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Anotace: Bakalářská práce se zabývá kvalitou spánku u vysokoškolských studentů. 

Přičemž je zaměřena na období zkouškové a mimo něj. Na toto téma je nahlíženo 

jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Teoretická část je zaměřena na 

fyziologii spánku, poruchy spánku, teorii stresu a zvládání stresu. Praktická část 

pomocí rozhovorů a spánkových deníků mapuje spánkové návyky studentů, co 

ovlivňuje jejich kvalitu spánku, jak zvládají stres a jakým způsobem je stres 

ovlivňuje a jak se stresem dokáží pracovat.  

 

Klíčová slova: spánek, kvalita spánku, spánková porucha, stres, stresory, zvládání 

stresu 



 

Abstract: The Bachelor’s thesis is focused on a sleep quality of higher education 

students during a semester and finals period. The viewpoint is both theoretical and 

practical. The theoretical part concerns physiology of sleep, sleep disorders, stress 

theory and stress managing. The practical part maps sleep habits of the students, 

sleep quality factors, stress handling, stress impact and stress management based on 

interviews and sleep journals of the volunteers.   

Key words: sleep, quality of sleep, sleep disorder, stress, stressors, stress 

managing 
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ÚVOD  

Spánek je důležitou součástí lidského života. Člověk průměrně stráví spánkem 

jednu třetinu svého života. Délka spánku se ale za posledních několik desetiletí 

proměnila. Jak vyplývá z porovnání výzkumů z Ameriky z let 2005 a 1995 (Banks 

& Dinges, 2007, cituji podle Plháková, 2013), průměrných 8 hodin spánku spalo 

v roce 2005 o 9 % méně dospělých než v roce 1995. Z této studie tedy vyplývá, že 

na délku spánku má vliv i sociální prostředí a tlak společnosti na výkon. 

Nepřítomnost kvalitního nebo dostatečného spánku značně ovlivňuje lidskou 

psychiku. Při nedostatečném spánku klesá výkonnost jedince a roste chybovost 

úkonů. Nekvalitní spánek také ovlivňuje lidskou emocionalitu. Jedinci trpící 

nespavostí jsou náchylnější k úzkostem a depresi a celkově se snižuje kvalita jejich 

života (Plháková, 2013; Rosenberg, 2016). 

Kvalitu spánku tedy ovlivňuje hektický životní styl, nepravidelnost 

spánkového režimu a psychosociální stres. A nedostatek spánku opět ovlivňuje 

reaktivitu jedince na stres. Jedinec se tak dostává do začarovaného kruhu. Stres 

udržuje jedince v nabuzeném stavu a ten pak nemůže spát. A nedostatek spánku pak 

zvyšuje u jedince stres (Yamamotová, 2009).  

I přes jasnou důležitost spánku se lidé o svůj spánek příliš nezajímají. Nemají 

tendence udržovat pravidelnost svého spánku ani jeho dostatečnou délku. Lidé se 

začínají o kvalitu svého spánku zajímat až tehdy, když se spánkem začnou mít 

nějaké potíže. V teoretické části tedy nejprve popisuji samotný spánek. Píši o tom, 

jak samotný spánek vypadá, jaké má funkce a jak se spánek a spánkové poruchy 

vyšetřují. Následně se věnuji spánkovým poruchám, které popisuji z pohledu 

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. V závěru teoretické části se pak věnuji 

problematice stresu. Uvádím fyziologický a psychologický pohled na stres, 

probírám stresory a zmiňuji se, jak stres ovlivňuje kvalitu spánku. 

V praktické části se věnuji výzkumu, který je zaměřený na kvalitu spánku 

u vysokoškolských studentů a co kvalitu jejich spánku ovlivňuje. Zaměřuji se na 

kvalitu spánku studentů během zkouškového období a mimo něj. Sleduji, zda je stres 
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spojený se zkouškovým obdobím a zda vůbec zkouškové období studenti považují 

za stresující. Nejprve jsem studentům dala vyplnit spánkové deníky, které 

vyplňovali během zkouškového období i mimo něj. A následně jsem se studenty 

vedla rozhovory pomocí návodu. Zjišťovala jsem, jaké jsou jejich spánkové návyky 

a zda něco jejich kvalitu spánku ovlivňuje. Ptala jsem se také na jejich spánkové 

rituály. V druhé části rozhovoru jsem se studenty mluvila o stresu, co je pro ně 

stresující a jak je stres ovlivňuje. Ptala jsem se také na jejich strategie při stresu. 

Výzkum jsem zpracovala kvalitativní metodou a bylo tak dostatek prostoru na 

zamyšlením se nad tím, co ovlivňuje kvalitu spánku vysokoškolských studentů 

a jakým způsobem je ovlivňuje stres. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Fyziologie spánku 

V této kapitole se budu zabývat cirkadiálními rytmy, metodami zkoumání 

spánku, spánkovými stádii a funkcí spánku. Stěžejním autorem je Alena Plháková 

a její kniha Spánek a snění, kde se zabývá veškerými aspekty spánku. Uvádí 

vědecké poznatky a historii výzkumů v jednotlivých oblastech.  

1.1 Cirkadiánní rytmy 

Jak uvádí Thirionová a Challamelová (2013), jsme cyklické bytosti 

a podléháme cyklickému střídání. Mimo jiné se střídá období aktivity a období 

odpočinku. Tyto cyklické změny se nazývají biorytmy a mohou se týkat jednak 

celého organismu, ale také jeho tkáňové, buněčné a molekulární úrovně. A liší se 

také délkou své periody. (Plháková, 2013) Již zmínění autoři (Plháková, 2013; 

Thirion & Callamel, 2013) mluví mimo cirkadiánního rytmu dále o rytmu 

ultradiánním a infradiánním. Ultradiánní rytmus je kratší než 24 hodin a jedná se 

například o střídání NREM a REM spánku. Ovlivňuje také většinu biologických 

funkcí člověka jako je dýchání a srdeční tep a aktivitu během dne. Infradiánní 

rytmus je naopak delší než 24 hodin a u člověka je to například menstruační cyklus 

u žen. 

Cirkadiánní rytmus je vnitřní nastavení člověka k pravidelnému rytmu střídání 

spánku a bdění, tělesné teploty, vnitřní sekrece hormonů a také pozornosti, 

kognitivní výkonnosti a dalších tělesných a duševních projevů. Dříve si vědci 

mysleli, že střídání spánku a bdění je ovlivněno pouze střídáním dne a noci, to se ale 

postupně vyvrátilo. Díky pokusům prováděným v uzavřených místnostech bez 

přísunu světla se zjistilo, že si lidé stále drží přibližně 24 hodinový cyklus spánku 

a bdění (Plháková, 2013; Praško, Espa-Červená & Závěšická, 2004). 
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Cirkadiální rytmus řídí především suprachiazmatická jádra hypotalamu, 

kterým se říká biologické hodiny. Cirkadiální rytmus je sladěn s podmínkami, ve 

kterých člověk žije. Hlavním synchronizátorem je světlo. Informace o intenzitě 

světla se dostává ze sítnice oka právě do suprachiazmatických jader. Informace 

o světelných podmínkách je dále přenášena do epifýzy. Když se začne stmívat, 

epifýza začne vylučovat hormon melatonin a dává tak tělu signál, že se blíží doba 

spánku. Když je naopak světlo, produkce melatoninu se sníží (Kassin, 2007). 

Stav vědomí je také závislý na tělesné teplotě člověka, čím je teplota vyšší, tím 

více se organismus připravuje na aktivitu a obráceně, když teplota klesá, nastává 

období, kdy se organismus připravuje ke spánku. Mimo již zmíněný melatonin 

ovlivňuje aktivitu i hormon kortizol. Ten je naopak nezbytný pro organismus ve fázi 

aktivity. Jeho sekrece tedy roste v druhé polovině noci a maxima dosahuje ráno 

kolem 8 hodiny (Thirion & Callamel, 2013). 

1.2 Spánek 

Plháková (2003, s. 87) uvádí, že „spánek je přirozený psychosomatický stav, 

který ve srovnání s bděním provází značné snížení psychické i tělesné aktivity, 

zejména aktivity motorického a senzorického systému.“ Každý člověk potřebuje 

spát jinak dlouho a potřebuje jiné podmínky pro kvalitní spánek. Strukturu spánku 

mají ale všichni lidé stejnou. Dochází ke střídání fází REM spánku a NREM spánku. 

Podle Hartla (1993, s. 196) a jeho Psychologického slovníku je spánek 

„celkový útlum činnosti ústředního nervstva provázený snížením intenzity většiny 

život. pochodů“. 

Zkratka REM pochází z anglického Rapid Eye Movements, tedy rychlé 

pohyby očí. Tím je také REM spánek charakteristický. Vyznačuje se také větší 

mozkovou aktivitou, zvýšeným pulzem a zrychleným dechem a také svalovou 

paralýzou. NREM spánek (Non Rapid Eye Movements) je protikladem spánku 

REM. Mozková aktivita je pomalejší, dech a tep pomalý a pravidelný, nedochází 

k pohybům očí a je zvýšený svalový tonus (Thirion & Callamel, 2013). 
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1.3 Metody zkoumání spánku a spánkových poruch 

Abychom mohli spánek zkoumat a určovat, v jakém stádiu se člověk 

momentálně nachází, potřebujeme k tomu určitá vyšetření. Rozlišit spánek od bdění 

můžeme na základě běžného pozorování – otevřené/zavřené oči, hloubka 

a pravidelnost dechu, pohyb těla, reakce na oslovení. Jsou ale i chvíle, kdy člověk 

vypadá jako že spí, ale on jen leží a odpočívá. I tehdy potřebujeme jedince podrobit 

testům, abychom mohli určit, zda spí nebo jen relaxuje, případně v jakém je 

spánkovém stádiu (Plháková, 2013). 

K vyšetření spánkových poruch se užívají obdobné postupy jako k diagnostice 

jiných nemocí. Je zapotřebí získat anamnestické údaje, s kterými může pomoci 

i rodina pacienta, nejčastěji ti členové, kteří spí s pacientem v jedné místnosti. Dále 

se provádějí objektivní vyšetření a dotazníková šetření (Nevšímalová & Šonka, 

2007). 

1.3.1 Polysomnograf 

Dnes se zkoumání spánku provádí polysomnograficky. Jak uvádí Thirionová 

a Challamelová „současně zaznamenáváme elektronickou aktivitu mozku 

(elektroencefalogram, EEG), pohyby očí (elektrookulogram, EOG), svalový tonus 

(elektromyogram, EMG) svalů brady, srdeční aktivitu (elektrokardiogram, EKG) 

a frekvenci dýchání“ (viz obr. č. 1) (Thirion & Callamel, 2013, s. 26). 

Polysomnografický přístroj je standardní přístroj ve spánkových laboratořích 

a odborníky je plně uznáván jako spolehlivá metoda na zkoumání spánku a jeho 

stádií. Jeho součástí jsou čidla, která se připevňují na různé části těla vyšetřovaného 

jedince a řídící počítač, který shromažďuje a vyhodnocuje získaná data. Je to velmi 

komplexní vyšetření, jeho nevýhodou ale je, že je velmi nákladné a vyžaduje 

přítomnost pacienta ve spánkové laboratoři přes celou noc (Plháková, 2013). 

Nejdůležitější složkou polysomnografického vyšetření je elektroencefalogram, 

„což je zesílený záznam výkyvů elektrických potenciálů velkých skupin mozkových 
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buněk“ (Plháková, 2013, s. 36). Zaznamenává tedy mozkové vlny, které mají různou 

frekvenci a amplitudu. Čím větší frekvence vln, tím je vyšší aktivita mozku. 

Další důležitou součástí polysomnografického vyšetření je elektrookulogram. 

Ten zaznamenává pohyb očí. Posledním základním typem vyšetření je 

elektromyogram, který zaznamenává pohyb brady a je důležitý pro určení svalového 

napětí v celém těle. Čím je spánek hlubší, tím je brada uvolněnější (Plháková, 2013). 

 

Obr. č. 1: Charakteristické projevy spánku na polysomnografickém záznamu 

(Thirion & Callamel, 2013, s. 27). 

1.3.2 Aktigrafie 

Aktigrafie je velmi jednoduchá metoda na rozlišení, zda je jedinec v bdělém 

stavu anebo zda spí. Jedná se o náramek, který má pacient na nedominantní ruce 

nebo na kotníku. Tento náramek pak snímá počet pohybů za určité časové období. 

Vyhodnocení se zakládá na předpokladu, že když člověk spí, méně se hýbe. Pro 

pacienta i spánkovou laboratoř je to méně náročné. Pacient si přístroj bere s sebou 



13 

 

domů a lékaři ho již jinak nemusí sledovat. Měření se zpravidla provádí týden 

(Plháková, 2013). 

1.3.3 Spánkový deník 

Spánkový deník je využíván k diagnostice spánkových poruch. Jedná se 

o subjektivní vnímání spánku. Jde o tabulku, kam se zaznamenávají po dobu 

přibližně týdne veškeré informace týkající se spánku. Doba ulehnutí, doba spánku, 

čas probuzení. Zaznamenávají se i veškeré anomálie jako problémy s usínáním, 

buzení v noci, sny a podobně. Spánkový deník také obsahuje subjektivní hodnocení 

spánku, jaké má člověk pocity po probuzení a jestli se cítí odpočatý či unavený. 

Z deníku může odborník vyčíst veškeré spánkové návyky, které se pak dají případně 

korigovat (Thirion & Callamel, 2013). 

1.3.4 Anamnestický rozhovor 

V anamnestickém rozhovoru se zaměřujeme na rodinnou anamnézu, osobní 

anamnézu, farmakologickou anamnézu, pracovní anamnézu, údaje spánkových 

zvyklostech a nynější onemocnění. Nejdůležitější částí je pak anamnéza zaměřená 

na údaje o spánkových zvyklostech. Ta se zaměřuje na průběh usínání, jak se 

pacientovi usání, za jakých podmínek se mu usíná nejlépe a nejhůře a v kolik hodin 

obvykle chodí spát. Dále se zjišťuje průběh spánku, jak často se pacient budí a za 

jakých okolností. Poté se zjišťuje, jak se pacient ráno budí, zda má se vstáváním 

potíže nebo se naopak budí předčasně, zda se budí spontánně. Nakonec se zjišťuje, 

jak je pacient aktivní během dne, zda se během dne vyskytují poklesy bdělosti, jestli 

pacient přes den spí a podobně (Nevšímalová & Šonka, 2007). 

1.4 Spánková stádia 

Plháková (2013) uvádí, že díky polysomnografickému vyšetření můžeme 

rozdělit stavy bdění na dvě stádia a stavy spánku na pět částí.  

Stav, kdy je člověk zcela bdělý a je duševně i fyzicky aktivní se nazývá 

nerelaxovaná čilá bdělost. „Na EEG při něm převládají rychlé, nepravidelné beta 

vlny s nízkou amplitudou. (…) Často se uvádí frekvence 16–25 Hz, případně 18 Hz 
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a víc.“ (Plháková, 2013, s. 38) Je to stav, kdy je člověk zcela aktivní, má přesné 

pohyby a krátkou reakční dobu. Velmi efektivně dokáže komunikovat se 

svým okolím. V tomto stavu vědomí je velmi obtížné usnout. 

Tato aktivní fáze se periodicky střídá s fází klidnější, která se nazývá 

relaxovaná bdělost. Tato fáze je pomalejší, reakce na podněty z vnějšího okolí jsou 

pomalejší, a i komunikace stagnuje. Člověk je celkově více unavený a snadněji 

podlehne potřebě spánku nebo alespoň nějaké relaxaci. Na EEG můžeme při 

relaxované bdělosti pozorovat vlny alfa. Ty jsou na rozdíl od vln beta pravidelné, 

mají nižší frekvenci 8-13 Hz a mají také větší amplitudu (Plháková, 2013; Thirion & 

Callamel, 2013). 

Každý člověk usíná jinak dlouho, ale proces usínání je u všech přibližně 

stejný. Nejprve dochází k prohlubování a zpomalování dechu, uvolní se svaly v těle 

a pomalu se zavírají oči a přestávají se pohybovat. Snižuje se také krevní tlak 

a tepová frekvence. Celkově se snižuje mozková aktivita a člověk upadá do tzv. 

hypnagogického stavu, kdy může mít pocit, že vidí barevné záblesky a že padá. 

V souvislosti s tímto pocitem má člověk trhavé záškuby končetin. Tak se člověk 

dostává do prvního spánkového stadia (S1). Na EEG můžeme vidět nepravidelné 

vlny théta, které mají frekvenci 3-7 Hz a nízkou amplitudu. Tento spánek je velmi 

lehký a když se z něj člověk probudí, ani si neuvědomuje, že už spal (Kassin, 2007; 

Plháková, 2013). 

Druhé spánkové stádium (S2) trvá asi 20 minut. Náš spánek se v tomto stádiu 

začíná pomalu prohlubovat a ustávají pomalé otáčivé pohyby očí. Vlny na EEG se 

dále zvětšují a zpomalují. Na EEG v druhém spánkovém stádiu můžeme pozorovat 

krátké úseky aktivity, kterým se říká spánková vřeténka (Kassin, 2007). 

Poté člověk přechází do spánkového stádia 3 a 4 (S3 + S4). Tato dvě stádia 

jsou od sebe těžce oddělitelné a liší se pouze v intenzitě. V těchto stadiích je spánek 

nejhlubší a je velmi těžké člověka v této fázi probudit. Tělo je zcela uvolněné 

a téměř nedochází k pohybů. Krevní tlak i tep je velice nízký, klesá také tělesná 

teplota a dech je velmi pomalý a pravidelný. Toto stádium je také charakteristické 
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vlnami delta, které mají frekvenci pod 2 Hz. Říká se mu také pomalovlnný spánek 

nebo delta spánek. Kvalita a množství těchto stádií má velký vliv na subjektivní 

pocit odpočinutí ráno po probuzení (Praško, Espa-Červená & Závěšická, 2004). 

Po skončení čtvrté spánkové fáze se spánek začne opět změlčovat. Jedinec se 

vrací postupně do třetího a druhého spánkového stadia. Toto období, kdy se spánek 

nejprve prohlubuje a následně zase změlčuje, trvá asi hodinu a půl. Až pak dochází 

k REM spánku, který navazuje na druhé spánkové stadium. Spánek REM je 

charakteristický krátkými vysokofrekvenčními vlnami beta, které jsou podobné těm, 

které se nachází v bdělému stavu. Zvyšuje se krevní tep i tlak, roste tělesná teplota. 

Narůstá také sexuální vzrušení. Na druhou stranu svaly jsou zcela uvolněné 

a nedochází téměř k žádným pohybům. V této fázi je také velmi obtížné člověka 

vzbudit (Kassin, 2007). 

Nejvíce charakteristické pro REM spánek jsou rychlé pohyby očí ze strany na 

stranu. Významné jsou také v této fázi sny. Ty se objevují i v NREM spánku, ale 

v REM spánku jsou živější a citově zabarvené. Objevují se zde také nelogické 

a bizardní sny. Díky svalovému uvolnění nedochází k tělesnému prožívání snů 

(Plháková, 2013). 

Po fázi REM dochází ke krátkému probuzení, které člověk normálně vůbec 

nezaregistruje. Potom se člověk znovu dostává do nového spánkového cyklu.  

NREM a REM spánek se během spánku vystřídá přibližně 4 – 6x. Jeden takový 

cyklus trvá asi 90–120 minut. V první části noci je spánek hlubší. Stádia S3 a S4 

jsou delší. Postupně se ale zkracují a mizí a začíná převládat stadium S2. Ke konci 

noci se také prodlužuje doba REM spánku. Délka stádií je i závislá na denní aktivitě. 

Čím méně je jedinec během dne aktivní, tím více převládá stádium S2, spánek tedy 

není tak tvrdý. Když je jedinec naopak přes den velmi aktivní nebo dlouho nespal, 

převažuje spánkové stádium S3 a S4. Stádium S3 a S4 také mizí v průběhu života. 

Ve stáří je spánek mělčí a dochází k pocitům, že se jedinec vůbec nevyspal (Thirion 

& Callamel, 2013). 
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Obr. č. 2: Průběh spánku u dospělého člověka (Lee-Chiong, 2006, s. 8) 

(Awake – bdělý stav, stage – stádium, Hours of sleep – doba spánku). 

1.5 Funkce spánku 

Kvalitu spánku u každého člověka ovlivňují různé faktory. Většina lidí ale 

preferuje spánek v tichém a tmavém prostředí, kde je spíše chladno. Kvalitní spánek 

by měl být pro člověka osvěžující tělesný i duševní odpočinek (Plháková, 2003). 

Každý člověk potřebuje spát jinak dlouhou dobu, aby spánek splnil své funkce. 

Nejrozšířenější informace je, že by člověk měl spát 8 hodin denně. Není tomu tak 

ale ve všech případech. Je to velmi individuální a je to dáno především geneticky. 

Jsou lidé, kterým stačí spát jen 5-6 hodin. Tito lidé spí hodně hluboce, mají ve 

velkém zastoupení delta spánek (S3 a S4). Jsou ale i lidé, kteří naopak potřebují spát 

9 hodin, aby se ráno cítili odpočatí (Borzová, 2009). 

Potřeba spánku se mění také s věkem. Čím je člověk starší, zkracuje se jeho 

spánek a také přibývají spánkové poruchy. Lidé nad 60 let spí průměrně 6,5 hodiny 

v noci. Přibývá naopak spánek přes den. Spánkové cykly se stávají nepravidelné. 

Staří lidé mají problémy s usínáním, spí lehčím spánkem, častěji se budí a dělá jim 

problém v noci zase usnout. Staří lidé si i často myslí, že neprospali téměř celou noc, 

i když ve skutečnosti spí. Je to způsobené tím, že jejich spánek není tak hluboký, je 
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většinu času ve druhém stádiu (S2). Až polovina lidí nad 70 let se budí před 

7 hodinou ráno (Mumenthaler, Bassetti & Daetwyler, 2008). 

Aby se jedinec ráno po probuzení cítil odpočatý, nezáleží pouze na době 

spánku, ale především na jeho kvalitě. Nejdůležitějším faktorem je, jaké zastoupení 

má delta spánek (S3 + S4). Důležité ale také je, kolika cykly jedinec přes noc projde 

bez toho, aniž by se probudil. Jestliže nemá nastavený budík, budí se ráno sám 

automaticky po skončení REM fáze, která uzavírá spánkový cyklus. V takovém 

případě se jedinec budí čilý, není zmatený a je připravený na denní aktivitu. Jestliže 

ho ale něco vzbudí uprostřed spánkového cyklu, necítí se příliš odpočatý a se 

vstáváním má problém (Praško, Espa-Červená & Závěšická, 2004). 

Je zcela jasné, že spánek je pro náš život nezbytný. Člověk prospí přibližně 1/3 

svého života, což není zanedbatelná část života. Jsou dvě hlavní teorie, které 

vysvětlují, proč vlastně spíme. Jedná se o teorii obnovy a evoluční teorii (Kassin, 

2007). 

1.5.1 Teorie obnovy 

Tato teorie uvádí, že přes noc potřebujeme získat energii, kterou jsme 

předchozí den vyčerpali fyzickou a mentální aktivitou. Vysvětluje, proč se člověk po 

celém dni cítí unaven a má velkou potřebu spánku a proč se ráno probouzí víceméně 

svěží a připraven na další aktivitu (Kassin, 2007). 

Ve spánku dochází k obnově svalů a buněk, jak uvádí Oswald (1966, cituji 

podle Hill, 2004) a může také docházet k doplnění neurotransmiterů, díky čemuž 

může docházet k psychickému odpočinku. Dochází také k uzdravování nemocí 

a hojení ran. Ve čtvrtém spánkovém stádiu se uvolňují růstové hormony a tato 

spánková fáze převažuje u dětí, které rostou.  

1.5.2 Teorie evoluce  

Nejen lidé, ale i zvířata podléhají spánku nebo jeho různým formám. U zvířat 

je to často z důvodu, aby nebyli bdělí, když zrovna nemohou shánět potravu nebo 

partnera na páření a nepodlehli tak snadněji nějakému napadení nebo zranění. 
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Dlouhý spánek mají zvířata, která si snadno najdou potravu a lehce se ubrání, krátký 

spánek mají naopak zvířata, která shánějí potravu obtížněji a dokáží se bránit jen 

útěkem. Záleží také na tom, kdy je pro určité zvíře potrava nejsnáze sehnatelná. 

Zvířata tedy podle toho spí v noci nebo ve dne nebo například i celou zimu. Podle 

této teorie spí člověk v noci, protože na život v noci není tak dobře adaptovaný 

a hrozí mu tak potenciálně nebezpečí (Kassin, 2007). 

Spánkem se energie dá nejen získat, ale dá se také šetřit. Zvířata, která spí přes 

zimu, šetří svou energii v období, kdy je pro ně těžké získat potravu. Tuto teorii 

podporuje i fakt, že novorozenci spí delší dobu. Nemají ještě zcela vyvinutou 

termoregulaci, je pro ně tedy nejsnazší většinu dne prospat, aby tak šetřili energii na 

případné teplotní kolísání (například při koupání) (Plháková, 2013). 

Plháková (2013) upozorňuje na to, že obě tyto teorie mají spoustu odpůrců 

a nevysvětlují zcela funkci spánku. Nevysvětlují, proč je spánek tak složitý a proč 

má tolik stádií. Různá stádia spánku pravděpodobně mají různé funkce. Nejvíce 

diskutovaná je funkce spánku REM. Spánek REM se nachází pouze u ptáků a savců. 

Největší zastoupení REM spánku se vyskytuje u plodu v posledním trimestru 

těhotenství a u novorozenců. Z toho Hobson (2009, cituji podle Plháková, 2013) 

usuzuje, že REM spánek se podílí na vývoji mozku a ve vyšším věku, kdy REM 

spánek trvá asi hodinu a půl, přispívá ke správné funkci mozku. 

Horne (2000, cituji podle Plháková, 2013) uvádí, že REM spánek má pouze 

jakousi strážní funkci. NREM spánek je velmi hluboký a je velmi obtížné z něj 

člověka probudit a když se probudí, je zmatený a dezorientovaný. Do REM spánku 

tedy člověk přechází několikrát za noc proto, aby byl připravený k případnému boji 

nebo útěku. 

Spánek je také důležitý pro uchování si informací. Říká se, že se musí věci 

„nechat přes noc uležet“. Spánek se podílí na tzv. konsolidaci paměťových stop. To 

je proces, díky němuž se informace uložené v krátkodobé paměti přesouvají do 

dlouhodobé paměti. Ve spánku dochází ke změně synaptických spojů, které jsou 

důležité pro zapamatování si a učení se. Nejdůležitější pro zapamatování a učení je 
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delta spánek (S3+S4) a REM fáze. V posledních letech se také ukázalo, že by 

důležitou roly mohla hrát spánková vřetena, která se nachází v druhém spánkovém 

stádiu. Podílí se na mechanismu, který „vede k dlouhodobým synaptickým změnám 

v neokortexu“ (Plháková, 2013, s. 92). 

1.6 Kvalita spánku 

Kvalita spánku se v průběhu života často mění, a i jsou individuální rozdíly 

mezi jedinci. Spánek novorozence je nestabilní a lehký. Jedná se o tzv. polyfázický 

spánek. To znamená, že jedinec spí v pravidelných intervalech během celého dne. 

S přibývajícím věkem se rytmus spánku začíná ustalovat a jedinec začíná spát tzv. 

monofázickým spánkem – spánek každý den trvá přibližně 6-8 hodin v kuse. 

V seniorském věku se spánek opět začne měnit. Jedinec spí méně a budí se 

v brzkých hodinách (Plháková, 2013; Thirion & Callamel, 2013). 

Za kvalitní spánek se nejčastěji uvádí takový spánek, který trvá nepřetržitě 6-8 

hodin denně. Čím větší je zastoupení delta spánku (S3 + S4), tím více se jedinec cítí 

subjektivně odpočinutý. Když je ve větší míře v zastoupení lehčí spánek (S2), 

jedinec má pocit, že přes noc příliš nespal a často se budil, i přes to, že 

z objektivního hlediska spal. Kvalita spánku souvisí s výkonností jedince a jeho 

životní spokojeností. Jestliže jedinec trpí nespavostí nebo má jiné spánkové potíže, 

naruší to jeho celkovou kvalitu života (Plháková, 2013). 

Kvalitní spánek také napomáhá dobrému fungování imunitního systému, 

zlepšuje lidskou paměť a soustředěnost. Jestliže jedinec kvalitně spí, má také menší 

problémy s emoční labilitou a celkově se lépe vyrovnává s nepříznivými situacemi. 

Jestliže jedinec trpí nespavostí, je náchylnější k nemocem jako je chřipka a samotný 

spánek také napomáhá léčbě chřipky a jiných infekcí. Jedinci, kteří mají nedostatek 

spánku mají také větší tendence k depresi a úzkostem (Rosenberg, 2016). 
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2 Poruchy spánku 

K dělení spánkových poruch se dá přistupovat z mnoha různých úhlů. Mohou 

se rozdělit dle vnějších a vnitřních příčin vzniku. Vnitřní příčiny zahrnují 

fyziologické, nervové nebo psychické vlivy. Vnější příčiny zahrnují mnoho faktorů. 

Jedná se o nepravidelnou spánkovou dobu způsobenou například prací na směny, 

posunem časových pásem při cestování, odkládáním spánku z důvodu plnění 

povinností, užíváním návykových látek, pitím alkoholu a kávy a čajů, hlukem 

v okolí, nepohodlnou postelí a podobně. Spánkové poruchy s vnitřní příčinou se dále 

dělí na organické a neorganické (Plháková, 20013). 

Dalším úhlem pohledu může být rozdělení spánkových poruch na dyssomnii, 

parasomnii, poruchy spánku spojené s duševní či neurologickou poruchou a poruchy 

spánku spojené se somatickou poruchou. Dyssomnie jsou poruchy související 

s délkou a načasováním spánku. Můžeme je dále dělit na ty, které jsou vyvolané 

vnitřními příčinami a na ty, které způsobují vnější příčiny. Mezi dyssomnii patří 

insomnie, hypersomnie a poruchy rytmu spánek-bdění. Parasomnie jsou naopak 

poruchy související s abnormálním chováním, motorikou a mentálním děním 

v souvislosti se spánkem. Tyto poruchy často souvisí s určitým spánkovým stádiem. 

Můžeme zde zařadit náměsíčnost, noční můry, mluvení ze spaní ale také chrápání, 

skřípání zubů a noční pomočování. Poruchy spánku spojené s duševní či 

neurologickou poruchou vždy souvisí s nějakou další nemocí a jsou pouze 

symptomem dané poruchy. Mezi ty patří například psychózy, afektivní poruchy, 

úzkostné poruchy, demence, závislost na alkoholu a psychoaktivních látkách a další. 

Stejně tak poruchy spánku spojené se somatickou poruchou jsou jen symptomem 

dané nemoci a řadí se mezi ně spavá nemoc, noční astma, noční srdeční ischemie 

a další (Brozová, 2009; Plháková, 2013). 

2.1 Neorganické poruchy spánku 

Do této skupiny spánkových poruch patří takové poruchy, které jsou 

psychogenně podmíněné. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize mají 
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neorganické poruchy spánku kód F51 a patří sem Neorganická nespavost F51.0, 

Neorganická hypersomnie F51.1, Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění F51.2, 

Somnambulismus F51.3, Noční děsy F51.4 a Noční můry F51.5 (Dušek & 

Večeřová-Procházková, 2015). 

2.1.1 Neorganická nespavost 

Diagnostická kritéria jsou: 

o „Obtížné usínání, časté probouzení, špatná kvalita spánku, 

o Porucha spánku se vyskytuje nejméně třikrát týdně po dobu jednoho 

měsíce, 

o Porucha spánku vyvolává tíseň, narušuje jak sociální, tak profesionální 

fungování.“ (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015, s. 269) 

 

Neorganická nespavost neboli insomnie je stav, kdy má pacient nedostatečný 

spánek a tento stav trvá dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že délka spánku je 

u každého individuální, insomnií se myslí takový spánek, kdy je pacientem vnímán 

jako nedostatečný a neosvěžující. Pacienti uvádějí, že dlouho usínají nebo se ráno 

předčasně budí (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015). 

Plháková (2013) se zmiňuje o několika typech neorganické nespavosti, které 

jsou z větší části ovlivněné psychickými faktory. Prvním typem je akutní insomnie. 

Tu způsobuje náročné a zatěžující období v životě pacienta. Netrvá příliš dlouho, 

maximálně tři měsíce. Pacienta začne spát normálně v době, kdy si na danou situaci 

navykne nebo kdy se nepříznivá situace vyřeší. Nejčastějším typem neorganické 

nespavosti je psychofyziologická insomnie. Tento typ nespavosti je naučený. 

Pacient uvádí, že je večer hodně unavený, ale když se rozhodne jít spát, dostane 

strach, že neusne a pak dlouhé hodiny probdí. Takováto nespavost často navazuje na 

akutní insomnii, s tím, že pacient má nadále z nespavosti strach. Tento strach 

způsobí fyziologickou excitaci a pacient pak nemůže usnou. Tato nespavost také 

souvisí se špatnými spánkovými návyky. Poslední typ nespavosti, kterou Plháková 

(2013) zmiňuje je paradoxní insomnie. U tohoto typu pacienti uvádějí, že se jim 

špatně spalo, že většinu noci probděli, že se často převalovali a museli myslet na 
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spoustu věcí. To ale neodpovídá polysomnografickému záznamu, který vykazuje 

normální průběh spánku. Tento typ nespavosti je pravděpodobně způsoben větší 

aktivitou pacienta při usínání a vstávání, a tak má pocit, že takto zaktivován byl 

celou noc. 

2.1.2 Neorganická hypersomnie 

Diagnostická kritéria jsou:  

o „Nadměrná ospalost ve dne, záchvaty spánku, prodloužený přechod ze 

spánku k bdělosti, 

o Porucha se vyskytuje denně déle než měsíc nebo se často opakuje, 

vyvolává tíseň a narušuje sociální a profesionální fungování, 

o Nepřítomnost příznaků narkolepsie nebo spánkové apnoe, 

o Nepřítomnosti neurologické nebo jiné somatické poruchy.“ (Dušek & 

Večeřová-Procházková, 2015, s. 269) 

 

Hypersomnie velmi ovlivňuje život pacienta. Narušuje společenský i pracovní 

život. Je často spjata s hormonální nestabilitou (menstruace, těhotenství) a také často 

souvisí s nepravidelným spánkovým režimem, způsobeným například prací na 

směny (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015). Plháková (2013) také uvádí, že je 

hypersomnie často spjatá s depresivní a bipolární afektivní poruchou anebo 

s prožitím nepříjemných denních zážitků. 

2.1.3 Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění 

Diagnostická kritéria jsou: 

o „Rytmus spánek-bdění je narušen tak, že není v souladu se zvyklostmi 

většiny lidí stejného kulturního prostředí, 

o  Postižený trpí insomnií v době, kdy by měl spát, a hypersomnií přes den, 

o Neuspokojivá kvantita a kvalita spánku působí tíseň, narušuje sociální nebo 

profesionální fungování.“ (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015, s. 270) 

 

Střídání spánku a bdění ovlivňují nejen fyziologické faktory, ale také vnější 

podmínky jako je například školní nebo pracovní režim. Nepravidelnost takového 
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režimu může způsobit narušení normálního střídání spánku a bdění. Vliv na střídání 

spánku a bdění má také práce na směny a posun časového pásma. Narušení rytmu 

spánek-bdění má dvě podoby. Buď se jedná o zpoždění fáze spánku nebo 

o předsunutí fáze spánku, kdy je spánkem posunut minimálně o dvě hodiny oproti 

normě. První typ posunutí fáze spánku je typický pro mladé lidi, kteří tak mají 

problémy se školní docházkou a druhý typ je typický pro staré lidi. 

2.1.4 Somnambulismus  

Diagnostická kritéria jsou: 

o „Převládajícím projevem jsou opakované epizody vstávání z lůžka během 

spánku a probouzení se v první třetině spánku, 

o Postižený nereaguje na snahu ostatních tento stav ovlivnit nebo 

komunikovat s ním, probouzení může být velmi obtížné, 

o Po probuzení má postižený na příhodu amnézii, 

o Po probuzení může být postižený zmaten a dezorientován, ale jiná porucha 

se později neprojevuje, organická duševní porucha (demence, epilepsie) 

není přítomna.“ (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015, s. 270) 

 

Somnambulismus neboli náměsíčnost se řadí mezi parasomnie a projevuje se 

pohyby během spánku, nejčastěji chůzí. Pohyby jsou automatické, dochází tak 

například k oblékání atd. Pacient si na danou věc ráno nevzpomíná. Nejčastěji se 

vyskytuje u dětí předškolního a mladšího školního věku (Dušek & Večeřová-

Procházková, 2015). Nevšímalová a Šonka (2007) také zmiňují náměsíčnost, kdy je 

pacient agresivní. Náměsíčnost doprovází křik, agresivní chování a někdy je toto 

chování také sexuálně zabarveno. Toto chování může mít různou periodicitu. Může 

se vyskytovat několikrát do měsíce nebo také i několikrát za noc. 

2.1.5 Noční děsy  

Diagnostická kritéria jsou: 

o „Opakované epizody probuzení ze spánku s panickým křikem, úzkostí, 

neklidem a vegetativními projevy, 

o Trvání epizod je 1-10 minut a výskyt v první třetině nočního spánku, 
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o Pacient nereaguje na snahu okolí tento stav ovlivnit, je dezorientován, 

objevují se stereotypní pohyby, 

o Na stav nebývá plná amnézie, ale jen úryvkovité vzpomínky, 

o Nepřítomnost jakékoli tělesné poruchy (mozkový tumor, epilepsie apod.).“ 

(Dušek & Večeřová-Procházková, 2015, s. 271) 

 

Tato porucha je velmi dramatická. Je doprovázena křikem a vyděšeným 

výrazem. Pacient často utíká ke dveřím, jako by se snažil utéct. Nesrozumitelně něco 

křičí a někdy také dochází k pomočení. Toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje 

u dětí (Plháková, 2013). 

2.1.6 Noční můry  

Diagnostická kritéria jsou: 

o „Probuzení ze spánku s podrobnou a živou vzpomínkou na děsivé sny, 

o Po probuzení z děsivých snů se jedinec rychle orientuje, 

o Zážitek snů a narušení spánku vyvolává značnou tíseň.“ (Dušek & 

Večeřová-Procházková, 2015, s. 272) 

 

Sen je zpravidla velmi živý a týká se ohrožení života nebo bezpečnosti. Sen se 

může opakovat častěji. Vyskytuje se u dětí, dospívajících a dospělých s bohatou 

fantazií (Dušek & Večeřová-Procházková, 2015). 

Plháková (2013) rozlišuje mezi idiopatickou a posttraumatickou noční můrou. 

Idiopatická noční můra je velmi rozšířená. Vyskytuje se nejčastěji u dětí od 6 do 13 

let a více touto poruchou trpí dívky. V dospělosti jsou noční můry často u lidí, kteří 

mají sklony k neuroticismu, úzkostem a depresivitě. Naopak posttraumatické noční 

můry jsou vázané na posttraumatickou stresovou poruchu. 
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3 Stres 

Podle Hartla (1993, st. 200) je stres „nadměrná zátěž neúnikového druhu 

vedoucí k trvalé stresové reakci, ústící ve tkáňové poškození, k poruše 

adrenokortikálních funkcí a psychosomatickým poruchám“. Je mnoho definic 

stresu, autoři ho však nejčastěji označují za specifickou odpověď na nějakou 

nestandardní událost, která může být jak psychického (např. strach), tak fyzického 

(např. zima) rázu. Těmto událostem se říká zátěžové vlivy neboli stresory. Stresory 

kladou nestandardní nároky na jedince a vyvolávají tak v něm stres. Tyto nároky 

mohou být objektivní – reálné – nebo je jako stresující může vnímat jen samotný 

jedinec. Tyto nároky mohou být buď extrémně silné nebo mohou být slabší povahy, 

ale trvají dlouhodobě. Dále se také může jednat o nahromadění více slabších vlivů, 

které působí současně a vytváří nepříznivé podmínky pro jedince. Stresory 

vyvolávají změny v hormonálním, oběhovém a imunitním systému (Paulík, 2010; 

Trojan, 2003). 

3.1 Fyziologická stránka stresu 

Pokud dojde k události, kterou jedinec vyhodnotí jako silně ohrožující, dojde 

následně k několika fázím reakce na stres. První fáze se nazývá poplachová fáze 

nebo také fáze útěk/útok. V této fázi se začne produkovat neurotransmiter 

noradrenalin, který je zodpovědný za řízení míry nabuzení těla k reakci útěk/útok. 

Noradrenalin aktivuje sympatickou část autonomního nervového systému a působí 

na dřeň nadledvin, kde se začíná produkovat adrenalin. Noradrenalin i adrenalin 

zajišťují fyziologickou odpověď na stresor. Jedná se o zvýšení krevního tlaku a tepu, 

zrychlené dýchání a další. Tělo je v této fázi aktivované. Pokud se jedinec 

nevyrovná se vzniklou situací, nastává druhá fáze reakce na stres, která se nazývá 

fáze rezistence. V této fázi se tělo snaží odbourat stresor. V těle dochází k procesům, 

díky kterým dochází k rezervaci energie. Jestliže je stresor příliš silný nebo 

nepřetržitě působí po delší dobu, dostává se tělo do poslední váze, fáze vyčerpání. 
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Může dojít k poklesu tlaku, šoku nebo srdečnímu selhání (Trojan, 2003; Večeřová-

Procházková, 2008). 

 

Obr. č. 3: Fáze stresu (Večeřová-Procházková, 2008, s. 189). 

V rámci reakce na stres může tělo vykazovat mnohé symptomy. Řadí se mezi 

ně bolest hlavy, napětí svalů a jejich únava, poruchy trávení jako je průjem a zácpa, 

zvýšení krevního tlaku a tepu a pocení (Kryl, 2004). 

Jedinci, na které působí krátkodobý stres, si stěžují na nadměrné pocení, 

bušení srdce a bolesti na hrudi. Ztěžka dýchají, mají bolesti žaludku a břicha, 

zažívací potíže. Mají také potřebu náhlého pláče. Jedinci, na které působí 

dlouhodobý stres, mohou mít různá onemocnění, a to nejen psychosomatické. „Stres 

zmenšuje schopnost dělení a regenerace buněk a urychluje stárnutí buněk“ 
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(Vobořilová, 2015, s. 44). Jedinci pod dlouhodobým stresem mohou mít problémy 

s krevním tlakem. Stěžují si na bolest zad a žaludku. Jsou náchylnější k astmatu, 

bolesti hlavy a vyčerpanosti. Nadměrný a dlouhotrvající stres také zvyšuje riziko 

vzniku nádorových onemocnění. Dlouhodobý stres může zapříčinit i některé 

psychické poruchy – deprese, nespavost, úzkostné stavy, sexuální potíže 

(Vobořilová, 2015). 

3.2 Psychologická stránka stresu 

Mnozí autoři se shodují, že významnou roli v reakci na stresovou situaci hraje 

i psychologická reakce. Ve svých teorií se ale často rozcházejí. Stres může 

vzniknout i na základě emocionálního vnímání. Člověk subjektivně posuzuje, zda je 

pro něj daná situace ohrožující. Toto rozhodnutí se tak nemusí shodovat s objektivní 

realitou. Může tak dojít k chybám interpretace situace (Paulík, 2010). 

R. S. Lazarus (1966, cituji podle Paulík, 2010) při rozlišování mezi 

fyziologickým a psychologickým stresem uvádí, že v psychologickém stresu jde 

o to, co jedinec prožívá a jak se v dané situaci chová. Psychologický stres dále dělí 

na kognitivní hodnocení situace a možnosti zvládnutí stresu. Pokud jedinec usoudí, 

že daná situace je ohrožující, začne se organismus mobilizovat, aby byl připraven 

stresovou situaci zvládnout. 

T. Cox (1978, cituji podle Paulík, 2010) vyvinul interakční koncepci stresu. 

Rozděluje požadavky na jedince na vnitřní a vnější. Vnitřní požadavky jsou takové, 

které si na sebe klade sám jedinec, vnější požadavky jsou situace, do kterých se 

jedinec dostává (mezilidské problémy, potíže v práci atd.). Poté, co jedinec 

identifikuje nějaký problém, dochází ke kognitivnímu hodnocení situace. Pokud 

dojde jedinec k závěru, že jsou na něj vyvíjeny větší požadavky, než sám zvládne, 

dostává se do stresu. Stresová odpověď organismu by měla jedince připravit na 

vyrovnání se se vzniklou situací. Stresová situace pokračuje, pokud jedinec 

požadavky okolí nezvládl nebo pokud očekává neúspěch. Následuje závěrečné 

hodnocení jedincem, které má za úkol adaptovat se na vzniklou situaci a mělo by 
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dojít k poučení do budoucna. Pokud k tomu nedojde, stres pokračuje a situace se 

neustále zhoršuje. 

Psychické projevy jedince, který se nachází ve stresové situaci, jsou úzkost, 

excitovanost, pocity ohrožení, bezmocnosti a frustrace. Může se dostavit deprese 

a zvýšení nebo snížení libida. Jedinec může být více výbušný a netrpělivý. Může 

docházet k přejídání nebo hladovění, dále k užívání návykových látek, sexuálním 

excesům nebo sexuální disfunkci (Kryl, 2004). 

Akutní stres působí také na emoční stránku jedince. Ten cítí nervozitu, má 

problémy se soustředěním a pochybuje o sobě samém. Dlouhodobý stres má za 

následek deprese, pocity osamělosti a bezmocnosti, podrážděnost, strach a úzkost. 

Stres také působí na chování jedince. Stává se nervózním, vyhýbá se lidem, odkládá 

rozhodnutí a nepříjemné úkoly anebo naopak překotně pracuje a zvyšuje svou 

aktivitu. Jedinec může mít také větší potřebu pláče, je agresivnější, zvyšuje hlas a je 

k lidem kolem sebe nepřátelský. Může také docházet k nadměrnému přejídání 

a kouření tabákových výrobků (Vobořilová, 2015). 

3.3 Stresory  

Jak už jsem psala dříve, stresory mohou být jak fyzikálního charakteru, tak 

i emocionálního. Stresory emocionálního charakteru jsou ty, které významně 

ovlivňují prožívání jedince. Řadí se mezi ně neočekávané změny, přílišné 

zatěžování, příliš vysoké životní tempo, nenaplněné nebo nereálné očekávání, 

osamocenost a opuštěnost, definitivnost některých skutečností, osobní konflikty 

(nejistota v rozhodování). Do stresorů můžeme řadit i okolnosti z prostředí jako hluk 

a nebezpečné situace, dále situace, které jedinci zabraňují uspokojování primárních 

potřeb (spánek, jídlo atd.). Může se také jednat o stresory sociální jako je sociální 

izolace, konflikty v mezilidských vztazích, pracovní problémy (přílišný tlak na 

výkon nebo naopak nízké požadavky způsobující nudu) (Vobořilová, 2015). 



29 

 

T. H Holmes a R. H. Rahe v roce 1967 (cituji podle Vobořilová, 2015) 

sestavili stupnici 41 životních událostí podle míry stresu, kterou na jedince působí. 

Tato škála je podpořená rozsáhlým výzkumem: 

„1. Úmrtí manžela/-ky/ 

2. Rozvod 

3. Rozchod s partnerem 

4. Úmrtní v nejbližší rodině 

5. Odpykání trestu ve vězení 

6. Vlastní úraz nebo nemoc 

7. Vlastní svatba 

8. Přeřazení v zaměstnání 

9. Usmíření s partnerem nebo manželem /kou/ 

10. Odchod do důchodu 

11. Nemoc rodinného příslušníka 

12. Těhotenství partnerky 

13. Sexuální nesnáze 

14. Změna postavení v zaměstnání 

15. Narození dítěte 

16. Změna ve vlastní finanční situaci 

17. Úmrtí blízkého přítele 

18. Změna zaměstnání 

19. Přibývání manželských /partnerských/ hádek 

20. Získání půjčky 

21. Větší dluhy 

22. Větší zodpovědnost v zaměstnání 

23. Syn nebo dcera opouští domov 

24. Neshody s tchýní nebo tchánem 

25. Mimořádný osobní úspěch 

26. Manželka vstoupila do zaměstnání /nebo vystoupila/ 

27. Začátek nebo ukončení školy nebo školení 

28. Změna životních podmínek 

29. Změna osobních návyků /stereotypů/ 
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30. Konflikty s představenými v zaměstnání 

31. Změna pracovních podmínek nebo hodin 

32. Změna bydliště 

33. Zkoušky ve škole nebo kvalifikační zkoušky v zaměstnání 

34. Změna navyklé rekreace /chata, sport apod./ 

35. Změna společenské činnosti /přátelé, kamarádi/ 

36. Poruchy spánku 

37. Změna v setkání s rodinnými příslušníky 

38. Změna v návycích v jídle /změna váhy, dieta, nechutenství/ 

39. Dovolená 

40. Rodinné setkání o vánocích 

41. Pokuta při dopravním prostředku“ (Vobořilová, 2015, s. 37) 

3.4 Zvládání stresu 

Dojde-li k nadměrné zátěži, je třeba, aby se s touto situací jedinec vyrovnal. 

Tomuto procesu se říká coping. Jde o vyrovnání jedince se stresem. Lazarus (1994, 

cituji podle Paulík, 2010) rozdělil coping na dva různé přístupy – coping zaměřený 

na problém a coping zaměřený na emoce. Pokud jedinec ve stresové situaci usoudí, 

že se v dané situaci dá něco dělat, zvolí taktiku zaměření na problém. Jedinec 

aktivně mění své chování, snaží se změnit tíživou situaci nebo může i požádat 

o pomoc okolí. Jestliže se ale rozhodne, že se stresovou situací nelze nic dělat, zvolí 

taktiku zaměřenou na emoce. Jedinec se snaží na danou situaci tolik nemyslet 

a nepřikládat jí takový význam. Snaží se korigovat své emoce. 

Copingové strategie jsou velmi individuální a vycházejí z osobnostního 

nastavení (introvert/extrovert, optimista/pesimista) a záleží na tom, jak moc je 

jedinec vůči stresu odolný. Na tyto strategie má vliv i okolí jedince (pomoc od 

rodiny a přátel) a motivace jedince s danou situací něco dělat (Kryl, 2004). 

Významné je také samotné předcházení stresu a vyrovnání se s ním 

v samotném počátku. I tyto techniky jsou velmi individuální, k nejčastějším 

antistresovým technikám ale patří různé relaxační techniky. Jedná se o relaxační 
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cvičení a práci s dechem, které mají za úkol uvolnění těla a zklidnění mysli. Dále 

jedinci také může pomoci, když se naučí pracovat se svými emocemi – pojmenovat 

je a ovládat je. Důležitou strategií je také pozitivní myšlení. Jedinec by se neměl 

nechat strhnout negativními myšlenkami. Jedinec by měl také stále udržovat kontakt 

se svými blízkými, měl by jasně komunikovat se svým okolím (Vobořilová, 2015). 

3.5 Stres a spánek 

Stres a spánek se navzájem ovlivňují. Jedinec ve stresu je působením hormonů 

(kortizol a adrenalin) připravený k akci a je tedy těžké za takové situace usnout a mít 

kvalitní spánek. Nekvalitní spánek může naopak také ovlivňovat psychiku jedince. 

Jestliže má jedinec zkušenosti s tím, že nemůže spát, bojí se následující večer, že 

opět nebude moci usnout a může se kvůli tomu dostat do stresu. Jedinec se tak může 

dostat do začarovaného kruhu (Rosenberg, 2016). 

Lidé se spánkovými potížemi mají také větší problémy se zvládáním stresu 

a lehčeji podléhají svým emocím a nedokáží tíživé situace vidět jasně. Mají tendence 

propadat do deprese a stresové situace pak neřeší vhodným způsobem (hádky 

a podobně) (Rosenberg, 2016). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Metodologie výzkumu 

V této části popíši, jak jsem postupovala při výzkumu. Nejprve se zaměřím na 

cíle výzkumu a výzkumné otázky. Dále popíši výzkumný vzorek, výzkumnou 

strategii a techniku sběru dat. Následně zhodnotím kvalitu a etiku výzkumu. 

4.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zmapovat kvalitu spánku u vysokoškolských studentů ve 

věku od 19 do 25 let a zjistit, jaké okolnosti kvalitu jejich spánku ovlivňují. 

Zaměřila jsem se především na faktor stresu během zkouškového období. 

Respondenty jsem tedy nechala vyplnit stručný spánkový deník, který si vedli 

během zimního zkouškového období a po něm. S respondenty jsem následně vedla 

rozhovor, kde jsem se zaměřovala obecně na jejich kvalitu spánku. Dále jsem 

zjišťovala, zda mají respondenti nějaké spánkové rituály. V druhé části rozhovoru 

jsem se zaměřila na samotný stres, jak je ovlivňuje a zda mají nějaké strategie na 

zvládání stresu. 

4.2 Výzkumné otázky 

K dosažení cíle výzkumu jsem si zvolila následující výzkumné otázky: 

o Co ovlivňuje kvalitu spánku u vysokoškolských studentů? 

o Existuje souvislost mezi stresem a kvalitou spánku vysokoškolských 

studentů? 

o Mají vysokoškolští studenti nějaké spánkové rituály? 

o Jaké jsou strategie u vysokoškolských studentů pro zvládání stresu? 
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4.3 Výzkumný vzorek 

Ve výzkumu jsem se chtěla věnovat kvalitě spánku v souvislosti se stresem. 

Hledala jsem tedy homogenní skupinu, která by mohla zažívat podobný typ stresu. 

Vybrala jsem si tedy studenty Pražské vysoké školy psychosociálních studií, kteří 

studují obor Psychologie bakalářského studia. Jedná se o dvanáctičlennou skupinu, 

kde je 6 mužů a 6 žen a jsou ve věku 19–25 let. Žádný z respondentů nemá 

diagnostikovanou žádnou nemoc psychické povahy ani jinou nemoc, která by mohla 

ovlivňovat kvalitu spánku. Žádný z respondentů neužívá dlouhodobě žádné léky. 

Všichni respondenti brigádně pracují, žádný ale neuvádí, že by mu práce výrazným 

způsobem zasahovala do denního rytmu. 

Tabulka č. 1: Základní demografické údaje respondentů 

 Značka Pseudonym Věk Ročník Brigáda, časová náročnost 

 
 
 
Ženy 

 

Ž1 Adéla 23 1. Číšnice, odpolední směny 

Ž2 Daniela 20 1. Hlídání dětí, flexibilní pracovní doba 

Ž3 Dita 25 1. Life kouč, flexibilní pracovní doba 

Ž4 Karla 24 1. Číšnice, flexibilní pracovní doba 

Ž5 Tamara 21 1. Call centrum, flexibilní pracovní doba 

Ž6 Václava 19 1. Infocentrum ve Vlašimi, o víkendu 

 
 
 
Muži 

M1 Adam 23 1. Internetový technik, flexibilní pracovní doba 

M2 Daniel 21 1. Číšník, ranní směny 

M3 Jiří 24 1. Zahradník, flexibilní pracovní doba 

M4 Pavel 23 3. Stěhování, flexibilní pracovní doba 

M5 Tadeáš 22 3. Prodavač v kině, flexibilní pracovní doba 

M6 Teodor 24 2. Asistent prodeje v rodinné firmě, flexibilní 
pracovní doba 

 

4.4 Výzkumná strategie 

Pro výzkum jsem si zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Chtěla jsem, aby 

se respondenti hlouběji ponořili do tématu a zamysleli se nad kvalitou svého spánku 

a jaké všechny aspekty mohou spánek ovlivňovat. Nechtěla jsem zkoumat jen vliv 

stresu na spánek. Kvalitativní výzkumná strategie mi umožnila, aby se respondenti 
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do hloubky rozpovídali o problematice kvality spánku a o stresu jako faktoru, který 

má vliv na jejich kvalitu spánku, začali mluvit sami. 

Kvalitativní výzkum podle Hendla (2016) není jednoznačně definován a mnozí 

autoři se ve svých definicích zcela rozcházejí. Hendl (2016) uvádí, že kvalitativní 

výzkum je velmi flexibilní. Výzkumník musí nacházet ve získaných datech jakékoli 

informace, které by mohly pomoci odpovědět na výzkumné otázky. Kvalitativní 

výzkum má i své nevýhody. Vzhledem k malému počtu respondentů se nedají 

získané výsledky zobecňovat. 

4.5 Použité metody 

4.5.1 Technika sběru dat 

Metodu sběru dat jsem zvolila rozhovor pomocí návodu. Hendl (2016) uvádí, 

že tento typ rozhovoru má jasně daná témata, na která se chce tazatel respondenta 

zeptat a které jsou důležité pro výzkum. Je ale zcela na tazateli, v jakém pořadí bude 

otázky pokládat. Záleží i na samotném respondentovi a jeho odpovědích, jak bude 

rozhovor probíhat a jaká témata se proberou do větší hloubky. Během rozhovoru 

mohou vznikat nové otázky, které vyplývají z povahy rozhovoru a z odpovědí 

respondenta. 

Já jsem si pro rozhovor s respondenty sestavila následující témata a podtémata: 

o Osobní údaje  

o Věk 

o Studium 

o Práce 

o Kde žijete 

o Spánkové návyky 

o Délka spánku 

o Doba uléhání/vstávání (jak se Vám usíná/vstává) 

o Hloubka spánku 

o Budíte se v noci 
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o Aktivita během dne/ospalost 

o Kvalitní/nekvalitní spánek 

o Jak vypadá kvalitní spánek – máte ho? 

o Jak se mění kvalita spánku 

o Co ovlivňuje kvalitu spánku 

o Co děláte pro to, abyste lépe spal 

o Zvládání stresu/zkouškové období 

o Prožité stresové situace v posledním půl roce 

o Jak Vás stres ovlivňuje – v jakých oblastech? 

o Jaké jsou vaše strategie pro zvládání stresu 

4.5.2 Metoda analýzy dat 

Metodu pro analýzu dat jsem zvolila tematickou analýzu. Jak uvádí Hendl 

(2016), tematická analýza je velmi pružný nástroj, který umožňuje získat detailní 

záznam o získaných datech. U tematické analýzy není přesně vymezen jasný postup, 

přesto je několik kroků, kterých je třeba se držet, aby se dosáhlo kýženého výsledku. 

Hendl (2016) uvádí následujících 6 kroků tematické analýzy: 

1. Seznámení se s daty 

V prvním kroku je nutné se získanými daty seznámit. Je třeba si je tedy 

několikrát přečíst a dělat si první poznámky o vynořujících se kódech. Získaná data 

se také musí přepsat do elektronické podoby, aby s nimi byla následně snazší 

manipulace a v získaných datech se dalo lépe orientovat. 

 

2. Generování počátečních kódů 

V následujícím kroku začíná hledání prvotních kódů. Z obsáhlých dat se 

začínají sbírat jednodušší informace – kódy. Výzkumník v datech hledá opakující se 

nebo pro cíl práce významná data. 

 

3. Vyhledávání témat 

V dalším kroku je třeba začít jednotlivé kódy skládat do větších celků 

a nacházet tak první témata.  
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4. Revize témat 

Dochází ke kontrole vzniklých témat a kódů. Je třeba se znovu zaměřit na 

získaná data, zda nedošlo k opomenutí nějaké důležité informace. 

 

5. Vymezení témat 

Jde o nahlížení na každé téma jednotlivě a jeho propracování. Hledá se, jestli 

dané téma nemá nějaké své subtéma. 

 

6. Sepsání zprávy 

Sepsání zprávy spočívá v přiřazování získaných témat k výzkumným otázkám 

a přiřazování k daným tématům konkrétní získaná data. 

4.5.3 Ukázka postupu analýzy dat 

Rozhovory s respondenty jsem si nahrávala na telefon a při rozhovoru jsem si 

dělala poznámky, když jsem potřebovala. Rozhovory jsem následně poslouchala 

a dělala doslovný přepis. Pak jsem si všechny rozhovory vytiskla a začala si je 

pročítat. Do textu jsem si začala barevnými fixy zvýrazňovat první důležité 

informace. Data jsem četla několikrát a hledala nové kódy. Následně jsem si 

vytvořila tabulku. Sepsala jsem si všechny důležité výroky, které jsem v datech 

našla a začala vytvářet prvotní kódy. Výroky jsem seskupila do okruhů, které 

odpovídaly na určité otázky, které jsem respondentům pokládala. Výroky jsem 

označila pohlavím a číslem respondenta (M1-6, Ž1-6). U kódů jsem pak znovu 

zvýraznila pohlaví respondenta (šedivě zvýraznění jsou muži). 
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Tabulka č. 2: Ukázka výroků a kódů 

Přepis Kódy 

V: Jak dlouho spíš?  

M1: Chodím spát průměrně kolem tý půlnoci. (…) Když 

nemusím nikam vstávat, tak do těch 10 asi nejčastěji spím. 

Spím 10 hodin. 

Usínám kolem půlnoci. 

vstávám pozdě. 

M2: Já potřebuji spát jako aspoň těch 7 hodin, minimálně. (…) 

Chodím spát kolem jedenáctý dvanáctý. 

Spím 7 hodin. 

usínám mezi 11 a 12. 

Ž5: Spím kolem těch osmi, si myslím, že určitě si dopřeju 

(smích). Chodím spát kolem 12. (…)  Doma si dovolím třeba 

celé dopoledne prospat a dospat to, o tom víkendu. (…)  Jo 

během zimy mám potřebu spát mnohem víc, to určitě. 

Spím 8 hodin. 

Usínám kolem půlnoci. 

Dospávám spánkové 

deficity. 

Větší potřeba spánku 

v zimě. 

Ž6: Chodím spát většinou od půl 11 vejš. Ale většinou do té 1 si 

jdu lehnout. A spím dlouho třeba do těch 11.  

Chodím spát mezi půl 11 a 

1. 

Vstávám v 11 dopoledne. 

V: Jak se ti vstává?  

M1: Myslím, že vstává se mi těžce a pozdě. Většinou zaspím, 

když mám někam vstávat brzo. Budíků mám nastavených třeba 

deset a slyším až ty poslední. 

Mám problémy se 

vstáváním. 

Ž4: Když se třeba pohádám s přítelem, tak potom ten spánek je 

takovej nic moc, nebo když něco s rodičema. Nemůžu usnout, 

budím se v noci i ráno, nemůžu se dospat, když vstanu hodně mě 

bolí hlava a jsem z toho unavená. 

Nemůžu dospat, když mám 

vztahové problémy. 

Ráno mě bolí hlava, když 

mám vztahové problémy. 

V: Co je pro tebe stresová situace?  

M1: Spíš jenom něco, co se týkalo rozchodu. Stresují mě vztahové 

konflikty. 

M3: No ženský, nebo jedna no. Prostě vztah a pak ta škola, 

stresík z prvního zkouškového. 

Stresují mě vztahové 

konflikty. 

Stresuje mě škola. 

Poté jsem si vytvořila novou tabulku, kde jsem kódy začala seskupovat do 

větších celků a začala vytvářet první témata. Znovu jsem si četla získaná data, zda 

jsem něco nepřehlédla nebo nevytrhla nějaký výrok z kontextu. Následně jsem 

nahlížela na samostatná témata a v některých případech jsem vytvořila subtémata. 
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Tabulka č. 3: Ukázka kódů, témat a subtémat 

Kódy Subtémata Témata 

Budím se, když mám vztahové problémy. Změna kvality spánku 

v souvislosti s osobními 

vztahy. 

Změna kvality 

spánku. Nemůžu usnout, když mám vztahové 

problémy. 

Budím se ve zkouškovém období. Změna kvality spánku 

v souvislosti se 

stresem/školou. 
Budím se ve stresu. 

Nemůžu usnout ve zkouškovém. 

Nemůžu usnout, když jsem ve stresu. 

Budím se kvůli špatné posteli. Změna kvality spánku 

v souvislosti s prostředím. Nemůžu usnout kvůli hluku. 

Po tučném jídle špatně spím. 

Před spánkem si pouštím hudbu. 

4.6  Hodnocení kvality výzkumu 

Vzhledem k tomu, že jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, získala 

jsem mnoho dat jen od malého výzkumného vzorku. Nemohu tedy výsledky 

generalizovat.   

Před zahájení samotných rozhovorů jsem nejprve udělala zkušební rozhovor 

s jednou respondentkou, která dále nebyla zařazena do výzkumu. Tento rozhovor 

pro mě byl velmi důležitý. Ujasnila jsem si, v jakém pořadí a jakým způsobem mám 

otázky pokládat, abych získala nejkvalitnější data.  

Myslím si, že respondenti neměli žádný důvod podávat mi klamné informace, 

aby například působili lépe. Vzhledem k tomu, že s žádným z respondentů nemám 

blízký vztah, neměla jsem tendence předpokládat jejich odpovědi a v otázkách je 

navádět nějakým směrem. 

Jsem si vědoma, že v části rozhovoru o stresu byli respondenti již ovlivněni 

tématem spánku, a tak mohli na otázku, jak je stres ovlivňuje, častěji odpovídat, že 

mají spánkové potíže. Tomuto zkreslení jsem se snažila vyhnout spánkovým 

deníkem, který jsem jim zadala na celý měsíc leden. Část měsíce tedy měli 

zkouškové období a část měsíce již měli po zkouškovém. Nevěděli tedy při 

vyplňování, na jaké události by se měli soustředit a spánkový deník by tak měl být 

bez tohoto zkreslení. 
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4.7 Etické otázky 

Respondenti byli před začátkem rozhovorů seznámeni s průběhem rozhovorů. 

Dala jsem jim k podpisu informovaný souhlas. Vzor informovaného souhlasu je 

k dispozici v přílohách. V informovaném souhlasu byli respondenti informováni 

o tom, že rozhovor bude zcela anonymní a že v přepisech budou použity pouze 

jejich iniciály nebo pseudonym. Respondenti také souhlasili s nahráváním rozhovorů 

na diktafon a s tím, že si budu psát v průběhu rozhovoru poznámky. Všechny 

rozhovory probíhaly v uzavřené místnosti v soukromí. Respondenti také byli 

seznámeni s tím, že mohou od výzkumu kdykoli odstoupit. Přepis rozhovorů byl 

respondentům k dispozici k nahlédnutí a k případným úpravám.  
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5 Analýza dat 

V této kapitole se budu věnovat analýze provedených rozhovorů. Jak 

z předchozích kapitol vyplývá, rozhovor byl rozčleněn do čtyř částí. V první části 

jsem se věnovala osobním údajům respondentů. Zjišťovala jsem, co dělají, kde 

a s kým žijí a zda se v posledním půl roce nezměnil nějak jejich zdravotní stav, který 

by je případně mohl ovlivnit. V další části jsem se respondentů ptala na jejich 

spánkové návyky a na to, jak obvykle spí. Dále jsem zjišťovala, zda si myslí, že mají 

kvalitní spánek a jestli se kvalita jejich spánku nějakým způsobem mění. 

A v poslední části jsem se ptala na to, co je pro ně stresující a jak je stres ovlivňuje.  

Budu zde také prezentovat výsledky ze spánkových deníků, které si 

respondenti vedli. Z deníků jsem udělala týdenní průměr během zkouškového 

období a mimo zkouškové období. Celé spánkové deníky budou k dispozici 

v příloze. Pocit při probuzení a během dne ve spánkovém deníku je známkován jako 

ve škole na škále 1-5: 1 – nejlépe, 5 – nejhůře.  

Pomocí analýzy dat, kterou jsem podrobněji popsala výše jsem z rozhovorů 

získala 6 témat, která jsem dále dělila na subtémata. Následně jednotlivá témata 

a subtémata jednotlivě rozeberu. Vzhledem k malému počtu respondentů se 

výsledky nemohou generalizovat. Některá témata se objevovala u většiny 

respondentů, některá byla jen u některých, přesto jsou pro výzkum důležitá 

a zmiňuji je.  

Citace z přepisů rozhovorů pro přehlednost vkládám do uvozovek a píši 

kurzívou. Některé výroky jsem upravila tak, aby dávaly smysl i samy o sobě bez 

kontextu celého rozhovoru. Tyto úpravy nijak neovlivňují obsah výroku. Použitá 

jména u citací z přepisů rozhovorů jsou pseudonymy. 
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5.1 Data získaná ze spánkových deníků 

Tabulka č. 4: Týdenní průměr mužů – zkouškové 

Respondent Adam Daniel Jiří Pavel Tadeáš Teodor 

Čas ulehnutí 0:10 0:10 

Nepravidelný režim 

kvůli nočnímu učení – 

1x přes noc nespal, 2x 

spal přes celý den. 

1:30 0:15 22:00 

Doba usínání 10 min 25 min 10–60 min 0 min 40 min 0 min 

Čas probuzení 9:15 8:40 Čas vstávání je úměrný 

času uléhání, průměrná 

doba spánku 9 h. 

9:50 9:30 7:00 

Čas vstávání 10:20 8:50 9:55 9:40 7:00 

Počet probuzení 1 - 4x 2 - 3x 
Když spal, budil se až 

4x za noc. 

2x týdně 4 

probuzení 
0 0 

Pocit při probuzení 2. 3,3. 2,6. 2,1. 2,1. 2. 

Pocit přes den 2,6. 1,7. 2,2. 2,1. 1,8. 1,5. 

 

Tabulka č. 5: Týdenní průměr mužů – mimo zkouškové 

Respondent Adam Daniel Jiří Pavel Tadeáš Teodor 

Čas ulehnutí 23:50 23:20 23:50 1:55 23:20 22:20 

Doba usínání 12 min 25 min 40 min 0 min 20 min 0 min 

Čas probuzení 10:00 7:55 8:40 9:20 7:50 8:30 

Čas vstávání 10:40 8:10 9:05 9:40 7:50 8:30 

Počet probuzení 0 - 2x 1 - 2x 2.5x 1x týdně 4 x 0 0 

Pocit při probuzení 1,7. 3.2. 2,8. 3. 2,4. 1,4. 

Pocit přes den 2,1. 1,7. 2. 2,1. 1,5. 1,2. 

 

Tabulka č. 6: Týdenní průměr žen – zkouškové 

Respondenti Adéla Daniela Dita Karla Tamara Václava 

Čas ulehnutí 0:40 
00:45, 2x týdně 

4:00 
23:30 23:40 0:25 

00:10, 1x 

týdne ve 4 h 

Doba usínání 25 min 20 min 0 min 15 min 15 min 
1x týdně 10 

min 

Čas probuzení 7:40 8:50 8:20 6:50 7:55 8:10 

Čas vstávání 7:50 8:50 8:30 8:20 8:10 8:20 

Počet probuzení 3 - 4X 1 - 2x 1 - 3x 1 - 5x 0 2 - 5x 

Pocit při probuzení 2,1. 2,2. 2. 2,7. 2,8 2,3 

Pocit přes den 2,4. 2,1. 2,1. 2,8. 2,1 1,7 
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Tabulka č. 7: Týdenní průměr žen – mimo zkouškové 

Respondenti Adéla Daniela Dita Karla Tamara Václava 

Čas ulehnutí 23:40 

3x týdně uléhání 

okolo 6 h, zbytek 

týdne okolo půlnoci. 

22:50 23:05 23:00 23:40 

Doba usínání 5-15 min 
3x týdně usínání až 

hodinu a půl 
0 min 5 min 20 min 0 min 

Čas probuzení 8:00 

Čas vstávání je 

úměrný času 

uléhání, průměrný 

čas v posteli je 7 h. 

7:10 7:20 8:10 8:20 

Čas vstávání 8:30 
 

7:30 7:55 8:20 8:20 

Počet probuzení 1 - 2x 0 1 - 5x 2x 0 1x 

Pocit při probuzení 1,7. 3,3. 1,8. 2. 2,7 1,4 

Pocit přes den 1,4 2,8. 2,1. 1,5. 2,4 1,3 

 

Ze spánkových deníků vyplývá, že muži během zkouškového chodili spát 

později, rozdíl však není příliš patrný, jedná se průměrně o půl hodiny. Jeden muž 

chodil naopak spát později mimo zkouškové. Doba usínání se během zkouškového 

a mimo zkouškové příliš nelišila, jen u dvou mužů byla doba usínání během 

zkouškového jiná. Jedná se o rozdíl 20 minut, kdy o zkouškovém usínali déle.  

U žen je rozdíl doby uléhání ve zkouškovém a mimo zkouškové výraznější. 

Tam se liší doba uléhání průměrně o hodinu. Doba usínání se stejně jako u mužů 

příliš neliší.  

Většina respondentů bez ohledu na pohlaví tráví v posteli průměrně ještě půl 

hodiny po tom, co se ráno probudí. Dále se také během zkouškového budí průměrně 

dvakrát častěji než mimo zkouškové období. Ze subjektivního hodnocení pocitu při 

probuzení a pocitu během dne v průběhu zkouškového období a mimo něj nelze 

udělat žádné ucelené závěry. Celkově respondenti hodnotí svůj spánek jako kvalitní. 

Pocity při probuzení a během dne se pohybují kolem hodnoty 2. Jen jedna žena 

hodnotí pocity při probuzení a během dne hůře, než ostatní. Tato žena má velmi 

nepravidelný spánkový režim, který se na kvalitě spánku projevil. 
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5.2 Data získaná z rozhovorů 

Tabulka č. 8: Témata a subtémata 

Témata Subtémata 

Spánkové návyky. Doba spánku. 

Doba usínání. 

Dospávání spánkového deficitu. 

Spánek v souvislosti s ročním obdobím. 

Problémy se vstáváním. 

Spánkové zvyky z dětství. 

Změna kvality spánku. Změna kvality spánku v souvislosti s očekáváním. 

Změna kvality spánku v souvislosti se vztahovými problémy.  

Změna kvality spánku v souvislosti se školou. 

Změna kvality spánku v souvislosti s prostředím. 

Spánkové rituály.  

Příčiny stresu.  

Vliv stresu.  

Strategie na zvládání stresu, 
psychohygiena. 

 

 

5.2.1 Spánkové návyky 

Doba spánku 

Jak vyplývá ze spánkových deníků i ze samotných rozhovorů, respondenti mají 

velmi nepravidelný spánkový režim. I přes to se snaží spát pokaždé určitý počet 

hodin. Jeden muž spí průměrně 10 hodin, 2 muži a 3 ženy spí v průměru 8-9 hodin, 

3 muži a 3 ženy spí okolo 6–7 hodin.  

„Chodím spát průměrně kolem tý půlnoci. (…) Když nemusím nikam vstávat, 

tak do těch 10 asi nejčastěji spím.“ (Adam) 

„Většinou tak jako si hlídám, abych spala těch 8 hodin. (…) Chodím spát tak 

průměrně mezi tou desátou a půlnocí.“ (Karla) 

Doba usínání 

Většina respondentů (5 mužů a 6 žen) chodí spát v rozmezí mezi 23 hodinou 

a 2 hodinou ráno. Nejčastěji pak kolem půlnoci. Všichni tito respondenti uvádějí, že 
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před 23 hodinou nechodí spát téměř nikdy. Jeden muž uvádí, že chodí pravidelně 

spát kolem 22 hodiny.  

„Většinou spím kolem 7 hodin, já myslím. (…) A snažím se jít spát tak do těch 

dvanácti, v jedenáct ve dvanáct no. Většinou jako dřív jak ve dvanáct nejdu spát no 

(smích).“ (Adéla) 

„Chodím spát kolem tý půlnoci, většinou si teďka hlídám a vstávám v 8 hodin. 

(…) Tak to mám průměr mezi 6-7 hodinami.“ (Pavel) 

„Tak 8 hodin obvykle spím. (…) A chodím spát kolem 10.“ (Teodor) 

Dospávání spánkového deficitu 

Dospávání spánkového deficitu je také poměrně časté. V tomto případě tento 

zvyk převažuje u žen. 5 žen dospává spánkové deficity během víkendů nebo když 

nemusí vstávat. Vstávají pak mezi 10 a 12 hodinou.  

„A když musím vstávat do školy, tak vstávám kolem 7 a když nemusím vstávat, 

tak někdy kolem 8 někdy až spíš do 10 nebo někdy i ve 12 hodin.“ (Dita) 

„Je fakt, že o víkendu občas dospávám ty deficity, co jsou přes ten tejden.“ 

(Karla) 

Tento zvyk uvádí také jeden muž. Ten zpravidla chodí spát po půlnoci, a pak 

vstává pravidelně kolem 10, když nutně nemusí někam vstát. 

Když nemusím nikam vstávat, tak do těch 10 asi nejčastěji spím. (Adam) 

Spánek v souvislosti s ročním obdobím 

Sedm respondentů uvádí, že se mění kvalita spánku v souvislosti s ročním 

obdobím. Jedna žena říká, že v létě nepotřebuje spát tak dlouho. Tři muži a jedna 

žena říkají, že v zimě potřebují spát déle. Uvádějí, že se jim ráno hůře vstává 

vzhledem ke tmě a zimě a že jsou celkově více unavení.  
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„V létě potřebuji spát méně než v zimě. Bych možná řekla. Když je hezky teplo, 

tak nepotřebuji spát tolik jako v zimě.“ (Karla) 

„Přes ty zimní měsíce jsem měl období, že se mi nevstávalo úplně nejlépe, ale 

už je to lepší. Musím uznat, že jak je slunce a začíná jaro, tak je to lepší, tak to bylo 

asi jen tou zimou spíš.“ (Daniel) 

Jedna žena dále uvádí, že v létě se kvůli zvýšené teplotě častěji budí než 

v zimě. 

„Možná v létě, když je vedro, tak se vyspím méně, že je dusno. To asi jo no. 

Možná se i více budím.“ (Adéla) 

Problémy se vstáváním 

Tři muži uvádějí, že mají problémy se vstáváním. Nemůžou se ráno probudit 

a dělá jim problémy vstát z postele. Mají nastavených několik budíků a vstávají 

někdy až hodinu, než se konečně probudí. První budíky často vůbec neslyší. 

„Myslím, že vstává se mi těžce a pozdě. Většinou zaspím, když mám někam 

vstávat brzo. (…) Budíků mám nastavených třeba deset a slyším až ty poslední, takže 

ty ostatní předtím vypínám automaticky.“ (Adam) 

„To vstávání je horší. (…) Já nejsem schopnej se vzbudit, takže pořád 

odkládám. Mám nastavených 10-15 budíků a zvoní mi tak hodinu.“ (Jiří) 

Spánkové zvyky z dětství 

Dva muži uvádějí, že již od dětství spí stejně. Že to, jak spali v dětství 

a v pubertě, ovlivnilo jejich spánek nyní. Jeden z mužů uvádí, že díky tomu, že 

v dětství a v pubertě chodil spát vždy do 22 hodin, i nyní je zvyklý chodit spát takto 

brzy a má díky tomu pravidelný spánek. 

„Už jako od dětství jsem nikdy neponocovával, že třeba v tejdnu, když jsem 

chodil do školy, tak třeba v 10 nejpozději jsem byl v posteli. (…) Prostě celé dětství, 
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celou pubertu, pořád. Takže nemám žádné návyky chodit spát pozdě a vstávat tím 

pádem taky pozdě.“ (Teodor) 

Druhý z mužů naopak uvádí, že u něj v rodině bylo zvykem chodit spát velmi 

pozdě. On sám tedy také chodil spát pozdě, nejdříve po půlnoci, někdy i později. 

„No u nás se celkově v rodině chodí spát pozdě, takže klidně bych řekl, že 

třeba v 10 jsem chodil spát o půlnoci. Takže prostě už od malička jsem měl podle mě 

posunutý ten spánkový režim.“ (Pavel) 

5.2.2 Změna kvality spánku 

Všichni respondenti uvádí, že se nějakým způsobem mění jejich kvalita 

spánku. Někteří přesně vědí, v jakých situacích a za jakých podmínek se jim spí 

hůře, někteří si dané situace vybavují obtížněji. Jeden muž a jedna žena uvádí, že spí 

pořád stejně kvalitně, že na jejich spánek nemá vliv nic, pouze výjimečné případy, 

jako je pohovor do práce, přijímací zkoušky na vysokou školu nebo maturita, měly 

na jejich spánek negativní vliv. 

„Já nevím, třeba pohovor do práce. To člověk asi spí jinak. To je asi ten 

případ, kdy se probudím před budíkem s obovama, abych nezaspal, abych 

neprošvihnul ten důležitej okamžik, na kterej se těším.“ (Teodor) 

Změna kvality spánku v souvislosti s očekáváním 

Respondenti dále uvádí, že když je druhý den něco důležitého čeká, změní se 

kvalita jejich spánku. Tento fenomén se objevuje s jednou výjimkou jen u mužů. Tři 

muži uvádí, že mají nejvíce problémů ráno. Většinou se vzbudí ještě před tím, než 

musí vstávat a jsou nervózní z nadcházející události. Jeden muž uvádí, že se sice 

vzbudí dřív, ale je bez energie a nechce se mu vstávat. 

„Se vstáváním mám problémy, nemám rád prostě (pauza) třeba když mám 

brigádu nebo nějakou zkoušku, tak to nemám rád. (…) tak třeba probudím se ve 

3 hodiny (…), tak to je nepříjemný.“ (Daniel) 
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„Když si ráno řeknu, že musím vstát, že nesmím zapomenout vstát, třeba když 

ráno mám zkoušku nebo něco, tak vstanu ještě před budíkem.“ (Tadeáš) 

Dva muži a jedna dívka uvádějí, že mají lehčí spaní, když je druhý den něco 

důležitého čeká. Spějí celkově méně hodin a častěji se přes noc budí s myšlenkou na 

nadcházející den. 

„Jsou noci, kdy se budím docela často, to je právě, když mě ráno čeká něco, na 

co se netěším.“ (Daniel) 

Tři muži také říkají, že večer nemůžou usnout, když se druhý den bude něco 

důležitého dít. Jsou nabuzení a neustále nad tím přemýšlí a v posteli se jen převalují. 

„Nemůžu třeba usnout, když na druhej den mám něco důležitýho, třeba den 

před zkouškou. (…) Nebo třeba když jdu na pohovor, tak nemůžu spát vůbec. Tak to 

usínám třeba dvě hodiny.“ (Adam) 

Změna kvality spánku v souvislosti se vztahovými problémy 

Pět žen a dva muži uvádějí, že se jim spí hůře, když musí řešit nějaké vztahové 

problémy. Když se například pohádají s přítelem nebo přítelkyní a musí na to 

myslet, ovlivňuje to pak i jejich spánek. Týká se to nejen vztahů s partnery, ale také 

s blízkou rodinou jako jsou rodiče a sourozenci.  

„Když se třeba pohádám s přítelem, tak potom ten spánek je takovej nic moc, 

to potom spím tak halabala, nebo když něco s rodičema, tak je spánek mizernější no. 

(…)  Nemůžu usnout, budím se v noci i ráno, nemůžu se dospat, když vstanu hodně 

mě bolí hlava a jsem z toho unavená.“ (Karla) 

Nejčastěji respondenti uvádějí (dvě ženy a dva muži), že kvůli vztahovým 

problémům nemohou večer usnout a musí nad hádkou nebo sporem neustále 

přemýšlet. 

„Když jsem řešil vztahy nebo jiné problémy, vím že se spalo o dost hůře. (…) 

Když se člověk převaluje dvě hodiny, to není kvalitní spánek. (…) Spánek to 

oddaluje. No hlava pořád jede, jede, jede a jde to hůř.“ (Jiří) 
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Změna kvality spánku v souvislosti se školou 

Již výše jsem uvedla, že někteří respondenti se ráno budí dříve, když mají před 

zkouškou. Čtyři ženy a jeden muž dále uvádějí, že se jim celkově spí hůře během 

celého zkouškového období nebo jiném stresovém období, které je spojené se 

školou. Uvádějí, že se v noci častěji budí a myslí na to, co musí všechno udělat, 

naučit se, co musí napsat za práce a podobně. Uvádějí také, že mají ve zkouškovém 

období problémy s usínáním. Trvá jim to déle.  

„Moc se nebudím, 1-2x, ale to bylo při zkouškovém.“ (Adam) 

„V tom zkouškovém se budím více, to jsem se budila třeba 2-3x. (…) Při 

zkouškovém jsem se víc budila a možná jsem usínala trochu díle než normálně.“ 

(Adéla) 

Změna kvality spánku v souvislosti s prostředím 

Respondenti také uvádějí, že na jejich spánek má vliv, v jakém spí prostředí; 

zda spí doma na pohodlné posteli nebo například na karimatce pod stanem. Uvádějí 

také, že na jejich spánek má vliv to, jaké je v místnosti světlo, hluk a teplota. Dva 

respondenti také zmiňují souvislost s jídlem, které večer jedí. Jedna žena zmiňuje, že 

jí nedělá dobře mastné jídlo před spaním, jeden muž naopak říká, že se musí před 

spaním najíst, že nemůže jít spát hladový, že jinak neusne. 

„Když spím jinde než u sebe doma v posteli, tak třeba nepohodlná postel, že se 

každou chvíli budím, že mě bolí za krkem, tlačí mě ruka, tlačí mě tadyto. Nebo zima 

nebo naopak vedro. Vlastně všechny ty okolní podmínky, když jsou jinak. 

Nestandardní.“ (Teodor) 

„Problémy s usínáním mám asi trošku v Praze, kvůli hluku a sdílení pokoje. 

(…) Je tady mnohem více světla tady v Praze.“ (Pavel) 

5.2.3 Spánkové rituály 

Téměř všichni respondenti bez ohledu na pohlaví mají nějaké spánkové rituály 

a zvyklosti, které jim pomáhají, aby lépe usnuli. Jedná se jednak o úpravu pokoje, 
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kde dotyčný spí – světelné, hlukové a teplotní podmínky, nutnost přikrývky, ale jde 

také o samotné naladění na spánek. Jedna žena a jeden muž zmiňují, že si před 

spaním musí pouštět uklidňující hudbu, aby usnuli. Jeden muž dále zmiňuje, že 

večer pije uklidňující čaj, který mu pomůže se naladit na dobu spánku. Dva muži 

dále zmiňují, že před spaním provádí různé relaxační techniky. Jeden muž také 

zmiňuje, že když v mladším věku užíval marihuanu, spalo se mu o hodně lépe 

a když pak přestal být aktivním uživatelem, musel si na tuto změnu nějaký čas 

zvykat – měl se spánkem problémy. Dvě ženy a dva muži dále zmiňují, že se snaží, 

aby večer před spánkem nepoužívali elektroniku jako počítač, televizi a telefon kvůli 

modrému světlu, a naopak si večer před spaním čtou, to se jim pak usíná mnohem 

lépe. Dva muži a jedna žena také zmiňují, že se jim lépe spí, když přes den sportují 

nebo vyvíjejí nějakou fyzickou aktivitu, když se přes den pořádně unaví. 

„Když usínám a je klid, usíná se mi špatně. (…) Takže se snažím si dávat 

nějaké zvuky, pouštím si hudbu nebo tak. (…) Snažím se bejt co nejvíce unavený, 

dělat toho co nejvíc přes den, abych usnul právě rychlejc. (…) Zkouším pít před 

spánkem uvolňující čaje.“ (Daniel) 

„O víkendech běhám. To se pak spí o dost lépe, když má člověk pohybovou 

aktivitu a usne o dost lépe. (…) Tak asi tři roky zpátky jsem hulil hodně trávu, a to se 

spalo úplně samo (smích), člověk vypnul, ani neví jak. (…) A když jsem přestal, tak 

to bylo těžký. (…) V noci jsem se budil, bylo to takový horší.“ (Jiří) 

5.2.4 Příčiny stresu 

Nejčastější důvod, kvůli kterému se respondenti stresují je škola nebo 

zkouškové období. Týká se to čtyř žen a čtyř mužů. Uvádějí ale, že byli ve stresu 

kvůli tomu, že to bylo jejich první zkouškové období na vysoké škole nebo že se jim 

nakupilo více zkoušek. Někteří zmiňují, že to nebyl žádný velký stres, ale příjemné 

období to nebylo.  

„Řekněme, že v lednu byla zkouška, která mě trošku stresovala, nebo bál jsem 

se jí, protože máme tam jakoby přísnýho profesora, takže to jsem se bál zkoušky 

trochu, takže to bych označil za stresovou situaci.“ (Tadeáš) 
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Další nejčastější důvod stresu respondenti označují vztahové problémy. To se 

týká čtyř mužů a dvou žen. Nejčastěji mluví o problémech s přítelem nebo přítelkyní 

– rozchod nebo dlouhodobé konflikty. Někteří také zmiňují konfliktní vztahy 

v rodině nebo když se sejde celá rodina na svátky jako jsou Vánoce nebo 

Velikonoce.  

„Stres? No, ženský, nebo jedna no. Prostě vztah a pak ta škola, stresík 

z prvního zkouškového.“ (Jiří) 

„A obecně pro mě ty stresové situace jsou, když se sejde celá rodina, jo, což je 

docela hrůza.“ (Karla) 

Dále respondenti zmiňují jednotlivé události jako je změna práce, stěhování, 

úmrtí v rodině, finanční problémy. 

5.2.5 Vliv stresu 

Respondenti nejčastěji uvádějí, že je stres ovlivňuje takovým způsobem, že 

jsou více podráždění, mají větší sklony se hádat a celkově jsou na své okolí 

nepříjemní. Nechtějí s nikým mluvit a chtějí být sami. Také uvádějí, že jsou znuzení 

a nic se jim nechce dělat, i přes to, že jsou pod tlakem a něco by dělat měli.  

„Byl jsem nepříjemnej na všechny. (…) Nevím, někdo něco po mě chce a já 

jsem zbytečně hnusný třeba nebo se mi nikam nechce, nejsem hodnej na ostatní.“ 

(Adam) 

„Absolutně nechci nic dělat, i když vím, že musím. (…) Nejvíc mě ovlivňuje na 

náladě. Jsem podrážděnej na lidi kolem sebe, nemám dobrou náladu žejo.“ (Daniel) 

Dále byl nejčastějším následkem stresu nekvalitní spánek. To zmiňují čtyři 

muži a dvě ženy. Mluví o tom, že jsou celkově více nervózní a úzkostní, více nad 

věcmi přemýšlí a pak mají například problémy s usínáním nebo častým 

probouzením v průběhu noci.  

„Jsem hodně úzkostnější (pauza), mám horší náladu, méně jím, když jsem ve 

stresu. (pauza) A taky právě se asi víc budím.“ (Adéla) 
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„Ovlivňuje mě, že (pauza) se snadněji rozčílím, snadněji se naštvu a když si na 

to vzpomenu třeba před spaním, tak mě to rozhodí a nemůžu usnout. A jsem 

vzteklejší.“ (Pavel) 

Dále jeden muž a čtyři ženy zmiňují psychosomatiku. Když na ně působí 

nějaký stres, více je bolí hlava, mají ekzémy, zažívací potíže nebo jsou celkově více 

nemocní.  

„Promítá se mi to až somaticky, že mám potom bolesti hlavy nebo mě bolí 

žaludek.“ (Adéla) 

Dále respondenti mluví o jednotlivostech: jeden muž a jedna žena ve stresu 

nemohou jíst, naopak jedna žena ve stresu tloustne. Dále zmiňují problémy se 

soustředěním, únavou a pocitem, že se necítí být sami sebou. 

5.2.6 Strategie na zvládání stresu 

Většina respondentů nemá žádné přesné strategie, jak se se stresem lépe 

vyrovnat. Uvádějí jen určitá nastavená mysli – snaží se dané události nepřikládat 

takovou váhu. Zlehčují stresující situace, říkají si, že jsou i důležitější věci, že jsou 

lidé, kteří se mají hůře než oni sami, že na tom nejsou tak špatně, a tak není důvod, 

aby byli ve stresu, aby kvůli tomu byli špatní. Tato taktika se týká třech mužů 

a dvou žen. 

„Moje strategie je to, aby to člověk neřešil, že nic nestojí za to, aby jako se 

z něčeho hroutil.“ (Adam) 

Dále tři muži a čtyři ženy uvádějí, že jim pomáhá, když se věnují něčemu, co 

mají rádi, co jim dělá radost. Zmiňují například procházky přírodou, sport, vaření, 

hudbu, venčení psa, umělecké činnosti, četbu knihy, sledování filmů nebo seriálů 

anebo den volna.  

„Uklidním se hlavně sportem a vařením, to je hlavní. Potom jako další 

individuál, přítelkyně a pes. Pes hlavně (smích).“ (Pavel) 
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Následně respondenti uvádí určité jednotlivosti jako neodkládání věcí – 

nedostat se do samotného stresu a promluvit si o svých problémech s někým, nejlépe 

s blízkou osobou jako je přítel nebo přítelkyně. 
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6 Diskuze 

6.1 Diskuze k získaným výsledkům 

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat kvalitu spánku 

vysokoškolských studentů a zjistit, jaké okolnosti kvalitu jejich spánku ovlivňují. 

Z rozhovorů a spánkových deníků jsem získala 6 témat a 10 subtémat, která jsem 

podrobně rozebrala v předchozí kapitole. Vzhledem k povaze kvalitativního 

výzkumu, jsem od samého začátku výzkumu brala na zřetel, že získaná data nebudu 

moci generalizovat kvůli malému výzkumnému vzorku a jedinečným zkušenostem 

respondentů.  

Na základě získaných dat se nyní pokusím odpovědět na výzkumné otázky, 

které jsem si na začátku výzkumu položila: 

Co ovlivňuje kvalitu spánku u vysokoškolských studentů? 

Respondenti uváděli několik situací, kdy se mění kvalita jejich spánku. Muži 

nejčastěji mluvili o tom, že se mění kvalita jejich spánku, když je druhý den něco 

důležitého čeká. Mají problémy s usínáním, častěji se v noci budí a jejich spánek je 

lehčí. Ráno se pak budí dříve, než musí. Nemohou dospat. Neustále myslí na 

nadcházející událost. Nejčastěji uváděli zkoušky ve škole, či pohovor v práci.  

Poněšický (2008), mluví o tom, že je od mužů očekávaná větší výkonnost 

a průraznost než od žen. Mohlo by to tedy dle mého názoru souviset s tím, že více 

mužů zmiňuje nekvalitní spánek, když druh den musí podat nějaký výkon. Tento 

problém v rozhovorech zmiňovala jen jedna žena. 

Ženy naopak častěji mluvily o tom, že jejich spánek ovlivňují konflikty 

v blízkých vztazích. Nemohou večer usnout, v noci se častěji budí, ráno se budí 

dříve, než musí, a budí se s bolestí hlavy. Nejvíce je ovlivňuje, když se pohádají 

s přítelem nebo když mají konflikty s rodiči. Podle Poněšického (2008) vnitřní život 

ženy utváří mimo jiné vztahovost a s ním spojená emocionalita. Myslím si, že to by 

mohl být důvod, proč spánek ženy častěji negativně ovlivňují vztahové problémy.  



54 

 

Ženy také častěji uváděly, že se mění kvalita jejich spánku v souvislosti se 

školou. Když mají zkouškové období a neustále přemýšlí nad svými povinnostmi, 

nemohou pak usnout, nebo chodí celkově později spát kvůli tomu, že se musí učit. 

Ve zkouškovém období se také častěji budí. Toto se také potvrdilo ze spánkových 

deníků. Ženy i muži ve zkouškovém období chodili spát později, u žen byl tento 

rozdíl výraznější. U obou pohlaví se ve spánkových denících také potvrdilo, že 

v průběhu zkouškového období mají větší problémy s usínáním. Rozdíl však nebyl 

výrazný. 

Existuje souvislost mezi stresem a kvalitou spánku vysokoškolských studentů? 

Muži i ženy nejčastěji uváděli, že je stresuje škola a konflikty v blízkém 

vztahu. Jak jsem již napsala výše, muži nejčastěji uváděli jako příčinu zhoršené 

kvality spánku nějaké nadcházející stresová situace, kde musí předvést nějaký 

výkon. O této okolnosti také mluvili tak, že je pro ně stresující. Ženy naopak 

uváděly jako příčinu nekvalitního spánku nejvíce konflikty ve vztazích. Neuváděly 

ale později, že by je tyto situace stresovaly. Je otázkou, jestli doopravdy za těchto 

okolností nejsou ve stresu nebo zda si tuto okolnost nevybavily při otázce, co je 

stresuje. Muži naopak o vztahových problémech jako o stresové situaci mluvili.  

Mají vysokoškolští studenti nějaké spánkové rituály? 

Jen dva muži a tři ženy v rozhovorech uvedli, že si myslí, že mají kvalitní 

spánek. Proto také většina respondentů v rozhovorech zmiňovala, že mají určité 

zvyklosti před spánkem, aby se jim spalo lépe. Tyto rituály jsou hodně individuální 

a jen v některých se respondenti shodli, vždy ale maximálně dvě osoby bez ohledu 

na pohlaví. Pouštějí si před spánkem hudbu, snaží se přes den co nejvíce unavit, 

provádí před spánkem relaxace, čtou si před spánkem a snaží se nepoužívat telefony 

a jinou elektroniku a upravují si své okolí tak, aby se jim spalo lépe (osvětlení 

a teplota v pokoji). Dále respondenti uváděli pouze jednotlivosti. Mluvili například 

o uklidňujícím čaji před spánkem a koupeli.  
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Jaké jsou strategie u vysokoškolských studentů pro zvládání stresu? 

Jen jedna žena uvedla, že v posledním půl roce nebyla v žádné stresové situaci. 

I přes to nemají studenti žádné určité strategie na zvládání stresu nebo nedělají 

žádnou psychohygienu. Mluvili jen o drobnostech, které jim někdy pomohou. 

Nejčastěji uváděli, že se snaží říkat si, že nějaká situace, ze které jsou ve stresu, není 

tak vážná. Připouštěli ale, že tato taktika se jim příliš nedaří. Jinak studenti na 

uvolnění dělají věci, které mají obyčejně rádi. Chodí do přírody, vaří, malují, 

poslouchají hudbu a podobně.  

6.2 Diskuze k použité metodě a výzkumu 

Vzhledem k tomu, že v kvalitativním výzkumu není prostor pro získání dat od 

většího počtu respondentů, výsledky výzkumu se nedají generalizovat. Výsledky 

výzkumu tak mají platnost jen pro určitou skupinu. Další nevýhodou kvalitativního 

výzkumu je, že výzkumník může respondenty svými reakcemi během rozhovorů 

nevědomky ovlivňovat – způsobem položení otázky, reakcí na odpověď a podobně. 

Je tedy potřeba mít tuto skutečnost na paměti. I přes to k takové situaci mohlo dojít. 

Kvalitativní výzkum byl i přes tyto nevýhody vyhovující metodou. Respondenti 

měli prostor o své kvalitě spánku otevřeně mluvit a zamyslet se nad tím, co jejich 

kvalitu spánku skutečně ovlivňuje. 

Vzhledem k povaze tématu, nemyslím si, že by respondenti měli ostych 

o daném tématu mluvit a za své odpovědi se stydět. Je třeba mít ale na paměti, že je 

i mnoho jiných faktorů, které by mohly ovlivnit nejen odpovědi respondentů, ale 

i samotnou kvalitu jejich spánku. Na kvalitu jejich spánku má jistě vliv i životní styl, 

kterým respondenti žijí. Zvláště se může u skupiny tohoto typu (studenti od 19 do 25 

let) objevit faktor „studentského života“ – pití alkoholu, odkládání spánku z důvodu 

oslav. Tohoto faktoru se ale nedá zbavit ani u širší skupiny lidí, vždy se může 

vyskytnout nějaká událost, která nějakým způsobem ovlivní kvalitu spánku. Je tedy 

třeba brát tuto skutečnost v potaz. Výzkum může být také ovlivněn faktem, že jsou 

respondenti studenti obor psychologie. Mohou tedy umět zacházet se stresem lépe 
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než běžná populace a více si hlídají spánkové návyky. Výsledy výzkumu se tedy 

nedají generalizovat.  

K samotnému sběru dat jsem si zvolila rozhovor pomocí návodu. Měla jsem 

tedy připravený okruh otázek dopředu. Tento typ rozhovoru mi pak dal prostor pro 

upravování otázek podle jednotlivých respondentů a mohla jsem se doptávat i na 

další témata, když bylo potřeba. Prvních několik rozhovorů jsem si zvykala na 

vedení takového rozhovoru a otázky, které bych mohla ještě položit mě napadaly až 

v průběhu rozhovorů. Kvalita prvních rozhovorů tedy nebyla tak vysoká a unikala 

mi některá témata, která jsem v následujících rozhovorech již podchytila. Stejně tak 

mohlo dojít k tomu, že jsem při vedení rozhovoru mohla zapomenout na nějakou 

otázku, která by mohla být pro výzkum důležitá. Velmi důležitý pro mě byl 

zkušební rozhovor, kdy jsem si mohla vyzkoušet, jak pokládat otázky, jak na ně 

respondent reaguje a na jaké otázky bych se dále ještě mohla ptát. 

Jak už jsem uváděla v kapitole 5.6 Hodnocení kvality výzkumu, v druhé části 

rozhovoru, kdy jsem se respondentů ptala, jak je stres ovlivňuje, mohli již být 

ovlivnění otázkami týkajícími se spánku a mohli tak mít tendenci mluvit opět 

o spánku. Respondenti vyplňovali v průběhu ledna spánkový deník. V tomto období 

měli zkouškové období a také týden bez zkoušek. Ve spánkovém deníku je tedy 

vidět, jak respondenti spali v průběhu zkouškového období a mimo něj bez toho, 

aniž by věděli, na co je spánkový deník zaměřený. 

6.3 Diskuze k dalšímu výzkumu 

Myslím si, že tato práce přinesla některé zajímavé poznatky. Například, že 

muži nejčastěji popisují změnu kvality spánku, když následující den musí odvést 

nějaký výkon a ženy, když mají nějaké vztahové problémy se svými partnery nebo 

blízkou rodinou. Bylo by tedy zajímavé se v dalším výzkumu zaměřit na tyto 

skutečnosti.  
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývala kvalitou spánku vysokoškolských studentů 

v souvislosti se stresem.  

V teoretické části jsem nejprve vymezila, co je to spánek, jaké jsou jeho fáze 

a funkce. Dále jsem psala o spánkových poruchách z pohledu Mezinárodní 

klasifikace nemocí – 10. revize. V další kapitole jsem se věnovala stresu, kde jsem 

na stres pohlížela z fyziologického a psychologického pohledu, zaměřila jsem se na 

stresory a probrala, jak souvisí spánek se stresem.  

V praktické části jsem se nejprve věnovala metodologii výzkumu. Zmínila 

jsem otázky výzkumu a psala o výzkumném vzorku. Dále jsem rozebrala strategii 

výzkumu, zhodnotila kvalitu výzkumu a zamyslela se nad etikou výzkumu. 

Výzkum byl zaměřen na vysokoškolské studenty a na kvalitu jejich spánku. 

V rozhovorech podle návodu jsem zjišťovala, jaké mají spánkové návyky, co 

ovlivňuje kvalitu jejich spánku a jaké mají spánkové rituály. Dále jsem zjišťovala, 

jaké situace je přivádí do stresu a jak je stres ovlivňuje. Mapovala jsem také, jaké 

mají studenti strategie na zvládání stresu. 

Následně jsem provedla analýzu dat. Podrobně jsem popsala 6 témat a 10 

podtémat a ke každému přiložila citaci z rozhovorů s respondenty. Některá témata se 

nacházela u více respondentů, jiná byla pouze u jednotlivců, i tak byla pro výzkum 

zajímavá. 

V diskuzi jsem odpovídala na výzkumné otázky, které jsem si na začátku 

výzkumu položila a zmapovala tak kvalitu spánku respondentů a jaké faktory jejich 

spánek ovlivňují. Mým cílem nebylo výsledky generalizovat, chtěla jsem dát 

respondentům prostor, aby mohli do hloubky rozebrat své spánkové návyky 

a spánkové obtíže a aby se mohli svobodně zamyslet nad tím, zda jejich spánek něco 

ovlivňuje. 
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V závěru diskuze jsem také zmínila limity své práce a možné důvody zkreslení 

a ovlivnění výzkumu.  Zamýšlela jsem se také nad možnostmi dalšího výzkumu.  
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I 

PŘÍLOHY 

Příloha A:  Vzor informovaného souhlasu 

 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Informovaný souhlas týkající se bakalářské práce na téma kvality spánku. 

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumný projekt ve 

formě audio nahrávky rozhovoru a psaných poznámek. Vzhledem k citlivosti zkoumané 

problematiky je náležitá pozornost věnována etickým otázkám a zajištění bezpečí 

informantů. V přepisech rozhovorů budou odstraněny identifikující údaje a bude použit 

pseudonym. Po přepsání rozhovorů dojde k autorizaci textu – budete mít možnost 

vyjádřit se k uvedeným údajům a upravit je.  

 

Kateřina Sirotková                                                              Podpis: ……………………… 

 

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím výzkumného 

materiálu. 

 

V ………………………  dne ………………………  Podpis: ……………………… 
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Příloha B: Týdenní spánkové deníky respondentů 

Spánkový deník Adam Zkouškové

Datum 25.I 26.I 27.I 28.I 29.I 30.I 31.I

Čas ulehnutí 0:00 0:10 0:30 23:00 23:30 1:00 0:45

Doba usínání 10 min 5 min 5 min 20 min 15 min 5 min 5 min

Čas probuzení 8:00 7:50 9:00 10:00 9:40 10:30 9:50

Čas vstávání 10:15 11:00 9:30 10:15 10:00 11:00 10:15

Počet probuzení 2x 3x 4x 0x 1x 0x 1x

Pocit při probuzení 3. 2. 1. 2. 2. 2. 2.

Pocit přes den 2. 3. 3. 3. 3. 2. 2.

Mimo zkouškové

Datum 05.II 06.II 07.II 08.II 09.II 10.II 11.II

Čas ulehnutí 0:00 0:15 23:20 22:50 23:25 0:15 0:35

Doba usínání 10 min 5 min 15 min 30 min 15 min 10 min 5 min

Čas probuzení 9:55 9:30 11:00 9:10 9:40 10:40 10:10

Čas vstávání 10:30 10:00 11:30 9:30 10:15 11:00 11:35

Počet probuzení 0x 0x 2x 1x 1x 2x 0x

Pocit při probuzení 1. 2. 3. 2. 1. 2. 1.

Pocit přes den 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2.  

 

Spánkový deník Daniel Zkouškové

Datum 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1.

Čas ulehnutí 1:30 23-00 1:30 0:30 23:00 0:00 0:30

Doba usínání 30 min. 1 hod. 10 min. 10 min. 30 min. 10 min. 15 min.

Čas probuzení 9:00 9:30 8:50 8:30 8:00 8:30 8:15

Čas vstávání 9:30 9:30 9:00 8:30 8:10 8:40 8:45

Počet probuzení 2 3 3 2 0 3 1

Pocit při probuzení 3 4 3 3 3 3 4

Pocit přes den 2 2 1 1 1 2 3

Mimo zkouškové

Datum 28.1. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2.

Čas ulehnutí 22:00 23:30 1:20 23:30 23:00 0:00 22:00

Doba usínání 1 h. 20 min. 10 min. 30 min. 1 h. 10 min. 10 min.

Čas probuzení 8:00 7:30 8:30 7:45 7:00 8:50 8:00

Čas vstávání 8:10 7:30 8:40 8:00 7:25 9:15 8:20

Počet probuzení 2 4 2 1 0 2 0

Pocit při probuzení 3 3 3 3 5 4 2

Pocit přes den 2 2 2 1 2 1 2  
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Spánkový deník Jiří Zkouškové

Datum 29.I 30.I 31.I 01.II 02.II 03.II 04.II

Čas ulehnutí 3:00 x 15:00 14:00 5:00 22:00 24:00:00

Doba usínání 1 hod x 10 min 10 min 10 min 10 min 30 min

Čas probuzení 13:00 x 21:00 22:00 12:00 11:00 8:00

Čas vstávání 30 min x 10 min 10 min 1 hod 30 min 10 min

Počet probuzení 0. x 0. 3x 4x 2x 3x

Pocit při probuzení 2. x 2. 4. 4. 1. 3.

Pocit přes den 1. 2. 2 3. 3. 1. 4.

Poznámka zkouška zkouška

Mimo zkouškové

Datum 12.II 13.II 14.II 15.II 16.II 17.II 18.II

Čas ulehnutí 1:00 24:00:00 0:00 1:00 24:00:00 22:00 23:00

Doba usínání 1 hod 30 min 30 min 30 min 1 hod 20 min 30 min

Čas probuzení 9:00 12:00 7:00 8:00 5:00 12:00 8:00

Čas vstávání 20 min 30 min 10 min 10 min 1 hod 20 min 20 min

Počet probuzení 2x 3x 3x 2x 4x 2x 0x

Pocit při probuzení 3. 2. 4. 4. 4. 2. 1.

Pocit přes den 2. 1. 5. 2. 1. 2. 1.  

 

 

Spánkový deník Pavel Zkouškové

Datum 16.I 17.I 18.I 19.I 20.I 21.I 22.I

Čas ulehnutí 1:15 2:15 1:45 0:30 1:00 3:00 1:00

Doba usínání

Čas probuzení 9:30 9:35 7:10 10:00 9:35 11:00 9:30

Čas vstávání 9:30 10:00 7:10 11:00 10:30 11:00 10:00

Počet probuzení 1. 4. 4.

Pocit při probuzení 2. 2. 2.. 1. 4. 2. 2.

Pocit přes den 3. 2. 2.. 2. 2 2 2.

Poznámka noční můra noční můra noční můra

Mimo zkouškové

Datum 12.II 13.II 14.II 15.II 16.II 17.II 18.II

Čas ulehnutí 2:30 3:30 3:30 2:15 1:00 1:00 0:00

Doba usínání

Čas probuzení 8:00 9:00 9:00 9:30 9:30 12:30 8:00

Čas vstávání 8:00 10:00 9:20 10:00 9:30 12:30 8:30

Počet probuzení 4.

Pocit při probuzení 3. 4. 3. 3. 2. 4. 2.

Pocit přes den 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2.  
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Spánkový deník Tadeáš Zkouškové

Datum 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1.

Čas ulehnutí 0:28 0:36 0:14 0:45 23:20 0:34 23:47

Doba usínání 40m 30m 1h 20m 40m 30m 1h

Čas probuzení 9:26 10:14 9:08 10:32 9:13 9:28 8:58

Čas vstávání 9:30 10:20 9:23 10:35 9:20 9:32 9:05

Počet probuzení 0 0 0 0 0 0 0

Pocit při probuzení 2 3 3 1 2 1 3

Pocit přes den 2 2 2 1 2 2 2

Mimo zkouškové

Datum 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2.

Čas ulehnutí 2:04 22:43 23:10 22:35 23:10 22:40 23:15

Doba usínání 20m 15m 20m 20m 30m 15m 30m

Čas probuzení 9:50 9:00 7:15 6:30 6:30 6:30 9:00

Čas vstávání 10:10 9:00 7:20 6:30 6:30 6:30 9:00

Počet probuzení 0 0 0 0 0 0 0

Pocit při probuzení 2 3 2 3 3 2 2

Pocit přes den 2 3 1 1 1 1 2
 

 

 

Spánkový deník Teodor Zkouškové

Datum 23.I 24.I 25.I 26.I 27.I 28.I 29.I

Čas ulehnutí 21:50 22:00 22:00 22:15 22:30 22:10 22:00

Doba usínání

Čas probuzení 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00

Čas vstávání

Počet probuzení

Pocit při probuzení 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Pocit přes den 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2.

Mimo zkouškové

Datum 05.II 06.II 07.II 08.II 09.II 10.II 11.II

Čas ulehnutí 22:30 22:45 22:15 22:00 22:00 22:30 22:30

Doba usínání

Čas probuzení 8:00 8:30 9:00 9:20 8:30 8:45 8:20

Čas vstávání

Počet probuzení

Pocit při probuzení 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

Pocit přes den 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1.  
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Spánkový deník Adéla Zkouškové

Datum 15.I 16.I 17.I 18.I 19.I 20.I 21.I

Čas ulehnutí 0:00 0:30 0:30 1:15 0:45 1:00 0:45

Doba usínání 30 min 20 min 20 min 20 min 30 min 15 min 30 min

Čas probuzení 7:30 7:50 7:30 8:00 7:30 8:00 7:00

Čas vstávání 7:45 8:00 8:00 8:00 7:45 8:00 7:30

Počet probuzení 4x 3x 4x 3x 3x 4x 4x

Pocit při probuzení 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2.

Pocit přes den 2. 3. 3. 3. 2. 2. 2.

Mimo zkouškové

Datum 29.I 30.I 31.I 01.II 02.II 03.II 04.II

Čas ulehnutí 0:00 23:45 23:00 0:15 23:50 0:15 23:30

Doba usínání 10 min 5 min 10 min 15 min 10 min

Čas probuzení 8:30 8:00 7:30 8:00 8:00 8:30 8:00

Čas vstávání 9:00 8:30 8:00 8:30 8:15 9:00 8:00

Počet probuzení 2x 1x 2x 1x 1x 2x

Pocit při probuzení 2. 2. 2. 2. 1. 2. 1.

Pocit přes den 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1.  

 

 

Spánkový deník Daniela Zkouškové

Datum 15.I 16.I 17.I 18.I 19.I 20.I 21.I

Čas ulehnutí 23:30 0:00 1:00 1:35 4:00 4:00 1:45

Doba usínání 45 min 60 min 15 min 20 min

Čas probuzení 8:00 6:30 7:00 9:35 11:30 7:00 12:00

Čas vstávání 8:15 6:35 7:20 8:00

Počet probuzení 2x 1x 1x

Pocit při probuzení 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3.

Pocit přes den 2 2. 2. 2. 3. 1. 3.

Mimo zkouškové

Datum 10.II 11.II 12.II 13.II 14.II 15.II 16.II

Čas ulehnutí 6:15 6:50 6:00 23:50 21:40 2:40 3:00

Doba usínání 45 min 60 min 90 min

Čas probuzení 13:00 13:30 14:30 6:40 9:10 6:55 11:20

Čas vstávání 10:00

Počet probuzení

Pocit při probuzení 3. 3 4. 4 3 3 3

Pocit přes den 3. 2 3 4 2 3 3  
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Spánkový deník Dita Zkouškové

Datum 22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1.

Čas ulehnutí 0:05 22:15 23:20 23:20 23:35 23:48 0:25

Doba usínání 0 0 0 0 0 0 0

Čas probuzení 5:55 9:05 7:10 8:40 9:40 8:57 8:50

Čas vstávání 6:00 9:18 7:20 8:40 9:45 9:15 8:58

Počet probuzení 3x 2x 1x 1x 0x 0x 1x

Pocit při probuzení 3. 2. 1. 2. 2. 2. 2.

Pocit přes den 3. 2. 1. 1. 3. 3. 2.

Mimo zkouškové

Datum 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2.

Čas ulehnutí 23:05 23:40 23:10 22:00 22:50 22:20 23:00

Doba usínání 0 0 0 0 0 0 0:00

Čas probuzení 7:00 8:30 6:00 7:20 5:55 8:30 7:10

Čas vstávání 7:25 8:35 6:40 7:35 6:20 8:30 7:20

Počet probuzení 1x 2x 5x 1x 2x 1x 1x

Pocit při probuzení 1. 2. 3. 2. 2. 2. 1.

Pocit přes den 1. 2. 2. 3. 3. 2. 2.  

 

 

Spánkový deník Karla Zkouškové

Datum 16.I 17.I 18.I 19.I 20.I 21.I 22.I

Čas ulehnutí 23:45 0:45 23:00 23:00 0:30 23:15 23:10

Doba usínání 20 min 30 min 20 min 10 min 5 min 10 min 15 min

Čas probuzení 7:00 6:30 7:00 7:15 7:00 7:00 6:00

Čas vstávání 9:00 7:00 8:00 8:30 9:30 9:10 7:00

Počet probuzení 5x 3x 2x 2x 2x 1x 2x

Pocit při probuzení 3. 4. 2. 2. 3. 2. 3.

Pocit přes den 3. 3. 3. 2. 2. 3. 4.

Poznámky zkouška zkouška

Mimo zkouškové

Datum 29.I 30.I 31.I 01.II 02.II 03.II 04.II

Čas ulehnutí 22:00 23:15 23:20 22:50 23:00 23:30 23:45

Doba usínání 5 min 10 min 5 min 5 min 5 min

Čas probuzení 7:00 7:30 8:00 7:00 7:15 7:00 8:00

Čas vstávání 7:30 8:00 8:00 8:00 8:00 7:30 8:30

Počet probuzení 3x 2x 2x 1x 3x 2x 1x

Pocit při probuzení 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Pocit přes den 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.  
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Spánkový deník Tamara Zkouškové

Datum 17.I 18.I 19.I 20.I 21.I 22.I 23.I

Čas ulehnutí 0:00 1:00 1:00 2:00 0:00 0:00 23:00

Doba usínání 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 5 min

Čas probuzení 6:45 9:00 9:30 7:00 7:00 9:00 7:30

Čas vstávání 7:00 9:15 9:45 7:15 7:15 9:30 7:35

Počet probuzení 2x

Pocit při probuzení 3. 2. 1. 5. 1. 5. 3.

Pocit přes den 3. 1. 2. 3. 1. 3. 2.

Poznámka zkouška zkouška zkouška

Mimo zkouškové

Datum 04.II 05.II 06.II 07.II 08.II 09.II 10.II

Čas ulehnutí 22:00 22:30 23:00 23:00 0:00 0:15 23:00

Doba usínání 30 min 15 min 15 min 15 min 30 min 15 min 30 min

Čas probuzení 7:00 8:00 8:30 8:30 9:00 8:30 8:00

Čas vstávání 7:15 8:15 8:30 8:30 9:15 8:30 8:30

Počet probuzení

Pocit při probuzení 3. 3. 2. 3. 3. 3. 2.

Pocit přes den 2. 3. 2. 3. 3. 2. 2.  

 

 

Spánkový deník Václava Zkouškové

Datum 15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1.

Čas ulehnutí 1:05 1:05 23:05 0:20 23:20 0:10 4:00

Doba usínání 10 min

Čas probuzení 8:45 7:40 5:30 6:35 10:00 10:50 8:10

Čas vstávání 8:15 8:00 6:30

Počet probuzení 0x 2x 5x 2x 2x 0x 0x

Pocit při probuzení 4 2 1 2 1 2 4

Pocit přes den 2 1 2 2 1 1 3

Poznámka zkouška zkouška zkouška

Mimo zkouškové

Datum 22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1.

Čas ulehnutí 23:25 0:20 23:45 0:10 23:10 23:55 23:00

Doba usínání

Čas probuzení 7:20 8:00 7:00 7:00 7:20 11:20 10:10

Čas vstávání

Počet probuzení 1x 1 1x 2x 0x 1x 0x

Pocit při probuzení 3 1 1 1 2 1 1.

Pocit přes den 3 1 1 1 1 1 2.  
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Příloha C: Přepisy rozhovorů 

ADAM 

Na úvod se tě zeptám na nějaké osobní údaje. Kolik ti je let? 23 

Co děláš? Studuju vysokou školu. 

A jakej ročník? Po druhý první. 

Po druhý první, hm. Kde žiješ? V městečku, malým. 

To je co? Na vesnici v Mukařově. 

Takže kousek od Prahy? Kousek od Prahy. 

A to žiješ s rodičema? Ještě s rodičema. 

Přespáváš třeba i někde jinde nebo jenom tam? Teďka už ne, dřív jsem přespával 

ještě během zkouškovýho hlavně na koleji, a to bylo minulej rok a teďka už občas 

přespím u Týny. To bych si neměl říkat, co? (smích) 

Ne v pohodě. Měl si za poslední půl roku nějaké vážnější nemoce nebo úrazy? Ani 

jeden, ani nemocný jsem nebyl, jenom pár dní. 

Tak jo, to je všechno. Teď se zaměříme na tvoje spánkový návyky, takže mi řekni, 

jak spíš, obecně? Já většinou usnu a pak se zase vzbudím, (smích) tím myslím, že dost 

často se mi ani nic nezdá, prostě jenom usnu, jelikož chodím spát pozdějc než asi 

všichni ostatní, tak se mi nic nezdá, protože jsem unavený. 

Ještě něco bys řek, takhle sám od sebe? Myslím, že vstává se mi těžce a pozdě. 

Většinou zaspím, když mám někam vstávat brzo. 

Takže v kolik chodíš spát hodin? Průměrně kolem tý půlnoci. 

A spíš jak dlouho? Když nemusím nikam vstávat tak do těch 10 asi nejčastěji, pak ale 

vstávám třeba až půl hodiny potom nebo když mi někdo vzbudí v 9 tak z postele vylezu 

až v 10. Takhle různě. 
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A když musíš vstávat, tak většinou je to v kolik hodin? Záleží, když jedu do školy, 

tak nejpozdějc musím vstávat v 6.30 a když jedu do práce tak v 5,30. Jinak, no takhle. 

Většinou by sem chtěl vstávat tak hodinu předtím než mi jede autobus, ale s postele 

když se zvednu, tak mám čas akorát na to se vysprchovat a jít na autobus, takže asi tak 

všechno, na tohle. 

Jak se ti usíná? Bez problémů, hned většinou. No někdy se stane, že se převaluju 

dlouho, že nemůžu zabrat, ale do tý čtvrt hodiny usnu vždycky. 

A se vstáváním máš teda problém? Jo, ale to protože chodím spát pozdě. 

A vstáváš na budíka? Hm, (pauza) do školy a do práce ano, když nic nepotřebuji tak 

vstávám v těch deset sám od sebe, většinou. 

A na toho budíka se ti vstává jak? Na budíka, se mi nevím, jak se mi vstává, protože 

já si nikdy nepamatuju, že by mi zvonil, jelikož se, já ho vypnu, teda takhle slyším až 

toho posledního, že jich mám nastavených třeba deset a slyším až ten poslední, takže ty 

ostatní předtím vypínám automaticky i když musím vstát a jít k němu přes pokoj, tak si 

uvědomím, až ten poslední no a vstává  se mi blbě. 

Dobře, jakou máš hloubku spánku? Hloubku spánku? 

Jestli tě snadno něco probudí nebo naopak vůbec nic? Vůbec nic. Teda teďka jsem 

zjistil, že jak mám přítelkyni, tak občas spíme spolu, tak že se třeba otočí a já se na to 

vzbudím, ale jinak žádnej hluk mě nevzbudí, vůbec. Spíš mě vzbudí to, když do mě 

někdo nějak strčí nebo kopne. 

A budíš se v noci? Moc ne, 1-2x, ale to bylo při zkouškovém, teďka už moc ne, teďka 

už je mi to nějak jedno, tak už se nebudím. 

Jak si na tom s aktivitou během dne, jestli býváš unavený nebo ne? Nebývám 

unavený, ani k tomu večeru nejsem pak unavený, proto asi pak chodím spát pozdě, mám 

přebytek energie nebo nevím. (pauza) Ale nic se mi nechce, ale to je, protože jsem línej. 

Dobře. Tak jo, napadá tě ještě něco k těm spánkovejm návykům, na co jsem se 

třeba nezeptala? Hm, nevím, nenapadá mě nic, jako něco speciálního, co bych ještě 

řekl. 
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Tak jo, tak se přesuneme dál a ráda bych se tě zeptala, jak si myslíš, že vypadá 

kvalitní spánek a jestli ty kvalitní spánek máš? No, (pauza) nevím. Já si kvalitní a 

zároveň ideální spánek představuju tak, že člověk se vzbudí a má to vypadat jako v těch 

reklamách na matrace, (smích) že se vzbudí vysmátej a takhle a ne, že se člověk vzbudí 

a třeba první hodinu na něj nikdo nesmí promluvit, protože je protivnej. (pauza) A 

myslím, že většinou jsem hodnej už od rána a minimálně tu půl hodinu musej být 

všichni zticha. Nevím, jestli jsem ti odpověděl na tu otázku nebo úplně ne. 

Jo jo, tak jestli si myslíš, že máš kvalitní spánek? Napůl. (smích) 

A mění se nějak ta kvalita toho spánku? No právě to je to, proč je to napůl, jednou se 

vyspím úplně super a pak třeba zase, ne. 

A víš, čím to je? Nevím to, to může být a nemyslím si, že na to má vliv to, v jaké 

náladě jdu spát nebo jak dlouho spím nebo jednou jsem spal šest hodin třeba a vyspal 

jsem se úplně nádherně a pak jsem spal zase šest hodin a nevyspal jsem se vůbec, a 

přitom byly ty nálady večer úplně stejný, když jsem šel spát. Tak nevím, čím to může 

být. 

Ani třeba během roku se nemění ta kvalita? Hmm. Tohle se mi střídá pořád, takhle 

to, co mám tenhle spánek, tyhle dva asi jenom. I když poslední dobou je to spíš, že jsem 

protivnej, ale to nevím proč, možná, že toho mám hodně teďka? 

Dobře, ty si zmiňoval na začátku, když jsme řešili ty návyky, že se ti někdy usíná 

hůř, víš, za jakých situací to je? Noo. Nemůžu třeba usnout, když na druhej den mám 

něco důležitýho, když třeba den před zkouškou jsem nemohl zaspat, když to byl první 

termín, nevěděl jsem, jak ta zkouška bude vypadat a takhle, nebo třeba když jdu na 

pohovor tak nemůžu spát vůbec. Tak to usínám třeba dvě hodiny. 

A pak jsi zmiňoval, že během zkouškovýho ses třeba probouzel v noci častějc, 

můžeš to nějak rozvést? To bylo, nevím, jak bych to rozved? Prostě jsem se vzbudil. 

Koukal jsem co se děje, kde jsem, pak jsem zase usnul, nevím možná to bylo stresem a 

většinou to bylo s tím spojený když jsem nemohl usnout. Jako před tou zkouškou třeba, 

že jsem spal nevím, řeknu od 1-6 hod. a to jsem se vzbudil 3-4x, nevím proč to tak 
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může být, ale nenapadá mě nic. Odpověděl jsem ti na to, protože se vždycky 

rozmluvím. 

Odpověděl, v pohodě. Děláš něco proto, aby se ti spalo líp? No takhle, aby se mi 

spalo líp, mě se v celku spí dobře, já jsem ani nepřemýšlel nad tím, že bych něco měnil. 

A třeba v souvislosti s tím, jak si říkal, že když tě druhý den něco čeká, že se ti hůř 

usíná, tak jestli když to víš, že to tak máš, jestli večer něco děláš proto, aby se ti 

uslo líp? Zkoušel jsem jít spát třeba brzo nebo si udělat nějakej ten uklidňující čaj, nebo 

něco takového anebo i ty bylinky co pomáhaj usnout, jako kdybych si nic nedal. (smích) 

Vůbec nic. To jsem usnul až pak když už jsem byl hodně unavený. Třeba v tu jednu. 

Tak jo, napadá tě ještě něco celkově k tý kvalitě spánku, a to, jestli kvalitu spánku 

něco ovlivňuje? No určitě, třeba když se někdo přejí nebo sní něco špatnýho, tak se asi 

moc nevyspí. 

A ty to tak máš? Ne, já strávím všechno v pohodě, bez problémů, většinou. (pauza) A 

jinak pak asi když je v cizím prostředí, když spí někde kde, nebyl zvyklý nebo třeba já 

jsem ze zdravotních důvodů musel usínat na břiše a na to jsem zvyklý nebyl a to jsem 

taky nemohl usnout, furt mě to nutilo otočit se na záda. Nevím, ale to jsou všechno 

takové dočasné věci, ale něco trvalejšího, to asi. 

Klidně i dočasné věci můžeš zmínit, jestli tě něco napadne. To jsem říkal teďka. 

A něco jinýho? Už ne, ale dlouhodobý, trvalý to opravdu nevím, to mě nenapadne nic, 

asi. (pauza) Nevím, možná když má člověk nějaký problémy, životní asi, taky se mu asi 

nebude spát dobře. 

„Nebude se mu spát dobře“ a když to vztáhneš na sebe? Já jsem flegmatik, takže mě 

jsou nějaký problémy jedno, v podstatě, takže mě se spí dobře. 

Tak jo, dobře.  Tak přejdeme k poslední části rozhovoru a ta bude o zvládání 

stresu. Tak mě zajímá, jestli si třeba v posledním půl roce nebo roce měl nějaký 

větší stresový období nebo si byl v nějaký stresový situaci? To asi ani ne, spíš jenom 

co se týkalo rozhodu, takhle. Jinak asi žádný stresový situace, já v podstatě ani nevím 

co stres je. Já jsem jenom občas nervózní. (pauza) To asi ti moc neodpovím teďka. 
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Když si říkal, že třeba kolem rozchodu, to bylo nějaký víc stresový období, tak víš, 

co ten stres s tebou dělá, jak tě ovlivňuje? Byl jsem nepříjemnej na všechny. 

Můžeš to víc rozvést? (smích) Nevím, někdo něco po mě chce a já jsem zbytečně 

hnusný třeba nebo se mi nikam nechce, nejsem hodnej na ostatní, což jsem neustále, 

většinou teda. Já jsem hrozně jednoduchej člověk, jak teďka zjišťuju, (smích) nevím. 

A v jiných oblastech si myslíš, že tě neovlivňuje víc třeba? Ne, jelikož se nepotřebuji 

ani nějak extra pořádně učit, tak soustředění mě to asi nijak neovlivňuje, u koníčků to už 

vůbec ne, protože na to nemyslím. (pauza) Asi mě neovlivňuje nijak. 

A potřebuješ nějaký strategie pro zvládání stresu? Strategie určitě nepotřebuju. 

Takže žádný nemáš, tím pádem? Nemám žádný. 

Dobře. Já teda. Moje strategie je to, aby to člověk neřešil, že nic nestojí za to, aby jako 

se z něčeho hroutil, to je asi jediný. 

Takže nějakou psychohygienu asi neděláš, nemáš? Vůbec. 

Tak jo, napadá tě ještě něco k tomu zvládání stresu? Popravdě ani ne. (pauza) 

Nevím, já nedokážu si to teďka nějak představit. (pauza) Zvládání stresu, (pauza) někdo 

bere uklidňující prášky třeba, souvisí to s tím? 

Asi jo, ale já se ptám jako na tebe? No já vím, já ne. Já nic neberu. (smích) Nevím asi 

už ne. (pauza) Já, jak zvládám stres – je mi to jedno, to je opravdu všechno. Nic mě 

nenapadá, tím že budeš potichu ze mě už nic nedostaneš. (smích) 

Tak jo, tak to je všechno tím pádem, jenom na závěr se zeptám, jestli tě něco 

napadá k celýmu tomu rozhovoru, řešili jsme tvoje spánkový návyky, kvalitu 

spánku a jestli něco ovlivňuje kvalitu spánku, a to zvládání stresu? Jako že bych 

dodal ještě něco k tomu?  

Jestli sis na něco třeba vzpomněl v průběhu toho rozhovoru? Ne, já jsem se ti 

vždycky snažil říct, vždycky jsem se ti celou dobu snažil říct všechno, co mě napadá, co 

si myslím, ale myslím že to je opravdu všechno. (smích) Tak moc díky. 
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DANIEL 

Na úvod bych se tě zeptala na tvoje osobní údaje. Věk? 21. 

Studuješ tady na škole? Ano. 

 A pracuješ ještě k tomu? Chodím na brigádu, teda jak se to dá, podle toho jak stíhám, 

jako číšník v hotelu, je to spíš ranní brigáda, teda (smích), je to ranní brigáda. Občas 

teda jako i odpoledne, to je přes týden a to já moc nestíhám kvůli škole, protože je to 

náročné, takže občas o víkendu no. 

Kde žiješ? V Buštěhradě u Kladna s rodinou s rodičema. 

Takže tam dojíždíš? Dojíždím no. Bohužel (smích). 

Měl jsi v posledním půl roce nějaké nemoci, úraz? Byl jsem na operaci s kolenem 

v prosinci, ale úraz to už má dýl to už mám od června. Noo pak jsem byl tak před půl 

rokem jsem měl zvláštní kašel, který trval 2-3 měsíce, že jsem tak blbě kašlal no, to je 

asi tak všechno. No teď jak je chřipková sezona, tak tu jsem taky prodělal, za poslední 

měsíc jsem byl 2x nemocnej (smích), ale vždycky jsem se vyléčil no. 

Tak se přesuneme k první části, která bude o tvých spánkových návycích. Jak 

obecně spíš? Jo tak já spánek miluju (smích), já potřebuji spát jako aspoň těch 7 hodin, 

minimálně, protože pak jsem nevrlej hlavně po ránu. Ale když spím míň, tak jednou za 

čas se to dá, třeba jednou tejdně, tak je to v pohodě. Co se týče spánku tak občas mám 

hodně tvrdej spánek, že mě jen tak nic neprobudí, pak mám takovej lehčí a to záleží, 

nevím na čem (smích) ale hrozně záleží no. Aaa (pauza) Mám tvrdé probuzení, není mi 

úplně nejlépe i když spím dlouho tak je mi ráno hodně divně, ale to si myslím, že mám 

přes zimní měsíce, jak nebylo slunce a byla zima, takže to nejspíše bylo tím. Co ještě 

bych řekl. Noo nevim ani. 

Říkal jsi, že spíš alespoň 7 hodin? Ano snažím se když to jde, když mám nějakou 

práci, třeba když ráno vstávám na brigádu tak vstávám po pátý hodině v půl šestý, nějak 

tak no a abych šel spát v 10 žejo, to nejde, tak občas spím teda míň a třeba se to dá 

dospat přes den, když je čas, což také moc není no (smích) aaaa (pauza) těch 7 hodin 

aspoň minimálně většinou no.  

Obvykle chodíš spát v kolik? To taky záleží. Podle práce, nebo jestli mám něco do 

školy, nebo nějaké práce doma, záleží to na tom kdy přijedu domů, občas po tréninku 

chodíme na pivo, tak to se protáhne do jedenácti, tak řekl bych kolem jedenáctý 

dvanáctý, občas později nebo dříve. Ale 23-24 hodina je nejšťastnější průměr. 

Máš problémy s usínáním? Noooo. Měl jsem, protože mi hodně dlouho trvalo usnout, 

ale vyřešilo se to (pauza) no ono se to moc vyřešit nedá, nejhorší je, když usínám a je 

klid a já myslím na to, abych usnul což neusnu žejo, (smích) to se mi stává pořád, takže 

se snažím si dávat nějaké aspoň zvuky, pouštím si hudbu nebo tak, u toho usínám líp, 

protože nemyslím na to,že nemůžu usnout, ale myslím na tu muziku co mi to připomíná, 

tak u toho usnu líp daleko než když bych měl klid. Takže už to trvá míň, že  to pak usnu 

během pár minut. Snažím se bejt co nejvíce unavený, dělat toho co nejvíc přes den, 

abych usnul právě rychlejc. 
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A vstávání? To mám problémy, nemám rád prostě (pauza) třeba když mám brigádu 

nebo nějakou zkoušku, tak to nemám rád, když mám nastaveného budíka na těch 5,30 

tak se třeba probudím ve 3 hod. a říkám si jé, ještě 2 hodiny, tak to je nepříjemný, to je 

tak jediný. Přes ty zimní měsíce jsem měl období, že se mi nevstávalo úplně nejlépe, ale 

už se to lepší, musím uznat, že jak je slunce a začíná jaro, tak je to lepší, tak to bylo asi 

tou zimou spíš. Ale jinak v pohodě. Občas když se probudím tak v posteli občas 

poležím, jenom chvilku, záleží jak moc a kam spěchám. 

Říkal jsi, že se ti mění hloubka spánku, víš v jaké závislosti? Nevím, (pauza) ale spíš 

mám asi lehčí spaní, když mi přijde třeba nějaká zpráva, když mi někdo napíše na FB 

tak to mě třeba neprobudí, protože na mobilu mám určený jen vibrace, tak mi to jen 

jednou zabrní, ale když mi přijde sms tam už mám dvě vibrace a to mě třeba probudí, 

takže já nevím. (smích) Řekl bych, že lehčí, občas tvrdší, ale to musím být hodně 

unavený, to už mě pak skoro nic neprobudí. Skoro. (smích) 

Budíš se v noci častěji, než by si chtěl? To taky asi záleží no. Mám noci, kdy se 

neprobudím ani jednou a pak noci kdy se budím docela často, ale když se probouzím 

často, tak to je právě když mě ráno čeká něco na co se netěším. To bych řekl, že je to 

tím. Ale já když se probudím 1-2x za noc tak mi to jako ani nějak moc nevadí, to jako já 

hned usnu, stane se, že taky hned neusnu a jsem vzhůru 1-2 hodiny, ale je to výjimečně, 

spíš usnu hned. 

Aktivita během dne, jestli tě to ovlivňuje, jestli si unavený nebo ráno vstaneš a si 

plný života? Tak plný života nejsem, (smích) to jenom když se na něco těším. Nějaká 

aktivita, to je těžký, protože většinu času jsem ve škole, občas je něco uspávající 

(smích) což mi moc nepomáhá, ale pak jsou aktivity, které mě nabudí. T5eba tréninky, 

sporty, nebo když jsem s přáteli tak to je povzbuzující, tam fakt neusínám. (smích). 

Jinak mě nic moc nenapadá. Ve škole se snažím být co nejvíce aktivní, ale ne vždy to 

jde. To je asi všechno.  

Napadá tě ještě něco dalšího ke spánkovým návykům? Myslím, že ani ne. To je 

všechno, doufám. (smích) 

Co si představuješ pod pojmem kvalitní spánek a jestli si myslíš, že ty kvalitní 

spánek máš? Kvalitní spánek by měl být takovej, aby se ráno člověk probudil a měl 

energii a řek si, že se vyspal dobře (smích) i kdyby spal třeba jenom hodinu, aby byl 

odpočatej a měl energii do dalšího dne. Myslím si, že by to bylo hodně dobrý, protože 

by nestrávil několik hodin spánkem, protože prospí třetinu toho dne, tak to je docela 

dost. Aby byl odpočatej a plnej tý energie. Já kvalitní spánek mám jak kdy. Teď je to 

pro mě těžký říct, jak říkám no, ty rána jsem měl přes zimu docela těžká. Kdybychom se 

o tom bavili třeba v létě, tak  bych asi mluvil jinak, ale teď kvalitní spánek moc nemám 

no (smích) ale myslím si , že v létě budu, protože v létě jak chodím na brigádu, protože 

teď jsem tam moc nebyl, bylo zkouškové a byl jsem po operaci a nemohl jsem moc 

chodit, začínal jsem tam v září a chodil jsem tam každý den a vstával jsem kolem 5,30 a 

v pohodě, byl jsem zvyklej, nedělalo mi to problém, vstával jsem docela i rád a byl jsem 

vyspalej i když jsem spal 4-5 hodin, ale teď jak jsem vstával na brigádu tak jsem se 

proklínal, že jsem si to vůbec dával, byl jsem úplně vyčerpanej, nechtělo se mi nic, 
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venku mi byla zima když jsem čekal na autobus nebo na cokoli, takže to má hodně 

společného i  s tím ročním obdobím. 

Tak že přes zimu spíš hůř? Jo, ale myslím si že dřív jsem to měl naopak, že jak se 

mění ten čas, tak i to bylo takový, že jsem třeba poznal, že spím místo 7 a ne do 8, ale 

teď moc ne. Teď jsem to měl takový řekl bych blbý no. 

Co myslíš, že ještě ovlivňuje kvalitu tvého spánku? (pauza) To nevím, kdybych to 

věděl tak bych byl docela rád, (smích) je možný, že třeba matrace nebo něco takovýho 

může, ale to nevím, nevyzkoušel jsem jinou tak nevím. Takový jako no (pauza) může 

nemusí. Myslím si, že teď za to nejvíce může zima a tma, že na to trpím. 

Nic dalšího tě nenapadá, jako obecně? Jako životospráva třeba? 

Třeba. Ale já ti nechci nic vnucovat, jestli tě už nic nenapadá, tak nemusí. Nic mě 

nenapadá. (pauza) asi nee. 

Děláš něco proto, aby se ti lépe spalo? Jo no. Snažím, teda doufám (smích) Zkouším 

pít před spánkem uvolňující čaje. Já nevím, jak se jmenunou. 

Meduňka třeba. No meduňka. Ale tu už bohužel nemám, musím koupit (smích), tak to 

se snažím no. A pak ještě být víc uvolněnější, když jdu spát. Přes zkouškový to bylo 

blbý, protože mě pořád něco tlačilo, a přes zimu má člověk horší náladu, jak není světlo, 

je to znát. Snažil jsem se brát, no to není moc se spánkem ale tak vitamín D na energii, 

doporučil mi to lékař před operací, že to mám hrozně nízký. Tak abych měl i tu energii 

přes ten den. (pauza) Asi to lehce pomohlo. A co ještě se snažím dělat no. Spát asi co 

nejdýl. Sice mě to na jednu stranu štve, že přicházím o nějaký čas, ale zase když pak 

nemám energii a jsem unavenej tak z toho dne taký moc nemám. Jsem nepozornej a 

línej. 

Když jsi říkal, že o zkouškovém jsi to měl těžší a že tě něco tlačilo, jak si to myslel? 

Spíš kvůli tomu, že když jdu spát tak se snažím myslet na něco co mě těší co mě 

uvolňuje, tak to se snažim, ale pak samozřejmě mám takový období když mě něco tlačí, 

nějaký termín třeba, kdy musím něco odevzdat, nebo do termínu se něco naučit, nebo že 

jsem neudělal něco co jsem měl. A na to pak začnu myslet před spánkem a je mi pak tak 

jako no jak bych to řekl, no necítím se dobře a pak problém je, že přes noc, kdy na to 

myslím před spánkem, tak se mi pak o tom zdá nebo se probudím a je mi furt nevím no 

divně, (smích) ale to nemám často. Přes zkouškové to asi tak bylo, protože tam se toho 

dělo více než jenom to zkouškové tak to bylo asi tím. 

A dělo víc, než jen zkouškové, co to znamená? Měl jsem osobní trable, ale to bych 

moc nerozebíral. Jako no. Bylo to náročné, takže proto se mi asi spalo hůř. Nebo proto 

zmiňuji to zkouškový no. Asi.  

Myslíš, že spánek ovlivnily nějaké osobní problémy spíš než zkouškové, nebo že se 

to naakumulovalo a bylo toho moc? Spíš obojí, když budu brát jenom to zkouškový, 

potom samozřejmě i brigáda na začátku prosince to se mi také nechtělo vstávat, bylo to 

brzy. Přes zkouškové to bylo horší, jeden večer jsem šel spát třeba v 23 hod ale usnul 

jsem až ve 4 ráno, protože to nešlo, asi se to dalo dohromady to zkouškové a ten osobní 

problém nebo to co se stalo a úplně ten spánek nebyl dobrý. Naštěstí zkouškové už je za 
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mnou, a i ten problém se vyřešil, takže bych řekl, že ten spánek je kvalitnější. Když 

jsem teď vstával o víkendu na brigádu tak to bylo lepší, už bylo světlo a celkově už se 

mi tam i chtělo, takže světlo dělá hodně a ta tma. (smích) 

Ještě něco ke kvalitě spánku tě napadá? Asi ne, jen že bych ho chtěl. (smích) 

Poslední část je o zvládání stresu, měl jsi v poslední době nějaké stresové období?  

(pauza) Nooo. Tak to asi řeknu znova to zkouškový, za prvý bylo to moje první 

zkouškový, za druhý jsem si řekl, že jsem asi trošku vypadl z učení se, a tak, k tomu ta 

osobní situace. Tak to bylo nic moc období no. To bylo asi hodně stresový. Do toho to 

počasí, to musím znova zmínit. Potom možná asi před operací jsem byl lehce ve stresu, 

nooo celkově ten podzim jak jsem nemohl sportovat a nic, tak jsem byl furt ve škole 

nebo doma, s kamarády také, ale to jsou spíš sportovci tak to nebylo úplně ono, ne že 

bych byl ve stresu, ale nebyl jsem úplně jak to říct no ne úplně dobře naladěn. Ale to 

zkouškový bylo znovu nejhorší. 

 Jak tě stres ovlivňuje? No ovlivňuje mě tak, že absolutně nechci nic dělat i když vím, 

že musím, protože právě z nějakého důvodu v tom stresu jsem, (smích) ale člověk to 

musí překonat, říct si, že prostě nic jiného nezbývá, jsou dvě možnosti buď stres 

zvládnout anebo se mu vzdát, a horší je se vzdát. Nejvíc mě ovlivňuje na náladě, jsem 

podrážděnej na lidi kolem sebe, nemám dobrou náladu žejo. Může to ovlivňovat i ten 

spánek žejo, přesně když jsem měl nějakou zkoušk,u tak jsem byl z toho vystresovanej 

a tu noc před zkouškou se mi nespalo úplně dobře. To je všechno se vším, když nespím 

dobře, nemám dobrou náladu, jsem nepříjemnej. Takže asi takhle mě ovlivňuje. Potom 

bych řekl, že blbě jím, když jsem ve stresu, když jsem měl zkoušku a při tom stresu 

jsem ani nesnídal, před zkouškou jsem nic nesnědl absolutně nic a po zkoušce jsem jedl 

v pohodě. Takže asi takhle no. Ještě možná jsem lehce nervózní těsně před tím no.  

(narušení rozhovoru, někdo vešel do místnosti) 

Máš nějaké strategie pro zvládání stresu? Tak snažím si pouštět třeba jako nějaký 

motivující písničky, (smích) který by mě mohli nakopnout, říkám si, že se nic neděje, že 

jsou i horší věci – to občas funguje jindy ne. Záleží na tom, jak moc velkej ten stres je, 

když je to nějaká prkotina tak je to v pohodě. Celkově si myslím, že jsem se v tomto 

trochu zlepšil. Třeba když řeknu třeba před maturitou to jsem byl ve stresu docela 

dlouho i tejden, co jsem měl přítelkyni ta říkala, že to semnou bylo k nevydržení, byl 

jsem mimo, jak jsem myslel na maturitu a teď bych řekl, že před zkouškovým jsem byl 

úplně v pohodě a tak ten měsíc jsem byl takovej jako lehce ve stresu, ale ani to ne, 

naučil jsem se a byl jsem nervózní a ve stresu jen ten den. Ale před tím vůbec ne. Se mi 

to povedlo nějak to no. Zjistil jsem asi, že se není čeho bát. (smích) 

Žádnou psychohygienu nepotřebuješ? Asi zatím ne, třeba jednou (smích) zatím to 

nějak jde. (pauza) Hodně mi pomáhají i lidé okolo, je na mě hodně poznat, že se něco 

děje, jsem z toho špatnej, když jim to řeknu, tak mi pomoůžou. Taky mi říkají, že se 

nestane nic hrozného teda když to není nic extra hrozného, např. nějaký test vždycky se 

to dá nějak opravit. Horší je si to uvědomit no, říct si v hlavě, že to tak je.  
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Na závěr se zeptám, jestli tě nenapadlo ještě něco dalšího k tomu, co jsme 

probírali? Řešili jsme spánkové návyky, kvalitu spánku a zvládání stresu. Ne 

myslím, řekl jsem všechno. Myslím, že jo no. Asi jo. 

Asi jo. Tak za mě je to všechno, tak děkuji. 

 

 

 

JIŘÍ 

Na úvod bych se tě zeptala na tvoje osobní údaje. Věk? 24 za měsíc, teda za dva. 

Studuješ tady na škole a ještě něco jiného? Nene. 

 A pracuješ ještě k tomu? Brigády. 

Časově si to můžeš si to upravovat sám? Když je škola tak ne, ale spíš po tom 

zkouškovém. A v létě, ale při škole to nestíhám, rozvrh je docela nic moc. 

Co děláš? (smích) Zahradničím. Všeho druhu práce.  

Kde žiješ? V Písku. Na jihu Čech. Sto kiláků odsud. 

Nedojíždíš každý den? Ne bydlím na Hradčanský. 

Jsi tu přes týden a na víkendy se vracíš domů? Jo. Většinou. 

Měl jsi v posledním půl roce nějaké nemoci, úraz? Jen angína. 

Nic vážnějšího ne? Nenene. 

Tak se přesuneme k první části, která bude o tvých spánkových návycích. Jak 

obecně spíš? Nooo. Nic moc, málo. 

Co to je málo? (smích) 5,6,7 hodin, jak kdy. Když mám čas tak naopak spím i 12 

hodin, ale to už je když druhý den nic nemusím no. Takže spánkový návyk je u mě 

docela špatnej. 

Obvykle chodíš spát v kolik? Tak o půlnoci. 

A ráno vstáváš? Jak potřebuju. 

Máš problémy s usínáním nebo ráno se vstáváním? Hmmm. Teď už ne, míval jsem 

občas, ale čím déle jsem na této škole tím míň problémů mám, takže dobře se mi usíná. 

(smích) 

Takže lehneš a spíš a ráno vstáváš s budíkem? To vstávání je horší, většinou 

spolubydlící vstává dřív než já, díky mému budíku, protože já nejsem schopnej se 

vzbudit, takže pořád odkládám. Mám jich nastavených 10-15 zvoní mi to hodinu, kluci 

už jsou úplně ze mě fakt jako nešťastní, ale je to o tom, že čím déle spím tím lépe se mi 

vstane, takže je to v mojí režii není to tím, že bych měl nějaké problémy se vstáváním. 
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Spánek máš hlubší nebo tě probudí každá blbost? Ne právě naopak, myslím, že 

kdyby hořelo tak bych asi uhořel. (smích) 

Během dne, jak si na tom s aktivitou? Při škole nic moc no. O víkendech běhám. To 

se pak spí o dost lépe, když má člověk pohybovou aktivitu a usne o dost lépe. 

A s aktivitou ve smyslu jestli jsi hodně unavený? (smích, pauza) Já mám po mámě a 

babičce kruhy pod očima, hodně propadlé oči, tak se mě pořád všichni ptají, jestli 

nejsem unavený, i když jsem 12 hodin na nohou nebo i když jsem zrovna vstával, takže 

možná tak vypadám, ale většinou nejsem no. Samozřejmě studentský život, když se 

někam jde tak jsem občas unavený, ale jinak jakoe když užv stanu tak nemám problém 

fungovat. 

Napadá tě ještě něco dalšího ke spánkovým návykům? (pauza) Při zkouškovém jsem 

občas vůbec přes noc nespal, kvůli zkoušce, kdy jsem se učil tak byl celkově ten rytmus 

rozhozený, takže jsem se cítil jak nějaký upír, (smích) když bylo světlo tak jsem se 

nemohl učit vůbec mi to nešlo. Nedělal jsem místo toho něco jiného, nelákalo mě to jít 

ven, spíš celkovej klid no. 

Co si představuješ pod pojmem kvalitní spánek a jestli si myslíš, že ty kvalitní 

spánek máš? Teď jo no, myslím, si že je to o psychice člověka, měl jsem období 1-2 

měsíce žejo, kdy jsem řešil vztahy nebo jiné problémy, vím že se spalo o dost hůře, a to 

rozhodně kvalitní spánek nebyl, když se člověk převaluje 2 hodiny, to není kvalitní 

spánek. Takže když je psychika v pohodě a větší nebo větší no průměrná aktivita, třeba 

denní cvičení nebo běhání nebo práce, tak se usíná o dost líp. takže nějaká denní 

aktivita, psychická pohoda a pak je ten spánek podle mě kvalitní. Poslední dobou ho 

mám. Po zkouškovém už jako jo. 

Jsou nějaké obecné situace ve tvém životě, které mění kvalitu spánku? (pauza) 

Když nepočítám alkohol, (pauza) po kterém se většinou spí hůře, tak asi jenom ta 

psychika. 

A to je co za situace? Ženský, (smích) většinou. 

Takže to, že musíš řešit věci a často na to myslíš? Přesně tak. 

A co to dělá se spánkem? Spánek to úplně oddaluje. 

Že nemůžeš usnout? No, hlava pořád jede, jede, jede a jde to hůř. 

Děláš něco proto, aby se ti lépe spalo?  (smích, pauza) Tak asi tři roky zpátky jsem 

hulil hodně trávu a to se spalo úplně samo, (smích) člověk vypnul ani neví jak, hulil 

jsem pravidelně a když jsem přestal tak to bylo těžký, najednou byly sny, v noci jsem se 

budil, bylo to takový horší. Myslím si, že někdo může hulit nebo pít, ale žádné techniky 

jako nemám.  Když mi to nešlo tak jsem zkoušel meditace, prostě práci s dechem, 

soustředit se na to, abych se nesoustředil na ty věci, nemyslel na problémy, to bylo 

příjemný. Takže možná tady to, nějaký uklidňující forma relaxace. Jinak asi nic, žádný 

prášky nebo drogy neužívám. Takže spíš ta psychika, (smích) cítím to na sobě, když si 

věci v životě vyřeším, cítím se nádherně. 
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Zajímalo by mě, jak si to měl se spánkovým návykem v dětství? (pauza) Myslím, že 

asi normálně, nic neobvyklého si nevybavím. Úplně normálně no. Pod vedením mámy. 

Co je dětství? 

Tak puberta třeba, druhý stupeň. (smích) Já jsem od 15 let bydlel sám, tak to bylo 

horší, když člověk v 15 letech nemá nad sebou žádnou tu ruku, tak jsem asi 1-1,5 roku 

zjišťoval, že život není jenom párty, pořád někam chodit, tak to mi chvíli trvalo, to byly 

asi špatné návyky v kombinaci s trávou. To bylo takový no. (pauza, smích) To bylo v 15 

-18 to bylo hodně špatný. 

Ale v dětství standardní, v 22 hod spát? Jojo dejme tomu. 

Něco dalšího ke kvalitě spánku, jestli to něco ovlivňuje? (pauza) Asi nic dalšího, než 

co už jsem řekl. Životospráva. 

Poslední část je o zvládání stresu, měl jsi v poslední době nějaké stresové období? 

(pauza) No měl, před vánocemi no, (pauza) pak to zkouškové, to bylo takový dost 

stresové. 

A co se dělo, jenom oblast mi stačí jestli o tom nechceš mluvit. No ženský, nebo 

jedna no. Prostě vztah a pak ta škola, stresík z toho prvního zkouškovýho a pak díky 

všem špatným věcem jsem si to uvědomil a pak to bylo hodně přínosný, tohle stresový 

období. 

Víš co s tebou ten stres dělá? Jak tě ovlivňuje? (pauza) Nejvíc spánek, pak 

psychosomatika, od mala jsem měl ekzémy ty už teda zmizely, ale když něco řešim no 

nebo něco nevidím nebo nechci vidět, tak se mi občas dělají červené koutky kolem 

pusy, docela často, to je asi největší moje známka stresu, když se něco děje, tak to svědí, 

červená, praská takže asi tohle se mnou stres dělá no a ten spánek. 

Máš nějaké strategie pro zvládání stresu? (mích, pauza) Neodkládát, vůbec se mu 

nevystavit žejo, předejít. Většinou ten stres přijde kvůli tomu, že jsem něco neudělal 

nebo jsem něco udělal pozdě, nebo prostě takový ta prokrastinace většinou se stresuji 

kvůli tomu, když neudělám něco co bych měl, nějak se tím dobře vypořádat, když 

člověka něco kouše anebo štve tak si to pojmenuji a nějak na to přijdu a za dva dny už 

jsem s tím vyrovnanej, tak to je pro mě takový pokrok za ten půl rok co jsem tady na 

této škole, že  už se s tím vyrovnávám líp. 

Nějakou psychohygienu v podobě nějakých aktivit nepotřebuješ? To ani ne, jasně 

jak jsme se o tom na tom výcviku bavili, příroda, vaření, kuchyně tam zapluji na dvě 

hodiny a nemyslím na nic, tak to je moje forma psychohygieny, nebo hudba. 

Na závěr se zeptám, jestli tě nenapadlo ještě něco dalšího k tomu, co jsme 

probírali? (pauza) Asi jsem všechno asi řekl tak nějak. 

Tak jo, tak to je všechno. To bylo rychlý. 

Tak díky. 
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PAVEL 

Na úvod bych se tě ráda zeptala na osobní údaje, věk, co děláš, jestli studuješ, 

pracuješ, s kým žiješ a tak. Věk 23, spíš se mě ptej popořadě. Ono jak jsi toho 

vyjmenovala takhle hodně (smích). 

Jestli studuješ nebo máš i brigádu?  Studuji a do toho brigádničím. 

Dobře a žiješ?  Tak na třech místech, mám pronajatý byt v Praze, občas na víkendy se 

vracím do Hradce k našim a potom ještě v Hradci má přítelkyně byt, takže jsme občas u 

ní, takže jakoby to jsou tři místa mezi, kterýma pendluju. 

Dobře a nejčastěji si teda v Praze, předpokládám? Nejčastěji v Praze nebo doma. 

Dobře, a nějaké prodělané nemoci teď v posledním půl roce, nějaký úraz nebo 

dlouhodobá nemoc?  Asi nic, co by mě nějak mělo ovlivnit.  

Tak jo super, takže teď přejdeme k první části, která se bude týkat tvých 

spánkových návyků. Takže se zeptám na to, jak jako obecně to máš. Takže obecně 

délka spánku, nebo začni sám a já se tě budu ptát, jak třeba obecně spíš. No obecně 

si myslím, že to jako mám posunutý a k tvý smůle jsem to teďka začal korigovat, že u 

mě bylo zvykem chodit ve tři, o půl čtvrtý ráno spát a vstávat kolem 11-12, většinou 

jsem neměl ani 8 hodinový průměr. Když jsem musel chodit do školy, tak to mám 

průměr mezi 6-7 hodinami. Teďka se to vlastně snažím dát do stálého režimu, abych 

chodil spát kolem tý půlnoci, většinou si teďka lehám a vstávám v 8 hodin. Tak jako 

teďka jsem si spíš nastavil režim. 

Dobře a máš třeba problémy asi v souvislosti s tím, jak si to měníš problémy 

s usínáním? Problémy s usínám mám asi trošku v Praze, jednak kvůli většímu hluku 

podstatně a jednak, že mám ještě sdílenej pokoj, prostě jak tam spolubydlící se třeba učí 

nebo dělá prostě bordel, takže ten hluk je tam rozhodně daleko vyšší, je tady mnohem 

víc světla tady v Praze. Co se týče jako toho mého bytu, pokoje. 

Problémy se vstáváním, že třeba by si vstával před budíkem, že nemůžeš dospat, 

nebo že třeba odkládáš budík, že se ti nechce vstávat?  No jako rozhodně tam je to, 

že nechci vstávat, ale dám si dospat maximálně jednou, mám takový pravidlo, abych 

měl ještě trochu čas se probrat, ale zároveň, abych stihl snídani a tak, takže jednou 

dospat, ne že bych to třeba odkládal 7x nebo tka. 

Co se týká hloubky spánku, jestli se budíš v souvislosti s nějakým hlukem nebo si 

lehneš a spíš jak mrtvý? No většinou zalehnu a spím jak mrtvý, teďka to bylo 

ovlivněný ještě přítelkyní, která měla nějaké blbé období a často se budila, tak že když 

tak jako nějak pochodovala, tak to mě sem tam vzbudí, ale povětšinou spím hodně 

tvrdě. Co nesnáším je chrápání, to mě vždycky probudí. (smích) 

A nějaké, že se budíš v noci? Míváš to? Nějak výrazně častěji, že by tě to 

obtěžovalo? Ne, nemívám. 

A v souvislosti s tím, jak měníš ty tři místa, kde vlastně spíš, je někde, kde se ti spí 

hůř nebo líp? Asi se mi nejlíp spí doma, protože tam mám nejlepší matraci, mám tam 
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největší tmu a největší ticho, takže rozhodně tam a kdybych měl říct, kde bych se vyspal 

nejlíp, tak nejlíp se mi spí v přírodě, třeba někde pod stanem, kde není vůbec žádný hluk 

a žádné světlo. 

No a potom jestli pociťuješ během dne třeba větší únavu nebo, že se necítíš 

dostatečně odpočatý? Já ještě často mám ráno tréninky, takže kolem 7 mám trénink, 

takže si myslím, jak jako moc to ovlivňuje ten trénink, když to vezmu ten den, teda 

když ráno trénuju tak cítím hodně únavu během dne, když to je mimo, tak většinou jí 

cítím dopoledne, nějakou únavu, ale odpoledne zase funguji úplně v pohodě, ale taková 

ta 9–11 hodina pro mě bejvá problémová, že jsem takovej ospalej, klimbám. Kor ve 

škole (smích). 

Tak jo, já si myslím, že k těm spánkovým návykům je to všechno nebo jestli tě 

ještě něco napadá k tomu? Asi ne. Asi ne.  

Tak teď by mě zajímalo, co si představuješ pod pojmem kvalitní spánek a jestli ty 

sám kvalitní spánek máš? Pod kvalitním spánkem si představuji hlubokej spánek bez 

nějakého buzení, bez jako nějakých nočních můr, špatnejch snů, a představuji si ho 

ještě, že, takovej ten ideál si představuji, že když se prostě setmí, že se jde spát a když 

začne vycházet slunce a začíná bejt světlo, že se člověk přirozeně vzbudí, to mi přijde 

jako takovej ten ideál a myslím si, že do jistý míry ten kvalitní spánek mám, z hlediska 

tý hloubky, ale určitě ne z dostatečný dýlky, myslím si že ta hloubka je dobrá, ale abych 

já ten spánek měl, musel bych spát o hodinu, hodinu a půl déle. To vím, že mi tak 

průměrně chybí, vždycky abych se dospal. 

No a pozoruješ na sobě, že se mění kvalita spánku třeba během roku? (pauza) Mění 

se asi jako v zimě, protože mě se líp spí v chladnější místnosti, takže jako v létě, já mám 

jakoby byt v podkroví, takže tam je vždycky strašný vedro přes léto, takže ta teplota mě 

ovlivňuje, to jo, léto zima. Potom ještě vlastně délka dnů mě asi určitě ovlivňuje, přesto 

léto jsem takovej jako energičtější a cejtim se jako líp. Třeba v zimě, když je odpoledne 

v pět už tma, tak jsem takovej spací. (smích) Odpověděl jsem na všechno nebo jsem tam 

ještě něco vynechal?  

Asi si odpověděl na všechno, jo jestli pozoruješ nějaký změny toho spánku. No a 

krom těch věcí, které jsi říkal, teplota a hluk, je ještě něco, co ovlivňuje kvalitu 

tvého spánku? Potom určitě nějaký emoční stav, jestli jsem zrovna jako v pohodě, 

nebo jestli mě předtím něco naštvalo, takže to, v jakém jsem rozpoložení, a ještě co 

jsem dělal jako předtím, takže jestli jsem se třeba koukal na nějaký pohodový seroš, 

nebo jestli jsem si třeba něco četl, tak to taky ovlivňuje, mě to čtení v posteli dokonale 

uklimbá, takže je to lepší, než když běhám z místa na místo po celém baráku, teďka 

jsem ještě celej rozlítanej, lehnu si a teď spi, tak to u mě jako většinou nefunguje. 

A děláš něco pro to, aby si spal líp? Tu knížku teda používáš, jestli to chápu to 

dobře a ještě něco? Když většinou nemůžu spát nebo když chci spát dobře tak tou 

knížkou, hlídám si, abych třeba předtím tolik nekoukal do počítače nebo na televizi, do 

telefonu, jako kvůli tomu modrýmu světlu se snažím vyhýbat a celkově se snažím 

uklidit, já se dokonale zklidním s  jídlem, já když se před spaním dobře najím, tak pro 

mě je to dokonalá uspávačka, (smích) já si neumím představit, že bych si šel lehnout 

s tím, že bych měl hlad, to bych se třeba půl hodiny převaloval a potom  bych šel stejně 
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do lednice. Takže já musím bejt jako najedenej (scmích) a potom ještě nějakej horkej 

čaj nebo tak, tak to mi taky pomáhá. 

A to se snažíš dělat vždycky nebo prostě v situacích, kdy víš, že neusneš úplně 

dobře? Jídlo vždycky, (smích) nějaké ty čaje taky, knížku tak 50%, jako vynechávání 

toho počítače a tak, tak to se taky snažím dělat víceméně vždycky a ještě něco jsem tam 

říkal?  

To je podle mě všechno. Dobře. Tak přejdeme k další části, jenom se tě zeptám, 

jestli tě napadá ještě něco k tomu spánku? Teďka asi ne. 

Tak, další část by bylo nějaké zvládání stresu. Tak jestli si třeba teď v poslední 

době prožil nějaké stresové situace, v posledním půl roce? Ano. (smích) 

A jaké? Špatný rodinný vztahy v rodině, (pauza) jako jestli to stačí takhle obecně, 

prostě obecný problémy.  

Stačí. Jak tě ten stres ovlivňuje? Ovlivňuje mě, že (pauza) se snadněji rozčílím, 

snadněji se naštvu a když si na to vzpomenu třeba před spaním, tak mě to rozhodí a 

nemůžu usnout. A jsem vzteklejší.  

Vzteklejší? Méně se soustředím, nemohu se soustředit, když se potřebuji učit nebo začít 

při psaní tý bakalářky, tak mi to potom nejde. 

Takže horší soustředění, naštváváš se, a ještě nějaký další oblasti to ovlivňuje? 

Nemusí, jen se ptám. (pauza) Tak když se bavíme o tom spánku, tak asi směřuješ tam, 

tak nemám pocit, že by to ovlivňovalo hloubku nebo délku spánku, to asi ne. Spíš mi to 

dělá problém s tím usnutím. 

Máš nějaké strategie na zvládání toho stresu? Hlavně sportem a vařením, to je 

hlavní. potom jako další, individuál a přítelkyně a pes, pes hlavně. (smích) 

No tak jo, tak já si myslím, že to je všechno, že jsem na nic nezapomněla. Na závěr 

se tě ještě zeptám, jestli tě k tomu všemu ještě něco napadá. Řešili, jme tvoje 

spánkové návyky, řešili jsme kvalitu spánku, a nakonec ten stres. Jako spíš 

přemýšlím, jestli jsem ti na všechno odpověděl dostatečně, jestli ti to takhle stačí nebo 

jestli by si potřebovala ještě něco víc, blíž. 

Já si myslím, že takhle mi to stačí, takhle, já bych se ti asi ozvala, kdybych 

potřebovala nějaké doplnění, kdyby mi něco chybělo, ale takhle mi to asi stačí. 

Možná mě ještě napadá k těm spánkovým návykům, jak třeba si to měl v dětství se 

spánkem? No u nás se celkově v rodině chodí spát pozdě, takže klidně bych řekl, že 

třeba v 10 letech jsem chodil o půlnoci. Takže prostě už od malička jsem měl podle mě 

posunutý ten spánkový režim oproti nějakému průměru, já jsem vždycky chodil spát 

dýl. 

Tak jo, za mě je to všechno jestli tebe nic nenapadá. Asi ne teďka. 

Tak já ti děkuji. Nemáš vůbec zač. 
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TADEÁŠ 

Na úvod se tě zeptám na nějaký informace o tobě, osobní údaje. Takže věk? 22 let. 

Studuješ tady? Na pražské vysoké škole psychosociálních studií. 

A ještě někde jinde? Ne. 

 A pracuješ? Pracuju v kině na Cinestar na Černým Mostě 

Jak moc je to časově náročný? Hmm. Záleží na tom, jak si napíšu směnu, protože si je 

můžeme psát, jak chceme nebo jak potřebujeme, ale třeba o víkendu je to i 10 hodin 

směna třeba. a v týdnu třeba většinou od 16-22 hodin, většinou se teda hlavně končí 

v pozdních hodinách, takže domů přicházím třeba v jedenáct nebo i pozdějc no, protože 

v tomhle je to náročný, v tom konci. 

Hm, ale určuješ si to teda sám? Určuju si to sám, jak potřebuju. 

A kde žiješ? Kde? 

Kde a jak? Žiju u rodičů ve vesnici Radonice, která se nachází na okraji Prahy – 

východ, je to asi 5 minut od Černého Mostu, takže skoro v Praze. 

A nikde jinde nejsi? Ne. 

Nějaký prodělaný nemoci v posledním půl roce nebo úraz ňákej? Hmmm. 

V posledním půlroce ne, víc nic závažnýho kromě třeba rýmy, žádný antibiotika nebo 

úraz ve smyslu, že bych musel do nemocnice, to jsem neměl. 

Tak jo, tak půjdem k první části toho rozhovoru, a to bude o tvých spánkových 

návycích. Takže mi řekni, jak spíš? Jak spím ve smyslu? 

Jak normálně prostě spíš? Jo, jak to vypadá. No tak snažím se chodit spát brzo, i když 

se mi to teď moc nedaří, ale většinou, většinou chodím spát kolem půlnoci. Hmmm. 

Proběhne to tak, že se normálně jako vysprchuju, proběhne nějaká hygiena a jdu si 

lehnout do postele a většinou koukám třeba nebo poslouchám hudbu, plus mínus třeba 

půl hoďky nebo se dívam na nějaký videa anebo nebo si čtu a pak teda zhasnu normálně 

a jdu spát, a ráno většinou většinou vstávám, když když vstávám do školy tak vstávám 

na budík, kterej hned zaklapnu a vlastně nedělá mi problém, jsem spíš zvyklej vstávat 

hned nemám rád jakoby prodlužování vstávání, protože prostě jsem od mala zvyklej, že 

když se probudím tak hned vstát, takže a když nejdu do školy a nemám povinnost 

žádnou, tak (pauza) tak jako vstanu až vstanu, ale je to spíš, že když se probudím, tak 

neležím v posteli a jako hned vstanu, takže takhle. 

Dobře, takže chodím spát takhle kolem dvanáctý? Většinou. Plus mínus no. 

A spíš jak dlouho teda pak? Zase to záleží, když jdu do školy tak vstávám v 7,15, 

takže když jdu spát třeba o půlnoci tak těch 7 hodin a když připočtu půl hoďky usínání 

tak 6,5 -7 hodin, když nemám žádnou povinnost tak většinou vstávám kolem 9 – 9,30, 

takže těch 8-9 hodin. Plus mínus. 

A jak se ti usíná? Hmm (pauza) Poslední dobou, poslední dobou se mi usíná dobře, 

nebo takhle, když se vrátím z práce tak jsem unavenej tak se mi usíná poměrně dobře, 
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ve smyslu jakože netrápí mě takový ty myšlenkový proudy, že vo něčem přemejšlím 

nebo tak, že mi chvíli trvá než zaberu a není to nic hroznýho. Naopak když když třeba 

ten den nic nedělá a třeba jsem doma a píšu bakalářku nebo něco, tak mi vobčas dělá 

problém, že večer jsem plnej energie by se dalo říct, takže mi jako trvá delší dobu, než 

zaberu, ale to se mi teď poslední dobou moc nestává. Takže teď poslední dobou musím 

říct, že se mi usíná celkem dobře. Bez nějakejch velkejch prodlev, že bych třeba nemohl 

hodinu usnout nebo ležel s otevřenejma očima, to ne. 

A budíš se v noci nějak častějc než bys chtěl? Ne, přiznám se, že si jako nevybavuju, 

kdy jsem se jako naposledy probudil v noci, takže se mi to nestává a takže nemám s tím 

problém. 

A jak jsi na tom během dne s nějakou únavou nebo aktivitou?  Hmm (pauza) Tak 

třeba dneska když bych to měl ňák naznačit, tak dneska jsem šel spát o půlnoci, vstal 

jsem v 7 a jsem dneska hodně unavenej, ale nevím čím to je, prostě od rána co jsem se 

probudil tak jsem hodně unavenej, a takhle se to většinou střídá, že mám dny kdy se 

ráno probudím a cejtím se plnej energie i když jsem šel spát třeba o půl jedný nebo o 

půlnoci a pak mám zase dny jako dnešek, kdy se ráno probudím a už od probuzení vím, 

že to že to no nebyl dobrej spánek, takže tyhlencty póly se mi jako střídaj většinou, 

takže buď je to jako, že jsem plnej energie už od probuzení nebo aspoň od snídaně třeba 

a pak jsou dny jako dnešek, kdy se ráno probudím a vím, že jsme se asi nevyspal dobře, 

že jsem unavenej. Takže tak. 

A hloubku spánku máš jakou? Hmmm (pauza) Myslím si, že moc velkou ne, že mám 

tendenci (pauza) jakože (pauza) to je těžká otázka. (pousmání) Myslím, si že se 

probudím, když by se něco dělo kolem mě, ale jako, že bych se probudil třeba při 

spláchnutí nebo kdyby někdo pustil vodu, tak to zas taky ne, takže takovej střed bych to 

nazval, (smích) nevím přesně jak to nazvat, ale rozhodně nejsem ten, kterýho by 

nevzbudil ani kdyby vedle něj spadla váza, ale zase nejsem typ kterýho by vzbudilo, 

když někdo zašeptá, takže tak asi. 

Hele a jaký si měl spánkový návyky v dětství, třeba kolem puberty? No, jako malej 

to bylo hodně ovlivněný si myslím tím, že rodiče mě hodně vedli k tomu, abych měl 

pravidelnej nebo abych chodil spát brzo. U nás doma prostě rodiče dbaj nebo dbali na to 

abych chodil spát a víceméně ve stejnej čas, to znamená řekněme v pubertě řekněme 

třeba o jedenáctý o desátý hodině. A vždycky mi máma říkala, že jsem byl ranní ptáče, 

takže už od malička mám tendenci se spíš budit brzo. Já nejsem velkej spáč, že bych 

uměl spát třeba do dvanácti, takže můj rekord je, že jsem se probudil asi v půl dvanáctý, 

když jsem šel spát normálně. Takže od malička jsem měl tendenci vstávat brzo hodně a 

takže v dětství to bylo, že pravidelně jsem chodil spát v podobnej čas ne nějak extra 

pozdě a většinou jsem stával do školy, to znamená tak kolem sedmý, takže tak. 

Tak jo, napadá tě ještě něco obecně k těm spánkovejm návykům, co jsi třeba neřek 

nebo na co jsem se nezeptala? Hmmm (pauza) Nooo (pauza) Asi jenom s tím 

budíkem, že si nenastavuju, že nedělám to, co občas slýchám, že lidi jakoby si schválně 

nastaví budíky za sebou a ten první a druhej ingnorujou a až ten třetí vstávaj, tak já 

vždycky prostě jakmile zazvoní budík vstanu, tak jsem zvyklej. Pak možná taky 

pozoruju často, že když si ráno řeknu že musím vstát, že nesmím zapomenout vstát, 
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třeba když ráno mám zkoušku nebo něco, tak vstanu ještě před budíkem. Mám 

takovouhle zvláštní věc, (smích) že když vím, že musím vstát tak vstanu ještě dřív, než 

bych měl, a to je asi tak jediný co mě k těm návykům napadá. 

Tak pudem dál. Další část se bude týkat kvality spánku. Tak mě řekni, co si 

představuješ pod tím, kdyby se nějaký spánek měl označit, jakože je kvalitní, jak 

to bude vypadat a jestli ty sám kvalitní spánek máš? Myslím si, že kvalitní spánek, 

je potřeba, aby byla tma v tom pokoji, aby bylo ticho, aby ten člověk šel spát hmm plus 

mínus kolem jedenáctý, půl dvanáctý. Neměl by ho nikdo budit samozřejmě. A myslím 

se časově by to mělo být kolem těch 7-8 hodin, spíš 7,5 a ne víc a (pauza) myslím, si že 

většinu času takovej spánek nemám, protože ať už to je z důvodu, že přijdu pozdě 

z práce nebo naopak nechce se mi jít spát nebo tak, ale snažím se dodržovat to šero a to 

ticho, hmm takže jak kdy, ale snažím, snažím se se ten kvalitní spánek aspoň trochu mít. 

Takže jestli to takhle stačí. 

Myslíš, si, že něco ovlivňuje kvalitu tvýho spánku? Hmmm. Jsem hodně, myslíš jako 

by teď, nebo já to řeknu takhle, hodně můj spánek ovlivňuje, když je právě v tý 

místnosti světlo, že moc, když je takhle bílej den, těžko se mi usíná, potřebuji mít, když 

už je den aspoň klapky na očích, nebo prostě v pokoji pak tmu a vadí mi i světla od 

různejch přístrojů a tak, takže si ze mě často dělaj srandu, že jsem blázen, (smích) že 

potřebuju mít fakt tmu. Takže, takže když je tam světlo nebo něco svítí, takže mám 

tendenci, že mi to vadí, takže to beru, že mi to asi ovlivňuje můj spánek. 

A mění se ta kvalita toho spánku u tebe? (dlouhá pauza) Asi. No možná když spím 

někde v prostředí, kde je víc světla, než jsem zvyklej tak jsem pak ráno víc unavenej, 

ale jakoby nemyslím, si že by to světlo ovlivnilo tu kvalitu spánku, takže bych to mohl 

rozpoznat, spíš je to můj jakoby, řekl bych asi návyk. 

Máš pocit, že pořád spíš stejně dobře, nebo furt stejně? Furt ve stejný kvalitě to 

myslím, že, no jo. Že jo, no. 

A třeba to, jak si říkal na začátku, že někdy se probudíš s pocitem, že dneska to za 

moc nestálo, tak to žádnej důvod nemá nebo to nepozoruješ? Hmmm (pauza) Asi 

jedinej důvod, kterej to má je dýlka toho spánku, ve smyslu, třeba, že teď posledních 5 

dní jsem byl zvyklej vstávat v 9 a najednou dneska jsem musel vstát v 7, takže jakoby to 

jedniný vnímám, ten faktor času, že záleží, jak dlouho spím. Ale ale zase jako bych 

neřek, není to pravidlo, že bych si všimnul, aha dneska jsem spal jenom šest tak jsem 

víc unavenej, protože včera jsem spal osm. Jenom že dneska to tak bylo, ale nemyslím, 

si že je to pravidlo. (pauza) Takže, takže myslím si, že ta kvalita toho spánku je 

víceméně tak nějak stejná, občas tam jsou ty výkyvy, ale jakoby většinu času se cítím 

podobně, každý ráno. 

Ani třeba v souvislosti s průběhem roku se nemění ten spánek? Hmmm (pauza) No 

je pravda, že v zimě, jak se mění čas, nebo respektive jak se mění to kdy vychází 

sluníčko, tak samozřejmě se mi hůř vstává, a asi jsem ráno víc unavenější z důvodu 

toho, že je tma, takže jakoby to jediný, když se tak zamyslím nad, nad jakoby 

prostředím a ročním obdobím a tak, tak to jediný mě k tomu napadá, že ta tma hraje roli 

k tomu, jak se mi ráno vstává. Jak se cejtím ráno. 
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Dobře, takže předpokládám, když si nemůžeš na svůj spánek stěžovat, jestli to 

dobře chápu, tak ani nemáš potřebu dělat něco proto, aby si spal dobře, nebo máš 

nějaký rituály? Myslím si, že už je takovej trochu rituál toho, že se noo asi rituálem 

bych bral to, že nemám rád chodit nevykoupanej nebo bez hygieny, takže pokud to jde i 

minimálně tak prostě musím proběhnout nějakou hygienou, takže to bych bral jako 

rituál, protože pak se mi líp usíná a pak bych bral jako rituál, že se snažím zamezit tomu 

světlu, takže jakoby po povypínání nějakejch, vždycky já mám televizi a tam svítí 

strašně moc světýlko, jako, že je vyplá ta televize, nedává to smysl, (smích) tak já 

vždycky jí zakreju takovou deskou, a to dělám každej večer, takže tak a (pauza) jiný 

rituály, (pauza) jinej rituál mě nenapadá asi, nebo co bych nazval rituálem. 

Tak jo, tak to je k týhle části taky všechno, jenom se, zeptám, jestli tě ještě něco 

nenapadá ke kvalitě spánku a jestli se nějak ta kvalita mění? Hm, asi ne. 

Tak poslední část je zvládání stresu. Tak jestli si v posledním půl roce nebo roce 

měl nějaký větší stresový období? (pauza) No já nevím, jestli se do toho daj počítat 

zkoušky ve škole. 

Záleží, jestli tě to stresuje? Tak řekněme, že v lednu byla zkouška z psychopalogogie, 

která mě trošku stresovala, nebo bál jsem se jí, protože máme tam jakoby přísnýho 

profesora, takže to jsem se bál tý zkoušky trochu, takže to bych označil za takovou 

situaci. A pak stresová situace možná ve smyslu, když jsem nastoupil do toho kina, 

v lednu, tak takový první tejden, kdy jsem se seznamoval s tou prací, tak to bych označil 

za stresový. Ale jinak jako (pauza) asi ne. Žádná významná stresová situace mě 

nenapadá. (pousmání) 

Tak tady v těch menších stresech nebo si vzpomeneš na nějakou situaci kdy si byl 

ve stresu větším, tak co s tebou stres dělá? Hmmm (dlouhá pauza) No (smích) Mám 

tendeci bejt úzkostnej ve smyslu, že mám strach a jsem takovej hmm nervóznější ve 

smyslu, že pořád musím o tom přemýšlet nebo neumím jakoby se uklidnit, jako vypnout 

a hmm a pořád na to musím vlsatně myslet, když vezmu třeba tu zkoušku v úvahu, tak 

pořád na to musím myslet i ve svým volným čase kdy se třeba neučím. Aaa hmmm. 

Mám jakoby strach jako z toho. (pauza) No a. (pauza) Cítím takový jako napětí, třeba 

konkrétně před tou zkouškou jsem v takovým svalovým napětí v tom těle a co se třeba 

spánku týče, tak před spaním vždycky mám tendenci o tom přemejšlet. No a. Asi bych 

to charakterizoval tím, že mám tendenci o tom pořád přemejšlet, jakoby furt si to 

v hlavě probírat, ale jinak žádný velký tělesný projevy nemám. Asi tak. 

Máš nějaký strategie pro zvládání stresu? Snažím se tu situaci konkrétní, která mi ten 

stres způsobuje tak si jí v hlavě, eee jaký je protiklad zveličovat? 

Zmenšovat, nevím. Pauza nedávat jí takovou váhu. Jo to je ono, nedávat jí takovou 

váhu no znevažovat tu situaci v podstatě, že vlastně si říkám, že no zas tak důležitá ta 

zkouška není, že to dám na druhej pokus, a to i jako nejenom zkouška, tak i třeba můžu 

použít příklad, kterej rok starej, tak třeba jsem měl projev na maturitním plesu 

v Lucerně, tak jsem měl projev za všechny třídy a to byla hodně stresová situace hmm a 

tam jsem se snažil, tam jsem se snažil nepřikládat tomu takovou váhu, v tomhle případě 

to teda obnášelo i to umět nebo něco umět, tak jsem se snažil to opakovat pořád, abych 
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si byl v tom jistej, zkoušel jsem to doma, takže asi nepřikládat těm věcem takovej 

význam a snažit se bejt připravenej na tu situaci a no uvolňovat tu tenzi, když v sobě 

něco takovýho mám, ve smyslu odpočinku sportem nebo něco takovýho. Tak si takový 

strategie bych označil. 

Tak jo super, napadá tě ještě něco k tomu stresu? Hmm. Asi ne. 

Tak za mě by to bylo všechno a jenom celkově ke všemu co jsme probírali, tě něco 

napadá? Spánkový návyky, kvalita spánku a ten stres? (pauza) No jediný, co asi 

bych podtrhnul na tom mým celkovým spaní je ta zvláštnost toho, že nikdy jsem se o 

tom ani s nikým nebavil tak nevím, ale takový to, že se probudím dřív, než potřebuju, 

tak to beru jako pozitivum mýho psyché, (smích) že tohle umím a taky to že vstávám 

hned na první budík, což jak občas slýchám ve svém okolí je celkem výjimečný. Takže 

asi tak jenom mě to k tomu napadá, (smích) a jinak je to ode mne všechno taky. 

Já se ještě zeptám to, jak se budíš před tím budíkem, jak vypadá ta noc jinak? 

(pauza) No to usínání se vyznačí tím, že jsem takovej úzkostnej, abych usnul, protože 

většinou to bývá v momentě kdy musím vstát brzo, protože mě čeká něco jako ráno, tak 

se bojím, abych nezaspal, takže to usínání se vyznačuje tím, že jsem takovej úzkostnej, 

abych jako usnul a zároveň, že si v hlavě přemítám, že zejtra mě čeká něco důležitýho 

tak nesmím zaspat, takže to usíná se vyznačuje takovou tenzí bych řek nebo takovým 

napětím a ta noc to neumím takhle říct, (pauza) myslím si, že spím míň, nebo takovým 

lehčím spánkem vzhledem k tomu, že to tělo ví, kdy se má probudit v podstatě si 

myslím,  že to znamená, že nespím tak tvrdě, jako třeba jindy, ale jinak nevím co jinýho 

tam probíhá jinak. 

Tak jestli už nic nemáš tak to je všechno.  Nemám. 

Tak to je všechno. Díky. 

 

 

 

TEODOR 

Na úvod bych se tě ráda zeptala, kolik ti je let, kde bydlíš, co studuješ, jestli k tomu 

pracuješ. Je mi 24 let, bydlím s přítelkyní, studuju vysokou školu 2. ročník a ve volnu 

pracuju v rodinné firmě na výrobu a prodej oken. 

Dobře děkuju, je teď všechno v pořádku? Můžeme se pustit na ten rozhovor, 

nepotřebuješ ještě něco? S chutí do toho (smích) 

Dobře, tak já bych se nejprve zaměřila na tvé spánkové návyky, takže mi řekni, 

jak dlouho obvykle spíš. Tak, 8 hodin obvykle spím. 



XXVIII 

A v kolik hodin chodíš spát? Kolem 10. 

A máš nějaké problémy s usínáním? Jestli si lehneš a pak dlouho koukáš? Ne 

vůbec, prostě lehnu a usnu hned okamžitě. 

A se vstáváním? Jako například že máš naplánováno, že budík ti bude zvonit třeba 

v 7, ale ty se probudíš už v 5 a nemůžeš dospat? Nenene, hned jak zazvoní budík, tak 

vstávám a naopak vstává se mi úplně dobře, jakmile zazvoní budík, tak hned vstanu, 

vylezu z postele a už nepřemýšlím nad tím, že bych chtěl spát, ale přemýšlím nad tím, 

co musím jít udělat, než půjdu do školy třeba. 

Takže nějaké problémy se spánkem obecně myslíš, že nemáš? A nikdy jsi neměl? 

Ne rozhodně ne. 

Dobře. A co se týče hloubky spánku, jestli tě v noci budí nějaké zvuky, jestli máš 

lehký spánek? (smích) já prostě spím, nic mě nebudí, jenom budík mě vzbudí. 

A v noci se budíš?  Ne. (pauza) jen výjimečně, a to buď na záchod anebo občas jednou 

za čtvrt roku nějaký sen mě probudí, ale spíš ne.  

A jak to máš s aktivitou během dne? Jsi přes den unavený nebo plný energie? No 

po obědě jsem unavený (smích). Ale nejsem jakože unavený, že bych potřeboval spát, 

jsem normální. Když funguju od rána, tak odpoledne nebo v poledne jsem takovej 

unavenější, ale pak už se to zase probere do normálu. 

Dobře. Tak a teď by mě zajímalo, co si představíš, když se řekne kvalitní spánek. 

Nebo dobrá kvalita spánku. Dlouhej nepřerušovanej spánek. A to, když vstanu a 

pomyslím si, to jsem si ale odpočinul. (smích) 

Dobře a nekvalitní spánek bys tedy popsal jak? Co by se muselo dít, aby spánek 

byl nekvalitní? No tak třeba, když spím jinde než u sebe doma v posteli, tak třeba 

nepohodlná postel, že se každou chvíli budím, že mě bolí za krkem, že mě tlačí ruka, 

tlačí mě tadyto. Nebo zima, nebo naopak vedro. Vlastně všechny ty okolní podmínky, 

když jsou jinak. Nestandartní. 

A pozoruješ na sobě, že se tvoje kvalita spánku nějak mění? Že máš třeba nějaké 

cykly během roku nebo během měsíce? Nene. Myslím si, že ne. 

Že furt spíš stejně dobře? Jo. A už jako od dětství, že jsem nikdy neponocovával, že 

třeba v tejdnu, když jsem chodil do školy, tak třeba v 10 nejpozději jsem byl v posteli a 

než jsem prostě zavřel knížku, tak do půl 11 jsem prostě vždycky spal. Prostě celé 

dětství, celou pubertu, pořád. Takže nemám žádný návyky chodit spát pozdě a vstávat 

teda tím pádem taky pozdě.  

Takže myslíš, že tvoji kvalitu spánku nic neovlivňuje? Maximálně to, když spím 

mimo domov a postel je nepohodlná, jinak nic. 
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A obecně co si myslíš, že by mohlo ovlivňovat kvalitu spánku? Nějaký stresy. Nebo 

já nevím. Tak například když tě čeká druhý den něco jako důležitýho, na co se člověk 

těší a povede se to. Já nevím, třeba pohovor do práce. Tak člověk asi spí jinak. To je asi 

ten případ, kdy se probudím před budíkem s obovama, abych nezaspal, abych 

neprošvihnul ten důležitej okamžik, na kterej se těším. 

Takže tohle míváš taky? No ale takových situacích v mém životě moc není. (smích) 

Dobře. Tak jo. Takže problémy se spánkem vůbec nemáš. Nemám. Přítelkyně mě za 

tohle nemá ráda. (smích). Já vždycky usnu hned jakmile si lehnu a ona si chce povídat a 

takovýhle věci a za tohle pak nadává. Ale tak já jsem za to rád, já si prostě lehnu a spím 

a odpočívám. 

Takže to ani nic neovlivňuje. Ne, maximálně to když spím jinde. Ale ani to není 

pravidlo. Ale jako když spím někde na karimatce ve spacáku, prostě na tvrdý zemi, tak 

to většinou se nevyspím do růžova. To zas ne. To je znát i na tom, že vstávám dřív, že 

vyloženě se těším, nebo i to tělo, že se těším, až ta noc skončí a budu moct vstát. Už 

nebudu muset ležet na tvrdý podlaze. Nehledě na to, jestli jsem unavenej nebo ne.  

Dobře. Tak teď přejdeme z těchto okruhů spánkových návyků a kvality spánku ke 

stresu. Mě by na začátek zajímalo, jestli jsi v posledním půl roce byl vystavený 

nějaké stresové zátěži. (pauza, neví, co by řekl) 

Tak například jsou situace, u kterých se uvádí, že jsou pro člověka velmi stresové, 

patří mezi ně úmrtí v rodině, rozchod, úraz nebo nemoc, svatba, partnerské 

problémy, změna práce, finanční problémy, neobvyklá zátěž v práci nebo ve škole. 

No tak asi mě se týká jenom ta škola. No ale jako nevím, jestli to bylo stresující pro mě. 

No jako jo ve finále asi jo. Když se nakupí věci ve zkouškovém období, prostě končí 

nějaké termíny. Stresující je třeba dodržovat nějaké termíny seminárních prací s tím, že 

ta komunikace s těma učitelama je prostě bídná, že prostě mě běží termín, já něco 

odešlu, čekám na to schválení, ale já na to čekám třeba tejden a prostě v tom měsíci 

nebo měsíci a půl, kdy je zkouškový období, tak prostě ten tejden je strašně dlouhej a 

když těch učitelů je takhle pět, tak to je pro mě stresující. Že prostě nevím, na čem jsem, 

jen čekám, čekám, čekám a nemůžu pro to vlastně nic udělat v tu dobu. 

A jak myslíš, že tě ten stres ovlivňuje? (pauza)  

Co to s tebou dělá? To nevím, to těžko říct. (pauza) jako, no já nevim (pauza), asi 

v ničem mě neovlivňuje vyloženě. Nevím. Spím normálně, jim normálně, prostě 

funguju normálně, jenom prostě volnej čas netrávím jako v pohodě, ale trávím ho jako 

v práci prostě no. 

A nějaké fyzické projevy? No jako to taky, ale jen výjimečně. Na začátku nějakého 

problému, než ho vůbec začnu řešit. Prostě klasika. Učit se na nějaký předmět, kterej 

vím, že prostě je strašnej a nechci se ho učit a nebaví mě, tak jako když to odkládám 

takhle po dobu dvou tejdnů, měsíců, než se začnu učit, tak z toho jsem jakoby tak 
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fyzicky zdeptanej. Ale jakmile se začnu učit, tak prostě už to pak nějak jede samo. Už ty 

stresy opadnou. Na druhou stranu je to jenom škola. 

Takže stres nějak víc neprožíváš? Ne. 

Nemáš potřebu nějakých strategií na vyrovnávání se stresem? Nějaké rituály třeba? 

Například. Ne vůbec. Vůbec. Myslím si, že prostě to k tomu patří. Ke všemu. A 

ohledně tý školy vysoký, tam si myslím, že je to prostě jedna z těch součástí toho studia, 

že to k tomu prostě patří. Naučit se pracovat se stresem, když člověk vyleze ze střední 

školy, kde žádnej stres neprožívá a pak má jít do nějakýho pracovního prostředí, kde 

toho stresu je poměrně dost, tak ta vysoká škola i v tomhle ohledu připraví člověka na 

ten stres. Že prostě ne vždycky je všechno tak růžový jako v učebnici, že prostě všechno 

jede samo. (úsměv) 

Dobře. Tak já bych se tě na závěr ještě zeptala, jestli tě něco napadá k těm 

tématům, co jsme probírali. Probírali jsme tvoje spánkové návyky, kvalitu spánku 

a nakonec stres. Tak jestli tě ještě k tomu něco nenapadá, na co jsem se tě třeba 

nezeptala.  Hmmm (pauza) nevím. No myslím si, že je to hodně třeba, co si uvědomuju 

teď během toho rozhovoru, že to je prostě hodně o tom návyku, co mám z dětství. Že 

jsem hodně chodil spát, i třeba během puberty, kdy všichni, když to přeženu, utíkali 

z domova, aby mohli ponocovat venku v parku s kámošema, tak já jsem se těšil na to, 

že prostě v devět hodin se zhasne doma celej byt a jde se spát. Takovýhle návyky jsem 

měl vždycky. A i teď pro mě je tohle dobrá forma odpočinku. Jít brzo spát, hezky 

v klidu v pohodě, u sebe doma v teple a bezpečí, než prostě někde courat po nocích a 

ponocovat. A vlastně podle toho to i vypadá, že se na to těším a ten spánek je pak úplně 

v pohodě nerušenej. (pauza) to bylo tak na závěr, jsem chtěl podotknout (smích). 

Tak jestli tě už nic nenapadá, tak to je všechno. Nene už nic.  

 

 

 

ADÉLA 

Na začátek se tě zeptám na nějaké tvoje osobní údaje. Kolik ti je let? 23 let. 

Studuješ tady na škole a ještě nějakou jinou? Už ne, mám přerušenou zemědělku 

teďkon druhým rokem a nevím, jestli ji budu dodělávat. (smích) 

A pracuješ ještě k tomu? Jo no, většinou dělám v kavárně, v hospodě. Většinou třeba 

od 5 do 2 do rána a vždycky jak to stíhám, třeba ne moc často, ale většinou 7 směn za 

měsíc. Není to jakoby práce intenzivní. 

Takže si to můžeš upravovat, kdy tam půjdeš? Jo, můžu, jak chci. 

Žiješ v Praze? Hmm jo, žiju. 
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Celý týden, nedojíždíš nikam? Jsem přes tejden od pondělí do pátku většinou jsem 

v Praze a na víkendy jezdím domů do Příbrami. A hodně často jezdím do Londýna, 

mám tam přítele. (smích) 

Jak často jezdíš do Londýna? No za tehle, za tehle…No za prvák tak sem tam byla 

teďkon 3x, 2x na týden a na 3 týdny právě v tom období zkouškového (smích) a teď tam 

jedu zase, tak to bude po čtvrté. A pak hned zase. Tak třeba 5 za tenhle rok. 

Tak přejdeme k první části toho rozhovoru, která bude o tvých spánkových 

návycích. Jak obecně spíš? No (smích). Ne moc dobře, protože jak dělám občas v tý 

kavárně, tak to se mi vždycky naruší. Přijdu nebo mám do dvou a jdu třeba spát v půl 

třetí a ráno vstávám, pak to zase nějak doháním žejo (smích) ale když nikde nejsem a 

můžu jít spát podle sebe, tak zase záleží, jestli je to po té směně, tak potom hned tak 

neusnu, ale snažím se tak do těch dvanácti, v jedenáct ve dvanáct no. Většinou jako dřív 

jak ve dvanáct nejdu spát no. (smích) 

A spíš jak dlouho? Hmmm. Většinou kolem 7 hodin, já myslím. To jsou fakt jenom 

výjimky. (pauza) No, no (smích) když pracuji tak asi míň, tak asi třeba 5. No takže 7x 

v tejdnu, teda 7x v měsíci (smích) spím tak podle mě třeba 5, 4 hodin, a teď jsem měla 

extrém, že jsem 3x za sebou spala asi 3 hodiny. No to byl extrém. Ale já nevím průměru 

taaak 6-7 hodin, já myslím. (pauza) Pak mám hodně volna tak to dospávám. (smích) 

Když nemusíš vstávat tak si pospíš dlouho, poté směně předpokládám, že jo? No to 

jo, to tak do 9-10.  

Ale normálně, třeba o víkendu? O víkendu (pauza), no když jsem doma, tak to musím 

vstávat, protože to mě probudí rodina, (smích) máme velkou rodinu a vstáváme docela 

brzo, tak v 8 hodin, to pak už nemůžu spát, protože tam je rámus a tak. (smích) Takže 

jako nespím třeba do jedný do dvanácti, většinou do těch 10 vstanu vždycky. 

Jakou máš hloubku spánku? Noo (pauza). Já si myslím, že docela dobrou, když spím 

normálně a probudím se tak nejsem unavená. Když spím normálně takhle no. No nevím 

(pauza). Jako vzbudí mě, když někdo na mě mluví, tak to mě vzbudí. Jako normálně 

(smích), já nevím, jak bych to, no nemám rozhodně lehký spaní. 

Budíš se v noci? Občas, (pauza) tak třeba 2x, ale teďkon třeba zase míň často, ale v tom 

zkouškovém se budím více, to jsem se budila třeba 2-3x, teď už jsem se nebudila 

dlouho. 

Máš problémy s usínáním? Já no teďkon už opravdu ne, ale vím, že v 7 letech, než 

jsem nastoupila do první třídy, tak jsem měla opravdu dva měsíce, kdy jsem nemohla 

spát, a to bylo fakt, to si pamatuju (smích) takový traumatický, že jsem se strašně bála 

chodit spát, protože jsem nemohla pak večer usnout. No to bylo v nějakých těch 7. 

Mamka říkala, že to bylo kvůli nástupu do školy, ale od té doby usínám dobře, teď už 

nemám rozhodně problém s usnutím. Jako když jsem hodně pracovala, tak jsem byla 

taková no, tak jsem měla problém usnout, ale to bylo asi jak jsem byla rozjetá a měla 

jsem to posunuté, chodila jsem spát někdy k ránu a potom když jsem chtěla jít spát v 23 

hod, tak to nejde hned. (smích) Ale jinak usínám dobře. 
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A jak se ráno budíš? Většinou sama, většinou se probudím, když vím, že jdu do školy, 

tak se probudím tak půl hodiny hodinu předtím, než mám vstát. Tak si to pak dospím a 

budík mám tak pro jistotu, když se bojím, abych nezaspala, ale většinou se probudím 

sama a když dospávám tak se probudím stejně brzo, že to pak dospávám ještě až potom, 

co se probudím, že si jdu lehnout. 

Takže problém se vstáváním nemáš? Tak normálně, (smích) ale ne nemám nějaký 

problémy, že bych (smích).  

Nejsi typ, co vstávání odkládá a hodinu se třeba probouzí? Občas tak 3x odložím, 

ale ne že bych pak nestíhala. Asi. 

Mění se nějak když spíš tady v Praze nebo u rodičů nebo v Londýně? No u rodičů, 

tam když právě když se probudím, tak už vstanu, tam už ani nechci dospávat, chci být 

s nimi. Když jsem sama tady v Praze, tak to se ještě dospím (smích). Třeba no třeba to 

zůstanu v posteli dýl a v Londýně (pauza a smích) to je zajímavý tam jsem v posteli 

ráno dlouho (smích, pauza) noo protože můj přítel je takový noční typ. Já mu to občas 

no, i když já mu nemám co vyčítat (smích). On chodí spát pravidelně ve 2, často chodí 

spát ve 3-4 hodiny a potom to dospává přes dopoledne. A když tam s ním jsem, tak 

chodím spát jako on, on třeba pracuje a já nemůžu spát při světle. Občas se stane, že si 

jdu lehnout jinam, ale většinou chodím spát jako on tak třeba v jednu ve dvě a pak to 

dospáváme, protože nemusím nikam vstávat, tam pracuju většinou taky až večer tak 

prostě tam vstávám dýl no jako obecně.  

Spí se ti všude stejně dobře? (pauza) To jo. Tojo no, to se mi spí. No.  

Tak jo. Tak to je k téhle části všechno. A mě by teď zajímalo, co si myslíš, že je 

kvalitní spánek a jestli si myslíš, že ty kvalitní spánek máš? (smích) No já si myslím, 

že kvalitní spánek takovej, že se chodí spát podle mě tak do 10 a spí se v noci a vstává 

se třeba v nevim 7-8 a fakt že to chce pravidelný režim. Myslím si, že mám hodně co 

zlepšovat, (smích) ale je to těžké, když musím pracovat a chodit do školy. No ale tak 

no… Kvalitní spánek je kvalitní režim, režim musím zlepšovat, ale spánek, kterej mám, 

mi stačí. 

Myslíš si, že něco ovlivňuje kvalitu spánku? Myslím, že určitě, jako denní události 

všechny, zrovna v jakém jsem období, třeba při zkouškovém jsem se víc budila a možná 

jsem usínala trochu déle než normálně. No a potom když jsem… noo (pauza) 

Z jakého důvodu třeba? Myslím, že ze stresu, podle mě. Já jsem zkoušky dělala do 

nějakýno, no já jsem chtěla jet za přítelem do toho Londýna, tak jsem se snažila dělat 

všechno rychle, tak jsem měla zkoušky hotové 18. a 19. jsem hned letěla, tak jsem byla, 

tak jsem si tak nastavila (smích) že to musím prostě. koupila jsem si do předu letenky, 

tak jsem pak byla ve stresu, abych to zvládla, abych si nemusela kupovat nový, takže to 

mě trochu stresovalo no. Podle mě to bylo tím a jinak si myslím, že se tam promítají 

všechny události, co prožívám v tou danou dobu jako toho života. 

Můžeš být konkrétnější? Nooo tak třeba i s tou školou, když jsem byla malinká, když 

jsem nemohla spát, já jsem si to neuvědomovala, že se kvůli tomu stresuji, ale pak se to 

tam odrazilo takhle no. Nebo já nevím třeba před 4 roky, když jsem se rozešla nebo 
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když se semnou rozešel přítel, tak jsem zase spala víc zase, (smích), jsem spala furt, 

nechtěla jsem ani vylejzat (smích). Tahže hmmm. Asi když jsem ve větší pohodě tak se 

mi spí lépe, míň se budím, když jsem ve stresu, obtížněji spím jako a tak no. 

Mění se kvalita spánku během roku? (pauza) Možná v létě, když je vedro tak se 

vyspím méně, že je dusno. To asi jo no. Možná se i více budím.  (pauza) A v zimě se mi 

spí asi zase líp, to je takový to spací období (smích). 

Děláš něco proto, aby se ti lépe spalo? Nooo. Asi ne, protože mě se spí asi vlastně 

dobře. Když bych na sobě pociťovala velkou únavu tak, bych se snažila ten režim víc no 

jak to (smích) no urovnat, zpravidelnit no. To bych asi dělala. Ale nemám s tím moc 

problém. 

To je k téhle části všechno. Napadá tě k tomu ještě něco? K té kvalitě spánku a 

jestli to něco ovlivňuje? (pauza) Ještě možná ke snům, když se v noci budím tak se 

budím kvůli snům, to si myslím, že tam se také odráží to, co se mi přes den stane tak se 

mi o tom zdá, no tak se zase třeba probudím, i když teda no (smích) i je i to no že se 

probudím kvůli tomu snu no. Jinak nic moc. No (smích) asi. 

Poslední část je o zvládání stresu, měla jsi v poslední době nějaké stresové období? 

(pauza) Asi ne, naposledy to zkouškové, ale to se mi nakonec nějak povedlo, takže to 

bylo nakonec lepší, užila jsem si to, když se mi dařilo. Jinak asi stresové období jsem 

neměla. 

Třeba v posledním půlroce? Na začátku roku, no na začátku roku, no já jsem předtím 

bydlela rok v Londýně s tím přítelem. No my jsme spolu asi 5, nooo ne 5 ne (smích) to 

je moc, čtvrtým rokem jsme spolu a on studuje v Londýně už třetí rok. Ten první jsme 

byli spolu tady v Čechách a on potom odešel a ten další rok jsem tady byla sama. Byla 

jsem z něj hodně nešťastná, tak jsem šla za ním do Londýna a teď jsem se měla vrátit 

zpátky do Čech bez něho a z toho jsem byla hodně vystresovaná, protože jsem nevěděla, 

jak to bude po tom roce, kdy jsme byli intenzivně spolu a musela jsem bejt tady bez něj, 

z toho jsem na začátku byla vystresovaná, že jsem byla smutná no. Ale pak se to tak 

ustálilo, našli jsme si svůj režim a zjistila jsem, že je to vlastně úplně v pohodě. Od tý 

doby už asi nic, žádný velký stres. 

Víš, co s tebou ten stres dělá? Jak tě ovlivňuje? Nooo. (smích) Jsem hodně 

úzkostnější, (pauza) mám horší náladu, méně jím, když jsem ve stresu. (pauza) A taky 

právě se asi víc budím. 

Máš nějaké strategie pro zvládání stresu? Nějakou psychohygienu? Hmmm (pauza) 

To ani ne. Musím si na to nějak zvyknout a zjistit, že to jde zvládnout, že to vyplyne 

samo a zjistím, že se nic tak strašného neděje, že se všechno dá zařídit, aby to bylo v 

pohodě. A já jsem právě nezažila nějaký extrémní stres. Když jsem byla malá tak můj 

táta měl transplantovanou ledvinu, tak to bylo těžší, ale já si vůbec nepamatuji, že bych 

to prožívala nějak stresově no asi. Já mám asi stres na takový hodně tý podvědomý až 

nevědomý bázi, že se mi to pak promítá až somaticky, že já mám potom bolesti hlavy 

nebo mě bolí žaludek, asi si to moc neuvědomuji. To je fakt asi možná no. 
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Tak jo, za mě je to všechno, já ti moc děkuju. Na závěr se zeptám, jestli tě 

nenapadlo ještě něco k celému rozhovoru, co jsme třeba zapomněli. Řešili jsme 

tvoje spánkové návyky, kvalitu spánku a co to ovlivňuje a zvládání stresu.  Možná 

ještě jídlo, (smích) já když jím tučné věci, tak se mi potom spí hůř to vím a když jím 

zdravěji tak se mi spí líp (smích). A jinak asi ne. No (pauza) Jinak už mě asi nic 

nenapadá no. 

Tak jo, tak to je všechno, tak díky. 

 

 

 

DANIELA 

Na úvod bych se tě zeptala na tvoje osobní údaje. Věk? 25 let 

Studuješ tady na škole a kromě toho chodíš ještě někam do práce? Dělám life 

kouče. 

Jak je to časově náročné? No jako se studiem se to nedá jako normálně spojit, ale 

časově náročné, no podle rozvrhu, já mám svoje klientské báze, tak časově to 

domlouvám tak no. 

(Narušení rozhovoru – někdo vešel do místnosti). 

Takže práci máš podle toho, jak si to zařídíš ty? Ano. 

Bydlíš kde? Teď jsem se přestěhovala, mám vlastní byt v Praze. 

A nikde jinde nebydlíš? Ne, nikam nedojíždím. 

Prodělané nemoci v posledním půl roce, nějaký úraz nebo dlouhodobější nemoc? 

Ne, jenom nachcípaná. To asi dvakrát zatím. 

Tak se přesuneme k první části, která bude o tvých spánkových návycích. Jak 

obecně spíš? Jak normálně spíš? V poslední době nemám moc čas na spaní no tak, 

(smích) jak mi to vychází. Mám třeba problém s usínáním. Tak jako jednou až dvakrát 

za rok mám období, že skoro vůbec nemůžu spát, tak spím dvě hodiny denně 

maximálně, víc to nejde, nemůžu usnout, nemůžu se vzbudit, ale jsem normálně funkční 

úplně, cítím se dobře. 

A když nemáš tyto problémy, tak spíš jak? Jak dlouho spíš? Tak 6-7 hodin. 

V kolik hodin chodíš spát? (pauza) Tak kolem 12 asi a poslední dobou po 

přestěhování, tak později a během zkouškového také. (smích) 

Kromě toho, že máš období kdy se ti špatně usíná, tak jinak spíš dobře? Ano no. 

Máš spíš hlubší spánek? Hmmm. Asi ne. Asi takový…  

Probudí tě něco snadno? Asi ne, ale když mě někdo potichu osloví jménem tak, se 

vzbudím. 
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V noci se budíš? Ne. 

Lehneš a spíš až do rána? Ano. 

Tak jo. Máš ještě něco k tomu, jak obvykle spíš? Hmm… Asi ne. Možná sny moc 

nemívám vůbec. Během zkouškového se mi něco zdálo možná, tak 2x ročně možná. 

Tma a nic. (smích) 

Teď bych se tě ráda zeptala, co si představuješ pod pojmem kvalitní spánek a jestli 

si myslíš, že ty kvalitní spánek máš? Já si nemyslím, že mám kvalitní spánek. A asi 

ten kvalitní spánek je asi když máš nějaký režim a všechny procesy během spánku 

probíhají, takže jako úleva mozku asi jde o režim a dobu spánku. 

Naznačovala si, že máš určité období, kdy se ti mění kvalita spánku, spí se ti hůř. 

Máš vypozorováno, v jaké souvislosti to je? Nooo. Ani ne, možná kvůli stresu, ale já 

jsem pořád ve stresu takže, celý život (smích) 

Nesouvisí to třeba s ročním obdobím? Jestli se to střídá? Myslím, že ne. Ne já to 

mám kdykoli, může být v zimě i v létě třeba.  

Vzpomínáš si, kdy jsi naposledy měla toto období? Jono, vzpomínám, to bylo v srpnu 

– září, byla jsem po depresi. A takže to možná souviselo s tím. Nejsem si jistá, já to 

mám pokaždé odlišně. 

Mimo to, když spíš opravdu špatně, ty dvě hodiny, jak jsi říkala, tak mimo to 

období myslíš, že nic neovlivňuje tu kvalitu toho spánku? Nooo (pauza). 

Nějaké problémy s usínáním, spíš prostě jinak než chceš, mimo to období? Noo 

stává se to s usínáním třeba několikrát měsíčně, to nejde.  

Máš vypozorované proč se to děje? Ne. 

Nevíš? Nevím, snažila jsem se na to dát pozor, ale žádné souvislosti jsem nenašla. Je to 

bdělý stav, cítím se unavená a snažím se usnout a ten mozek je bdělý a prostě se to 

nedaří. 

Děláš něco proto, aby se ti spalo lépe? No já se no (pauza) Snažila jsem se to řešit 

s lékařem, vyzkoušeli jsme asi 10-15 léků na spaní, ale nic nezabírá z těch dospělých to 

moc nezabírá a z dětských jsem měla halucinace. Tak tak no (smích) 

Máš svoje rituály, třeba čaj? Snažila jsem se dělat dýchací techniky, nějaké meditace, 

auto tréninky, zatím jsem nic nenašla jako, aby se to zlepšilo. 

Napadá tě ještě něco k tomu kvalitnímu spánku? A co ho třeba ovlivňuje? Asi ne. 

Závěrečná část je o zvládání stresu, zajímalo by mě, jestli si v poslední době měla 

nějaké větší stresové období? No furt. To mám pořád, pořád jsem ve stresu. 

Z čeho máš stres, máš toho moc? Nooo asi. Asi celý život. (smích) Z dětství. 

Naposledy tak no. Zkoušky, ale to je malinký stres. Při stěhování, pak mi tento rok 

zemřel synovec, pak na začátku roku 2017 jsem se snažila postavit rodinný barák a 
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přišla jsem o 2,5 milionu korun a tak dále, mám velkou rodinu, pořád se něco děje. 

Mám dostatečně náročnou práci, tak jsem ve stresu pořád. 

Ovlivňuje tě nějak stres? Hmmm. Asi ne, já jsem na to zvyklá, jenom malé období, 

když je toho strašně moc. No.  

Když je toho strašně moc, tak co se s tebou děje? No tak jako občas cítím nějaký vliv 

z toho. (pauza) Jsem nervózní třeba, občas i nemocná možná, poslední dobou ne, ale 

jako v minulosti to bylo tak, že když jsem cítila velký stres, tak jsem byla nemocná. 

Možná pocit, že se necítím být sama sebou nebo prostě takovéhle věci. Jako nic extra, 

už jsem na to fakt zvyklá asi. 

Máš nějaké strategie pro zvládání stresu? Nějakou psychohygienu? Nooo jasně, 

sebereflexi skoro nonstop a přijetí nějakých věcí co se děje občas. Jako no hmmm. 

Myslím si, že je důležité mít nějaký ten cíl, aby tě ten stres nezasáhl jen do sebe, protože 

jako život není jenom o tom, co se ti v těch stresových situacích, ale musíš mít nějaký 

cíl mimo stres takže no a ještě občas dělám nějaký přenos, třeba mám nějakou stresovou 

situaci aaa když budu cítit stres tak to bude (pauza, smích) opravdu špatné, třeba vyberu 

nějaké vztahy stresuji se z toho, abych zmírnila stres z něčeho velkého, tak se to pak 

trošku zlepší. (smích a zmatenost) 

Nějaké aktivity? No sport no. Sport mi pomáhá. 

Co děláš? Teď momentálně nic, (smích) ale jako chodím do posilovny, (pauza) 

poslední půl roku ne, ale chtěla bych znovu začít. (smích) Sport mi fakt pomáhá. 

Na závěr se zeptám, jestli tě nenapadlo ještě něco dalšího ke spánkovým návykům, 

jak jsme probíraly na začátku? Jak spíš obvykle, jestli k tomu máš nějaké 

doplnění? (pauza) V minulosti to bylo se spánkem hrozné, od dětství mám problémy, 

ale poslední dva roky je to víceméně dobrý. Tak 2x ročně jednou ročně. Nooo jako. 

Nejsem si jistá, jestli s tím mám něco dělat, nebo to mám nechat být, tak jak to jde. 

(pauza) Necítím, že se s nedostatkem spánku něco změní ve stavu pozornosti. (pauza) 

Cítím se normálně, (smích) ale asi bych neměla. (smích, pauza) Minule jsem to vyřešila 

tak, že jsem měla jet autem do Bulharska a noc předtím jsem spala hodinu, pak jsem se 

snažila usnout, spala jsem hodinu, pak jsem se vzbudila a jela jsem a když budu chtít 

spát tak zastavím někde v hostelu nebo na dálnici, ale já jsem prostě jela 22 hodin úplně 

v pohodě, ale pak už jsem se po té cestě dobře vyspala asi 9, 10 hodin (smích) a bylo to 

v pohodě. Nevím, asi bych se neměla cítit dobře. (pauza) No a ještě vlastně. Mě se spí 

lépe když usínám s někým, mám pocit bezpečí, ale nemůžu nikdy usnout první, tak 

čekám až druhý usne. Tak takhle (smích) Nic už mě nenapadá už. 

Probíraly jsme kvalitu spánku, napadá tě ještě něco? (pauza) Asi ne. 

A ke zvládání stresu máš něco? Hmmm asi ne. 

Tak za mě je to všechno, tak já děkuju. 
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DITA 

 

Na úvod se tě zeptám na osobní údaje, kolik ti je let? 20. 

Kromě studia tady na škole chodíš ještě někam do práce nebo na brigádu?  No 

hlídám děti. 

A časově si to určuješ sama?  Víceméně. 

Takže to časově náročné není, že by tě to nějak zatěžovalo? Ne, jen minimálně. 

Prodělané nemoci v poslední době, nějaký úraz nebo dlouhodobá nemoc?  

V posledním půl roce asi nee. 

Kde žiješ? Víceméně v Praze, na víkendy jezdím k rodičům kousek za Prahu. Ale jinak 

přes týden v Praze. 

V Praze jsi v bytě nebo na koleji? V bytě. 

Teď by mě zajímalo, jaké máš spánkové návyky, jak obvykle spíš? Obecně těžce 

usínám (smích, pauza), asi není vhodné, že koukám do mobilu těsně před spaním, vím, 

že to není dobré, ale dělám to. Když jsem ve škole, tak se snažím chodit spát třeba 

okolo 22 hod., v praxi to vyjde spíše na 23 hod., když máme volno nebo zkouškové tak 

třeba mezi 24-01 hod. A když musím vstávat do školy tak vstávám kolem 7 hod a když 

nemusím vstávat, tak to je někdy kolem 8 někdy až spíš 10 a někdy i ve 12 hod. 

Jak dlouho teda spíš? Nooo. Když můžu spát, jak dlouho chci, tak je to od 8-10 hodin 

a přes týden se snažím spát 8-9 hodin, ale většinou spím těch 7-8 hodin. 

Říkala jsi, že máš problémy s usínáním, a se vstáváním? Jak kdy, většinou to docela 

jde. (smích) 

Budíš se s budíkem a rovnou vstáváš a jdeš? Víceméně jo. 

A před budíkem se nebudíš? Teď posledních pár dní ano, ale běžně to nedělám. 

Hloubku spánku máš jakou, jestli tě lehce něco probudí nebo lehneš a spíš jako 

mrtvá? Asi jak kdy. Asi ze začátku mě probudí ledacos, ale myslím si, že pak už zase 

tolik věcí ne. Hlasité budíky cizích lidí, jak které, takové ty klasicky zvonící mě 

kupodivu nebudí, ale třeba písničky a hlasy lidí mě budí. 

Budíš se v noci častěji, než by si chtěla? Teď už asi ani ne. Jednu dobu jsem se hodně 

v noci budila, ale to je 2 roky zpátky nebo rok. 

Mění se, jak spíš doma a jak spíš tady v Praze? Řekla bych že asi ne, řekla bych, že 

je to spíš v závislosti na tom, že tady vstávám do školy a v Praze mám volno. Takže 

doma vstávám mnohem pozdějš (smích). 

Ještě by mě zajímalo, jaké jsi měla spánkové návyky v dětství, když jsi ještě 

bydlela doma, kolem puberty, když sis spaní mohla určovat sama? Jestli jsi chodila 
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spát dříve nebo naopak jsi to protahovala pozdě do noci? Tak jako asi už od 

puberty, když můžu tak chodím spát později a jinak asi moc pozdě jsem nechodila spát. 

Asi tak kolem 22-23? No asi jo. 

Napadá tě ještě něco dalšího ke spánkovým návykům? Hmm. Asi ne. 

Zajímá mě, co si myslíš, že je kvalitní spánek a jestli ty kvalitní spánek máš? Za 

kvalitní spánek považuju, když se člověk ráno probudí a je odpočatej, není mrtvej, když 

se probudí v době, která mu připadá dobrá pro probuzení, a to asi jak kdy, se školou je 

to trochu náročný na spánek s tou dýlkou. Ale když mám možnost spát, jak dlouho chci, 

tak většinou kvalitní spánek mám. 

Ovlivňuje něco kvalitu tvého spánku? Určitě, určitě v období, kdy jsem víc ve stresu 

tak hůře spím, déle usínám, občas se v noci budím. 

Jak si už na začátku říkala, že se ti hůř usíná, tak je to vždycky anebo v nějakých 

horších situacích? No jako standardně neusnu třeba do půl hodiny. To jako nikdy. 

Když usnu po půl hodině, tak na mé poměry usínám dobře. 

Když máš nepříznivou situaci, tak se ti usíná ještě hůř? Ne vždycky jasně vidím 

souvislost s nějakou konkrétní nepříznivou situací, ale v období, kdy bývám ve stresu 

tak se mi usíná často hůř. 

Ještě něco ovlivňuje tvůj spánek? Asi úplněk, když je úplněk a já mám doma okna na 

jižní stranu, tak je v pokoji strašný světlo, to se mi hůře spí. Nebo usíná no. A jinak 

alkohol spánek ovlivňuje, (smích) to se mi usíná velice dobře najednou. (pauza) Jinak 

taky hluk, když začne v 8 hodin ráno soused vrtat do zdi, tak to mě probudí. A tak. 

Jinak nic? Asi nic. 

Děláš něco pro to, aby si spala lépe? No to nevím. Snažím se jít si lehnout včas, abych 

měla dostatek času na spánek, to je hlavní. Jít si lehnout včas. Jinak jako snaha 

nekoukat před spaním do displejů se mi moc nedaří. Vím, že bych to neměla dělat, ale 

v praxi to moc nerealizuji. (smích) 

Napadá tě ještě něco dalšího ke kvalitě spánku a co ovlivňuje kvalitu spánku? Asi 

ne. 

Poslední část je o zvládání stresu, zajímalo by mě, jestli si v poslední době měla 

nějaké větší stresové období? Naposledy zhruba před rokem, touto dobou, když jsem 

maturovala, tak to jako byl asi stres, ale jinak asi ne. 

A nějaké jiné věci mimo školu? V poslední době ne. 

Jak jinak tě ovlivňuje stres, co to s tebou dělá? Občas ze stresu somatizuju, to mám 

v oblasti břicha a hlavy. (pauza) No a asi jsem trochu nepříjemná. (smích) Případně 

spím hůř, budím se v noci.  



XXXIX 

Nic jiného tě nenapadá? No jako když se třeba více učím, tak bych neřekla, že je to 

stres, ale spíš kognitivní zátěž, tak spím delší dobu, že jsem unavenější a vyžaduju delší 

dobu spánku.  

Strategie na zvládání stresu máš?  Noo. Zatím asi ne. (smích) 

Třeba nějakou psychohygienu, nějaké aktivity, co děláš, které ti pomůžou? Hraji na 

kytaru. Když je potřeba. (smích, pauza) Jinak uvědomění, že když nedám zkoušku, tak 

se svět nezboří, to také pomáhá. Když si to řeknu tak se cítím méně ve stresu. (smích) 

Na závěr se zeptám, jestli tě nenapadá ještě něco k tomu, co jsme probíraly, řešily 

jsme tvé spánkové návyky, řešily jsme kvalitu spánku a jestli něco ovlivňuje tvoji 

kvalitu spánku a zvládání stresu.  Asi v podstatě nee. 

Tak jestli ne, tak je to všechno. 

 

 

 

KARLA 

Na úvod bych se tě zeptala na tvoje osobní údaje. Věk? 24. 

Studuješ tady na škole? Jo. 

Děláš další školu? Ne. 

 A pracuješ? Brigádně. 

Jak moc je to časově náročně? 2-3x v tejdnu, tak 3-4 hodiny. 

Můžeš si korigovat čas? Můžu, můžu si to korigovat no. 

Kde žiješ? Bydlím v Podolí, vlastně hned pod Vyšehradem u porodnice na nábřeží. 

Bydlíš jenom tam anebo někam přejíždíš? Ne bydlím jenom tam, jenom v Praze. 

Měl jsi v posledním půl roce nějaké nemoci, úraz? Úraz žádnej. Já jsem, je to asi 4 

roky, 5 let vlastně zpátky, já jsem na střední škole měla psychické problémy trochu, 

brala jsem i antidepresiva, měla jsem lehkou úzkostně depresivní poruchu, jenom 

takovou lehoučkou. A je to už vlastně 5 let zpátky no. Teď už 5 let neberu žádný prášky 

no. (pauza) To je asi tak jediný.  

Tak se přesuneme k první části, která bude o tvých spánkových návycích. Jak 

obecně spíš? Jáá spím docela dobře, většinou tak jako si hlídám, abych měla těch 8 

hodin, je fakt, že o víkendu občas dospávám ty deficity, co jsou přes ten tejden. Kolikrát 

chodím domů v 8 večer, tak je to takový, že jdu spát až kolem půlnoci, tak je to někdy 

nepříjemný, ale jinak to jde. Někdy se mi stává, že se v noci budím, je fakt, že se mi 

málokdy stane, že bych se nevzbudila vůbec, a když už se vzbudím tak musím jít na 

záchod, (smích) to mám prostě spojený, že v noci chodím čůrat. Je to i tím, že večer pak 

hodně piju, doháním to pití, co jsem nevypila přes den. Takže to je asi tak jediný. Jinak 
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já jsem obecně prostě spáč, od malička jsem jako sova, vydržím víc do noci a rozhodně 

nejsem ranní ptáče. Vždycky jsem vstávala později, a to mám prostě od malinka. Od 

vždycky. Jinak to je asi všechno, nebo ještě něco by tě zajímalo? 

Hlídáš si, aby si spala 8 hodin – Jo tak jako snažím se, protože vím, že když si dávat 

tak těch 6-8, tak když spím míň, tak jsem pak přes den ospalá. To jako o sobě vím.  

Obvykle chodíš spát v kolik? No tak průměrně mezi tou dvanáctou a půlnocí, takže 

průměrně v těch 11. 

V noci se budíš jenom občas když potřebuješ na záchod? No. 

Takže 1-2x za noc? No tak jednou dvakrát max no, většinou je to k ránu občas, když 

začne svítat, když spím tak nic moc. Teď se mi to stalo dvě noci za sebou, jak už bylo 

světlo, tak už prostě jsem nespala poslední hodinu před tím, než jsem vstávala. 

Jakou máš hloubku spánku? Já myslíme, že dobrou. K ránu už ne, tak dobrou, ale 

večer usnu jako zabitá, to mě nevzbudí nic, a potom k ránu třeba kolem 5, to už je to 

takový, no jak začne vycházet světlo tak už nespím nic moc k ránu no. 

Jsi během dne aktivní nebo býváš unavená? Jako bejvam no, když toho mám hodně, 

bejvam utahaná odpoledne, to mám tak normálně, když  jsem měla příležitost tak jsem 

si šla schrupnout, ale většinou jsem neusnula, spíš, že jsem si natáhla a zrelaxovala tělo 

a pokračovala dál. Občas bývám unavená odpoledne, ale momentálně si myslím, že je to 

spojené s počasím, že já mívám migrény a to mívám změnami a výkyvy počasí, v zimě 

bývám unavená, ale zase přepadne mě to většinou po obědě a kolem 14-15 hod. už 

najedu a večer jsem aktivnější. Po tom obědě mám útlum no. Ale pak zase se to zvedne 

a je to dobrý no. 

Jak se ti usíná? Usíná se mi dobře, teď strašně dobře. Lehnu si chvíli na něco koukám 

pak to vypnu a usnu, nemám vůbec problém s usínáním. 

A jak se ti vstává? Docela dobře, ale klasika, prostě se mi nechce z postele, je zima a 

hnusně, tak se mi nechce, ale tím, že já mám psa, tak nemám problém vstát, protože 

musím kvůli ní, tak celkem vyskočím docela rychle. 

Tak nemusíš odkládat budík? Nedělám to moc, to je výjimečně když si to můžu 

dovolit, když má psa máma, tak si to odložím o 10 minut, ale to je opravdu výjimečně. 

Spíš ne no.  

Tak teď by mě zajímalo, co si představuješ pod pojmem kvalitní spánek a jestli si 

myslíš, že ty kvalitní spánek máš? Myslím si myslím, že by spánek měl být tvrdej, aby 

se člověk v noci nebudil, nebo i když se vzbudí tak by si toho neměl být extrémně 

vědomej, že když se vzbudí neměl by se hodinu převalovat v posteli, aby spal dobře 

celkově, a měl by mít 6-8 hodin, si myslím no, aby ten spánek byl kvalitní. Mělo by se 

chodit spát před půlnocí, si myslím a vstávat normálně se světlem. Nejlepší je, aby 

člověk vstával tak, aby nebyl ospalý, (smích) to je myslím plně nejkvalitnější ke 

spánku. Já si myslím, že mám docela dobrej spánek, že to není tak špatné. Pozoruji na 

sobě, že když se v noci vícekrát vzbudím, tak vím, že jsem unavenější, že jsem zrovna 
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spala blbě nebo tohle, ale jinak mám spánek dobrej, není to tak, že bych spala úplně 

jako zabitá, ale nemyslím si, že by to bylo tak špatné. 

Pozoruješ na sobě, že by nějaké věci ovlivňovali kvalitu tvého spánku? Nebo jestli 

se mění kvalita tvého spánku? Jo určitě. Určitě, když jsem víc unavená tak spím líp. 

To jako každopádně. Když jako nic moc nedělám, tak nic moc nespím, to vím, že se 

potřebuji trochu unavit. A potom klasický stresovější situace, no já nevím, ale i při 

učení jsem taky spala dobře, ale spíš se ta kvalita mění, když nestíhám a chodím pozdě 

spát a ráno musím brzo vstávat. Pak pozoruji, že jsem před den unavenější, ale není to 

úplně že bych se v noci úplně budila. (pauza) Když se třeba pohádám s přítelem, tak 

potom ten spánek je taky takovej nic moc, to potom spím tak halabala, nebo když něco 

s rodičema, tak je spánek mizernější no. 

Co znamená mizernější, umíš to nějak popsat? Nemůžu usnout, budím se v noci i 

ráno, nemůžu se dospat, když vstanu hodně mě bolí hlava a jsem z toho unavená. 

Naopak kdyby mi spánek měl dodat energii tak mě to spíš tu energii nedodá. To je 

prostě to klasický, když ráno vstanu a už si řeknu dneska jsem spala blbě. I když ono to 

tak úplně bejt nemusí, ale jsem vyčerpaná z toho, co tomu předcházelo. Asi.  

Děláš něco proto, aby se ti lépe spalo, nebo nic nepotřebuješ? Nevím jestli úplně 

něco potřebuji, aby se mi spalo líp, snažím se mít tmu, to mám ráda a mít přiměřenou  

teplotu, protože když je mi moc zima nebo velké teplo tak nespím, nebo se budím že je 

mi vedro nebo se budím, že je mi zima a to je asi tak jediné, co dělám pro to, aby se mi 

spalo dobře. A vím, že potřebuji mít svůj prostor na spaní, když se mám s přítelem 

vměstnat na malé posteli tak to nedám, to prostě nespím (smích), já prostě potřebuji mít 

svůj prostor na to spaní, to dělám, abych spala dobře, hlídám si svůj prostor. To je asi 

tak jediný. 

Ještě něco ke kvalitě spánku tě napadá? Jestli se mění během roku? To já nevím 

(pauza) Poslední dobou nepozoruji, že by se to během roku měnilo. Možná, že v létě 

potřebuji spát méně než v zimě. Bych možná řekla. Když je hezky a teplo, tak 

nepotřebuji spát tolik jako v zimě.  Mě tak napadá. Jinak asi ne (pauza). Někdy se mi 

spí hůř, ale nepozoruji, že by to bylo extra na něco navázaný. Třeba ve zkouškovém, 

když jsem psala ten deník, tak jsem byla jako překvapená, že spím dobře, i když jsou 

zkoušky. (smích) Já si naopak hlídám to, abych před zkouškou byla vyspalá. Někdo 

ponocuje do 3 a učí se, to já nemůžu, zalehnu kolem půlnoci a pořádně se vyspat, 

protože pak jsem před den mrtvá a vím, že mi to nebude myslet, takže si to v tomto 

hlídám no. 

Poslední část je o zvládání stresu, měla jsi v poslední době nějaké stresové období? 

Úplně extrémně stresové období bylo okolo Vánoc, (smích) ale nevím jestli to souviselo 

se spánkem, to asi ne. Nejvíce stresové to bylo přes ty vánoce, protože jsme museli 

utratit psa, tak to bylo takový na houby, vyčerpávající. A obecně pro mě ty stresové 

situace jsou, když se sejde celá rodina, jo, což je docela hrůza. Tak to když se děje, tak 

to jsou stresové situace, teď už se psychicky připravuji na velikonoce, protože to bude 

opět, (smích) ale já se čím dál více učím hlídat si to svoje, starat se o sebe, aby mě bylo 

dobře, abych já byla spokojená a myslím si, že se mi to v poslední době docela daří. 

Přes ty Vánoce byla výjimka s tím psem. To bylo smutný a na houby, ale to bylo asi 
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jediné, co bylo více stresového, co trvalo delší dobu. Pak jsou i takový, když je to jeden 

den kdy, se pohádáme, tak většinou hned vychladneme. Takže to je, to bylo asi tak 

jediný. 

 Jak tě stres ovlivňuje? Většinou je to pro mě takový, že moc přemýšlím a jsem hodně 

unavená, hlavně únava a někdy mi spánek pomůže a někdy ne, ve většině případů jo to 

přespím a je mi líp. Já teda obecně ze stresu tloustnu, s tím mám jako problém, někteří 

lidé ze stresu hubnout já naopak tloustnu, takže to je asi ten můj hlavní problém no, ale 

hlavně jsem z toho unavená. 

Máš nějaké strategie pro zvládání stresu, nějakou psychohygienu? Já mám hlavně 

to, že potřebuji mít svůj klid, hodit si tam prostě svůj relax, bejt sama, koukat na 

televizi, číst knížku, nebo si jít na hodinu lehnout, usnout nebo si jít ven se psem vyčistit 

hlavu anebo s přítelem to prokecat. Asi to je pro mě nejlepší. Když mě něco hodně tíží 

tak to hodně ventiluji, že o tom mluvím, to mi pomáhá, věci rozebrat a rozpitvat, to je 

asi pro mě to nejlepší zvládání stresu. (pauza) I když ne vždycky je to s tím dotyčným 

člověkem, kvůli kterému je to vyvolané, promluvit si o tom s někým jiným. A si to 

vyčistit prostě no. Hodně mi pomáhá pes, přijde mi, že ze mě ten stres vysává. (smích) 

to je asi tak všechno 

Na závěr se zeptám, jestli tě nenapadlo ještě něco dalšího k tomu co, jsme 

probíraly? Noo asi už ne. Jako co mě ještě napadá, když jsem měla ty problémy, tak 

jsem měla potíže se spánkem a se zvládáním stresu, ale postupně jsem se s tím naučila 

pracovat docela dobře, pořád se to učím, ale myslím si, že je to o dost lepší, než to bylo 

třeba před 5 lety. Je to v pohodě. Jinak mě nic nenapadá. 

Tak jo, tak jestli je to všechno. Tak děkuju moc. Není zač. 

 

 

 

TAMARA 

 

Já bych se tě na úvod zeptala na nějaké tvoje osobní údaje, takže věk? 21. 

Studuješ tedy školu? Ano.  

Pracuješ k tomu ještě nějak? Jo, brigádně. 

A jak je to časově náročné? Určuji si směny sama, ale jsem dost workoholik, takže 

dost. 

Dost. I během zkouškového dost. 

Dobře, tak i mimo zkouškové taky dost? Taky dost, teď míň, jako že teď to mám 

upravený, že není tolik práce, ale normálně dost. 
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Dobře a dost to je co? Jako že každý den tam jsi? No to ne, ale snažím se dělat přes 

60 hodin, což s naším rozvrhem není dost ideální. Takže jako do těch 60-100 hodin se 

trefím. 

Dobře. Žiješ kde? Žiju v Praze se spolubydlící, ale jsem z Chomutova, takže na víkend 

jezdím většinou domů. 

Tak jo a v posledním půlroce prodělané nějaké nemoci, úraz nebo dlouhodobá 

nemoc? Vůbec ne. 

Tak jo, tak přejdeme k první části, ta bude o tvých spánkových návycích. Takže 

jak obvykle spíš? Já asi musím říct, že mám hodně tvrdej spánek, to je hodně důležitý, 

že jako já se spolubydlící sdílím pokoj a bydlíme spolu, já nevím třeba rok, a já třeba 

nevím jaké má vyzvánění na budíku. Já to prostě neslyším, takže já spím jako že hodně 

tvrdě, že mě vůbec nic nevzbudí, jenom to moje vyzvánění, na který jsem zvyklá, takže 

spím hodně tvrdě, hodně dobře a ráda spím. Ale chodím spát pozdě, ale když jsem to 

zapisovala, tak je hodně znát jestli spím v Praze nebo Chomutově, třeba když jedu sem 

tak jsem nastavená na výkon, takže nevydržím spát dýl než do 8 i když můžu, že doma 

si dovolím třeba celé dopoledne prospat a dospat to, o tom víkendu, takže asi takhle. 

Ještě něco dalšího, já se tě pak zeptám, ale jestli tebe samotnou něco napadá? No 

chodím spát později, občas si dopřeji hodně dlouhý spánek, několikrát. (sméích) A jinak 

asi nic. 

Dobře a později to znamená v kolik? Kolem 12. No když jdu z práce tak se většinou 

dostanu kolem 10 domů no. 

A spíš jak dlouho? Průměrně?  

Ano. Kolem těch osmi si myslím, že určitě si dopřeju, to se jako snažím. (smích) 

Nějaké problémy s usínáním? Ne. 

Lehneš a spíš? Jo.  

Šťastný člověk. Problém se vstáváním ve smyslu, že se probudíš před budíkem 

anebo naopak, že nemůžeš vstát i když zvoní a že ho odkládáš? Ani jedno, jenom to 

moje jedno vyzvánění, co mě probudí.  

A probudí tě, vstáváš a jdeš? Já většinou chvilku ležím, ale není to, že bych to 

odložila, jsem vzhůru. 

Hloubka spánku, takže tvrdě spíš? Hodně tvrdě.  

A budíš se v noci nějak? Ne, vůbec.  

To je skvělé. Tak jo a během dne jsi aktivní nebo máš nějaký klidový, aktivní 

období? Akivní 

Žádná únava? Jako asi jo, asi únava.  
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Jako by obvykle? Jsem spíš jako sova, že třeba dopoledne jsem taková klidná a 

odpoledne to je příval energie a vydržím až do večera. Takže takhle spíš. 

Tak jo, a mimo teda tady Prahu tak u těch rodičů, tam si dovolíš spát déle? No tam 

se probudím později.  

Jako jestli tam spíš jako obvykle nebo jestli se ti spí líp, že si dovolíš déle spát? No 

jako, že jsem nastavená, že se sama samovolně probudím později než tady. 

Tak jo, napadá tě ještě něco k tvým návykům? Asi ne. 

Přejdeme dále. Zajímalo by mě, co si myslíš, že je kvalitní spánek a jestli ty 

kvalitní spánek máš? Já si myslím, že mám kvalitní spánek. Asi chodit spát dřív si 

myslím, jako tu kvalitu, že se cítím, že se vyspím lépe, když si jdu dřív lehnout. Mám 

kvalitní spánek. 

A myslíš si, že něco ovlivňuje kvalitu tvého spánku? No asi jo, když o tom 

přemýšlím, tak jsem koukala, že třeba zkouškové bude nějak extra ovlivňovat, jak jsem 

to zapisovala, ale mě přišlo, že ne. Je to tak jako stejné. 

A jinak, nehledě na to zkouškové, prostě obecně je něco, co ovlivňuje tvůj spánek? 

Tak asi když nad něčím přemýšlím, nějaké problémy tak asi jo, že jakoby trvá mi delší 

dobu usnout, ale jinak ne, nestává se mi, že bych se budila během noci, to se mi nestalo 

strašně dlouho. 

Mění se nějak tvůj spánek během roku? Jo během zimy mám potřebu spát mnohem 

víc, to určitě. To je asi tak jediné, čeho si jsem vědomá. (smích) 

Tak jo, takže předpokládám, že ani nepotřebuješ něco dělat, aby si spala lépe? Ne. 

(smích) 

Dobře. Tak jo, máš tady k tomu něco, na co jsem se tě třeba nezeptala, co tě 

napadá? Asi ne. Určitě jsem všechno zmínila. Asi jo. 

Tak jo, tak poslední část, a to je o zvládání stresu, tak jenom jestli si teď 

v posledním půl roce zažila nějaké stresové období? (pauza) Jako jo, tak nevím. 

(pauza)  

Já ti třeba můžu přečíst, co jsou nejstresovější období, co se uvádí v tabulkách. 

Tak úmrtí v rodině, rozchod, úraz nebo nemoc, svatba, partnerské problémy, 

změna práce, finanční problémy. Ne, nic. 

Tak jo, tak v poslední době ne, ale jinak co pozoruješ, že s tebou, nebo jinak máš 

vůbec pocit někdy, že jsi ve stresu, že zažíváš nějaké stresové situace? No asi když 

nestíhám, že naplánuji hodně věcí a pak mám potřebu, že to asi nezvládnu, jo to asi jo. 

A jak tě to ovlivňuje? Jako vůči spánku, nebo jako celkově?  

Ne obecně. (pauza) No většinou co mám jako zkušenost, že když si toho naložím hodně 

tak onemocním. Ale to mám vypozorované, to vím určitě, že to mám z toho, ale jinak 

teda nejsem si vědomá. (pauza) Pak mám takový ten stres, že nestíhám, že bych měla 
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všechno stihnout a takhle, ale to já potom většinou si uvědomím a zvolním, ale jako 

jinak ne. (pauza, smích) 

Tak jo, takže předpokládám, že nepotřebuješ ani nějaké strategie na zvládání 

stresu nebo jo, máš nějaké? Jako jak já zvládám stres? 

 Jestli máš nějaké strategie proto, aby si ten stres zvládala. Jo to mám.  

A? U mě je to určitě sport, to je moje takové prvotní, to vím, že to určitě zabírá úplně 

nejvíc. No a potom třeba když jedu domu a dám si pauzu od všeho třeba na den, to mi 

taky pomáhá. A ten sport asi nejvíc. To je asi tak všechno. 

Tak jo, takže si to jenom shrneme na závěr.  Takže probraly jsme spánkové 

návyky, napadá tě teď k tomu něco ještě? Ne.  

Pak kvalitu spánku a co to ovlivňuje, k tomu tě něco napadá? To jsem asi zmínila.  

Nic, dobře a to zvládání stresu k tomu tě něco napadá? Přemýšlím, co ještě 

vymyslím. Asi ne.  

Asi nic. Je to nějaký krátký co.  

No stručný, rychlý. Mám dobrý spánek. 

Tak já moc děkuji. 

 

 

 

VÁCLAVA 

 

Na úvod se tě zeptám na osobní údaje, kolik ti je let? 19. 

Kromě studia tady na škole chodíš ještě někam do práce nebo na brigádu? Mám 

brigádu v neděli, nejsem z Prahy, jsem z Vlašimi a tam u nás je Dům přírody, se tomu 

říká (smích), je to takové infocentrum, by se dalo říct, pro návštěvníky, co chodí na 

Velkej Blaník, tak tam jsem vždycky v neděli jsem od půl desátý, ne od půl devátý 

(smích) do 4. Když se mě někdo na něco zeptá, je tam expozice, vaření kávy nebo čaje, 

nebo když někdo něco chce. Ale spíš tam hlídám, protože přes den tam nikdo moc 

nechodí no. 

Bydlíš přes týden v Praze? Jsem na koleji v Dejvicích. Většinou pondělky, protože 

máme volno na praxi, tak většinou jezdím v úterý dopoledne, v pátek se vracím. 

Jezdíš domů každý víkend? Zatím ano. Není to zase tak daleko, a mám tu brigádu, tak 

se tam vracím. 

Prodělané nemoci v poslední době, nějaký úraz nebo dlouhodobá nemoc? Ne. 
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První část se týká spánkových návyků, chtěla bych vědět, jak obvykle spíš? No 

chodím většinou spát od půl 11 vejš, dřív bych neusnula. Většinou mezi 23-24, podle 

toho, jak se cítím unavená, nebo jestli potřebuji něco udělat a většinou se to neprotáhne 

přes 0.01 hodinu, pokud nejsem někde venku s kamarády nebo někde na párty. Ale 

většinou do té jedné si jdu lehnout, když jsem doma. No a vstávám… Když musím 

někam vstávat, tak vstanu na první budík, nejsem z těch, co by si nastavovali 10 budíků, 

a když můžu spát, tak většinou spím hodně dlouho, třeba klidně i do 11 hod. (smích) 

Nemám žádný rozdíl, jak spím doma nebo tady. Záleží jak potřebuju. Většinou se řídím 

tím, že když jsem unavená, tak jdu spát. 

Máš nějaké problémy s usínáním anebo, že se budíš před budíkem? S usínáním ne, 

to je výjimečně, třeba jednou za měsíc, že nemůžu usnout a jaože budím se tak 10 minut 

před budíkem, ale to si myslím, že už mám nastavené nějaké vnitřní hodiny, že vím, že 

budu vstávat, tak se vzbudím, někdy i o hodinku dřív, ale zase usnu. To není problém 

anebo když spíš do těch 11 hod. tak se budím, ale nestávám. (smích) Takže se to 

protáhne, ale přes noc spím dobře. 

Máš spíše hlubší spánek? Řekla bych, že ano. Třeba včera přišla spolubydlící nejspíš 

pozdě v noci a já o tom vůbec nevím, ráno jsem byla vyděšená, že tam je, protože 

tvrdila, že tam spát nebude. (smích) Nevzbudí mě moc věcí no. 

Jak si na tom s aktivitou během dne, býváš obvykle unavená nebo jsi plná energie? 

Někdy jsem po ránu unavená, někdy ne. (smích) Neodvíjí se to úplně od toho, jak 

dlouho spím nebo když spím málo, tak kolikrát unavená jako jsem, ale někdy i když 

spím třeba sedm hodin, tak jsem unavená a třeba se další dvě hodiny ještě 

vzpamatovávám, ale přes den je to většinou v pohodě. Občas bývám unavená po jídle, 

kolem oběda a potom kolem 16 hod ve škole, když dlouho jedu nějakou přednášku. A 

večer je to dobré a začínám být unavená kolem 22 hod, když začíná čas jít spát. 

Napadá tě ještě něco dalšího ke spánkovým návykům? (pauza) Občas jsem si 

pouštěla před spaním takovou nějakou tu jakože meditační a relaxačn hudbu, tak to mě 

vyklidnilo, když jsem měla pocit, že nebudu moci usnout, když jsem byla více 

aktivovaná, nebo když jsem musela brzy vstávat, protože jsem musela, jakože brzy 

vstávat. Jinak žádné speciální návyky asi nemám. (pauza) Musím spát přikrytá i když je 

v létě horko, tak musím být přikrytá, jinak mi to vadí. (smích) 

K této části je to všechno a přesuneme se k další části a tam by mě zajímalo, co si 

myslíš, že je kvalitní spánek a jestli ty kvalitní spánek máš? Řekla bych, že kvalitní 

spánek je ten, který je mi jako prospěšnej v tom, že se budím odpočatá. Já si myslím, že 

jakože jo. Mám kvalitní spánek, jsem schopná přes den normálně fungovat a když je to 

potřeba, tak jsem schopná fungovat i dlouho. (pauza) nevím, co víc (smích). 

Máš pocit, že se kvalita tvého spánku mění? (pauza) V dlouhodobém horizontu asi 

ne, třeba neřekla bych, že teď spím lépe, než jsem spala před třemi lety. Občas je to 

takový nárazový, stane se mi, že jednou třeba za tři týdny mám špatnou noc, že nemůžu 

usnout a hodně se budím. Normálně se v noci vůbec nebudím, nebo třeba jenom jednou 

nad tim ránem. Občas se mi stane, že se v noci hodně budím a nemůžu zabrat a jsem 

v polospánku, vím, že se mi něco zdá, ale jsem napůl vzhůru. Někdy je to vázané na 

nějakou stresovou situaci, že vím, že zítra něco bude a jsem taková nabuzená, ale někdy 

se nic extra neděje, ale jinak spím furt stejně dobře. Řekla bych. 



XLVII 

Ani během roku nemáš nějaké výkyvy, že by se ti spalo hůře?  Jakože v zimě by se 

mi spalo lépe než v létě? (smích) Jo tak jako v zimě je lehčí déle vyspávat to ráno než 

v létě, když už svítí sluníčko a ptáci zpívají. Nevím, jestli v létě spím méně, také 

v posteli vydržím déle a na usínání to nemá vliv. Ale v zimě jsem obecně více unavená 

z toho počasí. Když přijde člověk vymrzlej, tak by nejraději zalezl do postele. No. 

Děláš něco pro to, aby si spala lépe? Říkala si, že když jsi více aktivovaná, tak si 

pustíš hudbu, tak jestli máš ještě nějaký jiný rituál? Občas spím s medvídkem, když 

se mi chce, (smích) jako že si někoho mazlím, (pauza) jinak před usnutím nemám žádný 

rituál. Málo kdy dělám, že si lehnu do postele a spím, většinou si ještě něco čtu nebo 

koukám do telefonu, to mě tak jako dorazí vždycky. (smích, pauza) Když jsem 

nabuzená nebo se něčeho bojím, tak se snažím nějak vyklidnit no. (pauza) Není to tak, 

že bych počítala ovečky, ale snažím se soustředit jako na nic, nebo vypustit nepotřebné 

myšlenky někam pryč, trošku meditace dejme tomu no. 

Napadá tě ještě něco dalšího ke kvalitě spánku a jestli se to u tebe nějak mění? Asi 

ne. 

Poslední část je zvládání stresu, zajímalo by mě, jestli si v poslední době měla 

nějaké větší stresové období? Asi při zkouškovém, (smích) ale nebylo to tak strašný, 

jak jsem si myslela, že to bude, ale nejhorší to bylo před zkouškou z antropologie, to 

jsem byla hodně vystresovaná, to byla první ústní. Neřekla bych, že by toto nějak extra 

ovlivnilo moje spaní, chodila jsem spát později, třeba v jednu v noci, protože jsem 

zjistila, že se mi dobře učí jakože mezi 23-24 hod a do tý jedný, což je zvláštní, protože 

když jsem byla ještě na střední, tak jsem večer  vůbec nebyla schopná se  učit a teď mi 

to šlo spíše večer a naopak ráno jsem se snažila vstávat, abych měla co nejdelší den, tak 

jsem vstávala mezi 8-9, ale byla jsem taková malátná, ale dávala jsem si, abych spala 

alespoň těch 7 hodin aspoň, ale byla jsem více aktivní večer, ale nechtěla jsem to 

protahovat do 3-4 hodin, abych si úplně nepřehodila spánkový režim no. Ale přes noc 

jsem spala víceméně dobře jako jindy, nebudila jsem se více nebo že bych nemohla 

usnout, spíš se mi hůře vstávalo no. (smích) 

A nějaké jiné stresové období? Možná bych to rozdělila, že když jsou nárazové stresy, 

třeba když jsem dělala přijímačky na vejšku a chodila jsem na různé testy, tak to jsem 

spíš večer aktivní a nechce se mi spát, jak je tělo nabuzený v takovém očekávání, a to se 

pak budím i přes noc. Asi před dvěma lety jsem měla špatné období a celkově jsem se 

necejtila dobře, nevím, jestli to vyloženě byl stres jako, tak to jsem zase spala strašně 

moc a dlouho a spala bych i přes den. Takže možná když jsou to dlouhodobé stresové 

situace, tak spím mnohem více, že to tělo k tomu tak utíká a když je ten stres nárazový, 

takový to nabuzovací, tak mi to asi více brání ve spánku. 

Jak jinak tě ovlivňuje stres? Myslím si, že se moc nestresuji. (smích) Občas začnu 

trochu jančit, ale to se stane výjimečně, tak si řeknu „tak neblbni“ (smích) a nějak se 

vyklidním a nějak se to zvládne. (smích) Když už mám něčeho opravdu dost, tak to dám 

stranou a jdu dělat něco jiného prostě a pak se k tomu vrátím a nějak to jde. 

Strategie na zvládání stresu nemáš? Neřekla bych vyloženě strategie. 

Třeba nějakou psychohygienu? Hmm. Třeba při tou zkouškovém jsem si řekla, že 

nebudu magor a nebudu se učit od rána do večera, když jsem věděla, že přestávám dávat 
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pozor, tak jsem šla dělat něco jiného, snažila jsem se pravidelně jíst nebo si zacvičit. 

Dělat obrácenou aktivitu, při které nemusím používat moc hlavu, vypnout a jít ven na 

čerstvej vzduch. Jak říkám, snažila jsem se spát nějaký časový úsek, abych to nestáhla 

na 4 hodiny jenom. Vím, že když nejsem dlouhodobě odpočatá, že se mi snižuje výkon, 

nevidím smysl to přepnout najednou a potom to nebude mít ten efekt. Ráda čtu a 

kreslím, tak jsem šla dělat něco takového, co dělám ráda, ale nejsou to vyloženě 

strategie, spíš co mám potřebu udělat tak to jdu udělat, že poslechnu svoje tělo. Tak.  

Ještě by mě zajímalo, jaké jsi měla spánkové návyky v dětství, když jsi ještě 

bydlela doma, nebo v pubertě, jestli se to změnilo? Asi si protahuji čas, kdy chodím 

spát. Když jsem byla na základce tak maminka vždycky v 22 hod. říkala, ať jdu spát, že 

budu zítra unavená. A když už jsem si to začala řídit sama tak jsem chodila spát mezi 

23-24 hod. akorát když jsem nastupovala na gympl, tak jsem měla období, že jsem 

chodila spát mezi 1-2 hodinou a to jsem na sobě hodně pociťovala, když jsem musela 

ráno před sedmou vstávat, to mi nestačilo, bylo to málo. Potřebuji jakože 8 hodin, abych 

byla dobře odpočatá, tak potřebuju těch 8 hodin no. Když přes tejden vstávám a spím 

jenom šest hodin, tak na konci tejdne cítím, že začínám mít deficit a potřebuji to dohnat 

no. Musím vstávat do školy, tak přes týden vstávám. Teď je to jiné, na střední jsem 

musela na osmou do školy, tak jsem vstávala většinou před sedmou chvíli, teď jak kdy, 

přes týden vstávám a o víkendu, když nemusím do práce, tak většinou spím dlouho no, 

což jsem i dřív dělala o víkendech. 

Na závěr se zeptám, jestli tě nenapadá ještě něco k tomu, co jsme probíraly, řešily 

jsme tvé spánkové návyky, řešily jsme kvalitu spánku a jestli něco ovlivňuje tvoji 

kvalitu spánku a zvládání stresu. Shrnula bych to tak, že pro mě je spánek hodně 

důležitej, že si uvědomuji, že když spím málo, tak jsem méně použitelná, takže se 

snažím na to co nejvíce dbát, aby tam alespoň trochu byla nějaká pravidelnost, abych si 

to úplně neotočila, právě. Nebo tak. Tak jo, tak to je všechno. Tak děkuju. Není zač. 
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Příloha D: Tematická analýza – tabulky 

Přepisy a kódy 

V – výzkumník; M1-6 – muž 1-6; Ž1-6 – žena 1-6, kód – muži 

Přepis Kódy 

V: Jak dlouho spíš?  

M1: Chodím spát průměrně kolem tý půlnoci. (…) Když nemusím 
nikam vstávat, tak do těch 10 asi nejčastěji spím. 

Spím 10 hodin. 

Usínám kolem půlnoci. 

vstávám pozdě. 

M2: Já potřebuji spát jako aspoň těch 7 hodin, minimálně. (…) 
Chodím spát kolem jedenáctý dvanáctý. 

Spím 7 hodin. 

usínám mezi 11 a 12. 

M3: Spím 5, 6, 7 hodin, jak kdy. (…) Chodím spát tak o půlnoci.  Spím 5-7 hodin. 

Usínám kolem půlnoci. 

M4: Chodím spát kolem tý půlnoci a vstávám v 8 hodin. Spím 
tak průměrně 6-7 hodin. (…) V zimě jsou hodně unavený už v 5, 
když je tma. 

Spím 6-7 hodin. 

Usínám kolem půlnoci. 

V zimě jsem více unavený. 

M5: Většinou chodím spát kolem půlnoci. Spím plus mínus 8-9 
hodin.  

Spím 8-9 hodin. 

Usínám kolem půlnoci. 

M6: Tak 8 hodin obvykle spím. A chodím spát kolem 10. Usínám kolem 10. 

Spím 8 hodin. 

Ž1: Většinou spím kolem 7 hodin, já myslím. A snažím se jít spát 
tak do těch dvanácti. Dřív jak ve dvanáct nejdu spát no (smích). 
(…) A pak když mám hodně volna, tak to dospávám (smích). 

Spím 7 hodin. 

Usínám kolem půlnoci. 

Dospávám spánkové 
deficity. 

Ž2: Spím tak 6-7 hodin a chodím spát kolem 12 a později. Spím 6-7 hodin. 

Usínám kolem půlnoci a 
později. 

Ž3: Když jsem ve škole, tak se snažím chodit spát třeba okolo 22 
hod, nebo spíš ve 23. Když mám volno nebo zkouškové, tak 
třeba mezi 24-01. Když musím do školy, vstávám kolem 7 a když 
nemusím, tak někdy kolem 8 nebo někdy i ve 12. (…) Snažím se 
spát 8-9 hodin, ale většinou spím těch 7-8. 

Během zkouškového 
chodím spát později. 

Dospávám spánkové 
deficity. 

Spím 7-9 hodin. 

Ž4: Většinou tak jako si hlídám, abych spala těch 8 hodin. 
Chodím spát tak průměrně mezi tou desátou a půlnocí. (…) 
V létě potřebuji spát méně než v zimě. (…) Je fakt, že o víkendu 
občas dospávám ty deficity, co jsou přes ten tejden. 

Spím 8 hodin. 

Usínám mezi desátou a 
půlnocí. 

Menší potřeba spánku 
v létě.  

Dospávám spánkové 
deficity. 

Ž5: Spím kolem těch osmi, si myslím, že určitě si dopřeju 
(smích). Chodím spát kolem 12. (…) Doma si dovolím třeba celé 
dopoledne prospat a dospat to, o tom víkendu. (…) Jo během 
zimy mám potřebu spát mnohem víc, to určitě. 

Spím 8 hodin. 

Usínám kolem půlnoci. 

Dospávám spánkové 
deficity. 

Větší potřeba spánku 
v zimě. 

Ž6: Chodím spát většinou od půl 11 vejš. Ale většinou do té 1 si 
jdu lehnout. (…) A spím dlouho třeba do těch 11.  

Chodím spát mezi půl 11 a 
1. 
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Dospávám spánkové 
deficity. 

V: Jak se ti vstává?  

M1: Myslím, že vstává se mi těžce a pozdě. Většinou zaspím, 
když mám někam vstávat brzo. Budíků mám nastavených třeba 
deset a slyším až ty poslední. 

Mám problémy se 
vstáváním. 

M3: Vstávání je horší. Mám nastavených 10-15 budíků a zvoní 
mi tak hodinu. 

Mám problémy se 
vstáváním. 

M2: Mám tvrdé probuzení, není mi úplně nejlépe, ale to si 
myslím, že mám jen přes zimní měsíce, jak nebylo slunce a byla 
zima. (…) Se vstáváním mám problémy, nemám rád prostě třeba 
když mám brigádu nebo nějakou zkoušku. 

V zimě se mi vstává hůř. 

Nerad vstávám, když mě 
něco důležitého čeká. 

M4: No rozhodně se mi nechce vstávat. Mám problémy se 
vstáváním. 

M5: Když nesmím zapomenout vstát, třeba když mám ráno 
zkoušku nebo něco, tak vstanu ještě před budíkem. (…) 
Samozřejmě se mi hůře vstává a jsem ráno více unavený v zimě, 
když je ráno tma. 

Nemůžu dospat, když mě 
ráno něco důležitého čeká. 

Špatně se mi vstává v zimě.  

Ž1: Pak když mám hodně volna, tak to dospávám. Dospávám spánkové 
deficity. 

M6: Budím se před budíkem s obavama, abych nezaspal, abych 
neprošvihnul ten důležitej okamžik, na kterej se těším. 

Nemůžu dospat, když mě 
ráno něco důležitého čeká. 

Ž4: Když se třeba pohádám s přítelem, tak potom ten spánek je 
takovej nic moc, nebo když něco s rodičema. Nemůžu usnout, 
budím se v noci i ráno, nemůžu se dospat, když vstanu hodně 
mě bolí hlava a jsem z toho unavená. 

Nemůžu dospat, když mám 
vztahové problémy. 

Ráno mě bolí hlava, když 
mám vztahové problémy. 

Ž6: Jo tak jako v zimě je lehčí déle vyspávat to ráno než v létě, 
když už svítí sluníčko a ptáci zpívají. 

V zimě spím déle – větší 
potřeba spánku, větší 
únava. 

V: Budíš se v noci?  

M1: Moc ne, 1-2x, ale to bylo při zkouškovém, teď už ne. Budím se ve zkouškovém 
období. 

M2: Jsou noci, kdy se budím docela často, to je právě, když mě 
ráno čeká něco, na co se netěším. 

Budím se, když mě druhý 
den něco čeká. 

M6: Když spím jinde než u sebe doma v posteli, pak třeba 
nepohodlná postel, že se každou chvíli budím, že mě bolí za 
krkem. 

Budím se kvůli špatné 
posteli. 

Ž1: Občas. Ale v tom zkouškovém se budím více, to jsem se 
budila třeba 2-3x. (…) Možná v létě, když je vedro, tak se vyspím 
méně, že je to dusno. Možná se i více budím. 

Budím se ve zkouškovém 
období. 

V létě se více budím. 

Ž3: Určitě v období, kdy jsem ve stresu, tak hůře spím, déle 
usínám, občas se v noc budím. 

Budím se ve stresu. 

Ž4: Když se třeba pohádám s přítelem, tak potom ten spánek je 
takovej nic moc, nebo když něco s rodičema. Nemůžu usnout, 
budím se v noci i ráno, nemůžu se dospat, když vstanu hodně 
mě bolí hlava a jsem z toho unavená. 

Budím se, když mám 
vztahové problémy. 

Ž6: Občas se mi stane, že se v noci hodně budím a nemůžu 
zabrat a jsem v polospánku. Někdy je to vázané na stresovou 
situaci, že vím, že zítra něco bude a jsem taková nabuzená.  

Budím se, když mě druhý 
den něco čeká. 
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V: Jak se ti usíná?  

M1: Nemůžu třeba usnout, když na druhej den mám něco 
důležitýho, třeba den před zkouškou. 

Nemůžu usnout, když mě 
čeká něco důležitého. 

M2: Když mám nějaký termín a něco mě tlačí, tak na to začnu 
myslet před spánkem a není mi dobře. 

Nemůžu usnout, když mě 
čeká něco důležitého. 

M3: Když jsem řešil vztahy a jiné problémy, spalo se mi o dost 
hůře. Spánek to oddaluje. 

Nemůžu usnout, když mám 
vztahové problémy. 

M4: Problémy s usínáním mám asi trošku v Praze, kvůli hluku a 
sdílení pokoje. Záleží, v jakém jsem rozpoložení, jestli mě 
předtím něco naštvalo, to se mi pak usíná hůř. 

Nemůžu usnout kvůli hluku. 

Nemůžu usnout, když mám 
vztahové problémy. 

M5: Je potřeba, aby byla tma v tom pokoji, aby bylo ticho. (…) 
Když mě druhý den něco čeká, jsem takovej úzkostnej, abych 
usnul. Vyznačuje se to tenzí a takovým napětím. A spím míň a 
lehčím spánkem.  

Nemůžu usnout kvůli hluku 
a světle.  

Nemůžu usnout, když mě 
čeká něco důležitého. 

Spím méně a lehčeji, když 
mě čeká něco důležitého. 

Ž1: Při zkouškovém jsem možná usínala trochu déle než 
normálně. (…) Já, když jím tučné věci, tak se mi potom spí hůř.  

Nemůžu usnout ve 
zkouškovém. 

Po tučném jídle špatně 
spím. 

Ž3: Určitě v období, kdy jsem ve stresu, tak hůře spím, déle 
usínám, občas se v noc budím. 

Nemůžu usnout, když jsem 
ve stresu. 

Ž4: Když se třeba pohádám s přítelem, tak potom ten spánek je 
takovej nic moc, nebo když něco s rodičema. Nemůžu usnout, 
budím se v noci i ráno, nemůžu se dospat, když vstanu hodně 
mě bolí hlava a jsem z toho unavená. 

Nemůžu usnout, když mám 
vztahové problémy. 

Ž5: Tak asi když nad něčím přemýšlím, nějaké problémy, tak asi 
jo, jakoby trvá mi delší dobu usnout. 

Nemůžu usnout, když mám 
problémy.  

V: Jak jsi spal v dětství?  

M4: U nás se celkově v rodině chodí spát pozdě, už v 10 jsem 
chodil spát kolem půlnoci, už od dětství to mám posunuté. 

Návyky z dětství mě 
ovlivňují do teď. 

M6: Už od dětství jsem nikdy neponocovával, že třeba v tejdnu, 
když jsem chodil do školy, tak třeba nejpozději v 10 jsem byl 
v posteli. Takže nemám žádné návyky chodit spát pozdě.  

Návyky z dětství mě 
ovlivňují do teď. 

V: Děláš něco pro to, aby se ti spalo lépe?  

M2: Když usínám a je klid, usíná se mi špatně. Pouštím si nějaké 
zvuky, hudbu. Přes den se snažím toho dělat co nejvíce, abych 
lépe usnul. Zkouším před spánkem uvolňující čaje. 

Před spánkem si pouštím 
hudbu. 

Před spánkem piji 
uklidňující čaje. 

Snažím se být přes den 
aktivní. 

M3: O víkendech běhám. To se pak spí o dost lépe, když má 
člověk pohybovou aktivitu a usne o dost lépe. Když jsem hulil 
hodně trávu, spalo se mi úplně samo. (…) Zkouším práci 
s dechem.  

Snažím se být přes den 
aktivní. 

Hulení trávy. 

Relaxace. 

M4: Čtení v posteli mě dokonale uklimbá. Snažím se nedívat do 
telefonu kvůli tomu modrýmu světlu. Snažím se uklidnit a 
hodně najíst. (…) Horký čaj. 

Čtení v posteli. 

Nepoužívat telefon. 

Relaxace. 

Být najedený. 
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M5: Nemám rád chodit nevykoupanej nebo bez hygieny.  Koupel. 

Ž3: Snažím se nekoukat před spaním do displejů. Nepoužívat telefon. 

Ž4: Snažím se mít tmu a přiměřenou teplotu. Potřebuju mít svůj 
vlastní prostor na spaní. 

Vnější okolnosti – tma, 
teplota, prostor.  

Ž6: Občas jsem si pouštěla před spaním takovu nějakou tu 
jakože meditační a relaxační hudbu, tak to mě vyklidnilo. Musím 
spát přikrytá i když je v létě horko. Občas spím s medvídkem, 
když se mi chce (smích), jakože někoho mazlím. Většinou si 
něco čtu, to mě tak jako dorazí (smích). 

Před spánkem si pouštím 
relaxační hudbu. 

Musím spát přikrytá. 

Čtení v posteli. 

Medvídek na spaní. 

V: Co je pro tebe stresová situace?  

M1: Spíš jenom něco, co se týkalo rozchodu. Stresují mě vztahové 
konflikty. 

M2: Měl jsem osobní trable. (…) Tak to řeknu asi zkouškové 
období, bylo moje první a z učení už jsem vypadl. 

Stresují mě vztahové 
konflikty. 

Stresuje mě škola. 

M3: No ženský, nebo jedna no. Prostě vztah a pak ta škola, 
stresík z prvního zkouškového. 

Stresují mě vztahové 
konflikty. 

Stresuje mě škola. 

M4: Špatný rodinný vztahy v rodině.  Stresují mě vztahové 
konflikty. 

M5: Bál jsem se zkoušky trochu, takže to bych označil za 
stresovou situaci. A pak změna práce. 

Stresuje mě škola. 

Stresují mě pracovní změny. 

M6: Když se nakupí věci ve zkouškovém období, prostě končí 
nějaké termíny. 

Stresuje mě škola. 

Ž1: Naposledy to zkouškové. (…) …musela jsem bejt tady bez 
něj, z toho jsem byla na začátku hodně vystresovaná. 

Stresuje mě škola. 

Stresují mě vztahové 
změny. 

Ž2: Zkoušky, ale to je malinký stres. Při stěhování, pak mi tento 
rok zemřel synovec, přišla jsem o 2,5 milionu korun, mám 
náročnou práci, tak jsem ve stresu pořád. 

Stresuje mě škola. 

Úmrtí v rodině. 

Osobní změny – stěhování. 

Finanční problémy. 

Náročná práce. 

Ž3: Naposledy zhruba před rokem, když jsem maturovala. Stresuje mě škola. 

Ž4: Úplně extrémně stresové období bylo okolo Vánoc (smích). 
Když jsme museli utratit psa. Když se sejde celá rodina. (…) Pak 
jsou i takový, když je to jeden den, kdy se s přítelem pohádáme. 

Stresují mě Vánoce. 

Stresuje mě, když se sejde 
celá rodina. 

Stresují mě vztahové 
konflikty. 

Stresují mě neočekávané 
situace – utracení psa. 

Ž5: No asi když nestíhám, že naplánuji hodně věcí. Stresuje mě, když něco 
nestíhám. 

Ž6: Asi zkouškové. Nebo nárazové stresy jako přijímačky na 
vejšku.  

Stresuje mě škola.  

V: Jak na tebe stres působí?  

M1: Byl jsem nepříjemnej na všechny. Jsem zbytečně hnusný.  Ze stresu jsem podrážděný. 

M2: Absolutně nechci nic dělat, i když vím, že musím. Jsem 
podrážděnej na ostatní. Nemůžu jíst. (…) Když jsem měl před 
zkouškou, byl jsem vystresovanej a nespalo se mi dobře. 

Ze stresu jsem podrážděný. 

Ve stresu nechci nic dělat. 

Ze stresu nemůžu jíst. 
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Ze stresu špatně spím. 

M3: Nejvíc spánke, pak psychosomatika, mám ekzémy.  Ze stresu špatně spím. 

Psychosomatika – ekzémy. 

M4: Snadněji se naštvu. Nemůžu usnout. Nemohu se soustředit.  Ze stresu špatně usínám.  

Ze stresu jsem podrážděný. 

Ze stresu se špatně 
soustředím. 

M5: Mám tendenci bejt úzkostnej, mám strach, jsem nervznější 
a musím o tom přemýšlet. Cítím napětí. (…) Před spánkem o 
tom hodně přemýšlím.  

Ze stresu špatně usínám. 

Úzkost, nervozita, napětí. 

Nadměrné přemýšlení nad 
danou věcí. 

M6: Když se musím učit na nějakej strašněj předmět a nebaví 
mě to, tak to odkládám a jsem fyzicky zdeptanej.  

Ve stresu nechci nic dělat – 
odkládám to nepříjemné. 

Ž1: Když jsem ve stresu, obtížněji spím jako a tak no. Jsem 
hodně úzkostnější, mám horší náladu, méně jím, více se budím. 
(…) Promítá se to až somaticky, že mám potom bolest hlavy 
nebo mě bolí žaludek. 

Ze stresu špatně spím – více 
se budím. 

Ze stresu nemůžu jíst. 

Ze stresu jsem úzkostnější, 
mám horší náladu. 

Psychosomatika – hlava, 
břicho. 

Ž2: Jsem nervózní třeba, občas i nemocná možná. Necítím se 
být sama sebou. 

Ze stresu jsem nervózní. 

Ze stresu jsem nemocná. 

Ze stresu se nectím být 
sama sebou. 

Ž3: Určitě v období, kdy jsem ve stresu, tak hůře spím, déle 
usínám, občas se v noc budím. (…) Občas ze stresu somatizuju, 
to mám v oblasti břicha a hlavy. (…) No a asi jsem trochu 
nepříjemná (smích). 

Ze stresu špatně spím – více 
se budím, déle usínám. 

Psychosomatika – hlava, 
břicho. 

Ze stresu jsem podrážděná. 

Ž4: Moc přemýšlím a jsem hodně unavená. (…) Já teda obecně 
ze stresu tloustnu, s tím mám problém. 

Nadměrně přemýšlím nad 
danou věcí. 

Ze stresu jsem unavená. 

Ze stresu tloustnu. 

Ž5: No většinou co mám jako zkušenost, že když si toho naložím 
hodně, tak onemocním. 

Ze stresu onemocním. 

V: Jaké máš strategie pro zvládání stresu?  

M1: Aby to člověk neřešil, že nic nestojí za to, aby jako se 
z něčeho hroutil. 

Nedávat dané věci přílišnou 
důležitost. 

M2: Pouštím si motivující písničky, snažím se nakoupnout. (…) 
Dějí se i horší věci. 

Nedávat dané věci přílišnou 
důležitost. 

Pouštím si motivující 
písničky. 

M3: Neodkládat věci, vůbec se stresu nevystavit. Pak příroda, 
vaření, hudba. 

Neodkládat věci – 
nevystavit se stresu. 

Dělat to, co mě baví – 
příroda, vaření, hudba. 

M4: Hlavně sport a vaření. Pak individuál, přítelkyně a pes. Dělat to, co mě baví – 
vaření, pes, přítelkyně. 

Fyzická aktivita. 



LIV 

Individuální psychoterapie.  

M5: Nedávat jí takovou váhu no, znevažovat tu situaci 
v podstatě.  

Nedávat dané věci přílišnou 
důležitost. 

Ž1: Musím si na to nějak zvyknout a zjistit, že se nic tak 
strašného neděje.  

Nedávat dané věci přílišnou 
důležitost. 

Ž2: Sport mi pomáhá. Fyzická aktivita.  

Ž3: Hraju na kytaru. Jinak uvědomění, že když nedám zkoušku, 
tak se svět nezboří, to také pomáhá. 

Nedávat dané věci přílišnou 
důležitost. 

Dělat to, co mě baví – 
umění. 

Ž4: Potřebuji mít svůj klid, hodit si tam prostě svůj relax, bejt 
sama, koukat na televizi, číst si knížku, jít si lehnout, usnou nebo 
jít ven se psem vyčistit si hlavu nebo s přítelem to prokecat. 

Relaxace – kniha, televize, 
spánek, procházka se psem. 

Povídat si o problému. 

Ž5: U mě je to určitě sport. No a potom, když si dám pauzu od 
všeho třeba na den. 

Fyzická aktivita. 

Den volna. 

Ž6: Ráda čtu a kreslím, tak jsem šla dělat něco takového, co 
dělám ráda. 

Dělat to, co mě baví – 
četba, umění. 

 

Kódy, subtémata a témata 

M – muži, Ž – ženy, čísla – počet opakování 

Kódy Subtémata Témata 

Spím 10 hodin. – 1M Doba spánku. Spánkové návyky. 

Spím 6–7 hodin. – 3 M, 2 Ž 

Spím 8-9 hodin. – 2 M, 3 Ž 

Usínám kolem půlnoci. – 5 M, 6 Ž Doba usínání. 

Usínám kolem 10. 1M 

Dospávám spánkové deficity. – 4 Ž Dospávání spánkového 
deficitu. Vstávám pozdě dopoledne. – 1 M, 1 Ž 

Menší potřeba spánku v létě. – 1 Ž Spánek v souvislosti 
s ročním obdobím. Větší potřeba spánku v zimě. – 3M, 2 Ž 

V létě se více budím. – 1 Ž 

Mám problémy se vstáváním. – 3 M,  Problémy se vstáváním. 

Návyky z dětství mě ovlivňují do teď. – 2 M Spánkové zvyky z dětství. 

Nerad vstávám, když mě něco důležitého 
čeká. -1 M 

Změna kvality spánku 
v souvislosti s očekáváním. 

Změna kvality 
spánku. 

Nemůžu dospat, když mě ráno něco 
důležitého čeká. – 2 M,  

Budím se, když mě druhý den něco čeká. – 
1M, 1 Ž 

Nemůžu usnout, když mě čeká něco 
důležitého. – 3 M 

Spím méně a lehčeji, když mě čeká něco 
důležitého. – 1 M 

Nemůžu dospat, když mám vztahové 
problémy. – 1 Ž 

Změna kvality spánku 
v souvislosti se vztahovými 
problémy.  Ráno mě bolí hlava, když mám vztahové 

problémy. – 1Ž 



LV 

Budím se, když mám vztahové problémy. – 1 
Ž 

Nemůžu usnout, když mám vztahové 
problémy. – 2 M, 2 Ž 

Budím se ve zkouškovém období. – 1 M, 1Ž Změna kvality spánku 
v souvislosti se školou. Budím se ve stresu. - 1 Ž 

Nemůžu usnout ve zkouškovém. – 1 Ž 

Nemůžu usnout, když jsem ve stresu. – 1Ž 

Během zkouškového chodím spát později. – 
1 Ž 

Budím se kvůli špatné posteli. – 1M Změna kvality spánku 
v souvislosti s prostředím. Nemůžu usnout kvůli hluku. – 2 M 

Po tučném jídle špatně spím. – 1 Ž 

Před spánkem si pouštím hudbu. – 1 M, 1 Ž  Spánkové rituály. 

Před spánkem piji uklidňující čaje. - 1 M 

Snažím se být přes den aktivní. – 2 M,  

Hulení trávy. – 1 M  

Relaxace. – 2 M 

Čtení v posteli. 1 M, 1 Ž 

Nepoužívat telefon. 1 M, 1 Ž 

Být najedený. – 1 M 

Koupel. – 1 M 

Vnější okolnosti – tma, teplota, prostor. – 1 
M, 1 Ž 

Musím spát přikrytá. – 1 Ž 

Medvídek na spaní. – 1 Ž 

Stresují mě vztahové konflikty. – 4 M, 2 Ž  Příčiny stresu. 

Stresuje mě škola. – 4 M, 4 Ž 

Stresují mě pracovní změny. - 1 M 

Úmrtí v rodině. - 1 Ž 

Osobní změny – stěhování. -1 Ž 

Finanční problémy. – 1 Ž 

Náročná práce. – 1 Ž 

Stresují mě Vánoce. – 1 Ž 

Stresuje mě, když se sejde celá rodina. – 1 Ž 

Stresují mě neočekávané situace – utracení 
psa. – 1 Ž 

Stresuje mě, když něco nestíhám. – 1 Ž 

Ze stresu jsem podrážděný. – 3 M, 1 Ž  Vliv stresu. 

Ve stresu nechci nic dělat – odkládám. – 2 M 

Ze stresu nemůžu jíst. – 1 M, 1 Ž 

Ze stresu špatně spím. – 4 M, 2 Ž 

Psychosomatika – ekzémy, hlava, břicho. – 1 
M, 2 Ž 

Ze stresu se špatně soustředím. – 1 M 

Úzkost, nervozita, napětí. – 1 M, 1 Ž 

Nadměrné přemýšlení nad danou věcí. – 1M, 
1 Ž 



LVI 

Ze stresu jsem úzkostnější, mám horší 
náladu. – 1 Ž 

Ze stresu jsem nemocná. – 2 Ž 

Ze stresu se nectím být sama sebou. – 1 Ž 

Ze stresu jsem unavená. – 1 Ž 

Ze stresu tloustnu. – 1 Ž 

Nedávat dané věci přílišnou důležitost. – 3 
M, 2 Ž 

 Strategie na zvládání 
stresu, 
psychohygiena. Pouštím si motivující písničky. – 1M 

Neodkládat věci – nevystavit se stresu. – 1M 

Dělat to, co mě baví – příroda, vaření, 
hudba, pes, přítelkyně, umění, kniha, 
televize, spánek – 2 M, 3 Ž 

Fyzická aktivita. – 1 M, 2 Ž 

Individuální psychoterapie.  – 1 M 

Povídat si o problému. – 1 Ž 

Den volna. – 1 Ž 
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