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HAIE NOVINY 
Ročník 2     Číslo 2      Květen 2021 

NÁBOR  FITBIT NOTIFIKACE 

BLÍŽÍME SE DO FINÁLE 
JSME DALEKO, ALE STÁLE NÁM CHYBÍ JEŠTĚ KOUSEK 

K současnému dni se nám podařilo do studie 

zapojit téměř 1160 účastníků. K cílovému číslu 1500 

nám tedy chybí dobrat 340 účastníků ve specifických 

věkových kategoriích. Jde zejména o účastníky z 

Jihočeského kraje, ale chybí i účastníci 

z Moravskoslezského kraje. Konkrétní počty 

chybějících účastníků v jednotlivých věkových 

kategoriích lze sledovat na našich webových stránkách: 

https://www.4haie.cz/koho-hledame/ 

Jelikož se již blížíme k termínu ukončení náboru a 

vstupního testování (konec srpna), uvítali bychom Vaši 

pomoc při identifikaci nových zájemců o studii.  

ZNÁTE NĚKOHO ZE SVÉHO OKOLÍ, 

KOMU JSTE O PROJEKTU A SVÝCH 

ZÁŽITCÍCH NA VSTUPNÍM TESTOVÁNÍ 

JEŠTĚ NEŘEKLI?  

Tak neváhejte, oslovte jej a požádejte o vyplnění vstupního dotazníku na internetových stránkách www.4haie.cz Na konci dotazníku je možné uvést 

jméno kontaktní osoby - tedy Vaše, a za účast každého účastníka, zapojeného do projektu, který uvede Vaše jméno, obdržíte 300,- Kč. V případě, že 

o někom takovém, kdo se vstupního testování zúčastnil právě díky Vám, již víte a odměnu jste neobdrželi, kontaktujte prosím koordinátora projektu

na email info4haie@osu.cz, který to velmi rád napraví.

Víte, že máte k dispozici základní instrukce k FitBitu a aplikaci HAIE (https://www.4haie.cz/pro-

ucastniky-vyzkumu/fitbit-a-aplikace/) a instruktážní videa k FitBitům 

(https://www.4haie.cz/instruktazni-videa-k-fitbitum/) k dispozici na našich internetových 

stránkách www.4haie.cz – v sekci Pro účastníky výzkumu a následně FitBit a aplikace 

Praskl nebo je naprasklý náramek na 

FitBitu? Napište nám prosím email a 

domluvíme se s Vámi na předání poškozené 

části náramku 
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CO JE NOVÉHO? 
Automatická upozornění na chybějící data 

 

Nově jsme začali zasílat automatické upozornění formou 

dotazníčku do aplikace HAIE, SMS nebo emailu v případech, kdy nám 

od Vás delší dobu chybí nějaká data. Věříme, že Vás díky tomu 

dokážeme rychleji upozornit na situace, kdy aplikace neběží, jak by 

měly.  

Pokud se nám od Vás například nevrací vyplněné dotazníčky 

v rámci 14denního intenzivního období, přijde Vám automatický 

upozorňovací dotazníček nebo SMS. Součástí upozornění jsou 

informace o tom, jak si zasílání dotazníčků a fungování aplikací 

zkontrolovat. Zasílání je automatické, proto Vám upozornění může přijít 

opakovaně, i pokud již problém s někým z týmu řešíte nebo jste nás 

informovali o důvodu chybějících dat. Děkujeme za Vaše nasazení ve 

vyplňování dotazníčků a nošení Fitbitu! 

Našim cílem je maximalizovat počet vyplněných dotazníčků, 

které od Vás dostáváme. Čím kompletnější data se k nám 

dostanou, tím spolehlivější budou a tím přesnější zpětnou vazbu 

Vám po ukončení studie budeme moci dát. 

Příklad zpětné vazby po ukončení studie je možné shlédenout na 

našich internetových stránkách, kde je příklad výstupního reportu ze 

studie: https://www.4haie.cz/pro-ucastniky-vyzkumu/dalsi-benefity-z-

vyzkumu/  

     V reportu se mimo jiné dozvíte, jaká je Vaše celoroční a sezónní  

úroveň pohybové aktivity, jak moc sedíte či jak dobře spíte. Zahrnuta 

jsou také obecná doporučení pro podporu zdraví a shrnutí Vámi 

poskytnutých dat z dotazníčků, které jste tak svědomitě vyplňovali.  

 Nově jsme začali zasílat upozornění v případě, že jsme 

od Vás opakovaně nedostali vyplněné dotazníčky. 
 

 

OVZDUŠÍ 
DATA O ZNEČIŠTENÍ 

OVZDUŠÍ 

V případě, že máte v telefonu zapnut přístup 

k poloze, poskytujeme v reportu také souhrnná data o 

znečištění ovzduší v lokalitách, ve kterých jste se během 

roku pohybovali.   

     Tato data nereflektují Vaši konkrétní polohu!!! 

K těmto údajům přístup nemáme. Označení v mapě 

korespondují s měřícími stanicemi kvality ovzduší, 

v jejichž blízkosti, jste se během roku pohybovali (v 

perimetru 50 km). 

 

 

 
 

 

UKÁZKA DAT Z REPORTU 

V případě, že 

nenajdete odpověď 

pomocí uvedených 

odkazů, neváhejte nám 

napsat na email 

info4haie@osu.cz, 

abychom to napravili. 
 

Kontaktní informace 

Ostravská univerzita 

Katedra studií lidského 

pohybu 

Varenská 40a 

Ostrava, 702 00 Email:  

info4haie@osu.cz 

Webové stránky: 

www.4haie.cz 

Tel: 731 459 961 
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