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EPIDEMIE COVID-19 A PROJEKT HAIE 

Zdraví a bezpečnost účastníků naší studie i zaměstnanců (a jejich rodin  
i přátel) je naší prioritou. V reakci na mimořádné nařízení Ministerstva 
zdravotnictví, vydaného dne 10.3.2020, jsme se proto rozhodli testování na 
Katedře studií lidského pohybu dočasně pozastavit.   

Nicméně screening pokračoval dále a od 2.5.2020 zase znovu 
testujeme!  

Jaká opatření zavedla Katedra studií lidského pohybu, aby 
zajistila bezpečné podmínky na pracovišti? 
V čase pozastaveného testování jsme vyvíjeli mimořádné úsilí  
k zajištění bezpečných podmínek na pracovišti, v souladu s pokyny  
a doporučeními Světové zdravotnické organizace, Ministerstva zdravotnictví  
a organů ochrany veřejného zdraví. Byla organizována školení za účelem 
edukace všech zaměstnaneců o preventivních opatřeních k zamezení šíření 
viru COVID-19 včetně znalosti preventivních dezinfekčních postupů v rámci 
vstupního testování.  

V prostorech Katedry studií lidského pohybu jsou na několika místech volně 
dostupné dezinfekční přípravky, na toaletách jsou k dispozici 
dezinfekční mýdla a jednorázové útěrky. Každé umyvadlo je 
opatřeno návodem jak správně provádět hygiene rukou. 
Všichni zaměstnanci se na pracovišti pohybují  
s náležitými ochrannými osobním prostředky. Po každém 
meření jsou povrchy a plochy v pokojích a v prostorech sanitárních zařízení 
řádně vydezinfikovány.  

Podmínkou účasti ve studii je nyní mimo jiné i splnění následujících 
podmínek:  

 

 

A jak mám současnou situaci zvládnout?  
Doporučujeme především posilovat imunitní systém, dodržovat vyváženou stravu, omezit kouření a konzumaci 
alkoholu, dostatečně spát, vyvarovat se stresu a udržovat se pohybově aktivní. Studie prokázaly, že pravidelné cvičení 
vede nejen ke zlepšení fyzického zdraví a k posílení imunitního systému, ale také má prokázané pozitivní účinky  
na duševní zdraví.  Společnost Fitbit zjistila, že kvůli koronavirovým opatřením a restrikcím lidé začali méně chodit.  
Aby své uživatele udržela v kondici, nabízí nyní 90denní bezplatnou zkušební verzi FitBit premium. Fitbit 
Premium disponuje podrobnějšími analýzami spánku, dynamickými cvičeními, pokročilými statistikami, 
průvodcovskými programy (jako je Úvod do zdravých návyků, Porozumění kaloriím apod.), a koučinkem k dosažení 
zdravotních i kondičních cílů.   Více informací naleznete zde: https://www.issacc.com/fitbit-premium-is-it-worth-it/ 

POKRAČUJEME DÁL 
Stále můžete o našem 

projektu informovat své 
známé, kteří se mohou 

přihlásit prostřednictvím 
našich webových stránek 

www.4haie.cz. Za každého 
doporučeného účastníka  
v kategorii aktivní/běžec 

můžete obdržet 200 Kč a 
za doporučení účastníka v 

kategorii neaktivní dokonce 
300 Kč. Za předpokladu 

splnění kritérií pro účast ve 
studii budou zájemci 

kontaktováni jednou z 
našich koordinátorek 

kohorty a domluví s nimi 
přesný termín vstupního 

testování.  
 

www.4haie.cz 



Společnost Fitbit také vyslyšela přání uživatelů a přeložila své služby i do českého jazyka! V poslední aktualizaci 
aplikace pro Android (Play Store) a iOS (App Store) sice přidání češtiny v seznamu změn není, ale naše mateřština 
skutečně přibyla. Zapne se automaticky podle nastavení operačního systému.  

A jak současnou situaci zvládají účastníci naší studie? 
V týdenních reportech byli účastníci dotazování, jak často se během týdne cítili šťastní. Odpověď 0 znamenala,  
že se účastníci výzkumu necítili šťastni vůbec a na opačném extrému škály byla odpověď 3, která znamenala, že se cítili 
šťastni téměř každý den. Největší pokles vnímání pocitu štěstí byl zaznamenán v týdnu od 30. března, kdy v České 
republice platila přísná restriktivní opatření.  Nejčastěji reportovali pocit štěstí muži a ženy ve věkové kategorii 55 až 66 
let. Naopak nejmladší kategorie ve věku 18 – 25 reportovala v České republice pocit štěstí nejméně často ve srovnání  
se staršími věkovými kategoriemi. Toto zjištění je v souladu s UCL’s Covid-19 study, the UK's largest study on adult’s 
wellbeing and mental health. Komplexní dokument s výsledky a grafy z týdenního dotazování v období COVID-19,  
do kterého se zapojilo celkem 528 účastníků studie 4HAIE, již brzy najdete na našich webovým stránkách  
www.4HAIE.cz.   

 

„Po zavedení 
přísných 

restriktivních 
opatření 

reportovali 
účastníci studie 

pocit štěstí 
výrazně méně 
častěji než před 

obdobím 
epidemie COVID-

19 v ČR.“  

říkají výzkumníci 
4HAIE studie 

 

 
DNE 4.4.2020 JSME OSLAVILI ROK OD ZAČÁTKU TESTOVÁNÍ 

Již rok nám pomáháte hledat odpovědi na otázky týkající se vlivu znečistění a pohybové aktivity na zdraví populace  
ve věku 18 – 65 let. Díky Vám budeme zase o krok blíže k formulování doporučení, které mohou pomoci  
při rozhodování politiků vzhledem k preventivním strategiím ohledně pohybové aktivity, nebo znečistění 
ovzduší nebo jednotlivcům, kteří chtějí vědět, jak se mají chovat, aby se dožili vysokého věku ve zdraví.  

Nově se na stránce https://www.4haie.cz/data/ můžete podívat na zajímavé grafy týkající se aktuálního rozložení 
účastníků studie, dle různých kritérií, např. dle věkového složení, statutu aktivity, pohlaví apod. 

12 VÝHERCŮ VOUCHERŮ EDENRED V HODNOTĚ 5000 KČ  

Stále každý měsíc losujeme o vouchery v hodnotě 5000 Kč! Šťastnými výherci doposud jsou: Šťastnými výherci 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, Petr M. z Nového Jičína, Hana K. z Rychvaldu, Hana N. z Písku, Karel N. z Havířova, Marie M. z Opavy, František 
H. z Ostravy a Zdeněk Š. z Píště. Svou šanci na výhru můžete zvýšit nejen poctivým vyplňováním dotazníčků 
prostřednictvím aplikace HAIE, ale také vyplněním 6měsíčního a posléze 12měsíčního dotazníku online 
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na platformě Qualtrics. Nezapomínejte také reportovat svou pohybovou aktivitu (trvající v kuse alespoň 20 minut, 
vedoucí k pocení a zvýšení tepové a dechové frekvence).  

V České republice je více než 57 000 provozoven, kde si můžete díky Edenred voucherům 
zpříjemnit den. 

Přiklad provozoven, které akceptují platbu těmito vouchery: Slevomat.cz, Restaurace Globus, BENU Lékárna, 
Rohlík.cz – eshop, STARBUCKS COFFEE, Supermarket BILLA, Drogerie Rossmann, TETA a Dm 
drogerie, VyhlidkoveLetyCR.cz, LUNETTES OPTIKA, Knihy Dobrovský apod…..  

Více informací naleznete na stránkách www.edenred.cz 

A JAK VRÁTIT HODINKY FITBIT, AŽ MÁ ÚČAST SKONČÍ? 

Hodinky nám můžete vrátit osobně na Katedře studií lidského pohybu, na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 
či poštou na adresu Varenská 40A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. Veškeré informace související s ukončením Vaší 
účasti ve studii (včetně možností, jak hodinky FitBit vrátit) Vám budou sděleny po ukončení Vašeho posledního sběru 
dat naší koordinátorkou kohorty, Pavlou Svobodovou, která Vás bude telefonicky kontaktovat. Na závěr své účasti  
se můžete těšit na dokument s některými zajímavými výsledky z Vašeho ročního sledování.  

 

Tento newsletter pro Vás připravila Veronika Vašendová.  

 

Kontaktní informace: 
Ostravská univerzita 
Katedra studií lidského pohybu 
Email: info4haie@osu.cz 
www.4haie.cz 


