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 HAIE NOVINY 
                                           Ročník 2     Číslo 3                                              Říjen 2021 

NÁBOR               FITBIT PROBLÉMY 

 

NÁBOR KOHORTY UKONČEN 
JSME KOMPLETNÍ A JDEME DÁL…BEZ VÁS BY TO NEŠLO 

 

K 31. 08. 2021 jsme ukončili nábor účastníků naší 

kohorty. I přesto, že se nám nepodařilo dosáhnout 

plánovaného počtu 1500, jsme spokojeni, že se nám 

podařilo do studie zapojit 1314 účastníků. Konkrétní 

počty účastníků v jednotlivých kategoriích je možné 

shlédnout na našich webových stránkách:  

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

 

Teď tedy pokračujeme v dlouhodobém sledování. 

Z celé kohorty již 883 účastníků dokončilo 12 měsíční 

monitorování pomocí náramku Fitbit, dotazníků a 

dotazníčků. Zbylých 431 účastníků pokračuje ve studii.  

 

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM, KTEŘÍ 

STUDII ÚSPĚŠNĚ UKONČILI A TAKÉ TĚM, 

KTEŘÍ POKRAČUJÍ V MONITOROVÁNÍ. MÍT 

CO MOŽNÁ NEJKOMPLETNĚJŠÍ DATA OD 

VŠECH ÚČASTNÍKŮ JE PRO NÁS MOC 

DŮLEŽITÉ. CENÍME SI VAŠEHO ÚSILÍ!  

 

DÍKY VÁM MÁME ZALOŽENOU ZATÍM NEJVĚTŠÍ KOHORTU DOSPĚLÝCH 

V ČESKÉ REPUBLICE V RÁMCI VÝZKUMU POHYBOVÉ AKTIVITY! 

 

 

 

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/)  na našich internetových stránkách? 

Navštivte www.4haie.cz – sekce 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. 

 

POKUD JSTE JIŽ STUDII UKONČILI, PROSÍM VRAŤTE NÁM FITBIT 

 

Od některých ukončených účastníků se nám bohužel stále nevrátil Fitbit. Parametry financování 

projektu nám bohužel neumožňují přenechat Fitbit účastníkům výzkumu. Fitbit zůstává 

majetkem univerzity a my jsme jej nuceni vymáhat zpět. Navrácené náramky nám poslouží 

v dalších studiích.  

 

Jak vrátit náramek Fitbit?  

Fitbit je možno vrátit osobně na níže uvedené 

adrese nebo jej zaslat poštou: 

 

Denisa Blaschová 

Katedra studií lidského pohybu 

Varenská 40a 

Ostrava 70200 

 

V Jižních Čechách můžete vrátit náramek na 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a 

to po domluvě se Slávkem Krajcigrem na 

telefonním čísle 739 731 746. 
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Prosím povolte GPS polohu pro 

aplikaci Fitbit a HAIE. 
Aby bylo možné bezproblémově synchronizovat 

náramek Fitbit s telefonem, je potřeba dát oběma 

aplikacím přístup k poloze. U telefonů iOS je nutné 

zakliknout „vždy“. Video návod naleznete zde: 

https://youtu.be/T_CUt2Ktda4  

CO DĚLAT KDYŽ: 
- Nefunguje synchronizace hodinek 

- Nejde nabíjet Fitbit 

- Jsem odhlášen z aplikace Fitbit 

- Nejsou aktualizovaná data ohledně spánku/chůze 

v mobilu (tj. jsem odpárován z aplikace) 

- Nezobrazují se dotazníčky v aplikaci HAIE 

- Dotazníčky na sebe dostatečně neupozorňují 

https://www.4haie.cz/data/
https://www.4haie.cz/pro-ucastniky-vyzkumu/fitbit-a-aplikace/
https://www.4haie.cz/pro-ucastniky-vyzkumu/fitbit-a-aplikace/
https://www.4haie.cz/instruktazni-videa-k-fitbitum/
http://www.4haie.cz/
https://scholar.google.cz/scholar_url?url=https://gbpsr.org/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/environmental-threats-to-healthy-aging.pdf&hl=cs&sa=X&ei=WUFxYdv8DKuXy9YPwuOD4AM&scisig=AAGBfm34HIcmzoG9QBUnKGCBJN_YVvHowA&oi=scholarr
https://youtu.be/T_CUt2Ktda4
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI K ÚSPĚCHU A CO TÍM 

ZÍSKÁTE VY? 

Synchronizujte náramek pravidelně a vyplňujte příchozí 

dotazníčky. 

Jak víte, snažíme se pečlivě monitorovat zapojení účastníků do 

studie a pomáhat s technickými problémy. V tak velkém počtu 

účastníků je to náročný proces. Pomáhají nám k tomu automatická 

upozornění, která chodí buď formou dotazníčku do aplikace HAIE, 

SMS nebo emailu. Snažíme se Vás tak rychleji upozornit na situace, 

kdy aplikace neběží, jak by měly. Uvědomujeme si však, že opakovaná 

upozornění v případech, kdy máte technický problém, může být 

obtěžující. Prosíme Vás v takovýchto situacích o shovívavost.    

Nejvíce nám můžete pomoci tím, že budete reagovat na podněty 

ve zprávách a v případech, kdy Vás kontaktuje náš pracovník, budete 

ochotní řešit problém po telefonu. 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. 

Ukázku 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 vyplňovali.  

 Můžete dostat automatické upozornění v případě, že 

jsme od Vás neobdrželi vyplněné dotazníčky nebo data z 

Fitbitu. 
 

 

PROBLÉMY S APLIKACÍ FITBIT! 
ANDROID VERZE 8 A NIŽŠÍ 

Někteří z Vás možná nově zaznamenali problémy 

související s novou aktualizací Fitbitu, která přestala 

podporovat verze Androidu nižší než 8. Tento problém se 

Vás netýká, pokud aplikaci máte už nainstalovanou 

v telefonu, jelikož v tom případě by Vám stále měla 

fungovat verze kompatibilní s Vaším zařízením. Pokud 

byste ale z nějakých důvodu potřebovali nainstalovat 

aplikaci znovu (např. přeinstalování telefonu, výměna), tak 

už ji bohužel nenajdete v Google play (předinstalovaná 

platforma, kde se stahují aplikace) a v tom případě pro Vás 

máme návod, jak tento problém vyřešit. Postačí stažení 

starších verzích z této stránky: 

https://fitbit.en.uptodown.com/android/versions  

Když tento odkaz otevřete ve vašem mobilním zařízením, 

zobrazí se Vám stránka, kde naleznete oficiálně vydané 

starší verze aplikace. Je to vlastně knihovna aplikací, která 

je nabízí bez omezení, ať už například právě kvůli podpoře 

starších mobilů nebo i geografické oblasti.  

Verze, kterou budete potřebovat stáhnout, záleží na typu 

Vašeho telefonu. Obecně doporučujeme jako první 

zkusit stáhnout verzi 3.36.2, která jako první dostala 

českou lokalizaci. Pokud by Vám ani tato verze nešla, 

klikněte v rámci odkazu na tlačítko „See more“, které Vám 

odkryje ještě starší verze, a tam vyberte verzi 3.0, která by 

měla fungovat na všech ostatních verzích.  

Stažení aplikace do vašeho mobilu provedete tak, že 

kliknete na dané číslo (př. 3.36.2), které Vás přesměruje na 

další stránku, kde uvidíte zelený obdélník s názvem 

„Download“. Když na toto kliknete, tak se Vám 

automaticky začne aplikace stahovat, pak už ji stačí najít 

v stažených souborech, rozkliknout ji a nainstalovat.  

Máte problém s aplikací, i když máte jeden z novějších 

Androidů? Určité typy telefonů mají obecně špatnou 

kompatibilitu s aplikací: Huawei P8 Lite, Huawei P9 Lite, 

Xiaomi Mi 6, Huawei P20 Lite. Jestliže máte jeden z těchto 

telefonů, doporučujeme provádět synchronizaci přes jiné 

zařízení (např. telefon někoho v rodině, partnera/partnerky, 

kamaráda, v práci). V případě, že si nebudete vědět rady, 

neváhejte se na nás obrátit. 

 

CHYSTÁME PRO VÁS PARTY! 

K příležitosti ukončení 

dlouhodobého 

monitorování pro Vás 

v příštím roce (září 2022) 

chystáme setkání s 

výzkumníky. Sledujte naše 

noviny – detaily Vám 

v následujících měsících 

zašleme. 
 

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 

Výsledky měsíční loterie o cenu v hodnotě 5000Kč: Šťastnými výherci doposud 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, Zdeněk Š. z Píště, Vojtěch S. z Ostravy, Dominik G. z Dětmarovic, Petr A. z Ostravy, Jan P. ze Sezimova Ústí, Jana V. z Českých 

Budějovic, Michal U. z Českých Budějovic, Filip V. z Českých Budějovic, Kateřina N. z Kremže, Zuzana D. z Kopřivnice, Kristýna F. z Hlučína, Lucie S. z 

Ostravy, Štěpán P. z Českých Budějovic, Zdeňka L. z Jindřichova Hradce, Rudolf V. ze Slavkova, Tereza K. z Horní Suché, David W. z Petrovic u Karviné, Karel 

B. z Českých Budějovic.  
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