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V HAIE STUDII JSME PŘIVÍTALI 555TÉHO ÚČASTNÍKA 

Pomalu se blížíme polovině náboru. Děkujeme všem účastníkům projektu 

HAIE za jejich přízeň a ochotu stát se součástí naší unikátní studie. 

Co nás těší a co nás pálí? 

Konečně se nám podařilo doručit Vám funkční trička 

Po peripetiích s výběrovým řízením a 

zpožděním v dodávce jsme moc rádi, že 

jsme Vám mohli začít distribuovat slíbená 

trička. Prosím přijměte omluvu za 

zpoždění. Snad se Vám v nich bude dobře 

sportovat – děkujeme panu J.F za foto ☺ 

Přivítali jsme novou kolegyni na 

pozici koordinátora kohorty 

Jsme moc rádi, že se náš tým rozrostl o 

Pavlu Svobodovou, která bude přebírat 

pozici po Kristy Tomášové, kterou znáte 

z emailů a telefonátů. Kristy přejeme vše 

nejlepší na její cestě k mateřství. 

Potýkáme se s problémy 

s vypínáním povolení polohy pro 

aplikaci HAIE 

Někteří účastníci vyjádřili obavy se sdílením jejich polohy. Chtěli bychom 

vyjasnit, že i přesto, že naše aplikace vyžaduje, abyste jí povolili přístup 

k poloze (v nastavení na VŽDY), neukládáme Vaše přesné údaje o poloze. 

Vaše poloha je použita pouze k identifikaci nejbližší měřící stanice pro 

kontrolu kvality ovzduší, odkud pak jsou v reálném čase stahována data o 

znečištění. Data o poloze měřící stanice jsou ukládána na bezpečném 

serveru. Neukládáme však Vaše údaje o poloze. 

Je nutno také dodat, že při vypnutí polohy není Váš Fitbit schopen 

správně počítat údaje o vzdálenosti či tempu. V případě, že není poloha 

zapnutá, využívá Fitbit k odhadu vzdálenosti pouze data o krocích, ze 

kterých vypočítává vzdálenost na základě nastavené délky kroku. Tuto si 

můžete v aplikaci Fitbit sami upravit. 

Prosíme účastníky o povolení polohy pro naši aplikaci a 

ponechání zapnuté polohy pokud možno. Zejména ve 14 

denních obdobích sběru dat. Děkujeme.   

Výčet otázek pro řešení problémů s Fitbitem či dotazníky najdete na 

našich webových stránkách.  

 

JAK JSME DALEKO? 

Vstupním testováním prošlo 

555 účastníků a dalších 65 

účastníků. Má rezervovaný 

termín. Jsme zase o krůček 

blíže k našemu cíli 1500 

účastníků (tedy 41%).  

Za každého doporučeného 

účastníka v kategorii 

aktivní/běžec můžete 

obdržet 200 Kč a 300Kč 

za doporučení účastníka 

v kategorii neaktivní.  

Vaše kontaktní osoba musí 

vyplnit vstupní dotazník a na 

konci uvést Vaše jméno. Poté, 

co účastník dokončí vstupní 

testování, Vám bude 

vyplacena odměna.  

www.4haie.cz 

 

 
Kontaktní informace 
Ostravská univerzita 

Katedra studií lidského pohybu 

Email: info4haie@osu.cz 

www.4haie.cz 

 

https://www.4haie.cz/behavioralni-laborator/


VÝHERCI MĚSÍČNÍ LOTERIE 

Každý měsíc od začátku studie získal jeden z Vás poukázku Edenred na 5 000Kč. Šťastnými výherci k dnešnímu dni 

jsou: František K. z Ostravy, Ondřej P. z Litvínovic, Veronika D. z Ostravy, Eva Z. z Opavy, Jaroslav L. z Ostravy, Petra 

K. ze Zlivi a Petr M. z Nového Jičína, Hana K. z Rychvaldu, Hana N. z Písku a Karel N. z Havířova. 

REPORTOVÁNÍ ZRANĚNÍ 

Jak víte, každý týden v neděli  Vám chodí dotazník na 

zranění. Uvědomujeme si, že týdenní reportování po 

dobu jednoho roku může být únavné, ale moc si ceníme 

Vaší ochoty dotazníky vyplňovat. DĚKUJEME! Ostatní 

prosíme o větší pozornost a snahu odpovědět i v případě, 

že ke zranění nedošlo. Report zranění můžete udělat také 

kdykoliv sami přímo v aplikaci. Vaše odpovědi  jsou 

klíčem k hodnocení výskytu  zranění potenciálně 

souvisejících s pohybovou aktivitou a mohou v budoucnu 

pomoci někomu jinému zranění předejít.  

 

 

„Vyplňovat dotazníky mě moc nebaví, 

ale jsem zvědavá, co z toho vzejde.“ – 

Katka S.  (JČK) 

 

DOTAZNÍKY  

Svou šanci na výhru poukázky můžete zvýšit nejen poctivým vyplňováním 

dotazníčků prostřednictvím aplikace HAIE, ale také vyplněním 

6měsíčního a posléze 12měsíčního dotazníku online na platformě 

Qualtrics. Dotazníky nám umožňují sledovat změny, které nastaly v 

průběhu studie. Dlouhodobé sledování naší kohorty je stěžejní součástí 

celé studie HAIE. Tím, že dotazník vyplníte, nám pomůžete dojít k co 

možná nejpřesnějším závěrům. 

 

 

 

Prosím reportujte 

pohybovou aktivitu 

Zajímá nás pohybová aktivita, 

kterou vykonáváte záměrně za 

účelem “cvičení/sportování”.  

Prosím reportujte všechnu 

záměrnou pohybovou aktivitu, 

která trvá vkuse alespoň 20 minut, 

vede k pocení, zvýšení tepové 

frekvence a dechu. 

Pokud si nejste jistí, zda jde o 

vhodnou aktivitu (např. jde o 

cvičení, které je kratší než 20 min), 

uvádějte tuto aktivitu i tak.   

Těší nás, že nehledě na to, odkud účastník je, se 

většina z Vás také snaží vyplňovat časované 

dotazníky, které chodí po dobu 14 dnů. 

Již přes 85 z Vás absolvovalo třetí ze čtyř 14 

denních dotazovacích oken a blíží se poslednímu. 

Děkujeme za výdrž! 



Firma NUTREND podporuje aktivity Centra diagnostiky lidského pohybu (CDLP) směřující ke zdravému 

životnímu stylu lidí v průmyslovém prostředí. Využijte dárek připravený exkluzivně pro Vás. Do 15.3. 2020 se můžete 

zaregistrovat na webových stránkách Nutrendu a vybrat si jeden ze dvou možných dárků.  

 

 

 

 Jak získat balíček? 

 VYBERTE SI DÁREK kliknutím na odkaz ZDE nebo zkopírujte celý odkaz do Vašeho internetového 

prohlížeče: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfsZ_ccP9UYsLrJVvsrS2A-

y7S6siKvyGHFRPq5PBGvvfRA/viewform  

Klikněte na odkaz, vyplňte formulář a vyberte si balíček do 15.3.2020. Registrovaným zájemcům balíček 

doručíme.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfsZ_ccP9UYsLrJVvsrS2A-y7S6siKvyGHFRPq5PBGvvfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfsZ_ccP9UYsLrJVvsrS2A-y7S6siKvyGHFRPq5PBGvvfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfsZ_ccP9UYsLrJVvsrS2A-y7S6siKvyGHFRPq5PBGvvfRA/viewform

