
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4HAIE NOVINY   

Ročník 3 / Číslo 1                                                10. 02. 2022, Ostrava  
Dotazníky Novinky Fitbity 

Pokud jste půl roku nebo rok od vstupního testování, 
očekávejte na svém emailu dotazník. Dotazníky Vám 
chodí na email zaregistrovaný ve studii HAIE. Vyplněním 
dotazníku také zvyšujete svou šanci na výhru poukázky 
v hodnotě 5 000Kč. Dotazníky obsahují otázky na 
důležité faktory, které nám pomohou objasnit 
souvislosti mezi znečištěným ovzduším, 
pohybovou aktivitou a zdravím. Bez těchto 
informací nebudeme moci správně interpretovat 
data, která jsme od Vás v průběhu roku obdrželi. 
 

DOTAZNÍK
Y 

 

Děkujeme, že vyplňujete dotazníčky zasílané na Vaše mobilní 
telefony. Vyplněním dotazníčků také zvyšujete svou šanci vyhrát 
pětitisícovou poukázku. V aplikaci je symbol „+“, přes který můžete 
reportovat svou cílenou pohybovou aktivitu nebo zranění. Stejně 
důležité jsou pro nás denní dotazníčky, které chodí během každého 
14denního intenzivního monitorování.  

Jsme si vědomi, jak náročné je na dotazníky odpovídat, přesto 
prosíme o neopomenutí symbolu „+“, kdykoliv jste cvičili 
alespoň 20 minut nebo v případě, že se Vám stalo zranění 
spojené s pohybovým aparátem. 
 

DOTAZNÍČKY V TELEFONU 

Fitbity zjišťují data z oblasti pohybové aktivity, sedavého chování a 

spánku. Čím více nosíte fitness náramek, tím kvalitnější bude zpětná 

vazba, kterou od nás po ukončení studie získáte.  

Po vrácení Fitbitů se fitness náramek čistí a slouží k dalším 

výzkumným studiím. Pokud máte problém s náramkem, 

prosím napište nám, a my Vám zašleme nový! Prosíme, 

nesnažte se náramky „lepit“ či jinak fixně připevňovat k Fitbitům 

(!!!hlavně ne vteřinovým lepidlem!!!). Jakýmikoliv podobnými 

zásahy a pokusy o nápravu Fitbit znehodnotíte a stává se 

nepoužitelným. 

FITBIT 

Odkaz k vyplnění dotazníku obdržíte v emailu z platformy 

Qualtrics, který občas může zapadnout do složky Spamu. 

Případně prosím zkontrolujte a dotazník vyplňte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PŘINÁŠÍME VÁM NOVINKY 

Na projektu HAIE se podílí řada významných akademiků. Jedním z největších přínosů je ale také 

zapojení mladých výzkumníků a doktorandů, kteří mají výzkumné zájmy zejména v biomechanice, 

fyziologii nebo v oblasti studia lidského chování a psychiky. Právě v této oblasti v rámci Behaviorální 

laboratoře pracuje jedna z doktorandek, která zahajuje svou studii zabývající se pohybovou aktivitou a 

životním stylem z pohledu mezigenerační perspektivy.  

Pokud jste již studii HAIE ukončili nebo ji v brzké době ukončíte a jste z oblasti Ostravy a 

okolí, máte možnost se do studie přihlásit. Pro více informací prosím kontaktujte Barboru Kaštovskou 

na email podporakpohybu@gmail.com nebo telefonicky na +420 773 454 214.  

 
PŘIHLÁSIT SE 

MŮŽETE PŘES QR 

KÓD.  

INFORMACE O STUDII 

MŮŽETE ŠÍŘIT I MEZI 

SVÉ PŘÁTELE, KTEŘÍ SE 

STUDIE HAIE 

NEÚČASTNILI. 

VŠE SE POČÍTÁ!!! 

Nehledě na to, jak se Vám doposud dařilo plnit náležitosti studie, je vždy možnost se k aktivní účasti 

vrátit. Nenosili jste několik týdnů či měsíců Fitbit? Zapomněli jej nějaký čas 

synchronizovat? Máte rozbitý řemínek? Byli jste na dovolené a nevyplňovali 

dotazníčky? ...NEVADÍ. Jakákoliv data jsou pro nás užitečná (a lepší než žádná!). 

PROSÍM ZŮSTAŇTE V KONTAKTU A ZAPOJUJTE SE, JAK JEN MŮŽETE! DĚKUJEME.  

mailto:podporakpohybu@gmail.com


 

 TECHNICKÝ PROBLÉM?  

ŽÁDNÝ PROBLÉM! 

V případě nesynchronizace nebo jiných 

technických problémů máte možnost 

navštívit naše webové stránky, kde pro 

Vás máme připravena videa 

s nejčastějšími dotazy. 

https://www.4haie.cz/pro-ucastniky-

vyzkumu/fitbit-a-aplikace/  

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

FITBITU 

• Alespoň 1x za 3 dny synchronizovat 

• Nosit po celý den a noc 

• Dobíjet přes adaptér 

o Dobíjet tehdy, kdy „nic“ 

nedělám, př. lehká činnost 

v leže nebo sedě, představit si 

pod tím můžete čtení knihy 

nebo vyřizování emailů. 

 

ŠŤASTNÍ VÝHERCI 

KONTAKTY 

V loterii za rok 2021 a leden 2022 vyhráli: 

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, Stanislav F. ze 

Slavonic, Renata B. z Českých Budějovic a 

Renata H. z Darkovic  

TROCHA OPAKOVÁNÍ 
…NIKDY NIKOMU NEUŠKODILA… 

V PŘÍPADĚ, ŽE NENACHÁZÍTE 

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY, 

PROSÍM NEVÁHEJTE NÁM 

NAPSAT EMAIL. RÁDI VÁM 

POMŮŽEME.  

notifikace4haie@osu.cz   

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 

https://www.4haie.cz/pro-ucastniky-vyzkumu/fitbit-a-aplikace/
https://www.4haie.cz/pro-ucastniky-vyzkumu/fitbit-a-aplikace/
mailto:notifikace4haie@osu.cz
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