do postele již žádné 

zařízení nesleduje. Její doba od ulehnutí ke spánku po usnutí byla v průměru jedna z 

nejkratších ze všech respondentek ze skupiny A. Ranní vstávání jí nedělá velké obtíže, 

budí se sama v přibližně stejnou dobu. O vlivu elektronických zařízení na spánek slyšela, 

ale nevěnovala problematice žádnou pozornost. 

 

Jana 

Nejčastějším zařízením, které Jana sleduje je jednoznačně televize. Zapne ji 

většinou po příchodu domů z příležitostného zaměstnání nebo ze školy a vypne ji často až 

během noci, když zjistí, že u ní usnula. Televizi má v pokoji, ve kterém i spí. Občas sleduje 

televizi a zároveň i počítač nebo telefon. Dobu od ulehnutí do postele po začátek spánku 

tráví většinu dní v týdnu sledováním televize, dokud neusne. Během noci se pravidelně 

budí, buď aby vypnula televizi, nebo aby si došla na záchod. Někdy se budí také proto, že 

je jí horko. Vstává většinou brzy ráno a vstávání nemá vysloveně ráda. Během dne je 

obvykle unavená a postrádá energii. Se svým spánkem není spokojená. Vlivem 

elektronických zařízení na spánek se nikdy nezabývala a nemyslí si, že by vliv sledování 

televize nebo telefonu měl na její spánek vliv. 

 

Erika 

Erika je často pozdě do noci aktivní na počítači, tabletu nebo mobilu. Počítač 

využívá především k práci, k psaní esejí do školy, ale také na něm ráda sleduje seriály nebo 

filmy. Tablet nebo chytrý mobilní telefon využívá nejčastěji kvůli sociálním sítím, 

Facebooku a Instagramu. V průměru sledováním elektronických zařízení před ulehnutí ke 

spánku tráví pět hodin. Když si jde lehnout, bere si s sebou obvykle do postele mobilní 

telefon nebo tablet a sleduje je do té doby, než je opravdu unavená, odloží je a usne. Ráno 

bývá unavená a nechce se jí vstávat. Odpoledne si někdy dopřeje kratší zdřímnutí. O efektu 

elektronických zařízení na spánek ví a aktivně se o něj zajímá. Ve svém případě ale neví, 

jak by měla jejich využívání omezit. 
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Sofie 

Večer před spaním nejčastěji tráví sledováním televize a telefonu. Většinou se na 

televizi dívá zhruba hodinu a půl a pak stráví ještě další hodinu na telefonu, kde si píše s 

kamarádkami nebo je aktivní na sociálních sítích. Po ulehnutí ke spánku si většinou čte 

knížku nebo časopis, ale když nemůže usnout, dívá se na telefonu na nejrůznější videa. 

Během noci jí budí špatné sny. Ranní vstávání nemá v oblibě, někdy se stane, že zaspí. O 

vlivu elektronických zařízení na spánek nikdy neslyšela. 

 

Skupina B: 

Klára 

Klára večer před ulehnutím ke spánku ráda běhá nebo chodí na procházky se psem. 

Často tento čas tráví také venku s přáteli nebo učením. Po ulehnutí do postele si většinou 

čte na čtečce elektronických knih. Snaží se chodit spát před půlnocí, aby nebyla během dne 

unavená. Občas mluví ze spaní, když se jí zdají divoké sny. Ranní vstávání jí vysloveně 

nevadí. O vlivu elektronických zařízení na spánek nevěděla, ale četla o tom, co je dobré 

pro svůj spánek dělat a nedělat. 

 

Natálie 

Věnuje se jezdectví a ráda sportuje. Večer před spaním jezdí na koni, je na 

procházce se psem, někdy také vaří, peče nebo uklízí. Po ulehnutí do postele si ráda čte 

časopisy, knížku nebo si prohlíží fotografie. Nechrápe, jednou za čas mluví ze spaní. Stane 

se, že se během noci probudí, protože je jí zima nebo má žízeň. Když musí vstávat brzy, 

cítí se po probuzení unavená. Jinak se budí většinou sama v přibližně stejnou dobu. O vlivu 

elektronických zařízení na spánek viděla rozhovor v televizi. 

 

Žaneta 

Žaneta je večer buď v práci, nebo s přítelem na večeři nebo výstavě. Domů se vrací 

obvykle v pozdních hodinách a většinou se krátce po příchodu ukládá ke spánku. Během 

noci ji občas budí sousedé, někdy také chrápe. Ráno vstává brzo a to, jestli se jí vstávat 

chce nebo ne, u ní nejvíce závisí na počasí. Závodně jezdí na kole a svůj spánek konzultuje 

se svým trenérem. Se svým spánkem je poměrně spokojená. Někdy je během dne unavená, 

ale většinou má energie dost. O vlivu elektronických zařízení ví, protože se sama o spánek 

více zajímá. 
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Věra 

Věra každý večer před spaním cvičí jógu, také si čte, nebo povídá, tancuje a zpívá 

s rodinou. Hodně se zajímá o svoje zdraví a o soulad s přírodou. Počítač využívá jen 

k práci, televizi doma nemají a chytrý telefon také nevlastní. Chodí spát brzo, do postele se 

obvykle těší. Nechrápe ani nemluví ze spaní. Ráno se budí sama od sebe a se svými 

spánkovými návyky je spokojená. O vlivu modrého světla na spánek nevěděla. 

 

Hanka 

V průběhu večera se Hanka věnuje přípravě do školy, hře na klavír nebo čas tráví 

s přítelem. Po ulehnutí do postele si povídá s přítelem, poslouchá hudbu nebo jde rovnou 

spát. O svoje spánkové návyky se zajímá a snaží se spát rozumně. Někdy se cítí během dne 

unavená, ale celkově svůj spánek hodnotí pozitivně. O vlivu elektronických zařízení na 

spánek ví, protože o spánku měli ve škole přednášku. 
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5.2 Data získaná z aplikace Sleep as Android (průměr za týden) 
Skupina A: 

Tabulka č. 1 – Data získaná z aplikace u skupiny A 

 Kamila Petra Jana Erika Sofie 

Čas ulehnutí 

ke spánku 

23:00 22:30 21:30 23:00 22:15 

Čas usnutí 0:00 22:50 23:30 0:00 23:30 

Hluboký 

spánek v % 

48% 60% 42% 55% 52% 

Chrápání ne ne 5x za týden ne ne 

Mluvení ze 

spaní 

ne 2x za týden ne ne 3x za týden 

Čas 

probuzení 

8:30 8:00 7:00 7:00 9:00 

Celková 

doba spánku 

8:30 9:00 7:30 7:00 9:30 

 

Skupina B: 

Tabulka č. 2 – Data získaná z aplikace u skupiny B 

 Klára Natálie Žaneta Věra Hanka 

Čas ulehnutí 

ke spánku 

22:00 23:00 22:15 22:00 22:45 

Čas usnutí 22:30 23:30 22:40 22:15 23:30 

Hluboký 

spánek v % 

56% 49% 51% 63% 52% 

Chrápání ne ne 3x za týden ne ne 

Mluvení ze 

spaní 

2x za týden ne ne ne ne 

Čas 

probuzení 

7:00 8:30 6:00 6:30 7:30 

Celková 

doba spánku 

8:30 9:00 7:20 8:15 9:30 

  



43 

 

5.3 Data získaná ze spánkového deníku (průměr za týden) 
Skupina A: 

Tabulka č. 3 - Data získaná ze spánkového deníku u skupiny A 

 Kamila Petra Jana Erika Sofie 

V kolik 

hodin jsi šla 

spát? 

23:30 22:20 21:30 23:00 22:15 

Probudila ses 

během noci? 

Kolikrát? 

Ne Ne Pětkrát za 

týden, 

někdy 

jednou 

někdy i 

třikrát za 

noc 

Jednou za 

týden 

Třikrát za 

týden 

Chrápala jsi? Ne Ne Třikrát Ne Ne 

Mluvila jsi 

ze spaní? 

Ne Jednou Ne Ne Jednou 

V kolik 

hodin jsi 

vstávala? 

8:30 9:00 7:00 7:00 8:45 

Jak ses cítila 

po 

probuzení? 

Spíš 

unavená 

Spíš 

odpočatá 

Unavená Unavená Unavená 

 

Skupina B: 

Tabulka č. 4 - Data získaná ze spánkového deníku u skupiny B 

 Klára Natálie Žaneta Věra Hanka 

V kolik 

hodin jsi šla 

spát? 

22:00 23:15 22:10 22:00 23:30 

Probudila ses 

během noci? 

Kolikrát? 

Ne Dvakrát za 

týden 

Jednou za 

týden 

Ne Ne 
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Chrápala jsi? Ne Ne Dvakrát Ne Ne 

Mluvila jsi 

ze spaní? 

Dvakrát Jednou Ne Ne Ne 

V kolik 

hodin jsi 

vstávala? 

8:20 8:45 6:00 6:20 7:30 

Jak ses cítila 

po 

probuzení? 

Spíš 

odpočatá 

Spíš 

unavená 

Odpočatá Spíš 

odpočatá 

Odpočatá 

 

 

5.4 Data získaná polostrukturovaným rozhovorem 

 

5.4.1 Sledování elektronických zařízení před uložením se ke spánku 
 

Skupina A: 

 Všechny ženy ze skupiny A sledují nějaké elektronické zařízení před ulehnutím ke 

spánku alespoň po dobu dvou hodin. U většiny se doba sledování zařízení pohybuje mezi 

dvěma až třemi hodinami denně, dvě respondentky sledují zařízení v průměru pět hodin 

před odebráním se ke spánku. Nejčastěji sledují televizi, chytrý mobilní telefon a počítač. 

Dvě sledují také tablet, jedna hraje před spaním počítačové hry. Téměř všechny sledování 

elektronických zařízení během večera kombinují a na jednotlivá zařízení se dívají buď 

současně, nebo na jedno za druhým. 

  

Jana: „ …dívám se na televizi každej den před spaním, koukám na filmy, seriály, někdy i 

na zprávy, ale nejčastějš asi na ty filmy. Televizi zapínám když přijdu z brigády nebo ze 

školy a vypnu jí něž jdu spát, ale teda dost často usnu i při ní. Jak často to takhle dělám? 

No když sem doma, tak asi i každej den.“ 

Erika: „ ...večer vždycky dělám něco na počítači, buď věci do školy, do práce nebo na něm 

třeba koukám na seriály a filmy. Když vypnu počítač, koukám ještě na Facebook nebo 

Instagram na mobilu, dokud neusnu. Bez toho bych asi neusnula no. Když to tak spočítám, 

na počítači i mobilu budu v průměru tak těch pět hodin každej večer. Tyjo, to je hrozný 

co?“ 
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Skupina B: 

 Ženy ve skupině B nesledují žádná elektronická zařízení po dobu dvou hodin před 

ulehnutím ke spánku. Některé tráví čas před spaním na počítači nebo mobilu, maximálně 

ale kolem půl hodiny. Některé dny v měsíci tráví tři z nich na počítači i delší dobu před 

spánkem, jedná se ale spíše o výjimečné situace, které se opakují zhruba dvakrát do 

měsíce. Dobu před spánkem tráví různými aktivitami, některé si čtou, učí se, povídají si s 

partnerem nebo rodinou, hrají společenské hry, vaří, pečou, tráví čas v přírodě, chodí na 

procházku se psem, kreslí, cvičí jógu nebo sportují. 

Natálie: „ …dvě hodiny před spanim většinou dělám všechno možný, ale na mobilu nebo 

počítači teda nejsem. Mám koně, tak jsem někdy i v tuhle dobu ve stáji nebo na procházce 

se psem. Doma pak něco uvařim, uklidim a jdu spát.“ 

Věra: „ ...každej večer cvičím jógu, tu nikdy nevynechám, hodně mi pomáhá. No a pak si 

čtu, hodně si doma povídáme, zpíváme nebo třeba i tancujeme. Televizi tu doma nemáme, 

tak na tu díkybohu nekoukám.. a s počítačem pracuju jenom přes den a můj telefon jenom 

volá a píše, takže na něm ani nic jinýho dělat nemůžu.“ 

 

5.4.2 Informovanost o vlivu elektronických zařízení na spánek 
 

Skupina A: 

Obecně vzato se dá říci, že respondentky ze skupiny A byly méně informované o 

vlivu elektronických zařízení na spánek. Buď o něm nevěděly vůbec, nebo o něm věděly, 

ale jeho vliv si nepřipouštěly. Jedna respondentka o špatném vlivu modrého světla na 

cirkadiánní rytmus věděla a své problémy se spánkem přičítala právě dlouhé době strávené 

na počítači nebo s mobilem před spaním. Bohužel ale neví, jak tyto návyky změnit. 

Kamila: „ ...ježiš tak to sem vůbec nevěděla. Hm, musím si o tom něco zjistit teda. Jako 

dost by to vysvětlovalo. Když si to tak vemu, tak když jsem na počítači úplně fakt pozdě do 

noci a pak jsem ještě na mobilu, tak jsem pak úplně jako, nevim jak to říct, jakoby 

unavená, ale spát se mi nechce. Prostě nemůžu dlouho usnout a druhej den sem pak úplně 

hotová.“ 

Erika: „jo já o tom vim, ale nevim jak to řešit moc. Na počítači dělám fakt věci do práce 

nebo do školy a na mobilu to vždycky odepisuju lidem nebo prostě něco řešíme s 

kamarádkama. To nevim jak bych měla omezit.“ 
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Skupina B: 

 Ženy ze skupiny B věděly o vlivu elektronických zařízení na spánek podstatně více. 

Tři věděly přímo o vlivu modrého světla a dvě o vlivu modrého světla nevěděly, ale 

zastávají názor, že všechna elektronická zařízení jsou zdraví více méně škodlivá. U všech 

bylo věnování se jiným činnostem, než sledováním elektronických zařízení, důsledkem 

celkového životního stylu. Skoro šechny se zajímaly o své zdraví a v rámci toho i o kvalitu 

svého spánku. Spánek nebraly jako něco nedůležitého, ale naopak mu věnovaly větší 

pozornost. Kromě jedné každá z těchto žen aktivně sportuje, jedna se věnuje sportu 

vrcholově a její spánek je sledován i v rámci přípravy k výkonu. 

Žaneta: „ ...vím o tom moc dobře a právě proto ty zařízení nevyužívám. Nějak dobu na 

nich kvůli škole trávit musím, ale snažím se na něm všechno udělat přes den a večer už se 

věnovat jiným věcem. Když musím kvůli škole dělat na počítači víc hodin denně a protáhne 

se mi to i do večera, mám pocit, že se to na mým spánku vždycky zpětně podepíše.“ 

Věra: „ ...já jsem o tom takhle konkrétně nevěděla, ale já si myslim, že žádný takovýhle 

zařízení není pro zdraví prospěšný. Prostě celkově tahle uspěchaná doba je proti nám a já 

se snažim aspoň v tom co můžu nějak svýmu tělu pomáhat a ne ho ještě zatěžovat.“ 

 

5.4.3 Čas ulehnutí do postele 
 

Skupina A: 

Čas ulehnutí ke spánku se u skupiny A i B příliš nelišil. Nejčastěji chodí 

respondentky ze skupiny A spát mezi desátou a dvanáctou hodinou. Ve skupině A nechodí 

žádná žena spát dřív než v deset hodin. U všech se ale poměrně často stane, že jdou spát i 

po dvanácté hodině. 

Kamila: „ …já bych i dřív spát šla, ale když už se mi podaří si jít lehnout včas, spát se mi 

většinou stejně vůbec nechce, to musim bejt fakt jo unavená. No a do stropu mě čučet 

nebaví, tak si vezmu ten mobil a koukám co se kde děje novýho nebo hledám různý 

inspirace taky.“ 

Erika: „ …no každej den si řikám, že půjdu spát brzo, abych ráno nebyla tak unavená a 

každej večer to prostě nějak nevyjde. Buď dělám věci do práce, nebo chci dokoukat ten 

film, co už na něj koukám asi týden, někdy se mi taky protáhnou večírky s kamarádkama. A 

každý ráno si pak nadávám, že jsem nešla spát dřív.“ 
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Skupina B: 

Respondentky ze skupiny B chodí spát v průměru mezi desátou a jedenáctou 

hodinou. Jedna se někdy snaží chodit spát i před desátou hodinou, protože každé ráno brzy 

vstává a cítí se být k večeru už unavená. Všechny ženy uvedly, že do jedenácté hodiny jsou 

v posteli téměř vždy. Bylo vidět, že se snaží svůj denní harmonogram naplánovat tak, aby 

byly v posteli včas 

Klára: „ …tak se snažím chodit spát co nejdřív, abych kolem tý desátý byla v posteli a 

mohla si třeba číst na čtečce. Podle mě je spánek před půlnocí důležitej, a když jdu spát 

brzo, vstává se mi vždycky líp.“ 

Věra: „ …usínám takhle brzo, protože jsem na to zvyklá. Můj den k tomu přirozeně tak 

směřuje a po půlnoci jsem vzhůru jen naprosto výjimečně. Já chodím do postele včas ráda, 

mám ráda svojí postel a většinou už se do ní po celým dnu moc těším.“ 

 

5.4.4 Doba od ulehnutí do postele k začátku spánku 

 

Skupina A: 

 U všech respondentek ze skupiny A je poměrně dlouhá doba od ulehnutí do postele 

po opravdový začátek spánku. V průměru tento čas přesahuje jednu hodinu. Většina žen ho 

tráví dalším pokračováním sledování elektronických zařízení, buď televize, nebo telefonu. 

Dvě respondentky pravidelně každý večer po ulehnutí do postele sledují telefon nebo 

tablet, dokud ho neodloží a neusnou. Většinou tato doba trvá třicet minut až jednu hodinu. 

Jedna vezme telefon do ruky jen v případě, že se jí nedaří usnout. Jedna žena ze skupiny A 

nebere telefon ani tablet po ulehnutí do postele nikdy, případně jen výjimečně a na krátkou 

dobu. Jedna respondentka většinou sleduje televizi, která se nachází v její ložnici, do té 

doby než usne a vypne ji, až když se během noci probudí. 

Kamila: „ …pro mě je to hrozně uklidňující a já bych bez mobilu nebo počítače prostě 

neusla. Mobil mám vždycky na nočním stolku vedle hlavy, abych byla hned na příjmu. Vim, 

že je to blbý, tak někdy teda i čtu knížku před spaním, ale většinou jsem spíš fakt na tom 

mobilu nebo se koukám na počítači na seriály dokud prostě neusnu.“ 

Petra: „ … na mobilu i počítači jsem než si jdu lehnout, to jako jo, hraju ty hry. V posteli 

už teda ne, tam mě to nějak štve, nevim proč. Ale do postele obecně chodim teda jenom 

spát, třeba že bych v ní snídala nebo se koukala na nějaký filmy jak ostatní tak to já ne.“ 
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Skupina B: 

Doba od ulehnutí do postele k začátku spánku byla u respondentek ze skupiny B 

obecně kratší. Pohybovala se kolem půl hodiny. Zpravidla ji netráví sledováním 

elektronických zařízení, ale buď četbou, povídáním si, poslechem hudby anebo se rovnou 

po ulehnutí do postele snaží nevěnovat žádným jiným činnostem a rovnou usnout. 

Natálie: „ …já si před spaním v posteli ráda čtu nebo prohlížím fotky. Ale většinou jsem 

teda dost unavená, tak za chvilku usnu, ani nevim jak.“ 

Hanka: „ … nejvíc si povídám s přítelem, jakej jsme měli den, co je novýho a tak. 

Probíráme taky co budeme dělat další den, co nás třeba čeká. Vlastně si dost často takhle 

povídáme prostě do tý doby, dokud oba neusnem. No a když neni doma, tak jdu buď spát 

hned nebo ještě chvilku posloucham svojí oblíbenou písničku před spanim.“ 

 

5.4.5 Doba vstávání z postele 
 

Skupina A: 

Dvě respondentky ze skupiny A vstávají většinou v sedm hodin, zbylé tři vstávají 

obvykle mezi osmou a devátou hodinou. Nejčastěji vstávají do školy nebo do práce. Jen 

jedna z nich vstává, i když nemusí, ostatní si rády přispí. Dvě ženy vstávají pět dní v týdnu 

ve stejnou dobu a o víkendu si rády spánek prodlouží. Jedna respondentka vstává každý 

den v přibližně stejnou hodinu bez ohledu na to, zda je víkend nebo ne. Zbylé dvě ženy 

vstávají poměrně nepravidelně. Souhrnně respondentky ze skupiny A vstávají o něco 

později, než respondentky ze skupiny B a vstávají poměrně neradi. 

Petra: „ vstávání já teda nemiluju, ale zas tak hrozný to pro mě taky neni, nemusim vstávat 

nějak úplně brzo. Většinou se budím sama přibližně ve stejnou dobu.“ 

Sofie: „ …vstávám tak mezi osmou až devátou. Ale nechce se mi nikdy. Když někam musim 

tak to teda vstanu..no někdy taky přijdu pozdě jo, že zaspim. Ale když nikam nemusim, to se 

mně vstává hrozně. Budík posouvám a posouvám, dost často ho i zaspim.“ 
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Skupina B 

Ženy ze skupiny B vstávaly v porovnání s ženami ze skupiny B zhruba o hodinu 

dříve. Vstávají tak do práce, do školy, protože sami chtějí nebo se tak sami přirozeně budí. 

Jejich vstávání je během týdne stabilnější a nejsou v něm velké rozdíly o víkendu a během 

pracovního týdne. Vstávání neberou jako něco vyloženě negativního, některé ho nemají 

v oblibě, jiným nevadí, jedna respondentka se na něj v podstatě těší. 

Natálie: „ …někdy vstávám hodně brzo, někdy si ráda přispím, ale nejčastějc se budím 

sama od sebe, protože ráno nikam nepospíchám. To vstávám tak mezi tou osmou a 

devátou.“ 

Žaneta: „ …vstávám hodně brzo, někdy se mi teda hodně nechce. Ale zjistila jsem, že to u 

mě závisí nejvíc na počasí. Když je hezky, vstává se mi samo, když je hnusně, vstávat se mi 

vůbec nechce.“ 

 

5.4.6 Celková doba spánku 

 

Skupina A: 

Respondentky ve skupině A spí mezi šesti a deseti hodinami denně. Jak sami říkají, 

doba se velmi často odvíjí podle toho, jak se jim chce spát, do kolika hodin sledují nějaké 

elektronické zařízení a v kolik hodin pak musejí vstávat. Celková doba spánku je u nich 

často proměnlivá, některé ženy spí málo během pracovního týdne a dlouho během víkendu. 

V důsledku těchto návyků jsme si mohli všimnout, že jsou jejich cirkadiánní systémy často 

rozhozeny. 

Jana: „ …asi spim dost krátce no, protože ráno vstávám. Záleží prostě jak jdu spát a jak 

dlouho usínám.“ 

Sofie: „ … takže spím dost často vlastně i dlouho, ale moje tělo to jakoby potřebuje, 

protože já prostě dřív vstávat nemůžu.“ 

 

Skupina B: 

Celková doba spánku se u respondentek ze skupiny B pohybuje mezi sedmi a devíti 

hodinami. Většina z nich spí každý den přibližně stejnou dobu. U dvou žen dochází 

k výkyvům během víkendu, ale mají snahu je eliminovat. 

Klára: „ …myslim, že celkově to bude kolem těch osmi hodin. Snažim se spát vždycky 

podobnou dobu. Když spim jeden den málo a druhej den hodně, cítim, že jsem taková 

rozhozená a pak jsem třeba i víc unavenější po delším spánku, než bejvám po tom, co spim 
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kratší dobu. To nesnášim“ 

Hanka: „ …já spím opravdu hodně, potřebuju to. Ale snažim se to nepřehánět a hledat tu 

správnou hranici, kdy jsem vyspalá úplně akorát, ani moc ani málo. Poslední dobou se mi 

to myslim i celkem daří.“ 

 

5.4.7 Probouzení se během spánku 

 

Skupina A: 

Tři ženy ze skupiny A se během noci pravidelně budí. Někdy se vzbudí jen na pár 

minut a hned zase usnou, jindy jsou během noci vzhůru i půl hodinu. Nejčastěji se budí, 

protože musí na záchod, vypínají zařízení, při kterém usly, je jim horko, kašlou nebo mají 

špatné sny. 

Jana: „ …budím se fakt často to jo… vzbudí mě televize, tak jí vypnu a většinou pak zas 

usnu. A k ránu teda se probudim zase znova, většinou se mi chce na záchod nebo je mi 

horko.“ 

Sofie: „budím, protože mám hrozný sny. Když se mi zdaj, tak jsem jakoby hned vzhůru, 

vstanu, dojdu se napít a snažim se znova usnout. Někdy to jde, někdy moc ne.“ 

 

Skupina B: 

Ve skupině B se pravidelněji budí během noci dvě ženy. Nejčastěji proto, že mají 

žízeň, je jim horko nebo zima nebo protože je budí sousedi. 

Natálie: „ …když mám během noci žízeň nebo je mi zima tak to jo. No normálně vstanu, 

zavřu to okno, sjedu dolů se napít a vrátim se do postele. Nejsem pak vzhůru moc dlouho, 

myslim, že za chvilku zase hned usnu.“ 

Žaneta: „ …budim se kvůli sousedům, když dělaj v noci bordel. Naštěstí to teda není úplně 

často, ale někdy mě to fakt už štve. Znova usnu pak podle toho, jak moc se na ně rozčílim, 

jestli to třeba nějak s nima řešim nebo se jenom převalim a zase usnu.“ 

 

5.4.8 Celkové hodnocení kvality spánku 

 

Skupina A: 

Skupina A hodnotila svůj spánek jako příliš nedostačující a většina z žen se po 

probuzení cítí ospalá nebo unavená. Pokud by mohly, spaly by většinou delší dobu, než 

kterou si nastaví. Často se jim chce spát i během dne, například pokud vykonávají nějakou 

monotónní činnost. Jen jedné respondentce se vstává poměrně dobře a po probuzení se cítí 
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vyspalá. Většina by chtěla svoje spánkové návyky změnit. 

Jana: „ …moc mi to nevyhovuje..to jak spim. Já s tou televizí ráda usínám, ale to jak se 

budim v noci, to mě štve. Štve mě, že sem pak fakt unavená na brigádě nebo i ve škole. 

Chybí mi nějaká energie, třeba pak i se sebou něco dělat.“ 

Erika: „ …unavená jsem snad každý ráno, který musim vstávat. Vždycky bych nejradši 

ještě zalezla a spala. Během dopoledne ta únava většinou teda přejde, ale odpoledne jsem 

někdy tak unavená, že si musim dát šlofíka.“ 

 

Skupina B: 

Skupina B byla se svým spánkem o něco spokojenější. Častěji ho hodnotí jako 

dostačující a během dne se necítí tolik unavené. Některé by spaly i delší dobu, ale v rámci 

stabilizace cirkadiánního systému se to snaží nedělat. Přes den některé spí, snaží se tak 

vyhovět svému organismu, který jim, dle jejich slov dává najevo, že potřebuje spát víc. 

Upřednostňují spíš dřívější ranní vstávání a včasné usínání, než naopak. Jak již bylo 

řečeno, jejich spánkové návyky zapadají celkově do jejich životního stylu a kvalitní spánek 

berou jako nedílnou součást zdraví. 

Věra: „ …určitě pozitivně. Cítim se dobře, protože pro svůj spánek a tim pádem i pro svoje 

zdraví něco dělám…Většinou se teda vyspim dobře a jsem odpočatá, vstávám sama od sebe 

a tešim se na novej den.“ 

Hanka: „ …ohodnotila bych ho asi docela dobře. Jako jo, někdy jsem během dne unavená 

a vim, že jsem měla jít spát dřív..ale snažim se to udržovat v normě, abych přes den mohla 

dobře fungovat.“ 
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6 Shrnutí výsledků a diskuze 
 

6.1 Shrnutí výsledků  

 

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda večerní užívání elektronických 

zařízení ovlivňuje kvalitu nebo délku spánku respondentek ve věku 20-30 let. Díky 

zpracování dat z aplikace Sleep as Android, dat ze spánkových deníků a dat 

z polostrukturovaných rozhovorů jsem došla k následujícím výsledkům: 

 

Respondentky sledující elektronická zařízení před uložením se ke spánku 

chodí spát později. Dobu před spánkem většinou nevěnují činnostem, které by byly pro 

spánek přínosné. Nejčastěji ho tráví sledováním elektronických zařízení. Pracují na 

počítači, sledují filmy a seriály, jsou aktivní na sociálních sítích, dopisují si s kamarády. 

Tato zařízení sledují neomezeně, proto se i často stane, že díky nim usínají později, 

například když je něco zaujme na sociálních sítích nebo chtějí dokoukat film. Když už si 

jdou lehnout dříve, mnohdy se jim nedaří usnout a pokračují v používání elektronických 

zařízení. 

V důsledku toho, že často i po ulehnutí do postele pokračují ve sledování 

elektronických zařízení, usínají delší dobu. Často používají svá zařízení ještě těsně před 

usnutím a jinak si to ani neumí představit. Někdy se věnují i jiným činnostem, ale jen po 

krátkou dobu. 

Oproti skupině B se ženy ze skupiny A během noci častěji budí. Příčiny jejich 

probouzení jsou různé, někdy se vzbudí, protože musí na záchod, je jim horko nebo mají 

špatné sny a někdy je budí v podstatě samotná zařízení, u kterých usnuly. 

Ženy ze skupiny A vykazovaly během týdne sledování nižší procento 

hlubokého spánku. V praxi to znamená, že efektivita jejich spánku byla nižší.  

Co se délky spánku týče, respondentky ze skupiny A spí přibližně stejnou dobu, 

jako respondentky ze skupiny B. V tomto ohledu výzkum neukázal, že by elektronická 

zařízení měla vliv na délku spánku těchto respondentek. 

Ženy sledující elektronická zařízení vstávaly o něco později než ženy, které 

tato zařízení před spánkem nesledují. Samy uvedly, že ranní vstávání jim dělá často 

potíže, vstávání odkládají a často zaspávají. Spí v podstatě na dluh, což znamená, že kratší 

spánek přes týden dospávají během víkendu. Tím si mnohdy narušují přirozený cirkadiánní 

rytmus. Spí také více nepravidelně a obecně nemají vstávání v oblibě. 
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Důležitým ukazatelem pro můj výzkum je fakt, že ženy ze skupiny A se po spánku 

cítí častěji a víc unavené, než ženy ze skupiny B. Ráno po probuzení se často cítily 

nevyspalé a během dne měly více problémů s únavou. Únava u nich vedla k poklesu elánu 

k dokončení činností a také k celkové vyčerpanosti. Někdy nedostatečnou efektivitu 

spánku přes noc doháněly spánkem přes den. 

Tyto faktory vedly i k tomu, že respondentky sledující elektronická zařízení byly 

celkově méně spokojené se svým spánkem a jeho kvalitu hodnotily hůře než ty 

respondentky, které elektronická zařízení před spánkem pravidelně nesledovaly. Dané 

okolnosti vedly také k tomu, že více vyjadřovaly touhu změnit své spánkové návyky. 

 V neposlední řadě výzkum ukázal, že respondentky ze skupiny A byly méně 

informované o vlivu elektronických zařízení na spánek ale i o spánku obecně. 

Nepřikládaly spánku velkou pozornost ani důležitost a kromě jedné se o spánek podrobněji 

nezajímaly. Často také svůj špatný spánek přisuzovaly jen okolnostem, které není možné 

změnit, místo toho, aby se soustředily na věci, které by změnit mohly. Pokud u nich byla 

snaha o změnu, ztroskotala na tom, že nevěděly, jak změnu provést. Oproti tomu výzkum 

ukázal, že se majorita dívek ze skupiny B o svůj spánek zajímá, bere ho jako součást 

celkového zdravého životního stylu a snaží se mu svůj každodenní život přizpůsobovat. 

Jejich cirkadiánní rytmus byl vyrovnanější, což ukazovalo například i to, že usínaly a 

probouzely se poměrně stabilně a mnohdy i sami od sebe. 

 

6.2 Diskuse k použité metodě a výzkumu 
 

Při kvalitativním výzkumu je důležité získat platné a spolehlivé údaje. Nevýhodou 

této strategie sběru dat je však fakt, že je jen velmi obtížné pojmout dostatečně velký 

vzorek tak, aby se dala daná problematika obecně generalizovat. Je třeba kritické analýzy 

situace a také je zapotřebí mít na paměti, že výsledky mají platnost jen pro danou skupinu 

a je nutné se vyhnout zobecnění. Tato metoda vyžaduje schopnost výzkumníka udržet si 

analytický odstup. Například aby svými reakcemi neměl vliv na rozhodování a posléze i 

odpovědi respondentů. Přesto je i přes maximální snahu výzkumníka možné, že se jeho 

faktor na odpovědích respondentů projevil. 

Protože je spánek dnešní společností často brán jako něco nepotřebného a lidé spící 

déle jsou spojovány s negativními konotacemi, je možné, že ne vždy respondentky 

odpovídaly zcela upřímně. Během výzkumu byl občas vidět stud za spánek do dopoledních 

hodin a snaha reálnou dobu spánku omlouvat nebo zkracovat. Právě z těchto důvodů byl 
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rozhovor doplněn také spánkovým deníkem a daty z aplikace Sleep as Android. I přes 

některé nevýhody, byla kvalitativní metoda vhodnou metodou pro mnou zkoumaný 

problém. Díky ní jsem měla dostatek prostoru pro vyslechnutí všech informací o 

spánkových návycích respondentek a také samotné respondentky měly možnost se nad 

danou problematikou zamyslet a uvést vše, co se jejich spánku a elektronických zařízení 

týkalo. 

 Ani sběr dat pro výzkum nebyl zcela jednoznačný. Aplikace Sleep as Android 

využívá metodu aktigrafie, tedy zaznamenávání pohybů v určitém časovém omezení. Tato 

metoda umožňuje poměrně přesné sledování osoby ve spánku, přesto údaje získané touto 

metodou nemohou dosahovat přesnosti polysomnografických měření. Polysomnografické 

zařízení jsem však nemohla využít z důvodů velké finanční i časové náročnosti této 

metody. 

Je vhodné také podotknout, že sledování dat z aplikace Sleep as Android by se dalo 

zařadit spíše k metodám kvalitativního výzkumu, protože jsme z aplikace získali 

především jasná data o spánku respondentek. Tato data byla však vhodně využita 

k doplnění toho, co jsme se od respondentek dozvěděli během rozhovoru. Navíc jsme dané 

informace mohli doplnit například i o dobu hloubkového spánku, což by se nám bez 

aplikace nepodařilo. Data z aplikace byla ještě doplňována a porovnávána s daty ze 

spánkových deníků. Spánkové deníky byly do výzkumných metod zařazeny především 

proto, abychom mohli porovnat výstupy z aplikace s tím, co ženy samy uváděly ve 

spánkových denících. Zjistili jsme například, že ne všechny si uvědomují, že v daný den 

chrápaly nebo mluvily ze spaní. Spánkové deníky nám také umožnily, aby respondentky 

mohly každý den zaznamenat, jak se po spánku druhý den ráno cítily. Samotný rozhovor 

pak sloužil zaprvé k zjištění doby a četnosti používání elektronických zařízení před 

spánkem. Dozvěděli jsme se, proč zařízení využívají a jak jsou o vlivu elektronických 

zařízení na spánek informovány. Za druhé nám rozhovor dobře posloužil k tomu, aby se 

ženy celkově vyjádřily ke kvalitě svého spánku a spokojenosti se svým spánkem. Tato 

metoda dala ženám nejvíce prostoru k zamyšlení se nad svými spánkovými návyky a pro 

výzkum byla také nejpřínosnější. 

Jako sporný může být vnímán také fakt, že na spánek může působit mnoho 

okolních nebo vnitřních vlivů, které mohly výsledky výzkumu ovlivnit. Vliv těchto faktorů 

jsem se snažila minimalizovat vybráním vhodného vzorku respondentů. Izolovat 

respondenta od všech vnějších vlivů v rámci tohoto výzkumu však nebylo možné, jelikož 

by tento výzkum vyžadoval zcela jiné podmínky. Co se týče vnitřních vlivů, jako je 
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například zdravotní stav pacienta, vybraný vzorek respondentů tyto faktory také 

eliminoval, není možné je však vyloučit úplně. Nicméně i přes všechny nesnáze, se 

kterými se tento výzkum potýkal, přinesla tato práce výsledky, které mohou být dále 

využívány a rozváděny. 

 

6.3 Diskuse k dalšímu výzkumu 
 

 Tato práce přinesla některé zajímavé poznatky. Například to, že respondentka, která 

před spaním pravidelně hrála počítačové hry, měla ze všech dívek ze skupiny A největší 

efektivitu spánku, poměrně rychle usínala, neměla velké obtíže při ranním vstávání a jako 

jediná byla se svým spánkem poměrně spokojená. Možným podkladem pro další výzkum 

by tak mohlo být ověření, jaký mají počítačové hry vliv na kvalitu, délku a efektivitu 

spánku. 
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7 Závěr 
 

Proběhla řada studií, které zkoumaly vliv mezi používáním elektronických zařízení 

a spánkem. Nicméně výzkum této problematiky je stále v začátcích a věnují se jí převážně 

zahraniční autoři. Tuto bakalářskou práci je tedy možné považovat za jednu z pilotních 

prací, zkoumající tento obor. Práce byla rozdělena na dvě části. 

V první části práce jsme se věnovaly pojmům jako spánek, cirkadiánní rytmus, ale 

také významu spánku, poruchám spánku, metodám diagnostiky poruch spánku, vlivu 

elektronických zařízení na spánek, hormonu melatoninu, modrému světlu či vlivu dalších 

aspektů na spánek. 

Druhá část práce byla dedikována empirickému výzkumu. V odborné literatuře 

nejsou zatím stanovena žádná kritéria ani dotazníky, které by se používaly při prokazování 

vlivu elektronických zařízení na spánek jedince. Protože jsem pro tento výzkum nemohla 

použít polysomnografické měření, rozhodla jsem se využít výhod měření aktigrafického. 

Po dobu osmi dní měřila spánek respondentek aplikace Sleep as Android, která využívá 

senzorů pohybu zabudovaných v chytrých mobilních telefonech. Jako doplňková metoda 

měření spánku byl zvolen spánkový deník, do kterého ženy samy zaznamenávaly údaje o 

svém spánku vždy následující den. Polostrukturovaný rozhovor poté sloužil k tomu, 

abychom se dozvěděli více o aktivitách, kterým se respondentky obecně věnují před 

ulehnutím ke spánku, o jejich využívání elektronických zařízení před spánkem a také o 

jejich obecných spánkových návycích. Při vytváření otázek, které jsem kladla během 

polostrukturovaného rozhovoru, jsem se nechala inspirovat Pittsburským indexem kvality 

spánku. Výzkumného šetření se zúčastnilo deset žen, které byly podle svých aktivit před 

spánkem rozděleny do skupiny A nebo B. Ve skupině A se nacházelo pět žen, které 

pravidelně sledují nějaké elektronické zařízení minimálně po dobu dvou hodin před 

uložením se ke spánku, alespoň pětkrát do týdne. Ve skupině B bylo pět respondentek, 

které obvykle žádné elektronické zařízení po dobu dvou hodin před uložením se ke spánku 

nesledují. 

Cílem této práce s názvem „Vliv elektronických zařízení na lidský spánek“ bylo 

zjistit, zda večerní používání elektronických zařízení ovlivňuje kvalitu a délku spánku 

respondentek. Z dat získaných pomocí aplikace, spánkového deníku a rozhovorů vyšlo 

najevo, že respondentky sledující elektronická zařízení před uložením se ke spánku chodí 

spát později, usínají delší dobu, během noci se častěji budí a během osmi dní sledování 

pomocí aplikace prokazovaly také nižší procento hlubokého spánku. Co se délky spánku 
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týče, výzkum neukázal, že by elektronická zařízení měla vliv na délku spánku těchto 

respondentek. Ženy sledující elektronická zařízení vstávaly o něco později než 

ženy, které tato zařízení před spánkem nesledují. Důležitým zjištěním bylo, že ženy ze 

skupiny A se po spánku cítily častěji a víc unavené, než ženy ze skupiny B a také byly 

celkově méně spokojené se svým spánkem a jeho kvalitu hodnotily jako horší. Ukázalo se 

také, že respondentky ze skupiny A byly méně informované o vlivu elektronických zařízení 

na spánek, ale i o spánku obecně. 

Práce mě dovedla k zajímavým informacím i poznatkům a ráda bych se této 

problematice věnovala i nadále. Věřím, že zájem o toto téma bude mezi širokou veřejností 

stoupat a o celkové interakci mezi elektronickými zařízeními a našimi životy se budeme 

dovídat stále více informací. 
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Příloha č. 1 – Spánkový deník 

 

 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 6. den 7. den 8. den 

V kolik hodin jsi 

šla spát? 

 

        

Probudila ses 

během noci? 

Kolikrát? 

 

        

Chrápala jsi? 

 

        

Mluvila jsi ze 

spaní? 

 

        

V kolik hodin jsi 

vstávala? 

 

        

Jak ses cítila po 

probuzení? 

 

 Unavená 

 Spíš 

unavená 

 Spíš 

odpočatá 

 Odpočatá 
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Příloha č. 2 - Dotazník na používání elektronických zařízení a kvalitu spánku 

 

Před měřením aplikací Sleep as Android: 

 

• Kolik je ti let? 

• Co obvykle děláš před spaním? Sleduješ před spaním nějaké elektronické zařízení? 

• Po jak dlouhou dobu před uložením se ke spánku? 

• Jak často? 

• Proč tato zařízení sleduješ? 

• Jaké elektronické zařízení využíváš nejčastěji? 

• Sleduješ někdy před spaním více elektronických zařízení zároveň nebo těsně po 

sobě? 

• Myslíš si, že mohou mít elektronická zařízení vliv na tvůj spánek? 

• Víš něco vlivu elektronických zařízení na zdraví člověka? 

• Víš něco vlivu elektronických zařízení na lidský spánek? 

• Slyšela už jsi někdy o vlivu modrého světla na lidský spánek? 

 

Po měření aplikací Sleep as Android: 

 

• V kolik hodin jsi obvykle během posledního měsíce večer ulehla do postele? 

• Co jsi po ulehnutí do postele dělala? 

• Jak dlouho ti obvykle každý večer během posledního měsíce trvalo, než jsi usnula? 

• V kolik hodin jsi obvykle během posledního měsíce ráno vstávala z postele? 

• Jak se ti obvykle vstává? Vadí ti ranní vstávání? 

• Jak často ráno zaspíš? 

• Kolik hodin za noc jsi minulý měsíc obvykle opravdu spala? 

• Jak často jsi během posledního měsíce měla problémy se spánkem, protože jsi 

nemohla usnout do 30 minut? 

• Jak často si se vzbudila uprostřed noci nebo brzy ráno? 

• Jak často jsi musela vstát a jít na záchod? 

• Jak často jsi hlasitě kašlala nebo chrápala? 

• Jak často ti bylo příliš chladno? 

• Jak často ti bylo příliš horko? 

• Jak často jsi měla špatné sny? 
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• Jak často jsi měla během spánku bolesti? 

• Jsou nějak jiné důvody, kvůli kterým máš problémy se spánkem? 

• Jak často jsi kvůli těmto jiným důvodům měla během posledního měsíce problémy 

se spánkem? 

• Jak bys celkově ohodnotila kvalitu svého spánku během posledního měsíce? 

• Jak často se ti chce spát během dne? 

• Jak na spánek nahlížíš celkově? Je pro tebe užitečný nebo tě spíš obtěžuje? 

• Jak často ses během minulého měsíce cítila ospalá při řízení auta, při jídle nebo při 

jiné společenské činnosti? 

• Jak těžké bylo pro tebe během posledního měsíce udržet si dostatek elánu pro 

dokončení činností? 

 

 


