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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá problematikou spánkové deprivace a cirkadiánního typu
v období dospívání. První část práce je věnována spánku a spánkové deprivaci. Množství
výzkumů ukazuje negativní dopady nedostatku spánku na somatické i psychické zdraví
člověka. Ovlivňuje funkci kognitivní procesů, regulaci

emocí, zvyšuje riziko

kardiovaskulárních chorob. Jednou z více ohrožených skupin jsou dospívající jedinci. V
závěru literárně přehledové části je popsán cirkadiánní typ neboli chronotyp. Cirkadiánní typ
předurčuje, jaká denní doba danému jedinci nejvíce vyhovuje k fyzické i kognitivní aktivitě,
kdy je jeho výkon na vrcholu. V době dospívání se člověk nachází v maximu své večerní
preference, kdy je pro něj přirozené usínat později a další den si raději trochu přispat.
Výzkumy ukazují, že děti s večerním chronotypem mají horší prospěch ve škole. Návrh
výzkumného projektu je zaměřen na porovnání chronotypu a přítomností spánkové
deprivace u dospívajících. Cirkadiánní typ bude zjišťován pomocí Kompozitní škály ranních
a večerních typů, spánková deprivace bude měřena pomocí inventáře SD-38, který byl
navržen pro účel tohoto výzkumu.
Klíčová slova
Spánek, spánková deprivace, chronotyp, dospívající
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Abstract
This bachelor thesis is focused on the issues of sleep deprivation and chronotype
during the stage of adolescence. The first part of the thesis deals with sleep and sleep
deprivation. Several findings demonstrate the negative effects of a lack of sleep on somatic
and mental health. It affects function of cognitive processes, emotional regulation.
Furthermore, the risk of cardiovascular diseases increases. One of the most endangered stage
are adolescents. Next, the different circadian types (or chronotypes) are described. The time
of day that suits the best an individual for physical and cognitive activity, as well as their
peak of performance, is determined by the circadian type. During the period of adolescence,
young adults experience a peak in eveningness in contrast to morningness. They tend to fall
asleep later at night and sleep in longer in the morning. Investigations indicate that eveningoriented students obtain worse results at school. The suggestion of this research project is
focused on comparing both chronotype with the presence of sleep deprivation in adolescents.
The circadian type will be diagnosed by the Composite scale of morningness. Sleep
deprivation will be measured by the inventory SD-38 which has been designed for the need
of this current study.
Keywords
Sleep, sleep deprivation, chronotype, adolescents
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Úvod
Spánek je aktivita, která je pro člověka zásadní. Ať už se jedná o fyzické zdraví či o
psychickou pohodu a well-being. Spánkem lidé stráví přibližně jednu třetinu svého života.
Nejdříve v dětském věku jím tráví průměrně polovinu dne, poté v dospělosti snahou spát
oněch doporučených 8 hodin denně (Roffwarg, Muzio, & Dement, 1966).
Nicméně moderní doba klade na jedince velké požadavky, ať už jde o práci nebo
domácnost, či v případě dospívajících, především o školu. Globalizace, internet, narůst
množsví informací, to vše přispívá k omezování spánku a k růstu soustředění se na jiné
činnosti (Andersen & Tufik, 2015). Vezmeme-li v potaz ještě individuální cirkadiánní
preferenci jedince, která se s požadavky doby také nemusí slučovat, ustavičné omezování
spánku, a tím pádem vznik spánkové deprivace, může být na světě.
Ukazuje se, že během dospívání je chronotyp jedince nejvíce večerně orientovaný
(Randler, Faßl, & Kalb, 2017; Roennenberg et al., 2004). To znamená, že nejlépe se
soustředí v pozdějších hodinách, jeho výkon brzy ráno není pak příliš uspokojivý. Nicméně
i přesto výuka na základních a středních školách běžně začíná v osm hodin ráno nebo i dříve.
Cílem bakalářské práce je tedy seznámit čtenáře s dosavadními poznatky o tématech
spánkové deprivace a chronotypu, dále pak rozšířit povědomí především o rozdílech
v cirkadiánní preferenci a jejich možných dopadech.
Cíle práce jsou i mým důvodem k výběru tématu. Domnívám se, že se jedná o téma
v dnešní době velmi aktuální. Mým zájmem bylo ponořit se hlouběji do problematiky
cirkadiánních preference, rozšířit si vědomosti v oblasti klinické a vývojové psychologie a
zamyslet se, zda existují určité spojitosti mezi chronotypem a spánkovou deprivací.
Zaměření práce na dospívající jedince je z důvodu mého plánovaného budoucího karierního
směřování k práci s dětmi a dospívajícími.
Literárně přehledová část je rozdělena do tří kapitol. V první z nich je stručně popsán
spánek a jeho fáze. Není opomenuta ani část o specifikách spánku v dospívání, vzhledem
k tomu, že na toto životní období je práce zaměřena. V závěru kapitoly jsou zmíněna i
některá doporučení pro dodržování spánkové hygieny a zajištění zdravého spánku. Ty
považuji vzhledem k tématu spánkové deprivace za vhodná uvést i jako jistá preventivní
opatření.
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Druhá kapitola se věnuje spánkové deprivaci. Důraz je zde kladen především na
dlouhodobou spánkovou deprivaci, která je v běžném každodenním životě častější. Prostor
je věnován i důsledkům, které jsou s chronickou spánkovou deprivací spojeny, ať už jde o
následky psychické či somatické. Opět nechybí zmínka o spánkové deprivaci v období
dospívání.
Poslední kapitola literárně přehledové části se zabývá cirkadiánní preferencí neboli
chronotypem. Jsou zde uvedeny hlavní dva cirkadiánní typy– večerní a ranní. Jsou zde však
také zmíněny faktory, které mohou preferenci ovlivňovat, ač výsledky studií věnované této
problematice se ne vždy v tomto směru shodují. V neposlední řadě jsou v této kapitole
popsány souvislosti, které cirkadiánní typ může hrát v životě dospívajícího. A to ať už ve
škole, či v životě osobním. V závěru kapitoly se nachází stručný přehled a popis některých
metod, které se využívají k diagnostice chronotypu, jak u dospělých, tak u dětí.
Druhá část práce, tedy čtvrtá kapitola, představuje návrh výzkumného projektu a
navazuje na zmíněnou teorii. Navrhovaný výzkum se soustředí na vztah mezi spánkovou
deprivací a cirkadiánním typem u dospívajících jedinců. Hlavní výzkumnou metodou jsou
dva dotazníky – Kompozitní škála ranních a večerních typů (Smith, Reilly, & Midkiff, 1989)
a dotazník zjišťující přítomnost dlouhodobé spánkové deprivace, který byl sestaven pro
účely navržení tohoto výzkumu.
Zdroje použité v bakalářské práci jsou různorodé a liší se na základě jednotlivých
kapitol. Pro téma spánku, které již bylo široce popsáno a je studováno odborníky dlouhá léta,
je využíváno i zdrojů českých a datově starších. V dalších kapitolách, a to především v té o
cirkadiánním typu, jsou použity zejména zahraniční prameny. Literární zdroje jsou citovány
podle normy APA (2010).
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Literárně přehledová část
1. Spánek
Spánek je přirozený psychosomatický stav, během kterého je snížená tělesná i psychická
aktivita jedince. Jedná se o fyziologický stav organismu, opačný stavu bdění. Přesto jej ale
nelze považovat za situaci úplné fyzické a psychické pasivity, protože v něm probíhají různé
druhy mentálních procesů. Je však značně utlumena aktivita především motorického a
senzorického systému (Plháková, 2004).
Kvalitní spánek je zásadní pro zdraví člověka. Během spánku se tělo regeneruje a snaží
se načerpat novou energii. Organismus se za tímto účelem zklidňuje – základní
metabolismus se zpomalí až o 25 %, klesá spotřeba kyslíku, tělesná teplota a tepová
frekvence (Borzová, 2009; Buysse, 2014).
Neopomenutelný je i význam spánku pro psychiku člověka. Nedostatek spánku a energie
zhoršuje soustředění, vybavování si informací z paměti a ukládání paměťových stop
(Borzová, 2009).

1.1 Průběh spánku
Každému člověku trvá usínání jinak dlouhou dobu. Nicméně přechod z bdělosti do
spánku a následně spánek samotný prochází určitými stádii, která jsou u všech stejná. Jedná
se o tzv. architekturu spánku. Tato stadia souvisí především se změnami elektrické aktivity
mozku, kterou je možné sledovat pomocí elektroencefalogramu (EEG). Když člověk plně
bdí, EEG ukazuje beta vlny – rychlé vlny s nízkou amplitudou. Uvolněný, relaxovaný, ale
stále bdělý stav, je reprezentován pravidelnými alfa vlnami. Během spánku se pak střídají
jeho dvě stadia: REM a NREM. Jeden cyklus trvá přibližně devadesát minut a opakuje se
několikrát za dobu, co jedinec spí (Plháková, 2013).
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1.1.1. Non-REM spánek
NREM nebo také non-REM (non-rapid eye movements) spánek lze rozdělit do čtyř
fází, a to podle hloubky snění každé z nich.
První fáze nastává, když člověk usíná. Je stále schopný reagovat a mění polohy těla.
Postupně, jak upadá do spánku, se však prohlubuje a zklidňuje dýchání. Mozek na EEG bude
ukazovat théta vlny, oční bulvy se pomalu pohybují (Nevšímalová & Šonka, 1997; Plháková,
2013).
Druhá fáze non-REM spánku trvá přibližně 20 minut. Jde o klidný spánek bez větší
motorické aktivity. Oční bulvy se během tohoto stadia nepohybují. Spícího již neprobudí
sebemenší podnět, oslovení či zvukový projev však ano (Borzová, 2009; Nevšímalová &
Šonka, 1997).
Non-REM spánek se s každou fází postupně prohlubuje. Ve třetí a čtvrté fázi, které
se dají považovat za hluboký spánek, spícího probudí jedině hlasitý zvukový projev či bolest
(Borzová, 2009). Poslední dvě stadia NREM spánku, které přichází přibližně dvacet minut
od usnutí, se označují jako pomalovlnný spánek (slow-wave sleep). Jsou bez výrazných
motorických projevů, svaly jsou uvolněné a dýchání pravidelné. Oči se nehýbou. Mozková
aktivita se projevuje delta vlnami. Během těchto dvou fází je největší pokles tělesné teploty,
spotřeby kyslíku a tepové frekvence. Ukazuje se tedy, že pomalovlnný spánek je zásadní pro
konzervaci energie organismu (Nevšímalová & Šonka, 1997; Plháková 2013).
1.1.2. REM spánek
REM spánek se podle svého celého názvu rapid eye movements vyznačuje rychlým
koordinovaným pohybem očí ze strany na stranu, který je možné pozorovat pod zavřenými
víčky spícího. REM fáze se během noci několikrát opakuje, většinou čtyřikrát až pětkrát a
tvoří tak přibližně jednu čtvrtinu prospaného času. Aktivita mozku zaznamenaná na EEG se
podobá stavu bdělosti. Ve fázi REM spánku ubývá svalového tonusu. Spící je zcela uvolněný
(Nevšímalová & Šonka, 1997).
Paradoxní spánek, jak se také toto stadium nazývá, dominuje především v těhotenství
a ranném dětství. Postupně se jeho délka zkracuje. Dá se tedy usuzovat, že REM spánek je
zásadní pro vývoj mozku. Následně pak hraje roli v uchování jeho správného fungování.
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Podstatný je pro paměť člověka, protože se v tomto stadiu fixují paměťové stopy (Borzová,
2009; Plháková, 2013).
Během paradoxního spánku se nejvíce lidem zdají sny. Sny v době rychlých pohybů
očí jsou, oproti snům v non-REM spánku, delší, častější a méně srozumitelné. Pokud
výzkumníci vzbudili probandy v REM fázi, 80 % z nich snilo a vědělo přesně, o jaký sen
šlo. Přestože spící jedinec v REM fázi vypadá klidně, jeho sny v tomto stadiu mohou mít až
bizarní charakter, jsou velmi živé a emočně nabité (Černoušek, 1988).

1.2. Specifika spánku během dospívání
Za období dospívání lze považovat druhou dekádu života jedince. Jde o přechod mezi
dětstvím a dospělostí, kdy dochází k celkové proměně osobnosti (Vágnerová, 2012). Do té
doby spánek tvořil signifikantní část dne. Během dospívání se potřeba spánku postupně
zkracuje. Mění se také architektura spánku. Mladší děti prospí mnohem větší část v REM
spánku, kdežto v průběhu dospívání se přechází na větší množství fáze non-REM spánku.
Před pubertou dosahuje podíl pomalovlnného NREM stadia svého vrcholu, poté se postupně
snižuje, až se nakonec velmi podobá potřebě dospělého člověka (Walker, 2018). Průměrná
potřeba spánku dospívajících je 8,5 hodin (Příhodová, 2013). Dnes se však doporučuje
používat spíše časový interval než přesně daný počet hodin. V období dospívání se za
dostatečnou dobu spánku považuje 8 až 10 hodin (Hirshkowitz et al., 2015).
Spánek hraje v dětství a dospívání zásadní roli. Jeho nedostatek, obzvláště v tomto
období, může mít vážné následky na duševním i tělesném zdraví. S narůstajícím množstvím
spánku se vyskytují méně často stížnosti na zdravotní problémy a děti jsou více pozitivně
laděné (Segura-Jiménez, Carbonell-Baeza, Keating, Ruiz, & Castro-Piñero, 2015). I Owens
(2014) říká, že existuje velmi silný vztah mezi spánkem a mentálním zdraví. I přesto se však
ukazuje, že jak mladší, tak starší dospívající nemají dostatek spánku. Také se ve studiích
objevuje, že čím starší dospívající jsou, tím menší je doba strávená spaním (Yang, Kim,
Patel, & Lee, 2005). Tři čtvrtiny adolescentů ve věku 17 až 18 let spí méně jak osm hodin
denně. O víkendech si potom snaží více přispat, aby co nejvíc vyrovnali dluh vytvořený
během školních dnů (Brand, Hatzinger, Beck, & Holsboer-Trachsler, 2009).
Za poslední tři dekády je možné pozorovat i další změny ve spánku dospívajících.
Norell – Clarková a Hagquist (2017) provedli studii se švédskými dětmi a dospívajícími.
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Ukázalo se, že v dnešní době dospívající chodí později spát. Tento trend je možné pozorovat
především u chlapců. Na rozdíl od konce 20. století, také obvykle dospívající spí méně jak
sedm hodin a často mají problémy s usínáním. Obtíže se začátkem spánku, tedy právě
usínáním, jsou nejčastějším problémem u dospívajících jedinců (Gradisar, Gardner, &
Dohnt, 2011; Norell-Clarke & Hagquist, 2017).

1.3. Zdravý spánek
Zdravý spánek je potřebný pro odpočinek, a to nejen fyzický, ale také
duševní. Hartl a Hartlová (2009) definují ve svém psychologickém slovníku zdravý spánek
jako „spánek hluboký, nepřerušovaný, bez děsivých snů a pocení, prožitý ve zdravém
prostředí.“ (s. 554). Buysse (2014) říká, že jen málo autorů se snaží definovat zdravý spánek,
většinou se spíše soustředí na poruchy a jejich léčbu. Dodává však, že mít spánek bez
zjevných problémů ještě neznamená, že je zdravý. Navrhuje proto pět dimenzí, kterými jej
lze hodnotit. První z nich je délka spánku, což je počet hodin naspaných během 24 hodin.
Druhým aspektem je souvislost spánku, tedy, jak snadné je usnout či se po probuzení
k spánku navrátit. Třetí dimenze hovoří o načasování spánku během dne. Další dimenzí je
bdělost, popřípadě ospalost. V poslední řadě se pak jedná o subjektivní spokojenost
s kvalitou spánku.
Existují různá doporučení, která je vhodné dodržovat pro lepší kvalitu spánku.
Obecně se dají shrnout pod pojmem spánková hygiena (Hartl & Hartlová, 2009). Jedním
z nich je vytvořit si návyk a chodit spát a vstávat pravidelně, ve stejnou dobu každý den.
Walker (2018) doporučuje si nastavovat budík nejenom na dobu, kdy si potřebujeme
probudit, ale také na dobu, kdy bychom měli jít ulehnout do postele.
Další rady se týkají stravování. Samozřejmostí je nepít kofeinové nápoje před
spaním, jelikož ztěžují usínání. Vhodné je nepít ani nápoje alkoholické a nekonzumovat
těžká jídla. Problémy se spánkem mohou mít i kuřáci kvůli stimulantu nikotinu, který
zabraňuje upadnout do hlubokého spánku. Je také třeba brát v potaz užívání různých
medikamentů a vše konzultovat s lékaři (Walker, 2018).
Ideální je denně si dopřát alespoň půl hodiny pohybu, ne však bezprostředně před
spaním. Také je vhodné uzpůsobit spánku svou ložnici. Především v dnešní hektické době
je záhodno nebrat do ložnice žádná elektronická zařízení, ať už mobil, notebook nebo
16

televizi. Postel by měla sloužit pouze ke spánku, není dobré v ní pracovat nebo v ní jen tak
polehávat bez cíle usnout (Praško, Espa-Červená, & Závěšická, 2004; Walker, 2018).
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2. Spánková deprivace
Spánková deprivace, dále také SD, je termín používající se pro stav, kdy jedinec
dostatečně nenaplňuje svou přirozenou potřebu spánku (Plháková, 2013). Jedná se o situaci,
která významně ovlivňuje fungování člověka v jeho každodenním životě. Porovnáme-li její
vliv v jednotlivých oblastech, nejvíce ze všeho pak zhoršuje náladu, dále kognitivní funkce
a v neposlední řadě také funkce motorické (Pilcher & Huffcutt, 1996). Nedostatek spánku
také může mít dopad na somatickou oblast. Mimo jiné, aktivuje sympatická nervová centra,
což může zapříčinit zvýšení krevního tlaku (Ogawa et al., 2003).
Spánková deprivace, především pak ta dlouhodobá, už v dnešní době přestává být
problémem pouze jedince, ale stává se záležitostí celé společnosti. Právě moderní doba je
však i jednou z příčin, proč lidé spí méně času. V době internetu a rostoucích požadavků
společnosti na jedince, se potřeba spánku posouvá do pozadí. To je však kontraproduktivní,
jelikož vlivem dlouhodobě trvající deprivace spánku se snižuje produktivita lidí a kvůli
problémům, které způsobuje, se zvyšují náklady na zdravotnickou péči (Andersen & Tufik,
2015).

2.1.

Vliv spánkové deprivace na kognitivní funkce

Jak mnohé studie potvrzují, člověk, který je spánkově deprivován, hůře pracuje, jeho
kognitivní funkce se zpomalují a jeho výkon se zhoršuje. Existují různé hypotézy, které se
snaží o vysvětlení, proč kognice natolik podléhá spánkové deprivaci. Teorie se však dělí do
dvou pomyslných táborů (Alhola & Polo-Kantola, 2007).
Prvním z nich je vysvětlení, že spánková deprivace má obecně vliv na pozornost.
Kognitivní schopnosti se zhoršují kvůli takzvaným lapses – výpadkům pozornosti a bdělosti.
Jde o krátké momenty nepozornosti, které přicházejí, když je jedinec spánkově deprivovaný.
Výkon se, dle tohoto přístupu, zhoršuje především při dlouhých a monotónních úkolech,
které však vyžadují ostražitost (Dorrian, Rogers, & Dinges, 2005).
Druhý přístup předpokládá, že spánková deprivace ovlivňuje určité struktury mozku a
jejich funkce. Navíc říká, že efekty jsou značně individuální a u každého se projevují jinak.
Jedním ze zastánců tohoto přístupu byl Horne (1993), který přišel s teorií „prefrontální
zranitelnosti“ (prefrontal vulnerability). Říká, že nedostatek spánku ovlivňuje především ty
18

kognitivní funkce, které souvisí s prefrontální mozkovou kůrou. Mezi ně patří například řeč,
exekutivní funkce či kreativita (Alhola & Polo-Kantola, 2007; Horne, 1993).

2.2.

Akutní spánková deprivace

Rozlišujeme především dva druhy spánkové deprivace. Prvním z nich je akutní neboli
úplná spánková deprivace. Obvykle se jedná o deprivaci navozovanou v laboratorních
podmínkách, kdy probandům není dovoleno spát až několik dní po sobě. Většinou však
v rozmezí 24 až 72 hodin. Přestože v běžném životě je tato spánkové deprivace méně častá,
většina dosavadních studií se zabývala právě tímto druhem (Alhola & Polo-Kantola, 2007;
Plháková, 2013).
Pouze po jedné noci nedostatku spánku není pozorován žádný rozdíl v bdělosti a
reakčním čase jedince (Forest & Godbout, 2000). Co se týče pozornosti a pracovní paměti,
výsledky studií nejsou v tom směru konzistentní. Wright a Badia (1999) tvrdí, že již při
dvaceti čtyřhodinové SD se zhoršuje výkon člověka. Jiní naopak ukazují, že výkon
pozornosti a pracovní paměti při akutní spánkové deprivaci zůstal zachován (Alhola, Tallus,
Kylmälä, Portin, & Polo-Kantola, 2005). Možnou příčinou odlišných výsledků však mohou
být rozdíly ve věku a pohlaví probandů (Alhola & Polo-Kantola, 2007).
Dlouhodobá paměť při akutní spánkové deprivaci nebývá příliš zasažena, jisté změny
jsou však pozorovatelné především v epizodické paměti a některých jejích funkcích. Jedná
se hlavně o schopnost vybavení si informací z paměti (recall) a o schopnost rozpoznávat
(recognition). Přestože zhoršení je znatelné v obou případech, o něco více je tomu u
vybavování si informací z paměti. A to ať už jde o vybavení si tváří nebo v rámci verbální
paměti o vybavování si pojmů (Drummond et al., 2000; Harrison & Horne, 2000). Zajímavé
je, jak svůj vlastní výkon hodnotí spánkově deprivovaní jedinci. Ukázalo se, že důležitým
faktorem hrajícím v tomto ohledu roli, je věk. Mladí lidé mají sklon nedostatek spánku
podceňovat a výkonnost svých kognitivních funkcí naopak přeceňovat a hodnotit je tak lépe,
než jaké ve skutečnosti jsou. Padesátníci a starší lidé to mají přesně naopak. Vliv SD
přeceňují a mají pocit, že jejich výkon se po dvaceti čtyř hodinách bdění výrazně zhoršil.
Výsledky testů kognitivních funkcí měla však horší právě skupina mladších probandů (Philip
et al., 2004).
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Mezi somatické důsledky objevující se při úplné SD patří třes, bušení srdce a pokles
imunitní schopnosti organismu (Plháková, 2013).

2.3.

Dlouhodobá spánková deprivace

Druhým typem je spánková deprivace dlouhodobá, též známá jako chronická. Tento typ
SD se v běžném životě vyskytuje mnohem častěji. Tvoří se po delší časový úsek, kdy člověk
spí, jenom však ne dostatečný počet hodin, několik dní za sebou. Tak vzniká spánkový dluh,
termín zavedený Nathaniel Kleitmanem (Alhola & Polo-Kantola, 2007; Plháková, 2013).
Nelze přesně určit, jaký počet hodin spánku je nedostatečný a podnětem pro vznik SD.
Rozdíly jsou značně individuální. Obecně platí, že pokud jedinec chodí spát později a vstává
dříve ráno, než by pro něj bylo přirozené, nastává riziko spánkové deprivace. V dnešní době
většina dospělých spí v průměru až o dvě hodiny méně, než by pro ně bylo přirozené.
Vzniklý spánkový dluh se pak snaží „dohnat“ o víkendech, kdy mohou spát déle a nabrat tak
síly na další pracovní týden (Plháková, 2013).
2.3.1. Důsledky chronické SD na psychiku člověka
Lidský organismus se chronické spánkové deprivaci dokáže, do jisté míry, přizpůsobit.
Při dlouhodobě trvajícím nedostatku spánku se postupně mění jeho struktura. Zkracují se
první dvě spánková stadia a také REM-spánek. Stadia hlubokého non-REM spánku zůstávají
zachována, jako kdyby se jednalo o plnohodnotně trvající spánek. Non-REM spánek má tedy
podle všeho význam pro regeneraci organismu a správné fungování mozku, jak už říkal
v 80.letech James Horne (1985), který tento druh spánku nazýval obligatorním. Dle jeho
teorie obligatorní spánek, trvající čtyři až pět hodin, je pro lidské tělo a mozek dostatečný,
při jeho dodržení žádný spánkový dluh nevzniká. Zbývající čas je pak dle něj fakultativní
spánek, který jen vyplňuje čas do východu slunce (Horne, 1985; Plháková, 2013).
Později však byla tato teorie překonána a studie ukazují, že samozřejmě čím méně hodin
člověk denně spí, tím horší jsou následky (Belenky et al., 2003; Van Dongen, Maislin,
Mullington, & Dinges, 2003). Belenky s kolegy (2003) porovnávali tři experimentální
skupiny po dobu jednoho týdne. Probandi z první skupiny spali tři hodiny za noc, druhá
skupina pět hodin za noc a třetí sedm hodin za noc. Výzkumníci se zaměřovali na kognitivní
funkce probandů. První skupina po snížení počtu hodin spánku na tři hodiny vykazovala
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jasně nejhorší výsledky, které se s časem lineárně stále horšily. Výkon druhé a třetí skupiny
poklesl po prvních dvou nocích, následně však zůstal stabilní, nicméně i tak stále zhoršený
(Belenky et al., 2003). Mezitím Van Dongen se spolupracovníky (2003) provedl jiné
porovnání, a to sice mezi akutní a chronickou spánkovou deprivací. Výsledky ukazují, že
výkon jedince, který spí nedostatečně dva týdny v kuse, je stejný jako výkon po dvou zcela
probdělých nocích (Van Dongen et al., 2003). Thorne (1999) se zaměřil na výskyt
dopravních nehod u dlouhodobé SD. Pouze jedna noc nedostatečného odpočinku a spánku
nezvyšovala pravděpodobnost havárie. Pět nocí sníženého počtu hodin spánku však už ano.
Chronická SD neovlivňuje jen kognitivní funkce člověka. Spánkový dluh si vybírá svou
daň i na citovém prožívání. Unavený, nedostatečně vyspalý člověk má špatnou náladu a dělá
mu problémy regulovat své vlastní emoce. Navenek může působit lhostejně až apaticky,
uvnitř však může pociťovat rostoucí napětí a úzkost, které se nakonec můžou projevit
podrážděností, někdy až agresivitou (Plháková, 2013; Walker, 2018).

Emocionální

iracionalita je častým projevem spánkové deprivace. Walker (2018) říká, že při nedostatku
spánku se až o 60 % zvyšuje aktivita amygdaly, což je mozkový útvar, který ovládá silné
emoce jako je vztek. I normálně neutrální podnět pak může ve spánkově deprivovaném
jedinci vyvolat velmi silné reakce. Příčinou je, že při nedostatku spánku se vytrácí silné
spojení mezi amygdalou a prefrontální mozkovou kůrou. Mozková kůra, která obvykle silné
emoce reguluje, postrádá tedy při SD tuto možnost.
2.3.2. Somatické důsledky chronické SD
Cítíme-li se dobře po stránce duševní, často se to pozitivně odráží i na našem fyzickém
zdraví. V obou oblastech k tomu přispívá dostatečný a kvalitní spánek. Pokud si jej člověk
nedopřeje, organismus nemá dostatek energie a nastanou v něm změny podobající se
změnám během stárnutí. Při spánkové deprivaci chybí hluboký nonREM spánek, který
podporuje obnovu tkáně a buněk. To má pak výrazný vliv na imunitu organismu.
S dlouhodobým zkracováním spánkové aktivity se narušuje funkce leukocytů, tedy bílých
krvinek, které se podílejí na obranyschopnosti organismu (Almeida & Malheiro, 2016).
Zpomaluje se proces hojení a léčby, a naopak se zrychluje vývoj onemocnění samotného
(Borzová, 2009; Miller & Cappuccio, 2007).
S dlouhodobým trváním nedostatku spánku se také značně zvyšuje pravděpodobnost
určitých onemocnění. Jde například o problémy kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního
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systému. S dlouhotrvajícím spánkovým dluhem se zvyšuje riziko vzniku těchto onemocnění
až o 45 % (Walker, 2018). Chronická spánková deprivace zvyšuje aktivitu sympatického
nervového systému, což vede k vyšší produkci hormonu kortizol a následnému zvýšení
krevního tlaku, tedy hypertenzi. Sympatická nervová vlákna také působí na šířku a vlákna
věnčitých tepen a zrychlují srdeční stahy. Postupné snížení doby strávené spánkem, ať už
pouze o jednu hodinu, zvyšuje krevní tlak a zrychluje srdeční činnost (Ogawa et al., 2003).
Kromě hypertenze, se také se sníženou dobou spánku, v případě americké studie na méně
než šest hodin, zvyšuje incidence infarktu myokardu a cévní mozkové příhody (Aggarwal,
Loomba, Arora, & Molnar, 2013).
Dalším důsledkem chronické spánkové deprivace může být zpomalení metabolismu.
Nedostatek spánku brání tělu efektivně zpracovávat kalorie, což vede k přibírání na váze.
Knutsonová, Spiegelová, Penev a Van Cauterová (2007) po shrnutí výsledků značného
množství studií věnující se tomuto tématu, došli k závěru, že nevyspalý člověk má také větší
pocit hladu. To zapříčiňuje špatná produkce hormonů leptin a ghrelin. Leptin je hormon,
který vyvolává pocit sytosti, během dlouhodobé SD se však jeho hladina snižuje a pocit
sytosti se tedy nedostavuje. Ghrelin oproti tomu je hormon, který signalizuje hlad. Jeho
produkce se naopak zvyšuje. Spánkově deprimovaný člověk pak má neustálou potřebu něco
jíst. Jde ale také o to, co. Se spánkovým dluhem se zvyšuje především chuť na sladkosti a
jídla s vysokým podílem sacharidů až o 40 % oproti normálu. Jak již bylo zmíněno,
spánkovou deprivací se snižuje činnost prefrontální mozkové kůry, která řídí exekutivní
funkce a racionální rozhodování. Zvyšuje se však činnost mozkových center, které kontrolují
bažení a motivaci. Unavený, nevyspalý jedinec si pak tedy jen stěží vybere zdravý dietní
pokrm a odolá chutím na sladká a tučná jídla (Walker, 2018).
Zpomalený metabolismus a nesprávné vstřebávání živin však nevede jen ke tloustnutí,
případně k obezitě. Nejméně efektivně za všeho se zpracovává především cukr v krvi.
S nadměrnou hladinou glukózy pak přichází riziko zhoršení zdravotního stavu a výskyt
diabetu druhého typu (Cappuccio, D’Elia, Strazullo, & Miller; 2010; Walker, 2018).
Spekulovalo se také o názoru, že diabetes zhoršuje kvalitu spánku a vyvolává příznaky jako
únavu během dne (Miller & Cappuccio, 2007). Dnes se však ukazuje, že je tomu naopak a
dlouhodobě snížená doba spánku je považována za jeden z faktorů přispívající ke vzniku
tohoto onemocnění (Walker, 2018).
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Množství spánku rovněž má efekt na fungování reprodukčního systému a na reprodukční
činnost samotnou. Pokles počtu hodin spánku u mladého muže významně snižuje produkci
testosteronu. S jeho nízkou hladinou pak souvisí únava, zhoršená soustředěnost a
samozřejmě sexuální život. Nekvalitní a nedostatečný spánek také ovlivňuje počet spermií,
který je nižší až o 29 % (Walker, 2018).
I ženský reprodukční systém souvisí s kvantitou spánku. Jeho nedostatek může
ovlivňovat menstruační cyklus a dozrávání folikul, jež je zásadní pro ovulaci, a tedy
schopnost otěhotnět. Se strádáním v oblasti spánku se také během těhotenství zvyšuje riziko
potratu (Walker, 2018).

2.4.

Spánková deprivace v dospívání

Problémy se spánkem se netýkají pouze pracujících dospělých, trpí jimi i děti a
dospívající. Jinak tomu není ani u spánkové deprivace. Dospívání je jedním z rizikových
období pro SD (Hansen, Janssen, Schiff, Zee, & Dubovich, 2005). Přispívá k tomu i dnešní
doba, kdy děti běžně mají v pokoji televizi, počítač, přístup k internetu a možnost hraní
počítačových her bez problémů celou noc. To následně ovlivňuje nejen spánek, ale také
jejich zdraví. Prokázalo se, že přítomnost televize v ložnici dítěte je spojena s kratší dobou
spánku (Sijtsma, Koller, Sauer, & Corpeleijn, 2015).
Ke spánkové deprivaci v tomto životním období přispívá mnoho faktorů. Jedním z nich
je i posun cirkadiánního rytmu – syndrom zpožděné fáze (Jenni, Achermann, & Carskadon,
2005), který v pubertě obvykle objevuje a který je více popsán v následující kapitole.
Dalším faktorem ovlivňujícím vznik SD může být prostředí, ve kterém se dítě pohybuje.
Moorová s kolegy (2011) říká, že mezi prediktory kratšího trvání a horší kvality spánku u
dospívajících patří nižší finanční příjem rodičů a příslušnost k rasové či etnické menšině.
SD také může být projevem rodinné dysfunkce. Nedostatek spánku pak má nepříznivé
důsledky, jak na vztahy v rodině, tak na chování a učení dospívajícího. Mezi již zmíněné
následky patří pokles nálady, agresivita, zhoršená pozornost a soustředění. Zvětšuje se také
pocit únavy, dospívající může pociťovat větší tenzi a zmatenost. To vše pak může vést
k horším výsledkům studenta ve škole (Dinges et al., 1997; Říčan & Krejčířová, 2006).
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Spánková deprivace má také efekt na vnímání reality. Dospívající trpící SD mají větší
tendenci „vidět věci černě“ a hodnotí pravděpodobnost špatného konce jako vyšší.
Především u mladších dospívajících (ve věku 10-13 let) se se spánkovou deprivací také
zvyšují jejich obavy, které vnímají jako závažnější a více ohrožující. U adolescentů tomu již
tak není (Talbot, McGlinchey, Kaplan, Dahl, & Harvey, 2010).
Během období dospívání představuje spánková deprivace větší riziko pro adolescenty
než pubescenty. S věkem totiž přibývají dospívajícím povinnosti a je na ně vytvářen větší
tlak. Nejenže usilují o dobrý prospěch ve škole, aby případně mohli dále pokračovat ve
studiu. Často mají po škole nějaký druh brigády a zúčastní se různých sportovních či jiných
mimoškolních aktivit. Také v tomto věku je rodiče již tolik nekontrolují a obvykle nemají
přísná pravidla ohledně času, kdy by měli jít do postele. To vše může mít vliv na celkovou
dobu spánku (Owens, 2014; Yang, Kim, Patel, & Lee, 2005).

2.5.

Zotavení se ze spánkové deprivace

Jedinou cestou, jak organismus zotavit poté, co je deprivován, je spánek samotný. Tento
tzv. ozdravný spánek se liší od spánku normálního tak, jak ho známe. Je účinnější a REM
fáze jsou delší (Alhola & Polo-Kantola, 2007).
Je také rozdíl, zdali je třeba zotavit se po úplné nebo po chronické spánkové deprivaci.
Zatím co, jedna noc osmihodinového spánku dokáže zvrátit následky, které má úplná SD na
kognitivní funkce, rekonvalescence po dlouhodobé SD je procesem mnohem delším. Jedna
noc, ač je to třeba až deset hodin spaní, stav jedince nezlepší. Dvě noci už však jistý pokrok
udělat mohou (Alhola & Polo-Kantola, 2007). V již zmíněné studii nebyly ovšem ani tři noci
osmihodinového spánku dostačující po jednom týdnu trvání spánkového dluhu (Belenky et
al., 2003)
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3. Cirkadiánní typ
Termín cirkadiánní rytmus, který zavedl v roce 1959 biolog Franz Halberg je složeninou
latinských slov circa a dies, což v překladu znamená „kolem“ a „den“. Značí tedy periodu,
odrážející cyklus dne a noci, trvající přibližně 24 hodin. Jedná o pravidelné kolísání
fyziologických a mentální funkcí během zmíněného intervalu (Halberg et al., 2003). Tyto
rytmy jsou částečně řízeny jádry v hypotalamu, která jsou označována jako vnitřní
biologické hodiny člověka a částečně také vnějšími faktory. Především se pak jedná o
střídání denního světla a tmy, které je způsobeno rotací Země (Raich & de la Calzada, 1992).
Cirkadiánním rytmům podléhá mnoho biologických aktivit, mimo jiné právě i spánek a
bdění. Spánek je vyvolán nedostatkem světla, kdy se ve tmě zvyšuje koncentrace
melatoninu. Také se v jednotlivých stavech vědomí uvolňují různé neurotransmitery.
Mentální nabuzení během bdění zvyšují neurotransmitery noradrenalin a dopamin,
v bdělosti člověka pomáhá udržet taktéž histamin a neurotransmiter glutamát. Naopak
serotonin snižuje mozkovou aktivitu a napomáhá k usínání. S nástupem nonREM spánku se
uvolňuje neurotransmiter GABA, tedy kyselina gama aminomáselná, která tlumí celkové
nabuzení organismu. Acetylcholin je pak důležitý při přechodu do REM spánku (Garaulet,
2017; Plháková, 2013).
Je tudíž důležité se snažit cirkadiánní rytmy zachovat, jelikož jejich změna může mít vliv
na uvolňování zmíněných neurotransmiterů a také na produkci hormonů. Mezi tyto hormony
náleží například adrenokortikotropní hormon, který řídí činnost nadledvin. Kůra
nadledvinek pak produkuje glukokortikoidy, z nichž mezi hlavní patří kortizol, jež reguluje
metabolismu tuků, bílkovin a sacharidů. Další hormony související s cirkadiánními rytmy
jsou pohlavní hormony. Během spánku dochází k vrcholu vylučování prolaktinu. Sekrece
testosteronu je naopak vyšší po ranním probuzení a nižší během odpoledne. Progesteron i
estrogen podporují spánek a zvyšují jeho kvalitu. I růstový hormon somatotropin souvisí
cyklem bdění a spánku. K maximu jeho sekrece dochází v non-REM spánku, REM stadium
jeho uvolňování naopak tlumí. V neposlední řadě je to pak samozřejmě i sekrece melatoninu,
který je úzce spojený s cirkadiánním rytmem a v noci se jeho hladina maximální (Garaulet,
2017; Nevšímalová & Šonka, 1997).
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Mimo uvedené se zvyšuje i riziko některých onemocnění. Změna cirkadiánních rytmů
tak může pro jedince znamenat různé problémy, ať už například obezitu, diabetes, depresi či
poruchy spánku. Kromě spánkové deprivace mezi tyto poruchy patří také insomnie nebo
naopak nadměrná denní spavost (Garaulet, 2017).
Přestože endogenní a exogenní vlivy hrají velkou roli při regulaci cirkadiánních rytmů,
jejich načasování je velice individuální a mezi lidmi existují značné rozdíly. Mluvíme tak o
cirkadiánním typu, cirkadiánní preferenci či také chronotypu. Většinou je rozdělován na dva
typy – ranní a večerní (morningness/eveningness) (Horne & Östberg, 1976). Tedy jsou lidé,
kteří bez obtíží vstávají brzy ráno a hned v dopoledních hodinách dosahují maxima své
mentální a fyzické výkonnosti. Na druhé straně jsou pak tací, kteří si rádi přispí, protože
brzké probouzení jim dělá problémy, poté však preferují pracovat dlouho do noci. Někteří
autoři upozorňují, že většina lidí není radikálně vyhrazená a spadá někam mezi ranní a
večerní typ. Cirkadiánní typy v populaci opisují Gaussovu křivku (Adan & Natale, 2002;
Beşoluk, Önder, & Deveci, 2011).
Chronotyp může však prozrazovat více, než jen kdy jsou lidé nejvíce aktivní. Některé
studie ukazují, že chronotyp souvisí například se životní spokojeností (Jankowski, 2012;
Randler, 2008 b). V jiných je zase spojován s osobnostními charakteristikami jedince. A to,
jak s temperamentovými jako jsou například extraverze a introverze. Či ať jde o charakterové
rysy, například vytrvalost a kooperaci ve skupině (Randler & Saliger, 2011). Ukazuje se tak,
že cirkadiánní preference může v životě člověka hrát skutečně významnou roli.

3.1.

Faktory ovlivňující chronotyp

3.1.1. Pohlaví
Chronotyp je možné dát do souvislosti s několika faktory. Mnohé studie ukazují, že i
pohlavní hormony mohou mít vliv na cirkadiánní preferenci. Výsledky však nejsou zcela
jednoznačné.
Někteří autoři tvrdí, že večerní typ je ve větším zastoupení mezi muži, zatímco mezi
ženami se vyskytuje více ranních ptáčat (Adan & Natale, 2002; Natale & Danesi, 2002;
Randler, 2007). To potvrzuje i Cain se svými kolegy (2010), podle kterých se ženy nejenže
probouzí a jsou výkonnější dříve, ale také jejich tělesná teplota a hladina melatoninu kolísá
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v časnější hodinách než u mužů. Také je však třeba zmínit, že ženy obecně preferují usínat
dříve než muži, nezávisle na jejich chronotypu (Natale & Danesi, 2002).
Na druhé straně je studie provedená na vzorku téměř 15 000 probandů. Její výsledky
ukazují větší zastoupení večerního chronotypu mezi ženami než muži (Randler et al., 2017).
Stejné výsledky ukazuje i studie provedená Roennbergem (2004), který navíc dodává, že
rozdíly mezi pohlavími se vytrácí okolo padesátého roku života.
3.1.2. Věk
Dalším faktorem, který ovlivňuje cirkadiánní preferenci, je věk. Podle Díaz-Moralese a
Parra-Robleda (2018) má právě věk na chronotyp větší vliv než pohlaví. Také Smithová s
kolegy (2002) považují věk za nejvýznamnější ukazatel cirkadiánní preference, obzvlášť
během puberty a adolescence.
Chronotyp se s věkem během života mění. Po ustálení cyklu spánek-bdění, se během
dospívání zvětšuje preference večerního chronotypu (Díaz-Morales, Escribano, Jankowski,
Vollmer, & Randler, 2014; Paine, Gander, & Travier, 2006). Roenneberg s kolegy (2004)
říkají, že preference večerního typu většinou začíná ve věku 10 let. Avšak nedávná studie
ukázala, že ranní chronotyp klesá a večerní stoupá již od prvního roku života. Pak právě
okolo 9 až 10 let dochází k nejvíce znatelnému přeorientování se na večerní typ, což může
být důsledek pubertálního vývoje a zvýšení sekrece pohlavních hormonů (Randler et al.,
2017). Borisenkov, Perminova a Kosova (2010) uvádí, že během deseti let dospívání, v době
od 11 do 21 let, se posouvá rytmus spánku a bdění téměř o dvě hodiny.
S nástupem puberty se často hovoří o tzv. syndromu zpožděné fáze. Jedná se o posun
spánku o minimálně dvě hodiny, často však i o více. Jedinec nemůže usnout v čase, kdy se
od něj očekává, naopak v té době je velmi čilý a většinou usíná mnohem později. V případě
dospívajících i později než jejich rodiče, což často může vést ke konfliktům s rodiči, kteří
nechápou biologickou potřebu svých dětí ještě zůstat vzhůru. (Borzová, 2009; Jenni et al.,
2005; Walker, 2018).
Nejpozději do 20 let se jedinec nachází na vrcholu své večerní fáze, kdy nastává zlom a
preference se mění směrem k rannímu typu (Roenneberg et al., 2004). U dívek zpravidla
tento zlom nastává dříve než u chlapů, u některých již ve věku 16 let (Randler et al., 2017).
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Obecně je to u žen maximálně do věku 19 let, u mužů do 21 let. Tato změna může být jedním
z ukazatelů konce adolescence (Roenneberg et al., 2004).
Během dospělosti pak tato preference ranního cirkadiánního typu roste (Muro, Goma-iFreixanet, & Adan, 2009; Díaz-Morales & Parra-Robledo, 2018). Ve stáří se pak může
jednat o syndrom předsunuté fáze, což je opakem fáze zpožděné. Melatonin se ve větší míře
začíná produkovat stále dříve, a tak se lidé uchylují ve spánku už v podvečerních hodinách,
obvykle mezi šestou až osmou hodinou večerní, a probouzí se velmi časně ráno
(Nevšímalová & Šonka, 1997; Walker, 2018).
3.1.3. Geografické a kulturní faktory
Nejen genetika, ale i prostředí má vliv na cirkadiánní preference (Caci et al., 2005;
Randler & Díaz-Morales, 2007). Jedním z těch faktorů je klimatické podnebí. Lidé žijící
v tropickém podnebním pásu jsou nejvíce ranně orientovaní, například obyvatelé Kolumbie
a Indie. Dá se předpokládat, že důvodem je venkovní teplota, která během dne stoupá, a tak
je pro obyvatele tropických krajin výhodnější vstávat brzy. Naopak v subtropickém pásu žijí
lidé s největší večerní preferencí. Typickými představiteli jsou Španělé (Randler, 2008c;
Smith et al., 2002). I zeměpisná šířka může modulovat cirkadiánní preference. Randler
(2008a) to vysvětluje časem východu Slunce a uvádí, že dospívající Němci ve věku 11 až 16
let žijící na západě patří víc mezi ranní typy než Němci žijící na východě. To potvrzuje i
další studie, jejíž výsledky ukazují, že pubescenti a adolescenti z východní Evropy jsou více
večerně orientovaní než obyvatelé střední Evropy (Borisenkov, Perminova, & Kosova,
2010; Roenneberg et al., 2004).
V rozdílech mezi různými státy mohou hrát roli také kulturní faktory. Za jeden
z možných důvodů, proč jsou Španělé více večerně orientovaní než Němci, považují autoři
tradiční španělskou siestu, tedy zavedený čas po obědě určený pro odpočinek (Randler et al.,
2007). Také tlak společnosti může tvarovat cirkadiánní preference lidí. Například právě v
Německu často začíná škola již okolo sedmé hodiny ranní, zatímco ve Španělsku od druhého
stupně základní školy výuka začíná až o hodinu a půl později. Je možné, že tyto zvyklosti
žáky tvarují, a proto si pak němečtí studenti na univerzitách raději vybírají předměty ráno
(Wittmann, Dinich, Merrow, & Roenneberg, 2006).
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Další zkoumané faktory, jako například etnická skupina či socioekonomický status,
nehrají u cirkadiánní preference žádnou roli (Paine et al., 2006).

3.2.

Ranní chronotyp

Lidé, kteří preferují ranní cirkadiánní typ, bývají nazýváni ranní ptáčata či skřivani.
Jedná se o jedince, kteří raději vstávají brzy, jsou plní energie především po ránu a také
obvykle chodí spát spíše v časných hodinách. V průměru usínají a probouzí se o dvě hodiny
dříve než jejich večerní protějšky (Giannotti, Cortesi, Sebastiani, & Ottaviano, 2002).
Všem je známo pořekadlo „ranní ptáče, dál doskáče,“ jehož pravdivost částečně může
být potvrzena faktem, že skřivani nepřichází tak často k úrazům a zraněním. Jsou štíhlejší,
aktivnější, sportovně založení a žijí zdravějším životní stylem než večerní typy (Garaulet,
2017; Giannotti et al., 2002; Muro et al., 2009).
Skřivani se liší v určitých vlastnostech od nočních sov. Obecně jsou ranní typy více
organizovaní, metodicky založení jedinci s praktickým a logickým uvažováním. Promýšlejí
věci do hloubky. Jsou více racionální, ale méně kreativní. Také impulsivita není v případě
ranních ptáčat nijak vysoká. Jsou víc emocionálně stabilní (Garaulet, 2017; Muro et al.,
2009). Jankowski (2013) tvrdí, že skřivani mají větší „vytrvalost“, schopnost adekvátně
reagovat v dlouhodobě náročných situacích s velkým množstvím požadavků. Informace
z okolí zpracovávají především na základě zkušenosti a analyzováním přijatých dat (Randler
& Saliger, 2011).
Randler a Saliger (2011) se zajímali o vztah mezi cirkadiánní typologií a Cloningerovým
dotazníkem temperamentu a charakteru (1994) u dospívajících ve věku 12-18 let. Přestože
nebyla potvrzena žádná korelace mezi věkem a dimenzemi dotazníku, ranní typ vykazoval
vyšší skóre v dimenzi perzistence, tedy opět jakási vytrvalost, a v dimenzi kooperace.
Jak je vidět, ranní typy mají rozdílný nejen životní styl, ale i určité osobnostní rysy.
Ukázalo se také, že lidé s vyšší preferencí ranního chronotypu mají vyšší životní spokojenost
než lidé s večerním cirkadiánním typem (Jankowski, 2012; Randler, 2008b), což vzhledem
k tomu, že společnost je více ranně orientována, možná nejsou až tak překvapivé závěry.
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3.3.

Večerní chronotyp

Takzvané sovy, tedy lidé s pozdním chronotypem, mají posunutou fázi spánku. To
znamená, že si raději přispí během dopoledne, ale pak zůstanou vzhůru dlouho do noci, stále
schopní pracovat a soustředit se. V době, kdy lidé s ranním chronotypem usínají, sovy se
nachází na vrcholu své aktivity. Jejich návyky se liší i například v oblasti stravování. Večerní
typy snídají (pokud vůbec) a večeří průměrně o hodinu později než ranní ptáčata. Jídlo
vnímají jinak než pouze k uspokojení hladu, je pro ně spojeno více s emocemi a jedí
například, když jsou ve stresu nebo se nudí. Snadněji nad jídlem ztratí kontrolu (Garaulet,
2017).
Několik studií potvrdilo významnou souvislosti mezi chronotypem a náladou (Randler
& Saliger, 2011; Wittmann et al., 2006). Wittmann (2006) říká, že lidé s večerní preferencí
mají sklon k horším až depresivním náladám, což může být způsobena takzvaným
„sociálním jetlegem“. Požadavky, které na jedince klade společnost, vytváří u večerních
typů rozpor. Noční sovy tak musí kvůli pracovnímu či školnímu rozvrhu vstávat dříve, než
je pro ně přirozené, a tak si zvyšují během týdne svůj spánkový dluh, který kompenzují tím,
že spí delší dobu o víkendu. Způsob, jakým jsou nuceni posunout čas spánku, se dá přirovnat
k pásmové nemoci.
Lidé s pozdním chronotypem se cítí více mentálně vyčerpaní, nemají pocit kvalitního
spánku a během dne pociťují známky únavy (Giannotti et al., 2002). Ve větší míře pak
konzumují stimulanty s obsahem kofeinu, ať už kávu či různé ochucené limonády. Také jsou
častějšími kuřáky, více požívají alkohol a mají větší riziko zdravotních potíží (Garaulet,
2017; Wittmann et al., 2006). Všeobecně se netěší tak dobrému zdraví jako ranní typy (Paine
et al., 2006). To vše jsou možné důsledky sociálního jetlegu (Wittmann et al., 2006).
I večerní typy mají určité specifické vlastnosti, kterými si liší od typů ranních. Kerkhof
(1985) se ve své studii zaměřil na souvislosti mezi chronotypem a dimenzemi Eysenckova
testu osobnosti, kde lidé s večerní preferencí vypovídali vyšší extraverzi. V Cloningerově
dotazníku temperamentu a charakteru výsledky ukázaly vyšší „novelty seeking“, což
znamená vyhledávání nového, chuť zkoumat a objevovat nové zážitky (Randler & Saliger,
2011). Dále jsou méně vytrvalí než ranní ptáčata, ale více energičtí a svižní. Jsou schopni
rychle reagovat, přizpůsobit se změnám prostředí a udržet vysoké tempo (Jankowski, 2013;
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Randler & Saliger, 2011). Obvykle to bývají lidé kreativní, až umělecky založení. Nicméně
také více chaotičtí (Garaulet, 2017).

3.4.

Vliv cirkadiánní preference na život dospívajících

Jak je vidět z předchozích kapitol, chronotyp ovlivňuje jedince v různých oblastech jeho
života. Jestliže určuje vhodnou dobu pro ideální výkon, pak je možné, že ovlivňuje
dosahované výsledky. Vrchol kognitivních funkcí nastává v době největší bdělosti, což u
skřivanů znamená hodiny dopolední, u sov odpolední. Jedná se o synchronní efekt, který
pak může ovlivňovat výkon kognitivních funkcí jako například vybavování informací
z dlouhodobé paměti (Fabbri, Mencarelli, Adan, & Natale, 2012). Negativní dopad
synchronního efektu může být o to větší u žáků druhého stupně základní školy a studentů
střední školy. Totiž v době, kdy jsou nejvíce večerně orientováni, většina z nich má fixně
daný rozvrh, musí vstávat brzy do školy, a být aktivní především během dopoledních hodin
(Vollmer, Schaal, Hummel, & Randler, 2011).
Ukazuje se, že studenti s večerní cirkadiánní preferencí mají horší studijní prospěch.
Známky se také zhoršují s přibývajícím věkem, což koreluje s rostoucí orientací na večerní
chtonotyp (Borisenkov et al., 2010; Vollmer et al., 2011). Borisenkov s kolegy (2010) se
domnívá, že jsou v nevýhodě, a že studijní prospěch závisí na délce spánku. Dospívající
s večerním typem častěji uvádějí problémy usnout a označují svůj spánek za neuspokojivý,
přestože se ukázalo, že většinou jde především o jejich subjektivní pocit. V porovnání se
skřivany se během noci zase o tolik častěji nebudí (Giannotti et al., 2002). Oblíbenou
strategií kompenzace únavy, především u studentů, je zdřímnout si během dne a již zmíněná
konzumace stimulantů (Giannotti et al., 2002; Zimmermann, 2011).
Vollmer (2011) také uvádí, že dospívající s večerním chronotypem mají více kázeňských
prohřešků ve škole, konfliktů s rodiči a problémů se sebou samým. Sovy uvádí, že mají
obtíže udržet ve škole pozornost a častěji ve škole usínají (Giannotti et al., 2002). V době
docházky na druhý stupeň základní školy a na střední školu, tedy v době fixního rozvrhu a
rodičovské kontroly, se sovy častěji hádají s rodiči než ranní ptáčata, v nemalé míře pak
především o času, kdy je třeba jít do postele a kdy se probouzet (Zimmermann, 2011). DíazMorales se svými kolegy (2014) považují četnost konfliktů v rodině a větší samostatnost
dospívajícího jedince za podstatnější prediktor cirkadiánní preference než věk a pubertální
vývoj.
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Studenti s večerním chronotypem tak vnímají větší zátěž či stres a jsou vůči tomu více
zranitelní. Mají obtíže plnit požadavky, které na ně klade škola, což vede k vyšší úrovni
prožívaného stresu a horším výsledkům ve výuce. Také se ukázalo, že především dospívající
dívky s večerní preferencí zažívají stres spojený s jejich vlastní osobu. Jedním z možných
vysvětlení je různé očekávání ohledně naplnění vlastní role, a proto hledání vlastní identity
nabírá s věkem na důležitosti. (Vollmer et al., 2011).
Jistě, je možné klást si otázku, do jaké míry je skutečně toto vše dáno cirkadiánní
preferencí. Studie prováděné s univerzitními studenty však ukazují, že díky větší volnosti,
kterou obvykle vysoká škola umožňuje, přestávají mít studenti výše uvedené problémy
v takové míře. Většina z nich se stěhuje od svých rodičů, a tedy není tolik pod jejich
dohledem a volí časy ke spánků, které vyhovují jim. Díky tomu pak už nemají s rodiči takové
konflikty (Zimmermann, 2011). To samé platí i pro studijní výsledky. Při porovnání 31 studií
provedených s žáky ve věku 13 až 18 let a studiích s vysokoškoláky (19 až 26 let) se ukázalo,
že žáci základních a středních škol dosahovali horších studijních výsledků. Jedním
z možných vysvětlení je právě svoboda poskytována univerzitou ve výběru a přizpůsobení
rozvrhu (Tonetti, Natale, & Randler, 2015). Na druhou stranu je však také třeba vzít v úvahu,
že do výzkumu mohly intervenovat proměnné jako motivace. Motivace studentů vysokých
škol oproti žákům škol základních a středních pravděpodobně bude vyšší. Pak samozřejmě
může hrát určitou roli také osobnostní vyzrálost jedince daná i věkem.

3.5.

Metody pro zjišťování cirkadiánního typu

Dotazník ranních a večerních typů
Dotazník ranních a večerních typů (Morningness-Eveningness Questionnaire, MEQ)
vydaný v druhé polovině 70. let autory Jamesem A. Hornem a Olovem Ostbergem je první
metodou vytvořenou pro diagnostikování chronotypu. Tento sebe posuzovací dotazník se
skládá z 19 otázek, jejichž velká část odkazuje na chování, které by respondenti během dne
preferovali a považovali by jej za ideální, pouze pět položek se týká skutečných, aktuální
návyků respondentů (Košćec, Radošević-Vidaček, & Kostović, 2001). Horne a Ostberg
(1976) zavedli pokročilejší dělení chronotypu než jen na ranní a večerní. Pracovali
s rozdělením na výrazně ranní, spíše ranní, nevyhranění, spíše večerní a výrazně večerní typ.
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Škála diurnální typologie
Jen krátce po vydání MEQ, přesněji v roce 1980, Torvall a Åkerstedt vydali anglický
překlad Škály diurnální typologie (The diurnal type scale, DTS). Jedná se o dotazník určený
především pro lidi pracující ve směnném provozu. Při jeho testování se autoři zaměřili
především na zjištění, jak ranní či noční směna působí na konkrétní cirkadiánní typ (Torsvall
& Åkerstedt, 1980).
Mnichovský dotazník chronotypu
Autorem poměrně novodobého Mnichovského dotazníku chronotypu (The Munich
Chronotype Questionaire, MCTQ) vydaného v roce 2003 je Till Roenneberg. Dotazník se
zaměřuje na určité spánkové návyky, které rozděluje i na pracovní dny a víkend. Je v něm
také zohledněna role prostředí a genetiky, jež autor považuje důležité ve vztahu
k chronotypu. Proto respondent neodpovídá pouze na otázky týkající se jeho samotného, ale
také hodnotí blízké ze svého okolí – rodiče, sourozence, partnera (Roenneberg, Wirz-Justice,
& Merrow, 2003).
Kompozitní škála ranních a večerních typů
Kompozitní nebo také složená škála ranních a večerních typů (The Composite Scale
of Morningness, CSM) byla sestavena Carllou Smithovou, Christopherem Reilym a Karen
Midkiffovou (1989) za účelem vytvořením lepší metody pro diagnostiku cirkadiánního typu.
Vznikla spojením již dvou existujících metod pro určování chronotypu – MEQ a DTS. Proto
také název složená.
Tento dotazník eliminuje slabiny původních dotazníků. Horneův a Ostbergův
dotazník (MEQ) s 19 položkami byl kritizován pro jeho přílišnou délku. Sedm položek Škály
diurnální typologie (DTS) je naopak malé množství, které zhoršuje psychometrické
vlastnosti metody. CSM má být kompromisem jejich délek, obsahuje 13 položek. Všechny
byly původně uvedeny v MEQ nebo DTS, jedná se o položky s nejlepšími
psychometrickými kvalitami, žádné nové nebyly přidány (Smith, Reilly, & Midkiff, 1989).
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Škála ranních a večerních typů pro děti
Mary Carskadon se spolupracovníky v roce 1993 jako první přichází s metodou
určenou pro diagnostiku chronotypu u dětí. Jde o Škálu ranních a večerních typů pro děti
(Morningness-Eveningness Scale for Children, MESC). Jedná se o velmi krátký dotazník
skládající se z 10 položek. Objevují se otázky typu: „Představ si: škola byla zrušená! Můžeš
vstát kdykoliv chceš. Kdy by si vylezl z postele?“. Autorka upravila položky u dotazníku
určeného pro dospělou populaci a zaměřila je více na děti, nejen obsahem, ale také jazykem
(Carskadon, Vieira, & Acebo, 1993).
Dotazník dětských chronotypů
Tento dotazník (Children’s Chronotype Questionnaire, CCTQ) vytvořila Helene
Wernerová se svými kolegy pro děti ve věku od 4 do 11 let. Obsahuje 27 položek týkající se
spánku ve školní dny i o víkendech. Dotazník nevyplňují děti, nýbrž jejich rodiče (Werner,
LeBourgeois, Geiger, & Jenni, 2009).
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4. Návrh výzkumného projektu
Období dospívání je jedním z období, kdy je jedinec více ohrožen dlouhodobou
spánkovou deprivací. Zvýšené požadavky na něj klade škola, kdy se často musí učit dlouho
do noci a vstávat brzy ráno. K tomu se s nástupem puberty také syndrom zpožděné fáze, kdy
je pro dítě běžné, že preferuje být vzhůru dlouho do noci a nejraději by si ráno naopak
přispalo. To může být částečně dáno i cirkadiánním typem (Jenni et al., 2005).
Výzkumy ukazují, že mezi v době dospívání, přibližně od 11. roku, člověk nejvíce
preferuje večerní chronotyp (Randler et al., 2017; Roenneberg, 2004). To znamená, že
nejenže se nejlépe soustředí v odpoledních hodinách a do postele uléhá téměř až k ránu, ale
i fyzickou aktivitu snáší lépe odpoledne než ráno. Nicméně dospívající nemají příliš na
vybranou, musí žít podle daného rozvrhu a vstávat brzy ráno do školy. Je tedy
pravděpodobné, že nespí tak, jak by pro ně bylo přirozené a spánku mohou mít nedostatek.
V následující části je předložen návrh výzkumného projektu, který navazuje na
uvedenou literární část, vychází ze zmíněných poznatků a zapadá do kontextu celé práce.

4.1.

Cíle výzkumu

Cílem navrhovaného výzkumu je v první řadě zjistit, zda existuje nějaká souvislost mezi
spánkovou deprivací a cirkadiánním typem dospívajících. Dále se výzkum soustředí na
výskyt spánkové deprivace samotné, porovnává skupiny za účelem zjištění, pro kterou
skupinu může být SD větším rizikem.
Dospívající s večerním chronotypem spí v průměru méně hodin než ranní ptáčata. Také
více během dne pociťují únavu, považují svůj spánek za neuspokojivý a konzumují více
stimulantů pomáhající proti únavě (Garaulet, 2017; Giannotti et al., 2002). Yang s kolegy
(2005) říká, že dlouhodobá spánková deprivace představuje riziko především pro
adolescenty než pubescenty. A to vzhledem k větším požadavkům, povinnostem a množství
mimoškolních aktivit. Některé studie říkají, že mezi chlapci se objevuje větší zastoupení
večerního chronotypu (Adan & Natale, 2002), jiné studie naopak říkají, že ranního (Randler
et al., 2017). Další studie říkají, že chlapci usínají později než děvčata a spí méně času
(Norell-Clarke & Hagquist, 2017).
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Na základě teoretické části a výše zmíněných výzkumů jsou formulovány následující
hypotézy:
1) HA: Dospívající jedinci s preferencí večerního chronotypu jsou více spánkově
deprimovaní než dospívající s ranním chronotypem.
2) HA: Žáci středních škol jsou více spánkově deprimovaní než žáci druhého stupně
základní školy.
3) HA: Existuje statisticky významný rozdíl mezi pohlavími ve výskytu spánkové
deprivace.

4.2.

Výzkumný vzorek

Výzkumný vzorek budou tvořit dospívající ve věku od 11 do 19 let, tedy žáci druhého
stupně základní školy a studenti středních škol. Studenti víceletých gymnázií ve vzorku
mohou být také zahrnuti. Tato cílová skupina byla zvolena kvůli jejímu pravidelnému
režimu, který je dán školní docházkou a také kvůli poznatkům z již zmíněných studií, že
právě v tomto věkovém období se jedinec přiklání nejvíce k večernímu typu, zatímco školní
výuka začíná obvykle brzy ráno (Randler et al., 2017; Roennenberg et al., 2004). Ve
výzkumném vzorku budou pouze dospívající jedinci docházející do školy. Děti, které mají
domácí výuku či studují dálkově, nebudou součástí výběrového vzorku kvůli jejich
odlišnému dennímu rozvrhu, který by mohl nepříznivě intervenovat do výzkumného
designu. Výzkumný vzorek je, co se věku týče, široký. Ašak právě jeho šířka umožňuje
rozdělit respondenty do několika kategorií a podívat na detailněji na data. Například, jak je
zmíněno v hypotézách, porovnat žáky druhého stupně a studenty středních školy.
Výzkum bude realizován na základních a středních školách na území České Republiky.
Respondenti budou vybráni trsovým náhodným výběrem. Tedy nejdříve bude náhodně
zvolena konkrétní škola na základě seznamu všech českých základních a středních škol,
který lze dohledat na webových stránkách www.seznamskol.cz. Dále bude prostřednictvím
e-mailu nebo telefonátu osloven ředitel či ředitelka dané instituce s prosbou o spolupráci a
následné oslovení všech studentů, kteří odpovídají věkovému kritériu. Ti, jejichž rodiče,
podepíší informovaných souhlas, či v případě plnoletých studentů, sami svolí k účasti na
výzkumu, budou zahrnuti do výzkumného vzorku. Postup bude opakován, dokud vzorek
nebude o velikosti alespoň 300 dospívajících jedinců. Probandi nebudou za výzkum nijak
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finančně odměněni. Po dokončení skončení výzkumu, bude nabídnuta možnost pro rodiče
vyslechnout si obecné závěry, ke kterým by se během studie došlo.

4.3.

Výzkumné metody

Design navrhovaného výzkumu bude kvantitativního charakteru. Jednou z hlavních
metod bude dotazník pro zjištění cirkadiánní preference zvaný Kompozitní škála ranních a
večerních typů (Composite scale of morningness; Smith, Reilly & Midkiff, 1993). Dotazník
byl sestaven na základě vybrání nekvalitnějších položek starších testů zaměřující se na
cirkadiánní preferenci. Oproti jednomu z nejznámějších dotazníků vytvořeným Hornem a
Östbergem (1976) je škála kratší. Má také navíc velmi uspokojivé psychometrické vlastnosti.
Vnitřní konzistence dotazníku se rovná 0,86 a výsledky jsou v čase stabilní (test-retestová
reliabilita je 0,85) (Skočovský, 2007).
Kompozitní škála ranních a večerních typů se skládá pouze ze 13 položek, které se týkají
spánkových návyků, doby pociťování únavy během dne atd. Respondent vybírá jednu
z nabízených odpovědí, které se skórují. Bodové rozmezí dotazníku je od 13 do 55 bodů,
s tím že 26 bodů a méně ukazuje na preferenci večerního typu, 26 až 41 bodů na tzv. neutrální
typ a více než 41 bodů na ranní preferenci (Skočovský, 2007).
Druhou použitou metodou bude mnou vytvořený Inventář D-38 skládající se ze 38
položek zaměřující se na spánkovou deprivaci. Položky jsou koncipovány tak, aby se týkaly
příznaků spánkové deprivace jako je například pociťování únavy během dne, problémy
s usínáním v noci, či zhoršená nálada. Položky jsou formulovány ve formě tvrzení, na která
respondenti budou odpovídat na čtyřbodové stupnici s póly „úplně souhlasím“ a „úplně
nesouhlasím“. Stupnice je záměrně čtyřbodová, aby bylo co nejvíce zabráněno neutrálním
odpovědím. Do inventáře byly také zahrnuty lži-skóry.
Při vytváření otázek byl brán v úvahu věk respondentů (11-19 let). Položky jsou tedy
formulovány jazykem místy hovorovým, bez složitých termínů. Objevují se výrazy jako
„profackovat“ či „stát si na vedení“. Snahou bylo, aby byly dobře srozumitelné a pro mladé
respondenty co nejpřirozenější. V několika položkách jsou zmíněni rodiče, kamarádi či
škola, tedy důležité oblasti života dospívajících. Na začátku dotazníku respondent odpovídá
na tři položky tázající se na pohlaví, věk a stupeň vzdělání (druhý stupeň základní školy či
střední škola).
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Pro účely zjištění psychometrických vlastností testu, byl tento dotazník zadán 31
respondentům, 16 mužům a 15 ženám. Průměrný věk respondentů byl 18,45 se směrodatnou
odchylkou 3,37. Pro kontrolu jeho reliability, tedy spolehlivosti, byla použita vnitřní
konzistence testu Cronbachovo alfa, jejíž hodnota vyšla 0,93.

4.4.

Sběr dat

Sběr dat bude probíhat během delšího časového úseku, který se bude odvíjet i na
rychlosti komunikace mezi výzkumníkem, školou a rodiči. Sběr by mohl být dokončen
v rozmezí tří měsíců.
Pokud to ředitel školy dovolí, zadání dotazníků bude probíhat přímo ve škole, kdy
výzkumník přijede do dané instituce. Vyplnění bude probíhat ve formě tužka-papír,
hromadně, ve větším počtu studentů, nejlépe však tak, že každý student bude sedět sám
v lavici a místnost nebude v danou chvíli využívána pro jiné účely. Cílem je omezit, aby
nebyli respondenti rušeni a ani neměli nutkání dívat se do dotazníku spolusedícího a vše
vyplňovali každý sám za sebe. Z důvodu co největší možné eliminace nežádoucích
proměnných, budou dotazníky zadávány mnou či případně jiným, proškoleným
examinátorem, který bude znát přesné instrukce. Může se jednat například o jiného studenta
psychologie. Rozhodně nebudou zadávány učiteli či rodiči.
Na začátku proběhne kontrola, zda jsme obdrželi informovaný souhlas od rodičů všech
nezletilých respondentů, aby nedošlo k žádnému pochybení. Následně bude vysvětlen
postup, jak vyplňovat dotazníky s kladením důrazu na to, že žádná z odpovědí není špatná a
je důležité, aby odpovídali čistě dle vlastní zkušenosti. Bude ponechán prostor na případné
dotazy pro ujištění, že všichni respondenti rozumí zadání. Poté bude rozdán arch s oběma
dotazníky. Nejdříve vyplní krátký dotazník vytvořený pro účely zjištění spánkové deprivace,
poté Kompozitní škálu ranních a večerních typů (Smith, Reilly, & Midkiff, 1989).
Studenti nebudou ve vyplňování nijak časově omezeni, aby každý, i vzhledem
k rozdílům ve věku, mohl odpovídat podle svého tempa. Potřebný čas pro zodpovězení obou
dotazníků by se měl pohybovat do 30 minut. Celková doba sběru dat u jedné skupiny by
měla být maximálně stejně dlouhá jako jedna vyučování hodina, tedy 45 minut.
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4.5.

Statistická analýza a zpracování dat

Prvním krokem ve zpracovávání dat bude vyloučení probandů, jejichž výsledek
Kompozitní škály ranních a večerních typů (Smith, Reilly, & Midkiff, 1989) se dá označit
jako „nevyhraněný typ“. Cílem výzkumu je porovnat dva extrémnější typy. V případě
první hypotézy budou respondenti následně rozděleni do dvou skupin na základě jejich
chronotypu.
Pro další zpracování dat bude použit t-test pro dva nezávislé soubory (případně
Welchův t-test, bude-li porušen předpoklad o ekvivalenci rozptylů). Vzhledem
k předpokládané velikosti výběrového vzorku, je možné zvolit parametrickou verzi testu i
za předpokladu, že by dala byla rozdělená nenormálně. Daná hypotéza bude testována
jednostranně, vzhledem k předpokladu většímu výskytu spánkové deprivace u večerního
chronotypu, na hladině významnosti α = 0,05. Soubory budou porovnávány na základě
bodových skórů, které respondenti skórovali v dotazníku spánkové deprivace. U výsledků
nebude brán pouze, zda existuje statisticky signifikantní rozdíl, ale také to, jaká je velikost
účinku.
Zcela stejný postup bude aplikován i u druhé hypotézy, která mluví o rozdílech výskytu
spánkové deprivace v závislosti na věku žáků. Hypotéza opět bude testována jednostranně
na hladině významnosti α = 0,05. Respondenti budou rozděleni do dvou skupin – základní
škola a střední škola. Jejich skóry v dotazníku SD-38 budou testovány t-testem pro dva
nezávislé soubory.
Třetí hypotéza bude testována dvoustranně, taktéž na hladině významnosti α = 0,05. I
v tomto případě bude použit stejný postup. Tedy nejdříve rozdělení respondentů do skupin
na základě pohlaví a následná aplikace t-testu pro dva nezávislé soubory.

4.6.

Etika navrhovaného výzkumu

Jako obvykle při práci s nezletilými je třeba důkladně zvážit etická úskalí daného
výzkumu. V první řadě se vždy jedná, o již zmíněný, informovaný souhlas rodičů, kterým
svolují ke spolupráci. Data je třeba anonymizovat a zajistit hladký průběh sběru dat, aby
respondent nebyl účastí nikterak poškozen.
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Na co je třeba brát zřetel právě při tomto výzkumu je následné sdělování výsledků. Při
možné potvrzení hypotézy, že večerní typy jsou více spánkově deprimovaní než typy ranní,
by někteří rodiče mohli začít podnikat kroky například vůči školnímu rozvrhu apod. Na
druhou stranu by jim výsledky mohly sloužit jako jisté doporučení, na kolik tlačit své dítě
do postele a zda jej nechat přispat si o víkendu.

4.7.

Diskuze

To, že spánek je velmi cenný pro náš organismus, je v dnešní době nepopiratelný
fakt. A i přesto se ukazuje, že se návyky společnosti mění a lidé spí méně. Dospívající, tedy
jedinci, kteří se stále fyzicky vyvíjejí, taktéž. Samozřejmě není možné vyloučit ze života
všechny potenciální překážky bránící ve spánku, je však nutné uvědomit si následky
nedostatku spánku a případná opatření, která mohou být provedena.
Cílem tohoto výzkumného projektu je zaměřit se blíže na možné souvislosti mezi
chronickou spánkovou deprivací a cirkadiánním typem u žáků druhého stupně základních
školy a studentů středních škol. Dalším záměrem je také upozornit na problematiku
cirkadiánní preference. Chronotyp je sice laické společnosti známá záležitost, často
slýcháme lidi říkat „já jsem spíše ranní ptáče“, přesto mu není věnována příliš velká
pozornost ve smyslu osobnostních a jiných rozdílů, které jsou s ním spjaty. V České
republice aktuálně probíhá výzkumná činnost tohoto tématu v Národním ústavu duševního
zdraví, jinak zde tato problematika zatím nebyla příliš zkoumána.
Na základě získaných poznatků je možné provést určitá opatření. V případě potvrzení
hypotézy o souvislosti spánkové deprivace s večerním chronotypem, se jeví jako žádoucí
zamyslet se nad posunutím začátku školní výuky, například na devátou hodinu ranní.
Vezmeme-li v úvahu použité metody, je třeba také zvážit jejich kontraindikace.
V případně Kompozitní škály ranních a večerních typů (Smith, Reilly, & Midkiff, 1989) je
její nevýhodou styl, jakým jsou otázky pokládány. Některé z nich by pro děti v pubertálním
věku mohly být na první pohled složitě psané a dítě by mohlo být odrazeno od zamyšlení se
nad odpovědí. Tato metoda byla zvolena kvůli jejímu použití v jiných studií u podobného
vzorku a existujícímu českému překladu (Skočovský, 2007). Alternativou by také bylo zvolit
například Škálu ranních a večerních typů pro děti (Carskadon, Vieira, & Acebo, 1993) a
nejprve provést její překlad dvěma nezávislými překladateli.
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I navržený inventář SD-38 pro zjištění spánkové deprivace má své mezery. V prvé
řadě, pilotní měření bylo prováděno i na straších respondentech, než je cílová skupina,
vzhledem času a náročnosti zajišťování informovaných souhlasů od rodičů nezletilých. Proto
by nejspíše nebylo od věci, v případě skutečného provedení výzkumu, ještě jednou si ověřit
reliabilitu dotazníku v dané věkové kategorii, která se nyní jeví jako velmi uspokojivá a
provést jeho validizaci.
Externí validizace ve spánkové laboratoři by mohla být i pokračováním výzkumu do
budoucna. Dotazník pro spánkovou deprivaci byl navržen kvůli menší náročnosti, než je
vyšetřování ve spánkové laboratoři za použití EEG. Dospívající, u kterých by na základě
dotazníku mohlo být podezření na výskyt SD, by mohli být následně pozváni do laboratoře.
Rozšíření výzkumu by mohlo proběhnout i porovnáním výsledků spolu s výsledky
probandů ve škole. Výsledky předchozích výzkumů ukazují, že jedinci s večerním
chronotypem mají horší školní prospěch. Dalo by se uvažovat, na kolik s tím souvisí i
nedostatek spánku, nejenom denní doba vhodná pro soustředění a nejlepší možný výkon.
Jedním z limitů navrhovaného výzkumu je, že nebereme v potaz jiné proměnné
vstupující do spánkových návyků jedince. Hledáme čistě spojitost mezi SD a cirkadiánním
typem. Nezohledňujeme však například rodinnou situaci či zdali dospívající nepřekonává
ospalost a nezůstává vzhůru do noci. To by mohlo být z různých důvodů, jako je třeba školní
povinnosti či neschopnost odtrhnout se od nějaké aktivity.
Dalším limitem výzkumného projektu je čas vyplňování dotazníku. V tomto případě
by denní doba mohla intervenovat jako nežádoucí proměnná. Na dotazník je třeba určitá
dávka soustředěnosti. Proto by bylo nejvhodnější, aby sběr dat probíhal vždy v poledne, aby
žádný z cirkadiánních typů nebyl v nevýhodě. To je však, vzhledem k požadavkům a
rozvrhu škol, jen těžko splnitelné. Navíc by bylo třeba brát v úvahu vstupování i dalších
intervenujících proměnných. Například, kolik vyučovacích hodin již respondent absolvoval,
jaké předměty, zda je již po obědě či je hladový. Je tedy třeba mít tyto limity na mysli a brát
je v úvahu při zpracování dat.
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Závěr
V bakalářské práci jsou shrnuty poznatky z problematiky spánku, spánkové
deprivace a cirkadiánního typu. Téma spánku samotného je stručně popsáno pro uvedení do
dané problematiky, jsou zmíněna určitá doporučení z oblasti spánkové hygieny, které je
vhodné dodržovat pro kvalitní spánek. Jeho nedostatek je právě označován jako spánková
deprivace. V práci je věnován větší prostor především chronické spánkové deprivaci, která
představuje větší riziko pro jedince v běžném životě. Jednou z častých skupin ohrožených
dlouhodobou SD jsou dospívající. Kvůli školnímu rozvrhu musí vstávat brzy ráno, zatímco
často usínají i později než jejich rodiče. Příčinou mohou být požadavky, které jsou na ně
kladeny a dnešní životní styl, kdy mobilní telefon a přístup na internet jsou samozřejmostí,
která otvírá mnoho možností, ale také způsobuje problémy se od ní odtrhnout. Další možnou
příčinou může být také cirkadiánní typ jedince.
Problematice cirkadiánního typu neboli chronotypu, je věnována značná část
literárně přehledové části práce. Cirkadiánní preference je obvykle rozdělována na dva typy
– ranní a večerní. Tak je tomu i v této práci. Chronotyp určuje, ve kterou denní dobu jedinec
podává nejlepší jak kognitivní, tak fyzický výkon. Je také spojován s určitými osobnostními
rysy. Ranní ptáčata jsou obecně považována spíše za introverty, kteří ale žijí zdravým
životním stylem, jsou aktivní, organizovaní a více vytrvalí při náročných úkolech. Večerní
typy, tedy noční sovy, jsou oproti nim více chaotičtí, kreativní, s chutí vyhledávat nové
zážitky.
Ukazuje se, že během dospívání se zvyšuje preference večerního chronotypu. Mezi
devátým a dvanáctým rokem dochází k jistému přechodu na večerní orientaci, která obvykle
trvá až do věku dvaceti let, kdy se opět mění. Dospívající, kteří v diagnostických testech
skórují jako večerní typy, mají horší prospěch ve škole, obvykle také horší vztahy v rodině
a konflikty s rodiči. V závěru literárně přehledové části se nachází přehled metod pro
diagnostiku cirkadiánního typu, mezi nimi i nejznámější Dotazník ranních a večerních typů.
Ve výzkumné části byl navržen projekt zabývající se vztahy mezi spánkovou
deprivací a cirkadiánním typem dospívajících. Jedna z hypotéz říká, že jedinci s večerním
chronotypem jsou více spánkově deprimovaní než ranní skřivani. Navrženými výzkumnými
metodami je Kompozitní škála ranních a večerních typů a Inventář SD-38, který byl sestaven
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pro účely tohoto projektu. Další hypotézy se zaměřují na přítomnost spánkové deprivace
v závislosti na stupni školy a pohlaví. Navrhovaný výzkumný vzorek sestává z dospívajících
ve věku od 11 do 19 let, tedy žáků druhého stupně základních škol a středních škol. Cílem
navržení daného výzkumu je především zamyslet se vůbec nad tématy spánkové deprivace
a cirkadiánního typu, a jaké mezi nimi mohou být souvislosti. Je také žádoucí věnovat
pozornost možným důsledkům těchto souvislostí a opatřením, která mohou být případně
provedena.
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Seznam zkratek
APA
EEG
NON-REM
REM
SD
MEQ
DTS
CSM

American Psychological Association
Elektroencefalogram
Non-rapid eye movements
Rapid eye movements
Spánková deprivace
Morningness-Eveningness Questionaire
The Diurnal Scale
The Composite Scale of Morningness
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Příloha 1.
Inventář SD-38
Věk:
Právě studuji:

Pohlaví: muž

žena

Druhý stupeň ZŠ (nebo první stupeň víceletého gymnázia)
Střední školu (nebo druhý stupeň víceletého gymnázia)

U následujících tvrzení odpovídejte na škále od 1 do 4, nakolik s nimi souhlasíte.
1 - Úplně souhlasím
2 - Spíše souhlasím
3 - Spíše nesouhlasím 4 - Vůbec nesouhlasím
1. Většinou se cítím plný/á energie po celý den.

2. Rodiče mi často říkají, že mám „kruhy po očima“.

3. Obvykle si musím dát během dne kávu nebo třeba coca colu, abych nebyl/a tak
unavený/á.

4. Pokaždé si pamatuji přesně, co se mi zdálo.

5. Když vstávám do školy, většinou bych si ještě opravdu rád/a přispal.

6. Velmi často mě bolí hlava.

7. Mnohdy se mi stává, že přes den nemůžu udržet oči otevřené.

I

8. Ve škole nemívám moc problémy udržet pozornost.

9. Nikdy přes den nezívám.

10. Poslední dobou nemám příliš dobrou náladu.

11. Obvykle mi nedělá problémy ráno vstát z postele.

12. O víkendu spím mnohem déle než ve všední dny.

13. Často zapomínám věci, co jsem měl/a udělat.

14. Velmi často mám chuť si před den zdřímnout.

15. Většinou zívám tak moc, že mi někdo říká: „aby sis neroztrhl pusu!“.

16. Často se mi stává, že je mi všechno úplně jedno.

17. Nedělá mi velké obtíže vstát ráno do školy, když mi zazvoní budík.

18. Stalo se mi, že jsem byl/a napomenut/a učitelem, abych nespal/a a dával/a pozor.

II

19. Mívám pocit, že se mi třesou ruce.

20. Mnohdy se musím více snažit a ostřit, abych přečetl/a, co je napsáno na tabuli.

21. V sobotu a neděli si trochu přispím, nepotřebuji však spát až do poledne.

22. Někdy usínám během dne i na neobvyklých místech (ve škole, při cestě ze školy,
v metru, na zastávce atd.).

23. Každý den se probouzím zcela odpočatý/á a v dobré náladě.

24. Někdy se cítím trochu zmateně a nejsem si jistý/á, kde jsem nebo kudy jít.

25. O hodinách mi nedělá velké problém věnovat probírané látce pozornost.

26. Ve všední dny spím méně jak 7 hodin.

27. Když jdu večer spát, mám problémy usnout.

28. Často mám chuť všechny „profackovat“.

29. Přestože jdu spát včas, usnu až po dlouhé době strávené v posteli.

III

30. Většinou se přes den necítím unavený/á a ospalý/á.

31. Nikdy se mi nestalo, že bych se v posteli převaloval/a a nemohl/a okamžitě usnout.

32. Často se mi stává, jako bych si „stál/a na vedení“ a dlouho mi trvá, než zareaguji a
nějakou otázku.

33. Přijde mi, že moji kamarádi mají mnohem více energie než já.

34. Co mi rodiče řeknou, ať během dne udělám, si obvykle bez problému pamatuji.

35. Nikdy jsem po probuzení znovu neusnul/a.

36. Obvykle usínám do 20 minut od chvíle, co jsem si lehl/a do postele.

37. Únavu pociťuji hlavně k večeru, přes den se obvykle cítím svěží.

38. Nikdy se během noci neprobouzím. Pokaždé spím celou noc v kuse.

IV

