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Abstrakt
Hlavním tématem bakalářské práce je kvalita spánku středoškolských studentů, jejich
spánková hygiena a vliv studijních nároků maturitního ročníku na jejich spánek. Jedná se
o kvalitativní výzkum, kde jako výzkumnou metodu používám polostrukturovaný rozhovor se
studenty maturitního ročníku.
V teoretické části práce je popsaný spánek, jeho význam, doba spánku, probouzení,
usínání, jak se pozná kvalita spánku, co jsou cirkadiánní cykly, jaké existují poruchy spánku a jaký
je spánek středoškoláků. Dále je zde popsána spánková hygiena.
V praktické části jsou uvedeny výzkumné otázky, popsány metody výzkumu, analytické
postupy, zvolený vzorek a popis sběru dat. Je zde popsán vliv vnímaných studijních nároku na
spánek, ideální spánek studentů a také jejich vztah ke spánková hygieně.
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Úvod
Spánek je součástí života každého jedince, který stráví spánkem přibližně jednu
třetinu života. Lze ho definovat jako fyziologickou potřebu, která má pro organismus
nejvyšší prioritu a má vliv jak na psychickou pohodu člověka, tak i na jeho fyzickou
zdatnost. Je důležité dodržovat určitá pravidla, která napomůžou ke kvalitnímu spánku
a zároveň řešit, pokud není spánek kvalitní.
Téma spánku adolescentů je v literatuře poměrně opomíjeno, většina studií se
zabývá spánkem dětí a pak až spánkem a poruchami spánku dospělých lidí. Zkoumat
spánek dospívajícího studenta je však velmi důležité. Studenti si začínají formovat nejen
svůj život, ale i spánkové návyky a často mohou právě důležitost spánku přehlížet.
Tato bakalářská práce se bude zabývat spánkem středoškolských studentů jakožto
specifickou skupinou adolescentů. A to kvalitou jejich spánku, vztahem mezi spánkem
a studijními nároky a také tím, zda dodržují pravidelné spánkové návyky.
Obsahem teoretické práce je seznámení s pojmem spánek, jeho základními
charakteristikami a procesy a také s jeho významem. Představí také podněty, které mají
vliv na spánek a jeho kvalitu a jak fungují cirkadiánní rytmy a jaké existují poruchy
spánku. V neposlední řádě tato práce seznámí se základními pravidly spánkové hygieny.
Praktická část se skládá z detailnějšího popisu cíle práce, výzkumných otázek, dále
z informací o vybraném vzorku a o použitých metodách. Obsahem je také analýza
a závěrečná diskuze.
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1 Teoretická část
1.1 Spánek
Spánek je jedna ze základních fyziologických potřeb. Spánek lze charakterizovat
jako stav snížené mentální i pohybové aktivity, který slouží k obnově psychických
i fyzických sil. Dochází k utlumení činnost ústředního nervstva a snižuje se intenzita
většiny životních pochodů. (HARTL, 1993). Spánek potřebuje každý člověk bez rozdílu.
Organismus spícího člověka se vyznačuje sníženou reaktivitou na vnější podněty, sníženou
pohybovou aktivitou, polohou typickou pro spánek, změnami aktivit mozku a sníženou
kognitivní činnosti. Spánek má dvě fáze a několik stádií (NEVŠÍMALOVÁ et al., 1997).
1.1.1

Non-REM fáze
Název Non-REM fáze pochází z angl. non rapid eyes movements (tj. spánek bez

rychlého pohybu očí). Bývá také označován jako synchronní spánek, ortodoxní spánek,
klasický spánek, odpočinkový spánek, nebo pomalý spánek a dochází k utlumení většiny
vegetativních funkcí. Tato fáze má 4 stádia. První stádium odpovídá stavu usínání, dochází
k postupnému psychickému uvolnění, relaxaci svalstva, zpomaluje se srdeční tep, dýchání
a kontakt s okolím se pozvolna rozostřuje, až ztrácí. Poté nastává druhé stádium, které se
vyznačuje středně hlubokým spánkem, kdy můžeme být probuzení i malými zvukovými či
dotykovými podněty. Spánek se pak stává hlubším a hlubším a nastupují 3. a 4. stadium
spánku – delta pomalovlnný spánek. V EEG se objevují vysoké, velmi pomalé vlny
odpovídající pomalé, pravidelné neuronální aktivitě (PRAŠKO et al, 2004). Svalstvo je
uvolněné, dech i tep srdce jsou pomalé, klesá krevní tlak (o 5 – 15%) i tělesná teplota.
Člověka už nevzbudí malé podněty jako v předchozím stádiu. Jedná se o období spánku,
kdy se tělo aktivně regeneruje (NEVŠÍMALOVÁ et al., 1997). Naše tělo i přes svou
zdánlivou nečinnost stále monitoruje dění kolem nás a v určitých případech i patřičně
reaguje (COREN, 1998). Podle studie Tuckera a kolektivu dochází v Non-REM fázi také
k uchovávání vzpomínek a faktických znalostí, čemuž se říká deklarativní paměť
(TUCKER et al., 2006).
1.1.2

REM fáze
Druhá fáze spánku se nazývá REM. REM spánek je spánek se sny. Tento spánek se

už blíží bdělosti, hloubka spánku je vyšší než ve stadiu 2, ale pravděpodobně menší než
delta. V tomto stádiu se zrychluje dech a roste spotřeba kyslíku, přesto člověk stále tvrdě
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spí a je uvolněn. U mužů dochází k erekci. Oči se za zavřenými víčky rychle
a nepravidelně pohybují (angl. Rapid eye movement) a právě podle tohoto jevu se stadium
nazývá REM stadium spánku (PRAŠKO et al, 2004). Ve fázi REM spánku se také fixuje
paměťová stopa, REM spánek posiluje paměť. Takže je táto fáze, nejen pro studenty,
velice důležitá.
Celý spánkový cyklus, kdy se vystřídají 4 stadia Non-REM fáze a fáze REM trvá
přibližně 90 – 120 minut. Podíl NREM spánku má vrchol v období adolescence, kdy tvoří
15-20 % doby spánku, s věkem množství klesá. Potřeba dlouhého spánku ustupuje po 30.
roce života (3,5%). Čím jsme starší, tím se potřebná doba spánku zkracuje a zároveň
přibývají i spánkové poruchy. Je to díky rychlejším přechodům v jednotlivých stádiích
během spánku. Subjektivně vnímaná nespavost je důsledkem nedostatku hlubokého spánku
delta (BORZOVÁ, 2009).
1.1.3

Význam spánku

Evoluce, by nás nenutila trávit přibližně třetinu života spaním, kdyby nám spánek
nepřinášel jednoznačné fyzické či psychické výhody (IDZIKOWSKI, 2012). Spánek nám
umožňuje fyzickou i psychickou obnovu, zvyšuje odolnost proti nemocem, pomáhá
ukládání naučeného do paměti a umožňuje emoční konsolidaci zážitků (PRAŠKO et al.
2004). Dostatečný a kvalitní spánek je důležitý pro zdraví, přiměřenou náladu a výkonnost.
Můžeme jej právem srovnávat s potravou, vodou, vzduchem, teplem, se základy na nichž
spočívá lidská existence (PRUSINSKI, 1991).
Je známo, že hluboký spánek je nezbytný pro nápravy drobného každodenního
opotřebení, čímž se chráníme před totálním vyčerpáním. Množí se ale důkazy, že se během
hlubokého spánku tělo neobnovuje o nic více než při lehkém spánku či v bdělém stavu.
Mnozí psychologové se naopak domnívají, že je aktivita mozku během spánku, konkrétně
ve fázi snění, nezbytná pro naši emoční a psychickou kondici. Když se nám něco zdá,
vytvářejí se v mozku intenzivní spojení, jež vyzařují energii a umožňují mozku „vypustit
páru“ (IDZKOWSKI, 2012).
Existují také tvrzení, že spánek nedopřává jen oddech a regeneraci, ale často se
objevují příběhy, že se někdo „vyspal na problém“. Atomový vědec Niels Bohr viděl ve
snu model atomu. Německých chemik Kekulé von Stradonitz ve snu objevil vzorec
benzenu, který udělal revoluci v organické chemii. Také mnozí hudební skladatele údajně
komponovali ve spánku (PRAŠKO et al., 2004).
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Některé studie také dokazují, že spánek má vliv na energii, kterou člověk vydává
nebo přijímá. Když zvýšíme příjem jídla během spánkového deficitu, metabolismus ve
spánku se sníží oproti bdění pouze o 15 %, a proto ztráta energie po probdělé noci může
být nahrazena jen malým množstvím jídla (NEVŠÍMALOVÁ et al., 1997). Člověk vážící
90 kg při spaní spotřebuje 80 kalorií za hodinu, při klidném sezení spálí tatáž osoba asi
9 kalorií, čili energie ušetřená osmihodinovým spánkem odpovídá zhruba sklenici
nízkotučného mléka (IDZIKOWSKI, 2012).
1.1.4

Doba spánku

Potřebná délka spánku je u každého člověka jiná. Z části závisí na naší výchově
v dětství a z části na našem biologickém ústrojí (IDZIKOWSKI, 2012). Nezáleží však jen
na délce spánku, ale také na jeho hloubce a kvalitě (PRAŠKO et al., 2004).
V některých zemích je zvykem spát dva úseky denně, odpoledne – siesta – 2-3
hodinový úsek a pak v noci 5 – 6 hodinový úsek. Národy zvyklé na siestu pak spí vlastně
stejně dlouhou dobu (cca 8 hodin) jako národy, které jsou zvyklé siestu nedodržovat.
Některé výzkumy ukazují, že ve středověku lidé docela často spali na tři etapy: odpoledne
si dali siestu, pak si zdřímli brzy večer a nejdelší část dospali v noci, do úsvitu
(IDZIKOWSKI, 2012). Dokonce polyfázový spánek (rozdělený do více částí dne) je podle
mnoha výzkumů v celé živočišné říši tím nejběžnějším spánkovým vzorcem a monofázový
(souvislý) spánek za ním zaostává (PORCU et al., 1998).
Každopádně většina dospělých potřebuje denně 6 až 8 hodin spánku, ve kterém by
mělo být kolem 20% hlubokého a 20% snového spánku (BORZOVÁ, 2009). Sny mají
všichni lidé, jen je do pěti minut zaspí, a proto si je pak nejsou schopni zapamatovat. Sen
představuje biologické nabuzení organismu, aby se člověk mohl v případě napadení bránit.
Ve snech řešíme svoji minulost i budoucnost, proto sny odráží aktuální stav pohody,
dlouhodobé stavy úzkosti nebo depresivní nálady (BORZOVÁ, 2009).
Jsou však lidé, kterým stačí 5 – 6 hodin spánku (tito lidé umí spát dostatečně
rychle, tedy dostatečně hluboko (delta spánkem), přibližně 2% populace vyžadují méně
než 5 hodin spánku a 2% populace potřebují spát déle než 9 hodin. Populaci tedy můžeme
rozdělit do dvou protipólných skupin – na krátké a dlouhé spáče.
Na délku spánku má samozřejmě vliv věk. Rozložení spánku se během života mění.
Novorozenci mají polyfázický spánek, kojenci nejčastěji trifázický (dopolední, odpolední
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siesta a dlouhý noční spánek), předškoláci mají jednu siestu odpoledne a dlouhý noční
spánek, s nástupem do školy, pak odpolední siesta odpadává. Nastává spánek
monofázický. V seniorském věku se pak často odpolední siesta vrací či může spánek přejít
až do spánku polyfázického. Čím jsme starší, tím je noční spánek kratší.
Obr. 1 Vývoj spánku v průběhu života člověka (BORZOVÁ, 2009)

U lidí, kteří pracují na směny, mají prodlouženou pracovní dobu, dlouho do noci
studují, pracují na počítači nebo sledují televizi, se často vyskytuje chronická spánková
deprivace neboli spánkový dluh (JANEČKOVÁ et al., 2013). Jejich spánek je
nepravidelný a nemohou jít spát, když jsou unavení. Ukazuje se, že na psychický stav,
který je způsoben nevyspáním, si lidé do určité míry zvyknou a pokládají ho za normální,
což ale nezmírňuje jeho dopad. Přerušovaný nebo nedokonalý spánek je také spojován
s chronickou únavou, častějším výskytem psychických poruch a celkově vyšší nemocností
(BORZOVÁ, 2009).
Experimentálně se zjišťovalo, jak dlouho člověk vydrží nespat bez důsledků pro
zdravotní stav. Dobrovolník bděl s vypětím všech sil 265 hodin. Nejdelší bdělost, která
ještě neovlivní duševní výkon, činí asi 36 hodin. Po uplynutí toho času výkonnost
nespícího nezadržitelně klesá (BORZOVÁ, 2009).
Pozitivní vliv na pravidelný stejně dlouhý spánek má také fyzická aktivita. Lidé,
kteří ve volném čase provozovali fyzickou aktivitu, nezaznamenali změnu v délce spánku
(ZOMERS et al., 2017). Ve výzkumu Figueira a Rea byl také prokázán vztah mezi
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zkrácenou dobou spánku a rozdílu množství světla v důsledku sezonních změn. Nedostatek
světla s krátkou vlnovou délkou ráno se projevil zpomalením cirkadiánního rytmu, tento
typ světla je relevantní pro osvětlení ve škole (FIGUEIRO a REA, 2010).
1.1.5

Usínání

Doba, za kterou člověk usne, se nazývá spánková latence. K problémům s usínáním
může přispět nepravidelnost spánkových návyků například rozdíly mezi spánkem
o víkendu a ve všední den, což vede ke snížení kvality spánku. Spánek je kvalitní, pokud je
spánková latence krátká.
Přechodné období mezi bděním a spánkem někdy provází živé, zejména zrakové
představy. Většinou je přitom zachováno testování reality, tj. člověk si uvědomuje, že vize
provázející usínání jsou výtvorem jeho mysli (PLHÁKOVÁ, 2013).
Většina lidí začíná pociťovat únavu přibližně hodinu a půl před obvyklým
ulehnutím do postele, v této době se zvyšuje frekvence zívání. Zívání je vrození chování
všech savců, které se projevuje otevřením úst, hlubokým nádechem, krátkým přerušením
dýchání a vydechnutím. Zívání je časté nejen před spánkem, ale také krátce po probuzení.
Jeho bezprostředním efektem je zvýšení hladiny kyslíku v krvi (ZILLI, GIGANTI, UGA,
2008). Zívání však souvisí i s nudou a neaktivitou. U studentů se často projevuje při
dlouhých přednáškách. Zívání je nakažlivé, zívání jednoho nutí zívat druhého. Jedná se o
automatickou reakci, která by snad mohla hrát určitou roli při zvyšování soudržnosti
sociálních skupin (PLHÁKOVÁ, 2013). Funkcí zívání je také zvýšení aktivity. Večer
člověk zívá, aby ještě zvládl udělat úkony nezbytné před spánkem (koupání, čištěná zubů)
a ráno člověk zívá, aby se probral.
Zajímavé je také podotknout, že délka spánku byla velmi ovlivněna vynálezem
umělého světla. Člověk už není ovlivněný jen tmou a světlem ze Slunce, ale přirozená noc
je umělým světlem zkrácena a doba, kdy člověk ulehá do postele, se prodloužila. (COREN,
1998).
1.1.6

Probouzení

Ve spánku pobíhají různé podvědomé aktivity, například si můžeme dát za úkol,
kdy se máme probudit. Někteří lidé se budí 10-15 minut před budíkem, někteří lidé se sami
probudí chvíli před tím, než mají vystupovat z vlaku. Někteří lidé tedy zřejmě disponují
schopností se záměrně probudit.
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Pojmem spojeným se spánkem je také práh probuzení, ten závisí na intenzitě
podnětu, jeho neobvyklosti i významu. Práh probuzení se také snižuje souběžně s trváním
spánku a mění se v závislosti na věku. Čím je člověk starší, tím má lehčí spaní.
1.1.7

Kvalita spánku

Termín zdravý spánek je často používán, ale méně často definován, proto je podle
článku Sleep Health: Can We Define It? Does It Matter? (DANIEL, 2014) důležité zdravý
spánek definovat. A to nejen pro zdraví jednotlivců, ale také pro samotnou medicínu
zabývající se zdravým spánkem. Z dostupných dat sestavil autor tuto definici zdravého
spánku: Zdravý spánek je vícerozměrný model spánku a bdění, přizpůsobený
individuálním, společenským a environmentálním požadavkům, který podporuje tělesnou
a duševní pohodu. Zdravý spánek je charakterizován subjektivní spokojeností, vhodným
načasováním, přiměřenou dobou trvání, vysokou účinností a trvalou bdělostí v době bdění
(DANIEL, 2014).
Abychom se cítili po spánku odpočinutí a svěží, je tedy potřeba sledovat kvalitu
spánku. Kvalitní spánek je ten, který je zastoupen zejména krátkou spánkovou latencí (tedy
dobou než člověk usne) a hlubokým spánkem (stadia 3 a 4). Důležitým faktorem je také
počet proběhlých úplných spánkových cyklů (4 Non-REM fáze a jedna REM fáze). Pokud
spíme přirozeně bez budíku, probouzíme se obvykle po nějakém násobku spánkového
cyklu (tedy přibližně po násobcích 1,5 hodiny) a nejčastěji se po ránu probouzíme po
skončení REM fáze spánku, která každý spánkový cyklus uzavírá (PRAŠKO et al., 2004).
Pak se cítíme vyspalí a plni energie.
Pokud se však probudíme dřív než na konci cyklu, cítíme nevyspání a ranní činnosti
jsou pro nás obtížné. Navíc nedostatečně vyspalý člověk bývá podrážděný, má horší
náladu, špatně se koncentruje a jeho výkonnost se zhoršuje (FERRARA et al., 2015).
Dlouhodobý nedostatek spánku může způsobit až deprese a dokonce navozuje změny
podobné stárnutí. Když člověk spí kvalitním hlubokým spánkem, podporuje obnovu buněk
a tkání, ale při dlouhodobém nedostatku spánku dochází k urychlení některých nemocí,
například cukrovky, vysokého krevního tlaku, obezity nebo poruch paměti.
Přerušovaný nebo nedokonalý spánek je také spojován s chronickou únavou,
častějším výskytem psychických poruch a celkově vyšší nemocností. Spánkový deficit
vede k nárůstu počtu dopravních nehod i pracovních úrazů a tím ovlivňuje i úmrtnost
(BORZOVÁ, 2009).
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Nekvalitní spánek má negativní dopad na lidi každého věku. Více než třetina dětí
trpí různými poruchami spánku, jako jsou noční pocení, předčasně buzení, přerušovaný
spánek či dýchací problémy během spánku. U dětí je také problémem, že mají-li odpor
k spánku, vytvoří si špatné návyky, které pak fixují nekvalitní spánek. Kvalita spánku je
tedy v útlém věku ovlivněna hlavně matkou a rodinou (BORZOVÁ, 2009).
Spánková deprivace má různý vliv na mužské a ženské pohlaví (FERRARA et al.,
2015). Zdá se, že potřeba spánku u žen je větší. Podle výzkumu spí ženy také déle než
muži a četnost poruch spánku je u žen dvakrát větší než u mužů (PRUSINSKI, 191). Muži
se po krátkém spánku rozhodují s klidem, ženy se chovají opačně a méně při rozhodování
riskují. Když bychom měli porovnat starší muže se staršími ženami, tak budou mít ženy
delší dobu usínání (spánkovou latenci), vetší denní nespavost, budou spát o 20 minut denně
více, budou mít méně NREM fáze 1 a 2 a také budou mít větší predispozice k REM
spánku. Ženy tedy mají alespoň o 40% vyšší riziko nespavosti a vyšší riziko, že je
postihnou mnohé spánkové poruchy ve srovnání s muži (GUIDOZZI, 2015).
Obr. 2 Výskyt poruch spánku v populaci vzhledem k věku (BORZOVÁ, 2009)
Graf sleduje vztah mezi výskytem spánkových problémů a věkem. K výraznějšímu narušení spánku
dochází kolem padesátého roku života. Od té doby počet jedinců s poruchou spánku stoupá.

Důležité je zmínit vnější vlivy, které ovlivňují kvalitu spánku. Jedním z takových
faktorů je stres. Lidé jsou v dnešní moderní době vystavování stresu na každém kroku –
vysoké pracovní nároky, problémy v partnerském nebo rodinném vztahu, nebo nedostatek
peněz a času. Pokud je člověk vystaven velkém nezdravému stresu, můžou se u něj projevit
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problémy se spánkem a později i spánkové poruchy. Typickou je právě nespavost
(PRAŠKO et al., 2004).
Dalším rušivým elementem, který je nejen u dnešních adolescentů velmi rozšířený,
je elektronika. Svítící monitory i těch nejměnších zařízení vyzařují světlo, které aktivuje
část mozku, čímž spánku zabraňuje (ŠONKA, 2009).
1.1.8

Cirkadiánní rytmy

Pojem cirkadiánní rytmy zavedl v roce 1959 biolog Franz Halberg (PLHÁKOVÁ,
2013), pochází z latinského cirka, což znamená „kolem“ a dies, což znamená „den“.
K průkopníkům výzkumu cirkadiánních rytmů patřil švýcarský lékař Auguste- Henri Forel
(1848 – 1931), který v roce 1910 uveřejnil studii o přesných časových cyklech včel
(PLHÁKOVÁ, 2013).
Abychom mohli být neustále sladěni s denním slunečním cyklem, máme v těle
takzvané biologické hodiny (IDZIKOWSKI, 2012). Podle těchto hodin se řídí mnoho
důležitých fyziologických dějů. Naše vnitřní hodiny tvoří shluk 10 000 nervových buněk,
umístěných hluboko v mozku v hypotalamu, velký jen asi jako špendlíková hlavička
(chiasma opticum), a nazývá se suprachiazmatické jádro. Toto supraschizmatické jádro
objevily v 70. letech dvě skupiny badatelů (Moore, Eichler – 1972; Stephan, Zucker –
1972). Lidé, kteří mají suprachiazmatické jádro zničené, spí a bdí bez jakéhokoli systému,
nepravidelně, bez stopy po cirkadiánních rytmech.
Cirkadiánní rytmus je tedy rytmus střídání spánku a bdění. Tyto cirkadiánní rytmy
mají periodu přibližně 24 hodin, u některých lidí je to nepatrně víc u některých nepatrně
méně, patří mezi ně nejen střídání spánku a bdění, ale také rytmus vnitřní tělesné teploty,
rytmy sekrece hormonů atd.. Ukázalo se také, že i když člověk změní svůj režim
a prodlouží cyklus bdění a spánku na 28 hodin, tak i za těchto okolností u něj přetrvávají
pravidelné 24hodinové výkyvy tělesné teploty (PLHÁKOVÁ, 2013).
Dlouhou dobu si vědci kladli otázku, zda jsou cirkadiánní rytmy závislé na vnějším
okolí, na tom kdy je světlo nebo tma. Experimenty Wevera a Aschoffa v letech 1964 1989 prováděné v podzemních místnostech ukázaly, že cirkadiánní rytmy pokračují
s malými změnami i po dobu mnoha dní, kdy je organismus ponechán v naprosté tmě.
Účastníci neměli žádná časová vodítka, dobu spánku si určovali sami, též dobu jídla a měli
možnost si rozsvítit a zhasnout kdy chtěli. Po krátkém údobí aklimatizace se u nich ustálil
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tzv. volně běžící rytmus spánku a bdění. Jeho perioda trvala přibližně 25 hodin
(PLHÁKOVÁ, 2013).
Ve společnosti existují dva typy lidí neboli dva chronotypy, podle toho, kdy chodí
spát a kdy vstávají. Lidé, kteří chodí pozdě spát a následně ráno déle spí, mají biologické
hodiny nastavené na malé zpoždění oproti 24 hodinovému dnu neboli slunečnímu cyklu
(IDZIKOWSKI, 2012). Těmto lidem se říká „sovy“, ti chodí spát třeba i po půlnoci
a probouzejí se relativně pozdě, jejich výkonnost vrcholí odpoledne nebo večer. Ráno jsou
ospalí a většinou nemívají hlad. Oproti tomu „ranní ptáčata“ usínají i před 22. hodinou,
budí se samovolně brzy ráno, mají většinou velký hlad a jejich výkonnost vrcholí
v dopoledních hodinách. Vzhledem ke koncentraci školní výuky do dopoledních hodin,
mají žáci a studenti „sovy“ větší potíže ve škole a horší známky než „ranní ptáčata“
(CIAMPIETRO, CAVALLERA, 2007). Podle výzkumů Horné a Ostbergera (MEQ) se
ukázalo, že „skřivani“ mají celkově vyšší denní úroveň tělesné teploty než „sovy“ a že
teplotní maximum se u nich objevuje v dřívějších hodinách.
To, jestli je člověk spíše ranní ptáče nebo sova, je dědičné a závisí to zejména na
genech přítomných v buňkách suprachizmatického jádra (PRAŠKO, et al., 2004). Naše
spánkové návyky se tak často podobají naším nejbližším příbuzným. Oba typy lidi si nikdy
nestěžují na nespavost, jsou se svým spánkovým režimem spokojení a vyhovuje jim.
Extrémními variantami těchto dvou typů jsou spánkové poruchy nazvané jako syndrom
předsunuté a opožděné fáze. Cirkadiánní rytmy může také narušit směnný provoz nebo
změna časových pásem.
Nejnovější studie nasvědčují tomu, že individuální rozdíly v cirkadiánních rytmech
jsou z velké části způsobeny vrozenými biochemickými mechanismy, jejichž účinek je
modifikovaný vlivy prostředí, k nimž patří život v různých časových pásmech, na vesnici
nebo ve velkých městech, tedy v místech s odlišnými světelnými podmínkami
(PLHÁKOVA, 2013). Například jedinci z jižních krajin tíhnou k ranním preferencím
častěji než jedinci s chladnějším podnebím.
To jestli je člověk spíše ranní nebo spíše večerní typ může zjistit v Dotazníku
ranních a večerních typů autorů J. A. Hornea a O. Östberga. Dále je možné cirkadiánní
preference zjišťovat pomocí Mnichovského dotazníku chronotypu, respondenti mají
stanovit, zda jsou spíše ranní nebo večerní typ a to v různých etapách života.
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Kromě těchto biologických hodin existují v našem organismu ještě jiné „jedny
hodiny“ rozhodující o našem spánku a bdění. V našem organismu se během bdění vyrábí
a střádá cosi jako vnitřní hypnotikum, takzvaný spánkový faktor S. Tento faktor může za
to, že nedokážeme spánku odolávat donekonečna. Při bdění se spánkový faktor
S v organismu vyrábí a střádá a usnutí je umožněno, jen pokud je vyrobeno dostatečné
množství (PRAŠKO, et al., 2004). Po určité době se v organismu nastřádá mezní množství
dané skupiny látek (Faktor S), které zapříčiní, že usneme, ač si to přejeme nebo ne.
Odborně se tomuto cyklu výroby a spotřeby faktoru S říká „homeostatická regulace
spánku“ (PRAŠKO et al., 2004).
Jak lze tedy definovat „normální“ spánek? Dle předešlých informací je zřejmé, že
není možné určit definicí „normálního“ spánku pro veškerou populaci, jelikož spánek je
individuální a jeho normalita se u každého jedince liší.
1.1.9

Poruchy spánku

S kvalitou spánku souvisí také poruchy spánku, proto některé nejčastější v práci
představím.
1. Nespavost (insomnie)

Nespavost je definována poruchou usínání na začátku noci, přerušovaným spánkem
během noci, častým probouzením časně nad ránem anebo neschopností už dále usnout. To
vede k nedostatečnému spánku, jehož důsledkem jsou neodpočatost a únava, což narušuje
kvalitu denního fungování. Abychom mohli nespavost nazvat poruchou, musí trvat
nejméně dva týdny a vyskytovat se minimálně tři dny v týdnu, a musí být objektivizována,
tedy potvrzena další osobou, případně vyšetřením ve spánkové laboratoři.
Nespavost může mít několik forem (BORZOVÁ, 2009):


Časná nespavost (neschopnost usnout) – převalování se na lůžku, přemýšlení
o životě, bušení srdce, zrychlený tep



Střední nespavost (časté probouzení v noci) – bolest, úzkost, strachy, děsivé sny



Pozdní nespavost (brzké ranní probouzení, obvykle mezi třetí a pátou hodinou
ráno) – nejčastější příčinou jsou depresivní stavy
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2. Poruchy dýchání vázané na spánek

Mezi základní pojmy patří apnoe, hypopnoe a alveolární hypoventilace. Apnoe je
přerušení ventilace o trvání více jak 10 s (NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA et al., 2002). Rozdíl
mezi obstrukční a centrální apnoí je v tom, že při obstrukční apnoi přetrvává dýchací úsilí,
zatímco při centrální apnoi není dýchání přítomno. Přechod od centrální k obstrukční apnoi
se nazývá apnoe smíšená.
Hypopnoe je definována jako přechodné omezení dechových objemů nejméně
o 50% normální hodnoty po dobu 10 s a více.
Alveolární hypoventilace je chorobný stav vedoucí k vzestupu parciálního tlaku
CO2 v arteriální krvi nad 45 mm Hg. Choroby, které jsou spojeny s alveolární
hyperventilací, omezují fyziologickou schopnost vyloučit oxid uhličitý.
3. Nadměrná denní spavost

Nadměrná denní spavost je definována neschopností udržet kontinuální bdělost
během dne (NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA et al., 2002). Diagnostická kritéria splňuje, pokud
potíže trvají alespoň 3 měsíce. Tato porucha představuje společenský problém, protože
narušuje běžné životní situace, vztahy a aktivity. Nadměrná denní spavost se může objevit
na základě poruchy nočního spánku, nedodržování správné životosprávy a spánkové
hygieny, lékové, alkoholové či drogové závislosti nebo poruchy cirkadiánního rytmu.
4. Poruchy cirkadiánního rytmu

Poruchy cirkadiánního rytmu můžeme definovat jako odchylku v načasování a délce
spánku, která vzniká při změnách regulace endogenních mechanismů řídících cirkadiánní
rytmy a jejich vztahu k exogenním vlivům (NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA et al., 2002).
Dochází k tomu, že spolu není synchronní biologický rytmus spánku s cyklem spánku,
který je požadován okolím. Tato porucha má vliv na společenské a pracovní vztahy.
5. Parasomnie

Pokud pacient trpí parasomní, trpí abnormálními jevy, které se projevují při usínání,
v průběhu spánku a i při probouzení. Parasomnie také často bývají spojené s ostatními
poruchami spánku.
6. Abnormální pohyby související se spánkem
Syndrom neklidných nohou
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Toto senzomotorické neurologické onemocnění charakterizované nutkáním
pohybovat končetinami zejména dolními, je často provázeno různými paresteziemi
(ŠONKA, 2006).
Porucha spánku s periodickými pohyby končetin

Tento typ poruchy je charakterizován periodickými pohyby končetin ve spánku,
které vyvolávají zhoršenou kvalitu nočního spánku nebo denní únavu a které mohou být
vysvětleny jinou primární poruchou spánku (NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA et al., 2002).
Křeče v dolních končetinách souvisejících se spánkem

Jde o náhlou mimovolní kontrakci jednoho svalu nebo skupiny svalů v lýtku nebo
v noze při spánku. Křeč trvá sekundy až minuty.
Bruxismus související se spánkem

Bruxismus je skřípání zubu ve spánku. Jedná se o kontrakce žvýkačů. Z toho
vyplývající zvuky jsou většinou dobře slyšitelné a mohou rušit ostatní v místnosti.
Rytmické poruchy související se spánkem

Tato porucha je definována repetitivními, stereotypními a rytmickými pohybovými
automatismy, které se objevují při usínání a postihují velké svalové skupiny, jako svalstvo
hlavy a šíje nebo axiální trupové svalstvo.
7. Hraniční varianty a izolované příznaky poruch spánku
1. Odlišná délka spánku: jedinci s potřebou dlouhého spánku/

jedinci s potřebou

krátkého spánku
2. Chrápání
3. Mluvení ze spánku
4. Myoklonické pohyby ve spánku

1.2 Spánek adolescentů
1.2.1

Vymezení pojmu adolescence

Nejprve je vhodné charakterizovat období adolescence. Tento termín pochází
z latinského slova adolescere, což znamená dorůstat, dospívat, mohutnět. Přesné věkové
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rozmezí adolescence se může lišit dle autora, ale dle mnohých se období adolescence
vymezováno 15 až 22 rokem život a jedná se o druhou fázi dospívání následující po
pubescenci. Adolescent je tedy člověk, který stojí na pomezí dětství a dospělosti. Chování
často odpovídá dítěti, ale začínají se zvyšovat společenské nároky, přibližující se těm, které
jsou kladené na dospělého jedince.
Při dospívání dochází k mnohým změnám, jde o změny fyziologické, sociální
a emoční. Probíhá dozrávání mozku, které se ustaluje po 16 až 17 roku života
(VAŠUTOVÁ, 2005). Mění se také tělo jednotlivců, chlapci výrazně vyrostou a mohutní,
zatímco dívky vyrostou už jen nepatrně. Tyto fyzické změny těla mohu mít vliv ale také na
psychiku adolescenta. Dospívající může být se svou proměnou těla spokojen, ale také
nemusí, to záleží na okolnostech (VÁGNEROVÁ, 2005).
V období adolescence se také jedinec dostává do nových sociálních vztahů, více se
osamostatňuje, učí se vyjádřit svůj názor, vyslovit svoje přání a zavazuje také nová
přátelství a vztahy partnerské. Partnerské vztahy v období adolescence se na rozdíl od
období pubescence vyznačují větší stabilitou a dlouhodobějším charakterem. Dochází také
k zahájení sexuální aktivity.
Velmi důležité jsou změny v oblasti psychiky. City se obohacují a prohlubují,
hlavně pokud jde o city lásky a morální cítění – a to vlivem poznávání a životních
zkušeností (KURIC, 2001). Adolescenti také v tomto období hledají svojí vlastní identitu,
přemýšlejí nad svým zařazením a nad jejich budoucností. Dospívající mládež také ráda
hledá hranice svých možností, a proto často experimentuje a jedná extrémním způsobem,
což může být v některých případech i riskantní (VÁGNEROVÁ, 2005). Na konci období
adolescence by si měli jedinci vytvořit stabilní identitu a měli by si být vědomi toho, do
jaké sociální skupiny náleží.
1.2.2

Změny ve spánku u adolescentů

V období dospívání dochází k různým změnám v oblasti potřeb, kvality a délky
spánku. Předpokládá se, že vzniklé problémy se spánkem jsou způsobeny především
konflikty mezi fyziologicky řízenými spánkovými potřebami, vzory a behaviorálními
a psychosociálními faktory, které ovlivňují spánkové návyky (TAYLOR et al., 2005).
Spánek, jeho potřebu, délku a kvalitu u dospívajících ovlivňují různé biologické
a psychosociální faktory, včetně změn hormonální sekrece, vývoje mozku a homeostatické
regulace spánku (CARSKADON et al., 1998).
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Mezi desátým a dvacátým rokem života stabilně klesá trvání třetího a čtvrtého
stadia spánku, celkově asi o 40% (PLHÁKOVÁ, 2013). Spánková architektura
u adolescentů se od dospělých liší o jeden cyklus, dopívající usínají po 23. hodině
a vstávají později. Dle kontrolovaných studií je potřeba spánku u adolescentů 8,5 – 9,5
hodin na každou noc (CARSKADON et al., 1980). Což však málokterý dospívající
dodržuje a vytváří si spánkový dluh. Permanentní spánkový dluh u skupiny adolescentů
zmiňuje také Liu et al., 2008 i Wolfson a Carskadon (2003). Dospívající studenti také
nedodržují pravidelný spánkový režim během týdne. O víkendech chodí spát později než
ve všední dny, protože dohánějí spánkový dluh z týdne, což ovlivňuje jejich cirkadiánní
cyklus a má vliv na kvalitu jejich spánku (například noční probouzení nebo přerušovaný
spánek). O víkendu byl prokázán delší spánek se zachovanou délkou spánkové latence, ale
pozdější dobou probuzení a vstávání (WARNER et al., 2008; WOLFSON, CARSKADON
1998; YANG et al., 2005). Owens však uvádí, že nespavost u adolescentů je spíše
příznakem, než diagnózou (OWENS, 2006).
Příčinou spánkového dluhu může být také vliv životního prostředí, nutnost vstávat
brzo do školy, případně dojíždět do školy delší vzdálenost. Studie Amy R. Wolfson z roku
2007 porovnávala studenty středních školy, přičemž jedné skupině adolescentů začínalo
vyučování v 7:15 a druhé v 8:30. Studenti s pozdějším začátkem vyučování získali 50
minut spánku navíc, byli méně ospalí a chodili méně pozdě (WOLFSON, 2007). Také
studie Mary Carskadonové říká, že posunutí začátku školního vyučování má několik
výhod, jako je nižší pravděpodobnost zaspání, nižší absence (méně nemocí), lepší studijní
výsledky, nižší pravděpodobnost depresí a nižší spánková deprivace (CARSKADON,
2007)
Jednoho z nejhorších výsledků prevalence špatné kvality spánku a to 55,8 % (dle
PSQI) dosáhli studenti druhých ročníků německých vysokých škol, kdy byla naměřena
průměrná doba spánku 6,79 hodin za noc a pouhých 37,6 % spalo více jak 7 hodin
(LEMMA et al., 2012). V USA bylo zjištěno, že jen 14,1 % adolescentů dodržuje
doporučenou dobu spánku. 70,6 % ze všech sledovaných adolescentů uvádí, že by si přálo
více spánku (TEUFEL et al., 2007). V Austrálii spí studenti středních škol 8,3 hodiny za
noc a studenti středních škol na Novém Zélandu spí 8,4 hodiny za noc. Spánek adolescentů
je ale naopak dlouhý například v Brazílii, kde je průměrný spánek dlouhý 9,63 hodin za
noc (PEREIRA et al., 2010).
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Nekvalitní spánek může mít vliv na mnoho činností, jako jsou omezeně schopnost
učit se, poslouchat, soustředit se, účinně komunikovat, abstraktně myslet, kreativně řešit
problémy a rozhodovat se v nečekaných situacích. Nespavost má také vliv na zhoršení
studijních výsledků a to kvůli zapomínání informací, větší chybovosti či ztrátě motivace.
Vliv nedostatečného nočního spánku na denní aktivity byl dokázán v mnoha studiích WARNER et al., 2008; WOLFSON, CARSKADON et al., 1998; YANG et al, 2005,
GIBSON et al, 2006. Ve výzkumu, kde bylo zapojeno 3235 kanadských studentů, se
zjistilo, že nadměrná denní ospalost a nedostatek spánku, má vliv na školní výsledky
i mimoškolní aktivity (GIBSON et al., 2006). Warner a kolektiv zase zkoumali aktivitu
a školní výsledky v závislosti školního rozvrhu a cirkadiánních preferencí. Zjistili, že
studenti večerního typu, mají horší akademické výsledky a méně spánku horší kvality
(WARNER et al., 2008). Tento vliv cirkadiánních preferencí na školní výsledky potvrzuje
také práce doktora Şenola Beşoluka (BEŞOLUK, 2011). Korejská studie ukazuje, že
korejští studenti mají odlišné spací návyky ve školním týdnu a víkendu. Studie také
ukázala, že akademické požadavky a stres na začátku školního roku mají vliv na
spánkovou deprivaci studentů (YANG et al., 2005).
Špatná kvalita spánku může mít vliv i na zdraví studenta. Dochází ke kožním
problémům, především ke tvorbě akné, k výživovým problémům, které mohou vést až
k obezitě a také k depresím, agresívnímu chování či k nepřiměřeným reakcím nebo
rychlému střídání nálad. Gau a kolektiv, který zkoumal spánkové návyky tchajwanských
adolescentů, dokonce prokázal vztah mezi spánkovými návyky, sebevražedností a dalšími
rizikovým chováním (GAU et al., 2007). Studie Roane a Taylora z roku 2008 ukázala, že
špatná kvalita spánku adolescentů má vliv na depresivní onemocnění v rané dospělosti. Jak
studie ukázala, depresi způsobenou špatnou kvalitou spánku, si studenti často přenášeli i na
vysoké škol (ROANE a TAYLOR, 2008). Spánková deprivace také snižuje
obranyschopnost organismu, čímž se podílí na vzniku nemocí. Ve studii doktora Maurice
M. Ohayona bylo zjištěno, že nadměrnou nespavost uvádí 20% adolescentů. (OHAYON et
al. 2000). Jiná studie zkoumající thajské studenty vysoké školy ukázala, že mezi studenty
se objevují často psychické poruchy. Rizikovými faktory těchto nemocí jsou právě špatná
kvalita spánku, nadměrná denní spavost a také večerní chronotyp. Tato zjištění jen
zdůrazňují vzdělávání studentů o významu jejich spánku a jeho vlivu na duševní zdraví
(HAREGU et al., 2015).
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U mladších adolescentů a v pubertě se do jejich povědomí dostává čím dál více
společenské a sexuální postavení. Do snů se jim tak promítá intenzivnější vnímání sebe
samých a plní je úzkostnými, nepříjemnými nebo erotickými pocity (IDZIKOWSKI,
2012). Puberta je spojená také s rozvíjením sebedůvěry. Studie Lemola a kolektivu
ukázala, že studenti s delším spánkem mají vyšší sebedůvěru, což vede k dobrému
fyzickému ale i duševnímu zdraví (LEMOLA et al., 2011).
U adolescentů má obzvlášť velký význam také spánková hygiena. Existují studie,
které ukazují pozitivní vztah mezi spánkem adolescentů a spánkovou hygienou.
(Eggermont a van den Bulck, 2006; Gibson et al., 2006; LeBourgeois et al. 2005, Haregu
et al., 2015). Le Bourgeois a kolegové ve své práci zabývající se kvalitou spánku
a spánkovou hygienou italských a amerických adolescentů zjistili, že spánková hygiena je
důležitá ke kvalitnímu spánku. Výzkum LeBourgeoise a kolektivu, který zkoumal 776
italských a 572 amerických adolescentů ukázal, že kvalita spánku se s dodržováním
spánkové hygieny zlepšil od 17%, a také že kulturní rozdíly kvality spánku byly z velké
části způsobeny právě spánkovou hygienou (LEBOURGEOIS et al., 2005). Na vliv
informovanosti o spánkové hygieně na spánek u středoškolských studentů upozorňuje také
Blunden a kolektiv, kteří zjistili, že u studentů v Austrálii a na Novém Zélandu se
průměrná délka spánku při větší informovanosti zvýšila (BLUNDEN et al., 2012). Také
další studie ukázala, že informovanost o spánkové hygieně, měla vliv na její praktikování,
které vedlo ke zlepšení spánku studentů (BROWN et al., 2010). Nejen ve škole se může
student dozvědět o spánková hygieně. Také malý či žádný vliv rodičů na spánkové návyky
může ovlivnit spánek adolescenta (CARSKADON et al., 1998).
Naopak Carolina Virginia Macêdo De Azevedo a kolektiv, kteří zkoumali vliv
spánkové hygieny na kvalitu spánku studentů a zavedli na malém vzorku studentů program
týkající se spánkové hygieny, došli k tomu, že tento program dokázal zlepšit pravidelnost
spánku, spánkový režim studentů a spánkovou latenci, neměl však vliv na kvalitu spánku
a denní spavost (AZEVEDO, 2007).

1.3 Spánková hygiena
Spánková hygiena je soubor pravidel a návyků, díky nimž by měli lidé předcházet
poruchám spánku a které vedou k ideálně dlouhému a kvalitnímu spánku. Ovšem pokud
trvá porucha spánku déle, je nutno navštívit lékaře k vyloučení onemocnění vedoucí
k nespavosti, protože pokud je jedinci diagnostikováno onemocnění spojené s poruchami

22

spánku, tak mu spánková hygiena nezaručí kvalitní spánek. Jde o doporučení pro jedince,
u kterých bylo vyloučeno onemocnění, které nespavost může způsobovat a kdy je nutno
léčit jeho příčinu. Spánkovou hygienu nelze brát jako izolovaný nástroj, ale lépe ji
pochopíme v psychosociálním kontextu pacienta (MASTIN et al, 2006).
Výzkumy ukazují, že aktivity, prováděné ve večerních hodinách, před obvyklou
dobou usínání a podmínky při usínání, přímo ovlivňují kvalitu následného spánku
(MASTIN et al., 2006). Někdy stačí docela málo, jen trochu slevit z navyklého
každodenního pohodlí, a podaří se najít prostředek, který zajistí dobré spaní (PRAŠKO et
al, 2004). Každý si spánkový rituál upraví podle svého. Důležité je si ho osvojit tak, aby se
z něho stal náš zvyk (COREN, 1998). Je třeba si také uvědomit že, spánek by neměl být
považován za promarněný čas. Pro kvalitní spánek je tedy třeba si vytvořit vyhovující
podmínky.
Ideální podmínky pro spánek

Aby byl spánek dobrý, musí být odstraněny rušivé elementy. Ideální ložnice je pak
taková, která je vyloučena z bytu a používá se jen na spánek. K nevyhovujícímu
spánkovému prostoru také patří chrápající manžel, místo vyvolávající traumatické
vzpomínky (v tom případě je vhodné přeskládat nábytek, změnit místnost nebo dokonce
bydliště), málo nebo moc světla v místnosti, či nějaký hluk z okolí. Ačkoliv úplné ticho
také není ideální. Je prokázané, že člověk je zvyklý usínat s alespoň drobným hlukem
v pozadí, který může dokonce napomáhat usnout.
Ložnice

by

měla

být

tmavá,

klidná,

dobře

větraná

spíše

chladnější

místnost s teplotním rozmezím 17-21°C (PRUSINSKI, 1993). Hlavně v letních měsících je
důležité mít zastíněná okna, aby nedocházelo brzy ráno k prostupu světla, které narušuje
náš spánkový vzorec. (IDZIKOWSKI, 2012). V ložnici je také důležitý výběr závěsů či
barvy zdí, mezi uklidňující barvy patří například modrá a zelená. Také pohodlná postel je
důležitá, jinak může každé otočení vzbudit (ŘEZNÍČKOVÁ, 2006).
V posteli by si měl člověk jen spát, nikoliv si číst, sledovat televizi, či surfovat na
internetu, výjimku má jen milování. Sexu pozdě v noci je lépe se věnovat, jen když
očekáváte, že vám přinese uspokojení. (BRUNO, 2003). Ihned po orgasmu totiž dochází ke
stavu, který podporuje usínání. Avšak sexuálně vzrušený člověk, který se cítí frustrován
a připraven o orgasmus (například vlivem disfunkce), bude mít snadno potíže s usínáním.
(BRUNO, 2003)
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Pravidelnost

Pro kvalitní spánek je důležitá pravidelnost usínání a vstávání. Měli bychom chodit
spát každý den ve stejnou dobu a ve stejnou dobu i vstávat. Tuto rutinu je nutné dodržovat
i o víkendu. Pravidelná doba usínání vlastně funguje jako podmíněný, tj. naučený podnět,
který spouští mimovolnou reakci, a tou je v našem případě spánek (BRUNO, 2003).
Pravidelné biorytmy podpoří také pravidelná zdravá strava a cvičení. Tělo bude přes den
aktivní a bude chtít v noci odpočívat. Nemělo by se však cvičit před spaním, ideální je
ranní cvičení. Důležité je také omezit krátké spánky během dne, denní spánek může
nespavost ještě zhoršit.
Správná strava před spaním

Pro klidný spánek je důležitá také lehká večeře, která má být 2-3 hodiny před
spánkem. Člověk by se neměl přejídat a měl by se vyhnout jídlům těžkým a kořeněným.
(KOTLER, KARINCH, 2013). Před spaním je také dobré vypít sklenici vlažného mléka.
Schopnost zlepšit spánek má také mnoho bylin, například sluncovka kalifornská,
chmel, letkolusk mátový, střevíček pantoflíček, levandule, máta peprná, heřmánek římský,
kozlík lékařský.
Se správnou stravou souvisí také vhodné vyloučení kofeinu, alkoholu a cigaret před
spánkem. Kofein může mít vliv ještě 6 hodin po pozření, což se může projevit zhoršeným
spánkem. Alkohol zase tlumí spánkový rytmus, spánek je méně hluboký a kratší. Nikotin
sice způsobí kuřákovi uvolnění, ale poté co organismu nikotin zpracuje, mozek kuřáka
probudí. Navíc spouští vyplavování adrenalinu, které brání v dlouhém hlubokém spánku.
Ve večerních hodinách je dobré omezit příjem tekutin. A nezapomenout se
vymočit, aby nebyl spánek zbytečně přerušován potřebou.
Aktivity před spaním

Důležité je najít si spánkový uklidňující rituál, který je pravidelně vykonáván,
například teplá uvolňující koupel, poslech uklidňující hudby, ztlumení světla před
odchodem do postele, klidné čtení mimo postel. Pro věřící je vhodné se pomodlit.
Je špatně nutit se do spánku, zvyšuje napětí a frustraci a k usnutí to nepomůže. Do
postele by tedy měl člověk jít, až když se mu chce opravdu spát. Pokud se spánek
nedostaví do 20 minut, je dobré odejít z místnosti a věnovat se nějakým klidným
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činnostem nebo relaxovat, a vrátit se až při únavě a ospalosti. Váš mozek jinak naopak
začne postel vnímat jako místo neklidu a starostí (KOTLER, KARINCH, 2013).
Také různé relaxační techniky pomáhají lepšímu usnutí. Patří mezi ně například
pomalé relaxační dýchaní, zatínání a uvolňování svalů
Aktivity po probuzení

Pro lepší spánek se doporučuje nezůstávat v posteli beze spánku moc dlouho,
nejlepší je vstát ihned po zazvonění budíku.

Se vstáváním pomůže světelná terapie,

intenzivní jasné sluneční nebo i umělé světlo, která pomůže s probráním.

1.4 Shrnutí teoretické části
Závěry ze studií ukazují důležitost spánku pro efektivní fungování lidské psychiky.
Dostatečný a kvalitní spánek je jedním z faktorů, které zajišťují kvalitní život a proto právě
u dospívajících středoškolských studentů je důležité se spánkem zabývat. V tomto věku si
začínají mladí studenti řídit svůj denní a noční režim sami a tak může být jejich spánkový
režim narušený určitými vlivy z vnějšího prostředí, vnitřními pocity či nástupem puberty
a obdobím vzdoru (CARSKADON et al., 1998). Pravidelný spánek je pro ně důležitý,
nejen po stránce fyzického vývoje (správný odpočinek a regenerace těla), ale i z hlediska
psychické pohody. U středoškoláků se také často liší spánkový režim v pracovním týdnu
a o víkendu, kdy často ponocují, baví se a pak ráno dlouho spí, aby dohnali spánkový
deficit z večera. (WARNER et al., 2008).
Na střední škole jsou studenti vystavování mnoha faktorům, jako jsou vyšší učební
nároky, více domácí přípravy, a také větší samostatnost při studiu. Dále se musí
vyrovnávat s novým prostředím ve škole, s novými spolužáky a autoritou středoškolského
učitele. Studenti, kteří jsou přetíženi, například studují náročnější školu a mají ke škole
mnoho zájmů, pak mohou dlouho do noci ponocovat u školních povinností na úkor
kvalitního a hodnotného spánku. Nekvalitní spánek, denní ospalost a rozhozené cirkadiánní
rytmy pak mají vliv na vnímání a soustřední ve škole (OHAYON et. al., 2000). Kvalita
spánku pak u této populace nabývá jiného zvláštního významu, vzhledem k výše
popsaným faktorům, které adolescenty a zároveň studenty maturitního ročníku působí.
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2 Praktická část
2.1 Cíle práce a výzkumné otázky
2.1.1

Výzkumný problém

Výzkumným problémem této práce je kvalita spánku středoškolských studentů
v maturitním ročníku, vztah mezi vnímanými studijními nároky a kvalitou spánku a také
vztah středoškolských studentů ke spánkové hygieně.
2.1.2

Cíl práce

Cílem práce zmapovat spánek studentů v maturitním ročníku, zjistit jaké mají nějaké
spánkové návyky, zda má na jejich spánek vliv maturita a pokud ano, tak jaký a také zda
trpí na nějaké poruchy spánku či mají se spánkem problémy. Dále bych se ráda podívala na
to, zda existuje vztah mezi spánkem a prospěchem spojený s úsilím o lepší známky.
2.1.3 Výzkumné otázky
1. Jak hodnotí studenti kvalitu svého spánku?
2. Existuje

vztah mezi

vnímanými

studijními

nároky a kvalitou

spánku

středoškolských studentů?
3. Jaký je vztah středoškolských studentů ke spánkové hygieně?

2.2 Použité metody
Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumný design. Výhodou kvalitativní
metody je, že z omezeného vzorku informátorů lze získat komplexní informace.
Kvalitativní výzkum umožňuje získání podrobného popisu a vhledu do problému od
konkrétních jedinců, zkoumá jev v přirozeném prostředí a dobře reaguje na specifický
místní kontext (Hendl 2005).

2.3 Technika sběru dat, výběr vzorku
2.3.1

Technika sběru dat

Jako techniku sběru dat jsem si vybrala polostrukturovaný rozhovor. Tento typ
sběru dat má několik výhod. Badatel může rozvíjet předem připravené otázky, což mu
umožní dojít k daleko širším informacím, informátor totiž není omezený jednotlivými
otázkami. Tento typ rozhovoru také dovoluje větší prostor pro vyjádření subjektivních
názorů dotazovaného a umožňuje vyjasnit si možná nedorozumění v průběhu interview.
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2.3.2

Okruhy otázek

1. Vlastní hodnocení spánku středoškolských studentů

Příklady otázek: Jak hodnotíte svůj spánek?
Jak vypadá podle vás kvalitní spánek?
Co podle vás váš spánek ovlivňuje?
Jaké jsou podle vás ideální podmínky pro spánek?
Máte pocit, že by váš spánek mohl být jiný?
2. Vztah studijních nároku a spánku studentů.

Příklady otázek: Myslíte si, že spolu souvisí studijní nároky a váš spánek?
Jak se cítíte po výuce?
Ovlivňuje vaše příprava do školy váš spánek?
Myslíte si, že spolu souvisí maturita a váš spánek?
3. Spánkové návyky

Příklady otázek: Víte něco o spánkové hygieně?
Máte nějaké zvyky, které děláte před spaním, aby se vám lépe usínalo?
2.3.3

Výběr vzorku

Výběr vzorku je v mém případě nenáhodný neboli záměrný. Vzhledem k tématu
práce jsem zvolila studenty střední školy. Konkrétně studenty maturitního ročníku
Gymnázia Nymburk. Mými informátory jsou tedy letos maturující studenti ve věku 19 let.
Tito studenti jsou ve stejném vývojovém stadiu adolescence. Spojuje se příprava na
maturitní zkoušky a také stejné studijní nároky gymnázia. Dále stojí před rozhodováním
o jejich budoucím životě, případně studiu.
Gymnázium Nymburk jsem si vybrala, protože mám v okruhu známých právě jednu
maturující studentku této školy. Takže jsem nejprve oslovila ji a poté jsem aplikovala
metodu sněhové koule, tedy že tato oslovené studentka mi dala kontakt na své spolužáky
a ti mi pak zase dali kontakt na některé další.
Níže udávám tabulku s informacemi o studentech. V tabulce je sloupec s přezdívkou
informátora, s informací o pohlaví, s věkem, s informací o tom, zda se daný student chystá
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na vysokou školu a také s informací o prospěchu a úsilí, které museli nebo chtěli studenti
vynaložit ke zmiňovanému prospěchu.

Informátor Pohlaví
Robin
M
Ondřej
Filip

M
M

Sebastian
Jakub
Tereza
Eliška
Anna
Šarka
Tereza

M
M
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

Věk VŠ
19 ano
ano,
19 VOŠ
19 ano
19
19
19
19
19
19
19

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Prospěch
4 z matematiky, pár 3 a dvojky
obvyklé známky 2, pár 3
3 trojky, jinak 1 a 2
3 z matematiky a mat. semináře, jinak 1 a
2
4 z matematiky, jinak 2 a 3
4 z matematiky, pár 3 a 2
4 z matematiky, 1 a 2
1a2
prospěch do 2,0
4 z matematiky, ale jinak 1 a 2

Úsilí o dobré
známky
žádné
žádné
střední
střední
žádné
situační
střední
střední
situační
vysoké

Úsilí o známky jsem kategorizovala do 4 kategorií: žádné, střední, vysoké
a situační. Pod pojmem žádné úsilí si lze představit studenta či studentku, kteří se do školy
prakticky nepřipravují a nesnaží se o dobré studijní výsledky. Střední úsilí v tomto případě
znamená nutnost učit se na písemky a lehce se připravovat na další školní dny. Vysokým
úsilím myslím snahu o dobré známky a velkou potřebu se učit. Pod kategorií situační se
skrývají studenti a studentky, kteří se snažili více učit jen na maturitu nebo na velké
důležité písemky.
2.3.4

Etické otázky společenskovědního výzkumu

Abych předešla možným etickým dilematům, řídila jsem se etickými zásadami
společenskovědního výzkumu. Informátorů jsem se představila, seznámila jsem je s prací,
jejím cílem a s průběhem výzkumu. Dále jsem informátorům sdělila, že mohou od
rozhovoru kdykoliv odstoupit nebo na některé otázky neodpovídat. V práci neuvádím
konkrétní jména k zachování anonymity. S osobními daty studentů jsem pracovala pouze
já, dle zákona o ochraně osobních údajů a proto všichni studenti podepsali formovaný
souhlas, který se těchto zásad týká.

2.4 Analytické postupy
Rozhovory jsem převedla do podoby doslovné transkripce. Dále pomocí otevřeného
kódování jsem mezi informacemi od informátorů hledala podobnosti a pravidelnosti
opakující se napříč rozhovory. Kódy nám dovolují uspořádat velké množství úryvků
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a porovnávat je. Pod jedním je tedy vždy několik úryvků, které spolu tematicky souvisí.
Z těch nejvýznamnějších témat jsem pak vytvořila významové kategorie, které jsem
interpretovala.

2.5 Kategorie
2.5.1

Ideální forma spánku

V této části analyzuju, jaký vnímají studenti ideální spánek nebo jak si myslí, že by
měl spánek vypadat, aby byl kvalitní.
Délka spánku
Co se týče ideálního spánku, tak všichni studenti uváděli délku spánku jako jedno
z měřítek kvality. Například studentka Bětka uvádí „Dobrý spánek je podle mě, když bych
spala 8 hodin v kuse“, podobně to má i Ondřej: „Ideální by bylo, kdybych chodil spát
kolem 10 hodiny a vstával bych v 7 jako do školy, takže bych spal cca 8 hodin“.
Spánek většiny informátorů je ovlivněn školním režimem, a to především při
vstávání. Proto také studenti hodnotili ideální čas usínání podle času, kdy musí vstávat do
školy, tedy kdy je ideální (nezbytné) vstávat. Student Ondřej však také uvádí, že jeho
vstávání řídí aplikace SleepCycle, která ho budí v časovém rozmezí v čas, kdy má nejméně
hluboký spánek a že se mu tedy díky tomu dobře vstává i brzo ráno a nezávisle na tom, zda
jde do školy nebo ne.
Informátorka Tereza zase uvádí „Podle mě na délce spánku nezáleží, někdy mi totiž
stačí 5 hodin, ale někdy se nevyspím ani po 8“. To, že nezáleží jen na délce spánku,
potvrzují i jiní informátoři. Což nás přivádí k další často zmiňované vlastnosti spánku,
kterou je kvalita.
Kvalita spánku
Kvalitativní vlastnosti spánku jsou podle studentů důležité k tomu, aby se dobře
vyspali a cítili se svěží a odpočatí, jak někteří uváděli, například studenta Tereza uvádí
„Ideální spánek je podle mě ten, kdy bez problému usnu, v noci se ani jednou neprobudím
a ráno se cejtím svěží“, stejně tak to kvalitní spánek hodnotí i Eliška „Kvalitní spánek
podle mě je, když člověk usne bez potíží, ráno se vzbudí a je čerstvej a svěží“. Svěžesti po
vyspání je také možné dosáhnout vstáváním ihned po probuzení, což potvrzuje
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informátorka slovy „podle mě je nejlepší vstát, když jsem vyspalá a zbytečně se
nepřevalovat“.
Ale nejen podle svěžesti studenti hodnotili kvalitu jejich spánku. Studenti také
hodnotili kvalitní spánek jako ten, po kterém se ráno cítí ihned připraveni za začátek dne a
následující aktivity. Jak uvádí například studentka Bětka „Dobrej spánek je ten, když se
ráno probudím, necítím se unaveně a dokážu fungovat od doby, co vstanu“. Nutno
podotknout, že toto uvedla studentka, která si stěžovala na to, že když se přespí a spí 9 – 10
hodin za noc, tak pak „není schopný ničeho“. Je zde tedy možné sledovat to, že studenta si
uvědomuje, jak by měl vypadat ideální spánek, aby byla soustředěná a schopná aktivity
hned od rána, ale přiznává, že realita je leckdy jiná.
Tuto spojitost jsem našla i u dalších informátorů. Student Ondřej uvedl „Můj
spánek je špatný, chodím spát po půlnoci…takže nespím ani 6 hodin a to je podle mě velký
nedostatek“ a dále pak řekl „ideální by bylo chodit spát v 10 večer, protože jsem slyšel, že
je nejdůležitější to, co člověk naspí před půlnocí“. Studenti si jsou často vědomi toho, co
dělají špatně a jak by se měl jejich spánek zlepšit, ale zároveň se podle toho spíše
nechovají.
Podmínky na spaní
Informátoři také často zmiňovali podmínky, za kterých se jim ideálně spí. První
a nejdůležitější podmínkou k dobrému spánku byla vyvětraná a chladná místnost.
Například studentka Šárka řekla „Abych se vyspala, potřebuju čerstvý vzduch, nemůžu
spát v nevyvětrané místnosti, mám ráda spaní v místnosti s otevřeným oknem, je dobrý,
když je v místnosti zima“.
Také světlo je důležitým aspektem kvalitního spánku, což potvrdilo několik
studentů. Tereza uvádí „Nemám ráda zatažené žaluzie, je v pokoji moc tma.“ Také Šárce
nevadí světlo při usínání „jsem schopná usnout i ve dne, když jsem unavená, tak usnu
všude i za světla“ Bětka naopak nemá ráda usínání za světla „nikdy neusnu ve světlém
pokoji, dělá mi problém usnout odpoledne.“
Světlo také ovlivňuje roční období, ráno je dříve světlo a večer dříve tma, ale tento
aspekt žádný student neuvedl. Vliv ročního období uváděli studenti v souvislosti se zimou
a teplem, například studentka Anna se vyjádřila „Když je mi zima, tak se mi spí lépe,
protože se zachumlám, v létě je mi vedro a to nesnáším“.
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2.5.2

Co působí na spánek adolescenta

Z odpovědí informátoru jsem si mohla všimnout, že na jejich spánek mají
samozřejmě vliv také aktivity, které spánku předcházejí a které následují den nebo i více
dní poté a také různé zvyky, které studenti vykonávají před spaním.
Aktivity přecházejícího spánku
Aktivity, které studenti dělají před spaním, tedy v průběhu dne, můžeme rozdělit
dle rozhovorů na 2 kategorie – aktivity psychického rázu a aktivity fyzické. Vzhledem
k tomu, že zkoumaným vzorkem jsou studenti maturitního ročníku, docházejí pravidelně,
každý den, na školní vyučování se stejným studijním plánem a stejnými studijními nároky.
Dle informací od informátorů se zdá, že vyučování na gymnáziu je pro studenty náročné,
například student Robin se vyjádřil takto „Nejvíc jsem ale unavený po dlouhém vyučování,
to bych klidně prospal celé odpoledne, proto jdu spát alespoň na jednu hodinu odpoledne“,
pak mám dost síly na odpolední trénink, který mám 3x týdně“ nebo student Jakub uvedl
„Když jsem celý den ve škole, tak mám pak potřebu spát déle“. Informátor Filip zase
uvádí, že je unavený z celého školního týdne, což má vliv na jeho usínání na konci týden
v pátek „V týdnu se mi usíná hůř než v pátek, kdy jsem unavený z týdne“.
Většina studentů uvádí vliv školní výuky na větší únavu a ospalost a schopnost
usnout, ale nikdo se studentů neuvedl, že by naopak nemohl z výuky spát nebo že má se
spánkem nějaký problém.
Na špatné usínání si informátoři stěžovali v souvislosti s myšlenkami, které se jim
honí hlavou před spaním. Jedním s faktorů, proč se studentům hůř usínalo a pak případně i
špatně spalo, byl stres a očekávání. Studentka Anna uvedla „Nemohu usnout, když jsem ve
stresu, když jsem v očekávání, vím, že mě něco v budoucích dnech čeká, tak se mi pak hůř
usíná, například když mě čeká něco ve škole“, Bětka uvedla „když přemýšlím nad věcmi,
co mě čekají, tak se mi pak špatně spí“.
Co se týče fyzických aktivit, tak studenti považují fyzickou námahu, sport či
fyzický pohyb za spánku prospěšný nejen z hlediska samotného unavení organismu, ale
také z hlediska psychického odreagování. Jak uvádí například studentka Anna „před
spaním se taky protahuju a je to super, lip se mi usíná, proto jsem taky začala meditovat“,
nebo studentka Tereza „když se unavím sportem, hraju pravidelně basket, tak si vyčistím
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hlavu a lépe se mi pak spí“ nebo informátorka Šárka „dříve když jsem ještě víc sportovala,
tak jsem sem byla večer unavená a lépe se mi usínalo“.
Aktivity nadcházející spánku
Z rozhovorů dle mého názoru také vyplynulo, že na spánek studentů mají vliv
události, které čekají studenty den nadcházející spánku. Důležité je rozlišit, zda se jedná
o aktivity víkendové nebo o aktivity ve školním týdnu, kam se řadí především školní
výuka.
Většina studentů se zmínila, že když má vstávat do školy, tak se jim nechce, netěší
se a vstávání je pro ně pak méně příjemné. Naopak víkendové aktivity působí na studenty
pozitivně, i když je spánek studentů leckdy kratší. Studentka Anna popisuje, že i když je
její spánek o víkendu kratší než v týdnu, tak se jí lépe vstává „Někdy spím o víkendu
i méně hodin než když vstávám do školy, protože se těším na víkendový aktivity“.
Studentka Šárka hodnotí negativně vstávání do školy, protože se netěší na školní výuku
a nemá ke vstávání motivaci „O víkendu vstávám dřív, než ve všední den, asi proto, že se
mi z tý postele ve všední den prostě nechce… o víkendu se mi lépe vstává, protože se
těším na to, co budu dělat, do školy se většinou netěším“.
Zvyky před spaním
O spánkové hygieně neměla většina informátorů ponětí, jen někteří si vzpomněli na
nějaké asociace. Například Sebastian se domnívá, že spánková hygiena souvisí se zdravým
životním stylem „to vím, to je něco se stravou a zdravým životním stylem, ne?“ Student
Ondřej si zase logicky odvodil, co se může pod pojmem spánková hygiena skrývat „Je to
něco, co pomáhá lépe spát?“.
Studenti před spaní vykonávají různé aktivity, v některých případech zvyky. Ty
bychom mohli rozdělit na skupinu těch, které vnímají studenti pozitivně a dělají je proto,
že jím pomáhají usnout a na skupinu těch, o kterých ví nebo se domnívají, že nejsou dobré
pro jejich spánek.
Takovou důležitou kategorií je právě elektronika a sociální sítě. Studentka Eliška si
je zvyklá před spaním kontrolovat sociální sítě nebo telefonovat „před spaním si často čtu,
telefonuju, koukám na sociální sítě, jestli je tam něco nového.“ Několik studentů si
uvědomuje, že pro ně nejsou sociální sítě případně internet dobrou aktivitou před spaním,

32

například studentka Anna „když nemám před spaním telefon v ruce, tak jsem
produktivnější a lépe se mi spí“, nebo student Filip „občas vyměním telefon za knížku
a usnu u toho… což považuju za dobré“ A však ani tento přístup vyměnit knížku za telefon
není dle pravidel spánkové hygieny vhodný, přesto se někteří studenti domnívají, že je to
lepší varianta, zejména proto, že při čtení knížky usnou.
Další zmiňovali studenti jídlo a to nejen z pohledu vlivu na spánek, ale i na
psychiku. Tereza uvádí, že jídlo před spaní nedělá dobře jejímu zdravotnímu stavu
i spánku „nemůžu večer moc jíst, protože jinak je mi těžko, špatně se mi spí a je mi ráno
blbě“. Naopak student Robin si dává jídlo před spaním dobrovolně, i když ví, že po tom
déle usíná. Vyhovuje mu to však vzhledem k jeho sportovnímu stravování „vzhledem
k tomu, že hraju pravidelně basket, dávám si před spaním třetí večeři, většinou Cottage
nebo mozzarellu a pak usínám o něco déle, ale nevadí mi to“. Když jsem se ptala studentky
Šárky na otázku, zda něco narušuje její spánek, vyjádřila se takto „u mě je duševní pohoda
závislá na jídle“. Naznačila tedy, že pokud je dobře najedená, je spokojená a i její spánek
je pak dobrý.
2.5.3

Maturita a spánek studentů
V této kategorii je důležité brát ohled na v tabulce výše zmiňované studijní

výsledky a učební úsilí studentů. Většina studentů pociťuje nějaký vliv studia či maturity
na jejich spánek, je však důležité odlišit, jak velké úsilí musí studenti vynaložit, aby měli
dobré výsledky a zda jim o výsledky vůbec jde.
Například student Filip poznamenává „špatně se mi spí kvůli maturitě, jsem z ní asi
ve stresu, ač to vědomě nepociťuju“. Tento studentu uvedl, že jeho učební úsilí je střední,
jeho známky jsou nejhorší 3, což se mezi mými informátory dá považovat za jeden
z lepších studijních výsledků. Také studentka Eliška popisuje vliv maturity na spánek
„z maturity jsem úplně demotivovaná, je to pořad jenom učení a učení, chce se mi spát víc
než jindy“. Její učební úsilí popisuje jako střední a její výsledky ve škole jsou 1 a 2 kromě
4 z matematiky, takže také spíše lepší. Zdá se tedy, že studenti, kteří mají lepší známky
a mají o své školní výsledky alespoň nějaký zájem, mají z maturity stres či očekávání
a z tohoto důvodu nebo z důvodu učení se méně spí. Potvrzují to i další studenti, například
student Sebastian „z maturity nervózní nejsem, ale na můj spánek vliv má, a to tím, že se
učím víc a spím míň“, studentka Bětka „poslední dobou se mi zdají sny o maturitě a někdy
kvůli tomu mám i problém usnout“ nebo studentka Anna „z maturity jsem nebyla nervózní,
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ale spíš jsem nevěděla, co přijde, tak jsem nad tím hodně přemýšlela a možná to mělo
někdy vliv na to, že jsem nemohla usnout“.
Na druhé straně našli se studenti, kteří nepociťují žádný vliv maturity na jejich
spánek, jednalo se však o studenty, kteří svůj školní prospěch neřeší a do školy se moc
nepřipravují. Například student Jakub uvedl „maturita na můj spánek vůbec vliv nemá,
vůbec se tím nestresuju“, jeho učební úsilí je dle jeho slov žádné a výsledky spíše horší – 4
z matematiky, jinak 2 a 3. Také student Robin, který nenakládá žádné úsilí do studijních
výsledků, nepociťuje vztah mezi spánkem a maturitou „z maturity se nestresuju, školou se
nestresuju“.
Společným jevem všech studentů se ukázala špatná známka z matematiky (příp.
matematického semináře) a to u poloviny studentů dokonce 4. Student Sebastian se
vyjádřil takto „u matiky bych musel vynaložit velké úsilí, abych měl dobré známky, ale
učitelka mě deptala a matematika mi moc nešla, i když mě bavila“. Je zde tedy možné
diskutovat také o vlivu vyučujícího na výsledky studentů případně na jejich učební úsilí.
Potřeba je také zmínit tzv. situační učební úsilí, kterým je myšleno nárazové učení
studentů na danou zkoušku, případně dodělávání povinností na poslední chvíli. I tento
přístup má vliv na jejich pravidelný spánkový režim, například u studentky Anny „když
mám termín odevzdání něčeho do školy, tak jsem schopná se hecnout a klidně celou noc
nespat, ale když pak dělám něco do 4 do rána, ta pak umím prostě vypnout a jít spát“ nebo
u studenta Filipa „když toho mám hodně, jako třeba před maturitou, tak to v hlavě
vytěsním a pak všechno doháním na poslední chvíli a spánek hodně zanedbávám“.

2.6 Shrnutí výsledků
Z rozhovorů tedy vyplývá, že základními měřítky pro kvalitní spánek jsou podle
studentů jeho délka a míra odpočatosti a schopnosti zapojím se do aktivity hned po
probuzení. Ideální spánek je podle většiny studentů ten, který trvá kolem 8 hodin, je
nepřetržitý, zakončený příjemný vstáváním a pocitem svěžesti po probuzení. Takto ideální
spánek však většina studentů nemá.
Spánek studentů se také liší o víkendu a ve všední dny, a to především v rovině
vstávání. O víkendu se studenti cítí odpočatěji a lépe se jim vstává, protože se těším do
nového dne.
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Dále jsou pro studenty důležité vhodné podmínky pro spaní. Pro některé studenty je
podstatná tma při spánku, ale někteří usnou i ve světlém pokoji. Na čem se však většina
studentů shoduje, je vyvětraný pokoj s čerstvým vzduchem.
Na spánek studenta působí mnoho vlivů. K dobrému spánku pomáhá studentu často
fyzická aktivita, jako je sport nebo jen lehké protahování před spaním. Studenti se pak cítí
fyzicky unaveni a chce se jim spát, ale zároveň jsou psychicky odpočati a mají před spaním
čistou hlavu od rušivých myšlenek.
Myšlenky, které narušují spánek studentů, se většinou týkají školy, v případě
studentů maturitního ročníku, především maturity a stresu s ní spojeného. Nutné je však
podotknout, že stres pociťují ti studenti, kteří stojí o dobré známky a vynakládají do školní
přípravy nějaké úsilí.
Nejdůležitějším poznatkem týkajícím se studentů a spánkové hygieny je ten, že ač
studenti neznají tento pojem, vědí, že některé věci by před spaním pro dobrý spánek dělat
neměli. Většina studentů však ví, co děla špatně, ale spíše se tím neřídí nebo jen nahrazují
jeden „špatný zvyk“ druhým, jako například to, že odloží mobil a vezmou si do postele
knihu, u které pak usínají.
2.6.1

Hodnocení kvality výzkumu

Kvalitu kvalitativního výzkumu můžeme posuzovat podle validity a reliability.
Minimální standardizace dat u kvalitativního výzkumu umožňuje dosažení vyšší validity,
ale vede k nízké reliabilitě, tedy opakovatelností výzkumu. Validita výzkumu se zabývá
tím, zda zkoumám opravdu to, co chci zkoumat.
Validitu výzkumu, tedy platnost získaných výsledků, může ovlivnit zkreslení ze
strany badatele i zkreslení se strany informátora. Je proto důležité při rozhovorech nedávat
najevo svůj názor na danou problematiku a nenavádět informátory k určitým odpovědím.
Je třeba si udržet odstup od pocitů mých i informátora, k získání, co nejvíce informaci.
Ovšem ani to nemusí stačit, informátor může být ovlivněným tím, v jakém jsme vztahu, ale
také tím jak na informátora budu působit nebo i to jaké mám pohlaví.
Zkreslení ze strany studenta, informátora, může dojit velice jednoduše. Informátor
nemusí mluvit vždy pravdu, nebo si může jen některé informace nechat pro sebe.
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Závěr
Cílem práce bylo zmapovat spánek maturantů na Gymnázium v Nymburce, zjistit
zda mají spánkové návyky a zda existuje vztah mezi vnímanými studijními nároky
a kvalitou jejich spánku. Předmětem práce také bylo zjistit, zda existuje vztah mezi
spánkem a prospěchem spojeným s úsilím o lepší známky.
Z výzkumu jsem zjistila, že středoškolští studenti netrpí žádnými poruchami spánku
ani nemají se spánkem výraznější problémy. Důležitost spánku však vnímají a uvědomují
si, čím je jejich spánek narušován a jak by měl vypadat spánek ideální. Určité spánkové
návyky tedy studenti maturitního ročníku mají, týkají se podmínek pro spánek, fyzických
aktivit, ale mají i psychický charakter.
Ve výzkumu se také prokázalo, že existuje vztah mezi vnímanými studijními nároky
a spánkem studentů. Studenti, kteří se snaží dosáhnout dobrých studijních výsledku a na
školním prospěchu jim záleží, se často do noci učí, čímž si narušují spánkový režim, ale
doléhá na jejich spánek také stres. Velmi dobrý příkladem je maturita. Studenti vnímají
maturitu jako důležitou zkoušku, často jsou z ní ve stresu a zároveň v očekávání
z neznámého, musí se učit mnoho informací a maturita tak ovlivňuje kvalitu jejich spánku.
Námětem pro další výzkumy by mohla být motivace studentů středních školy chodit
do školy nebo připravovat se na zkoušky, neboť hodně studentů uvedlo, že se jim do školy
špatně vstává, protože se jim do školy nechce.
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Příloha č. 1 – informovaný souhlas
Informovaný souhlas – Kvalita spánku středoškolských studentů
Udělení souhlasu ke zpracování osobních a citlivých údajů

Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
uděluji Anně Křepelové souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů ke studijním
účelům, poskytnutých v rozhovoru v rámci bakalářské práce Kvalita spánku středoškolských
studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Souhlasím, že jsem byla obeznámena se zachováním důvěrnosti a anonymity v bakalářské
práci formou změny svého křestního jména i jmen blízkých osob v přepisu rozhovoru, v textu
bakalářské práce a dalších dokumentech:
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