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ÚSPĚŠNĚ JSME DO PROJEKTU ZAPOJILI POLOVINU 

KOHORTY 

Děkujeme všem účastníkům projektu HAIE. Stali jste se součástí unikátní 

studie, která pomůže zodpovědět otázku, jak kvalita ovzduší ovlivňuje zdraví a 

benefity pohybové aktivity. 

Neustále intenzivně zpracováváme naměřená data ze vstupního 
testování 

Na konci vstupního měření dostal každý účastník výsledky, které bylo možné 

poskytnout ihned. Na zpracování biomechanických a MRI dat intenzivně 

pracujeme v průběhu celé studie.  

Zpracování biomechanických dat 

Již bylo zasláno prvních téměř 40 individuálních výsledků biomechanického 

měření. Tyto výsledky obsahují typ došlapu při běhu, everzi nohy (tj., malíková 

strana chodidla se zvedne oproti palcové straně chodidla) vůči bérci (tj., část 

nohy někdy označovaná jako holeň/lýtko) v maximálním zatížení a interní 

abdukční moment při chůzi. Jelikož je analýza biomechanických dat časově 

velmi náročná, jsme schopni Vám tyto výsledky poskytnout až 4 měsíce po 

vstupním testování.  

Bližší informace naleznete na: https://www.4haie.cz/dokumenty/. 

Zpracování biomechanických dat v programu Visual 3D – model běhu 

na běhátku 

      Zpracování dat magnetické rezonance 

Snímky pořízené magnetickou rezonancí kvalitativně posuzuje radiolog MUDr. 

Miloš Golián. O výsledky hodnocení stavu předního zkříženého vazu a 

chrupavky kolenního kloubu můžete zažádat obdobně jako u biomechanických 

dat po 4 měsících od vstupního testování (https://www.4haie.cz/dokumenty/. 

.   

JAK JSME 
DALEKO? 

Vstupním testováním 

prošlo 757 účastníků. 

Některé věkové kategorie se 

již naplnily. Aktivně nyní 

hledáme zejména osoby 

starší 45 let.  

Za každého doporučeného 

účastníka v kategorii 

aktivní/běžec můžete 

obdržet 250 Kč a za 

doporučení účastníka 

v kategorii neaktivní 

dokonce 300 Kč.  

Aby Vám byla odměna 

vyplacena, musí zájemce o 

účast ve studii vyplnit 

vstupní screeningový 

dotazník a na konci uvést 

Vaše jméno. Poté,  

co účastník dokončí vstupní 

testování, Vám bude 

vyplacena odměna.  
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Katedra studií lidského pohybu 
Email: info4haie@osu.cz 

www.4haie.cz 

 

https://www.4haie.cz/dokumenty/
https://www.4haie.cz/dokumenty/


 

Snímky kolenního kloubu před zpracováním (horní řada) a po zpracování (dolní řada). A – laterální (zevní) 

chrupavka kolenního kloubu, B – mediální (vnitřní) chrupavka kolenního kloubu, C – přední zkřížený vaz kolenního 

kloubu 

 

Fitbit Premium 

V poslední době se na Vašich Fitbit účtech mohla vyskytnout možnost přihlášení do Fitbit Premium účtu. Tento 

účet je však zdarma pouze po dobu tří měsíců. Po uplynutí 90 dnů se automaticky začne strhávat poplatek za tuto 

službu z Vaší platební karty, která je uvedena ve Vašich osobních účtech Google Play Store/App Store. 

Pokud o tuto placenou službu nemáte zájem, je nutné ji před uplynutím zkušební doby zrušit.  

Jak zrušit Fitbit Prémium účet? 

1. V aplikaci Fitbit klikněte                       2.  Poté srolujte nabídku dolů                   3. Klikněte na znak Fitbit. 

      na osobní účet.                               a klikněte na spravovat předplatné. 

4. Klikněte zrušit předplatné. 



PILNĚ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ZPĚTNOU VAZBU K UKONČENÍ STUDIE 

Již 120 z Vás ukončilo 12. měsíců dlouhodobého sledování v rámci naší studie. Jako poděkování za Vaše úsilí a účast 

Vám bude zaslán report o průběhu studie s individualizovanou zpětnou vazbou na základě Vašich dat z Fitbit náramků 

a také z dotazníčků, které jste vyplňovali. Reporty budou připraveny k distribuci během měsíce srpna a budou zaslány 

na email všem účastníkům, kteří ukončili všechny aspekty studie (včetně vyplnění 12. měsíčního Qualtrics dotazníku a 

navrácení Fitbit náramku).  

 

 

Malá ukázka individualizované zpětné vazby, kterou 

obdržíte. Mimo jiné se můžete těšit na data o pohybové 

aktivitě, sedavosti, spánku a znečištění prostředí ve Vaší lokalitě. 

Jak mohu vrátit Fitbit náramek? 

Moravskoslezský kraj: prosíme o navrácení náramku na Katedře studií lidského pohybu na Pedagogické fakultě 

OU (Varenská 40a, Ostrava - stejné místo jako při vstupním testování). Vrácení je možné oproti podpisu v kanceláři č. 

206 (Lenka Kamarytová nebo Hedvika Kubištíková) a to v pondělí-čtvrtek 8:00-12:00 nebo v pondělí 13:00-15:00. V 

případě nutnosti individuální domluvy nás prosím kontaktujte na info4haie@osu.cz. 

Jihočeský kraj: prosíme o navrácení náramku na Katedře tělesné výchovy a sportu na Pedagogické fakultě JU (Na 

Sádkách 2a/305, České Budějovice) - vrácení je možné oproti podpisu na sekretariátu katedry nebo v kanceláři č. 027 

(Miroslav Krajcigr) a to v úterý-středa 8:00-11:00 nebo 13:00-16:00.V případě nutnosti individuální domluvy nás 

prosím kontaktujte na miroslav.krajcigr@osu.cz. 

Tento newsletter pro Vás připravila Zuzana Golembiovská. 
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