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1 IPEN Adolescent: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí a 
pohybové aktivity 
 

Garant 
Prof. James F. Sallis, Ph.D. 
 
Garanti za Českou republiku 
Doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. 
Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
 
Řešitelský tým za Českou republiku 
Mgr. Jan Dygrýn; Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.; Mgr. František Chmelík, Ph.D.; Mgr. Lukáš Rubín;  
Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.; Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.; Mgr. Michal Vorlíček  
 
Poskytovatel financí 
National Institutes of Health, USA (R01 HL111378) 
 
Doba trvání projektu 
2012–2016 
 
Cíle 
Hlavním cílem je využít srovnatelnou metodiku minimálně v 9 různých zemích k získání odhadů síly 
vlivu zastavěného prostředí na pohybovou aktivitu a hmotnost adolescentů, z nichž budou moci být 
navrženy environmentální i politické intervence.  
Dílčí cíle jsou: 
- odhadnout sílu vztahu mezi objektivně měřeným prostředím okolí místa bydliště pomocí GIS  

a objektivně měřenou pohybovou aktivitou a časem stráveným sezením pomocí akcelerometrů; 
- odhadnout sílu vztahu mezi subjektivním hodnocením prostředí okolí místa bydliště (dotazník IPEN 

Adolescent) a subjektivně zaznamenanou chůzí/jízdou na kole do/ze školy včetně účasti  
ve sportovních klubech či kroužcích; 

- odhadnout sílu vztahu mezi objektivně i subjektivně hodnocenými podmínkami prostředí  
a nadváhou/obezitou u adolescentů (definovanými na základě mezinárodních standardů). 

 
Realizace 
Projekt IPEN Adolescent je koordinovaný výzkum zaměřený na zastavěné prostředí, pohybovou 
aktivitu (PA), sedavý způsob života a obezitu používající společnou metodiku a vycházející z 
dokončené studie TEAN u adolescentů v USA a studie IPEN řešenou výzkumným týmem IPEN. 
Předpokládáme účast alespoň 4680 adolescentů ve věku 12–18 let z nejméně 9 zemí. Každý stát by 
měl získat souhlas s monitorováním u minimálně 300 adolescentů vybraných z různých typů 
zastavěného prostředí lišících se mírou chodeckosti a socioekonomickým statusem. Každá země 
zapojená v projektu IPEN Adolescent získá objektivní data o PA a času stráveném sezením pomocí 
akcelerometrů. Charakteristika zastavěného a sociálního prostředí, psychosociální a demografické 
proměnné a další výstupy (aktivní transport do školy, účast v organizovaných sportovních a 
pohybových kroužcích) budou hodnoceny na základě standardizovaných dotazníků. Z GIS 
(geografické informační systémy) budou samostatně vyhodnocené charakteristiky hodnocení míry 
chodeckosti (infrastruktura okolí místa bydliště podporující docházku do míst určení), míry 
hratelnosti (přístup k volnočasovým zařízením), a pěší dostupnosti (chodníky, doprava, překážky pro 
chůzi). Následné sdružování samostatných analýz povede k vytvoření indexu „přátelskosti 
k pohybové aktivitě“. Analýzy budou nastaveny pro víceúrovňové (multi-level) seskupování a 
individuální demografické proměnné.   



Aktuálně řešené projekty 
Current Research Projects 

 7 

1 IPEN Adolescent: International Study of Built Environments and 
Physical Activity 
 

Responsibility 
Prof. James F. Sallis, Ph.D. 
 

Responsibility on behalf of the Czech Republic 
Doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. 
Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
 
Research team on behalf of the Czech Republic 
Mgr. Jan Dygrýn; Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.; Mgr. František Chmelík, Ph.D.; Mgr. Lukáš Rubín;  
Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.; Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.; Mgr. Michal Vorlíček  
 
Financial support 
National Institutes of Health, USA (R01 HL111378) 
 
Duration of the project 
2012–2016 
 
Aims 
The aim of this research is to use comparable methods in at least 9 diverse countries to obtain 
accurate estimates of how strongly built environments are related to physical activity and weight, so 
environmental and policy interventions can by suggested. 
Main aims are: 

- to estimate strengths of association between objective GIS-based measures of the community 
environment with accelerometer-measured PA and sedentary time in adolescents, 

- to estimate strengths of association between perceived measures of the community environment 
(IPEN Adolescent survey) with self-reported walking/cycling to/from school and participation in 
youth sports and activity classes, 

- to estimate strengths of association between objective and perceived environment measures with 
overweight/obesity in adolescents (defined by international criteria). 
  

Realization 
IPEN Adolescent project is a coordinated study of built environments and PA, sedentary behavior, 
and obesity using common methods and based on completed TEAN study of adolescents in US and 
the IPEN Adult study coordinated by IPEN research team. At least 4680 adolescents aged 12–18 
years, from at least 9 countries will participate. In each country, a minimum of 300 adolescents will 
be recruited from neighborhoods selected to vary in walkability and socioeconomic status. All 
countries in IPEN Adolescent will collect objective measures of PA and sedentary time by 
accelerometry. Validated and systematically adapted surveys will assess built and social environment 
attributes, psychosocial and demographic variables, and additional outcomes (active transport to 
school, participation in organized sports and activity classes). GIS-derived measures of walkability 
(community designs that support walking to destinations), playability (access to recreation facilities), 
and pedestrian accessibility (sidewalks, transit, barriers to walking) will be analyzed separately and 
combined into a “physical activity-friendliness” index. Analyses will adjust for multi-level clustering 
and individual demographics.  
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2 Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního 
stylu a tělesné kondice české mládeže 
 

Garant 
Doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. 
 
Řešitelský tým 
Mgr. Jan Dygrýn; prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.; Mgr. František Chmelík, Ph.D.; Mgr. Filip Křen;  
Mgr. Lukáš Rubín;  RNDr. Svatopluk Horák; Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.  
 
Národní spolupracovníci 
Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.; Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.; Mgr. Ivo Fojtík, Ph.D.;  
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.; doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.; doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.;  
Mgr. Petr Valach, Ph.D. 
 
Mezinárodní spolupracovníci 
Polsko:  Dr. Dorota Groffik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice) 
 Doc. Dr. Krysztof Skalik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice) 
Spojené státy americké:  Prof. Dr. James F. Sallis, Ph.D. (University of California, San Diego) 
 
Poskytovatel financí 
Grantová agentura České republiky (14-28696S) 
 
Doba trvání projektu 
2014–2016 
 
Cíle 

A) Stanovení významných determinant, korelátů, mediátorů a moderátorů ve výzkumné triádě 
zastavěné prostředí – pohybově aktivní životní styl – tělesná kondice.  

B) Verifikace internetových výzkumných technik pro sebehodnocení, evidenci a komplexní 
diagnostiku pohybově aktivního životního stylu adolescentů. 

 
Realizace 
Mezi nejvýznamnější determinanty pohybově aktivního životního stylu patří prostředí (školní, fyzické, 
zastavěné atd.) a tělesná kondice. Celosvětově uznávané modely změny chování opomíjejí tělesnou 
kondici a dostatečně nereflektují národní historický vývoj populace a také demografická, sociální a 
další specifika ve středoevropských podmínkách. Projekt je proto založen na multifaktoriálním a 
internetovém přístupu, který umožní kontinuitu i rozšíření metodologie aktuálně řešených 
mezinárodních výzkumů. Výzkum bude realizován opakovaně ve čtyřech etapách na vybraných osmi 
základních a osmi středních školách v České republice. Pohybová aktivita bude monitorována 
akcelerometry a krokoměry, dále v internetovém programu INDARES dotazníkem IPEN Adolescent. 
Motivace k pohybové aktivitě, emoční pohoda, sportovní preference a tělesná kondice budou 
zjišťovány prostřednictvím aplikací v programu INDARES. Výzkum přinese nové poznatky pro teorii 
pohybové aktivity v rozdílném životním prostředí a pro podporu zdraví a kvalitu života adolescentů. 
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2 Multifactorial research on built environment, active lifestyle and 
physical fitness in Czech adolescents 
 

Responsibility 
Doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. 
 
Research team 
Mgr. Jan Dygrýn; prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.; Mgr. František Chmelík, Ph.D.; Mgr. Filip Křen;  
Mgr. Lukáš Rubín;  RNDr. Svatopluk Horák; Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.  
 
National co-workers 
Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.; Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.; Mgr. Ivo Fojtík, Ph.D.;  
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.; doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.; doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.;  
Mgr. Petr Valach, Ph.D. 
 
International co-workers 
Poland:  Dr. Dorota Groffik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice) 
 Doc. Dr. Krysztof Skalik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice) 
United States of America:  Prof. Dr. James F. Sallis, Ph.D. (University of California, San Diego) 
 
Financial support 
Czech Science Foundation (14-26896S) 
 
Duration of the project 
2014–2016 
 
Aims 

A) Define significant determinants, correlates, mediators and moderators in the research triad 
built environment – physically active lifestyle – physical fitness. 

B) Verify online research techniques for self-evaluation, recording and complex diagnostics of 
physically active lifestyle in adolescents. 

 
Realization 
Environmental (school, physical, built etc.) factors and physical fitness are considered important 
determinants of physically active lifestyle. Globally accepted models of behavioral change do not deal 
with physical fitness and do not reflect historic developments in population on national levels and 
other characteristics specific for Central Europe. The project is based on multifactorial and online 
approach, which enables continuity and spread of methodology, used in currently ongoing 
international projects. The research will be conducted repeatedly in four stages on eight basic 
schools and eight high schools over the Czech Republic. Physical activity will be monitored using 
accelerometers and pedometers as well as in online software INDARES using IPEN Adolescent Survey. 
Motivation for physical activity, emotional wellbeing, sports preference and physical fitness will be 
evaluated using applications in the INDARES software. The research will bring new findings to the 
theory of physical activity in different environments and will support health and the quality of life in 
adolescents. 
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3 Objektivizace komplexního monitoringu školního fyzického a 
psychického zatížení adolescentů v kontextu s fyzickou a psychickou 
kondicí 
 

Garant 
Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
 
Řešitelský tým 
Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.; Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.; Mgr. František Chmelík, Ph.D.;  
Mgr. Lukáš Jakubec; PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.; Mgr. Filip Křen; Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.;  
Mgr. Filip Neuls, Ph.D.; Mgr. Lukáš Rubín; doc. Mgr. Zbyněk Svozil, Ph.D.; Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
 
Mezinárodní spolupracovníci 
Polsko:  Dr. Dorota Groffik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice) 
 Doc. Dr. Krysztof Skalik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice) 
Slovensko:  Doc. PaedDr. Branislav Antala, Ph.D., (Univerzita Komenského, Bratislava) 
 Doc. PaedDr. Janka Peráčková, Ph.D., (Univerzita Komenského, Bratislava) 
Spojené státy americké:  Prof. Dr. James F. Sallis, Ph.D. (University of California, San Diego) 
 
Poskytovatel financí 
Grantová agentura České republiky (13-32935S) 
 
Doba trvání projektu 
2013–2015 
 
Cíle 
Cílem výzkumu je vytvořit a verifikovat novou komplexní metodiku monitoringu fyzického  
a psychického zatížení adolescentů a zjistit nové poznatky a zákonitosti o síle asociací mezi objemem, 
intenzitou a strukturou školní pohybové aktivity a fyzickou a psychickou kondicí. 
 
Realizace 
Rostoucí nároky na vzdělání a profesní přípravu adolescentů jsou limitovány jejich zdravotním 
stavem, fyzickou a psychickou kondicí, nevhodným životním stylem, ale i školním prostředím. 
Komplexní a objektivní fakta, charakterizující školní fyzické a psychické zatížení adolescentů  
v kontextu s fyzickou a psychickou kondicí světová literatura doposud neřeší. Výzkum bude 
realizován na základních a středních školách v České republice, které budou souhlasit s náročným 
výzkumem. Každoročně bude monitorováno 300 probandů. Monitoring bude realizován  
ve 2–3denních cyklech akcelerometry ActiTrainer (měří pohybovou aktivitu (PA) a srdeční frekvenci). 
Dále provedeme týdenní monitoring PA a inaktivity pomocí krokoměrů a online programu Indares. 
Emoční stav a psychická „zdatnost“ budou zjištěny dotazníkem The Social and Health Assessment  
a PA dotazníkem International Physical Activity Questionnaire. Fyzická kondice bude testována 
pomocí baterie motorických testů. Výzkum přinese nové verifikované výzkumné metody a nové 
poznatky pro teorii zatěžování a kompenzace zatížení v období adolescence.  
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3 Objectification of Comprehensive Monitoring of School Mental and 
Physical Strain in Adolescents in the Context of Physical and Mental 
Condition 
 

Responsibility 
Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
 
Research team 
Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.; Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.; Mgr. František Chmelík, Ph.D.;  
Mgr. Lukáš Jakubec; PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.; Mgr. Filip Křen; Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.;  
Mgr. Filip Neuls, Ph.D.; Mgr. Lukáš Rubín; doc. Mgr. Zbyněk Svozil, Ph.D.; Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
 
International co-workers 
Poland:  Dr. Dorota Groffik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice) 
 Doc. Dr. Krysztof Skalik (Akademia Wychovania Fizycznego, Katowice) 
Slovakia:   Doc. PaedDr. Branislav Antala, Ph.D., (Univerzita Komenského, Bratislava) 
  Doc. PaedDr. Janka Peráčková, Ph.D., (Univerzita Komenského, Bratislava) 
United States of America:  Prof. Dr. James F. Sallis, Ph.D. (University of California, San Diego) 
 
Financial support 
Czech Science Foundation (13-32935S) 
 
Duration of the project 
2013–2015 
 
Aims 
The aim of the project is to create and verify new comprehensive methodology of monitoring of 
physical and mental strain of adolescents and identify new knowledge and regularities of associations 
between volume, intensity and structure of school physical activity and physical and mental  
well-being. 
 
Realization 
Increasing demands on education and professional preparation of adolescents are limited by their 
health, physical and mental condition, inappropriate lifestyle, but also by school environment. 
Comprehensive and objective facts describing physical and mental strain in adolescents at school can 
be considered as a research gap. Study will be realized at elementary and secondary schools in the 
Czech Republic who will give their consent with participation. Annually, 300 participants will be 
measured. Monitoring will take place in 2–3 day cycles using ActiTrainer accelerometers which 
monitor physical activity (PA) and heart rate. Further, weekly monitoring of PA and inactivity using 
pedometers and online tool Indares will take place. Initial emotional and mental capability will be 
assessed using The Social and Health Assessment questionnaire and PA with the International 
Physical Activity Questionnaire. Physical condition will be tested using a set of motor tests. The study 
will bring new verified research methods and new knowledge for the theory of strain and stress 
coping in adolescents. 
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4 Trendy ve vývoji nadváhy a obezity, pohybové aktivity a sedavého 
chování u českých školáků: HBSC studie v rozmezí let 2002–2014  
 

Garant 
Doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. 
 
Řešitelský tým 
Mgr. Aleš Gába, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.; Mgr. Michal Kalman, Ph.D.; Mgr. Dagmar 
Sigmundová, Ph.D.; Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. 
 
Mezinárodní spolupracovníci 
Kanada:  Prof. William Pickett, PhD. (Queen's University, Kingston) 
 
Poskytovatel financí 
Grantová agentura České republiky (14-02804S) 
 
Doba trvání projektu 
2014–2016 
 
Cíle 
Hlavním cílem projektu je odhalit trendy ve vývoji výskytu nadváhy a obezity, PA a sedavého chování 
českých školáků ve věku 11 až 15 let. Dílčím cílem bude zjistit vliv sedavého chování, PA a 
stravovacích návyků na výskyt nadváhy a obezity dívek a chlapců v jednotlivých věkových kategoriích. 
 
Realizace 
Představovaný projekt zahrnuje víceúrovňové průřezové šetření, které analyzuje trendy ve vývoji 
výskytu nadváhy a obezity, pohybové aktivity (PA) a sedavého chování českých školáků ve věku 11 až 
15 let. Účastníci a školy byly získány prostřednictvím „Health Behavior in School-aged Children“ 
(HBSC) výzkumu v letech 2002 (n=5012), 2006 (n=4782) a 2010 (n=4425). Následná data budou 
v rámci celorepublikového sběru získávána v roce 2014 s očekávaným počtem respondentů v rozmezí 
4500–5000. Nadváha a obezita bude klasifikována prostřednictvím mezinárodních „cut-off“ skóre pro 
tělesnou hmotnost a výšku. Úroveň PA, sedavého chování a stravovacích návyků bude kvantifikována 
prostřednictvím standardizovaného HBSC dotazníku.   
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4 Trends in overweight and obesity, physical activity and sedentary 
behavior among Czech schoolchildren: HBSC study between 2002 and 
2014 
 

Responsibility 
Doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. 
 
Research team 
Mgr. Aleš Gába, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.; Mgr. Michal Kalman, Ph.D.; Mgr. Dagmar 
Sigmundová, Ph.D.; Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. 
 
International co-workers 
Canada:  Prof. William Pickett, PhD. (Queen's University, Kingston) 
 
Financial support 
Czech Science Foundation (14-02804S) 
 
Duration of the project 
2014–2016 
 
Aims 
The main aim is to assess the trends in the prevalence of overweight and obesity, PA and sedentary 
behavior in children aged 11-15 years in the Czech Republic. Specific aim is to examine the influences 
of sedentary behavior, PA and eating habits on the prevalence overweight and obesity by gender. 
 
Realization 
This project involves a multilevel cross-sectional analysis that examined the trends in prevalence of 
overweight and obesity, physical activity (PA) and sedentary behavior of schoolchildren aged 11-15 
years in the Czech Republic. The participants and schools were obtained from the 2002 (n=5,012), 
2006 (n=4,782), and 2010 (n=4,425) “Health Behavior in School-aged Children” (HBSC) survey. An 
additional data collection in 2014 (n=4,500-5,000) will be implemented in the same way as in 2002, 
2006 and 2010. Overweight and obesity will be assessed using the BMI, age and gender according to 
the WHO growth reference for school-aged children. The level of PA, sedentary behavior and eating 
habits will be quantified by standardized HBSC questionnaire responses of the participated children.  
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5 HBSC: Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a 
školáků 
 

Garant 
Prof. Candace Currie, Ph.D. 
 
Garant za Českou republiku 
Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 
 
Řešitelský tým z Centra kinantropologického výzkumu 
Doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD.; doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Ferdinand  
Salonna, PhD.; Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. 
 
Poskytovatel financí pro Českou republiku 
 Evropský sociální fond, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.3.00/20.0171) 
 
Doba trvání projektu 
2014 (Česká republika od roku 1994, opakování každé 4 roky)  
 
Cíle 
Cílem studie je monitorovat zdraví a se zdravím související chování školáků v jejich sociálním 
kontextu a pohloubit porozumění mechanismů ovlivňujících rozdíly a změny ve zdraví a rizikovém 
chování školáků při přechodu z dětství do adolescence. Cílem projektu v roce 2010 bylo pokračování 
účasti v kolaborativní studii od roku 1994, získání nových poznatků o chování dětí školního věku  
a propojení nových dat s již existujícími zprávami z let 1994, 1998, 2002 a 2006, které byly pořízeny 
na reprezentativních souborech 11, 13 a 15letých dětí v ČR. 
 
Realizace 
HBSC studie má vytvořený standardizovaný výzkumný postup, který zajišťuje teoretický rámec nejen 
výzkumných témat, ale i sběru dat a analytických postupů a je aplikovatelný u všech zemí 
participujících na studii. Členové výzkumné sítě HBSC spolupracují na tvorbě tohoto mezinárodního 
výzkumného postupu u každé čtyřleté studie. Praktický sběr dat probíhá ve školním prostředí 
(základní školy a víceletá gymnázia), prostřednictvím mezinárodního standardizovaného HBSC 
dotazníku, u věkových skupin 11, 13 a 15 let. Doporučovaná velikost výběru pro každou ze tří 
věkových skupin je přibližně 1.500 žáků (celkem cca 5000 respondentů). Základní otázky dotazníku 
zjišťují demografické faktory (např. věk a stadium dospívání), sociální zázemí (např. struktura rodiny a 
socioekonomické postavení), sociální kontext (např. rodina, vrstevníci, školní prostředí), zdravotní 
výsledky (např. subjektivně hodnocené zdraví, zranění, nadváha a obezita), zdravotní chování  
(např. stravování, pohybová aktivita a způsoby hubnutí) a rizikové chování (např. kouření, konzumace 
alkoholu, zneužívání marihuany, sexuální chování, šikanování). Výzkum probíhá každé 4 roky, což 
umožňuje opakovaně získávat relevantní, srovnatelné údaje, vhodné pro tvorbu politik a opatření 
především v oblasti veřejného zdraví. 
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Current Research Projects 

 15 

5 HBSC: International Research Study of Health Behavior in  
School-Aged Children 
 

Responsibility 
Prof. Candace Currie, Ph.D. 
 
Responsibility on behalf of the Czech Republic 
Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 
 
Research team from the Center for Kinanthropology Research 
Doc. Andrea Madarasová Gecková, PhD.; doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Ferdinand  
Salonna, PhD.; Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. 
 
Financial support for the Czech Republic 
European Social Fund, Education for Competitiveness (CZ.1.07/2.3.00/20.0171) 
 
Duration of the project 
2014 (Czech Republic since 1994, repeated every 4 years) 
 
Aims 
HBSC focuses on understanding young people's health in their social context – where they live, at 
school, with family and friends. Researchers in the HBSC network are interested in understanding 
how these factors, individually and together, influence young people's health as they move from 
childhood into young adulthood. The aim of the project in 2010 was to continue participation in the 
collaborative study since 1994, gaining new knowledge about the behavior of school-aged children 
and link new data with existing reports from the years 1994, 1998, 2002 and 2006, which were taken 
on a representative set of 11, 13 and 15 aged children in the Czech Republic. 
 
Realization 
For all participating countries, a standardized research protocol providing a theoretical framework 
for the research topics, data collection and analysis procedures is developed. The HBSC Research 
Network members collaborate on the production of this international Research Protocol for each 
four-yearly survey. HBSC is a school-based study. Data are collected through self-completion 
standardized questionnaires administered in the classroom, responded by 11, 13, and 15 years old 
children. The recommended sample size for each of the free age groups is approximately 1,500 
students. The core questions provide information on: demographic factors (e. g., age and state of 
maturation); social background (e. g., family structure and socio-economic status); social context (e. 
g., family, peer culture, school environment); health outcomes (e. g., self-rated health, injuries, 
overweight and obesity); health behaviours (e. g., eating and dieting, physical activity and weight 
reduction behaviour); and risk behaviours (e. g., smoking, alcohol use, cannabis use, sexual 
behaviour, bullying). The research takes place repeatedly every four years which allows to obtain 
relevant, comparable data suitable for policy and action, particularly in the field of public health. 
 

  



Institut aktivního životního stylu   
Institute of Active Lifestyle 

http://www.cfkr.eu 16 

6 Podpora českého výzkumného týmu v rámci HBSC research network 
 

Garant 
Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D. 
 
Řešitelský tým  
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.; Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.; Mgr. Michal Kalman, Ph.D.; Mgr. Jan Pavelka; 
doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.; doc. Ing. Peter Tavel, Ph.D.;  
Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.; Mgr. Jana Vokáčová 
 
Poskytovatel financí pro Českou republiku 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – program INGO II (LG14043) 
 
Doba trvání projektu 
2014–2016   
 
Cíle 
Účelem projektu je zabezpečit/udržet přístup českého týmu v rámci skupiny HBSC k vědeckému 
know-how a datovým zdrojům HBSC, které jsou postupně budovány více jak 30 let ve 43 zemích 
v posledních třech dekádách. 
 
Realizace 
HBSC research network je mezinárodní aliance výzkumných pracovníků spolupracujících na 
mezinárodní vědecké studii zaměřené na děti a školáky: Health Behaviour in School - aged Children 
(HBSC). Od roku 1983 je studie HBSC kolaborativní studií Regionálního úřadu WHO pro Evropu a její 
výzkumná zpráva vychází pod hlavičkou WHO každé 4 roky. HBSC je významnou vědeckou autoritou v 
oblasti výzkumu zdraví dětí a mládeže. Výzkumné konsorcium publikovalo již více než 700  vědeckých 
článků v časopisech s impakt faktorem.  
Účastí na projektu získává český tým přístup k mezinárodní databázi údajů o sociálních 
determinantech zdraví a rizikového chování adolescentů, která je budována více jak 30 let. Čeští 
vědci jsou v kontaktu s významnými vědeckými autoritami v dané oblasti, což významně ovlivňuje 
jejich budoucí výzkumnou a publikační činnost. Zájmem českého týmu je v dotačním schématu INGO 
II Infra získat podporu pro financování účasti českého týmu na projektu a nadále z něj vědecky 
profitovat. 
  



Aktuálně řešené projekty 
Current Research Projects 
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6 Support of the Czech Research Team in HBSC Research Network  
 

Responsibility 
Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D. 
 
Research team  
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.; Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.; Mgr. Michal Kalman, Ph.D.; Mgr. Jan Pavelka; 
doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.; doc. Ing. Peter Tavel, Ph.D.;  
Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.; Mgr. Jana Vokáčová 
 
Financial support for the Czech Republic 
Ministry of Education Youth and Sports – program INGO II (LG14043) 
 
Duration of the project 
2014–2016   
 
Aims 
The project aims are to provide/maintain access to the Czech team within group HBSC to scientific 
know-how and HBSC data sources, which were gradually built more than 30 years in 43 countries 
over the past three decades. 
 
Realization 
The HBSC research network is an international alliance of researchers that collaborate on the cross-
national survey of school students: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). The HBSC 
collects data every four years on 11-, 13- and 15-year-old boys' and girls' health and well-being, social 
environments and health behaviours. These years mark a period of increased autonomy that can 
influence how their health and health-related behaviours develop. The research venture dates back 
to 1982, when researchers from England, Finland and Norway agreed to develop and implement a 
shared research protocol to survey school children. By 1983 the HBSC study was adopted by the 
WHO Regional Office for Europe as a collaborative study. HBSC now includes 43 countries and 
regions across Europe and North America.  
By participation in the project the Czech team gets access to international data base on the social 
determinants of health and risk behaviours of adolescents, which was founded more than 30 years 
ago and gradually enhanced. Czech scientists will be in contact with leading scientific authorities in 
the field, which significantly affects their future research and publications.  

  

http://www.hbsc.org/membership/countries/index.html
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7 Podpora českých zástupců v řídících strukturách HBSC research 
network 
 

Garant 
Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 
 
Řešitelský tým  
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.; Mgr. Jan Pavelka; Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.; doc. Mgr. Erik  
Sigmund, Ph.D.; doc. Ing. Peter Tavel, Ph.D. 
 
Poskytovatel financí pro Českou republiku 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – program INGO II (LG14042) 
 
Doba trvání projektu 
2014–2016   
 
Cíle 
Účelem projektu je zvýšit prestiž českého týmu v rámci skupiny HBSC a současně podpořit reálný 
dopad na přípravu výzkumného protokolu pro rok 2018. 
 
Realizace 
HBSC research network je mezinárodní aliance výzkumných pracovníků spolupracujících na 
mezinárodní vědecké studii zaměřené na děti a školáky: Health Behaviour in School - aged Children 
(HBSC). Od roku 1983 je studie HBSC kolaborativní studií Regionálního úřadu WHO pro Evropu a její 
výzkumná zpráva vychází pod hlavičkou WHO každé 4 roky. HBSC je významnou vědeckou autoritou v 
oblasti výzkumu zdraví dětí a mládeže. Výzkumné konsorcium publikovalo již více než 700  vědeckých 
článků v časopisech s impakt faktorem.  
Členové řídících orgánů a pracovních skupin se setkávají pravidelně 2 krát ročně na 3 - 4 denních 
meetincích (jarním a podzimním). Meeting je vždy organizován jinou členskou zemí. Zájmem českého 
týmu je ve schématu INGO II Poplatek získat podporu účasti lídra českého týmu na schůzkách PI 
Assembly a českých zástupců v ECG Early Careers Group a RG pro Střední a Východní Evropu. 
  



Aktuálně řešené projekty 
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7 Strengthening the Support of Czech Representatives within HSBC 
Research Network Management Structures 
 

Responsibility 
Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 
 
Research team  
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.; Mgr. Jan Pavelka; Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.; doc. Mgr. Erik  
Sigmund, Ph.D.; doc. Ing. Peter Tavel, Ph.D. 
 
Financial support for the Czech Republic 
Ministry of Education Youth and Sports – program INGO II (LG14042) 
 
Duration of the project 
2014–2016   
 
Aims 
Strengthening the support of Czech representatives within HBSC research network management 
structures. 
 
Realization 
The HBSC research network is an international alliance of researchers that collaborate on the cross-

national survey of school students: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). The HBSC 

collects data every four years on 11-, 13- and 15-year-old boys' and girls' health and well-being, social 

environments and health behaviours. These years mark a period of increased autonomy that can 

influence how their health and health-related behaviours develop. HBSC now includes 43 countries 

and regions across Europe and North America. 

This research collaboration brings in individuals with a wide range of expertise in areas such as 

clinical medicine, epidemiology, human biology, pediatrics, pedagogy, psychology, public health, 

public policy, and sociology. The approach to study development has therefore involved cross-

fertilization of a range of perspectives. 

As such, the HBSC study is the product of topic-focused groups that collaborate to develop the 

conceptual foundations of the study, identify research questions, decide the methods and 

measurements to be employed, and work on data analyses and the dissemination of findings.  

Members of the governing bodies and working groups meet regularly 2 times a year for three to four 

daily meetings (spring and autumn). Meeting is always organized by another member country. Czech 

team is interested in Scheme II INGO participation fee to gain support for the Czech team leader 

meetings PI Assembly and Czech representatives in the ECG Early Careers Group and RG for Central 

and Eastern Europe.  
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8 VIPPA 2: Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti 
podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého 
 

Garanti 
Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 
Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 
 
Řešitelský tým z Centra kinantropologického výzkumu 
Doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.; Mgr. Ferdinand Salonna, PhD. 
 
Poskytovatel financí 
Evropský sociální fond, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.3.00/20.0171) 
  
Doba trvání projektu 
2012–2015 
 
Cíle 
Hlavním cílem projektu je pod vedením dvou zahraničních expertů vytvoření nového vědeckého 
týmu v oblasti aktivního životního stylu, podpory pohybové aktivity a prevence obezity na Fakultě 
tělesné kultury, na Institutu aktivního životního stylu. Dalším cílem je vytvoření podpůrné personální 
a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení  
do mezinárodních sítí a projektů, a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi 
výzkumnými institucemi. Dále je projekt zaměřen na formování mladých výzkumných pracovníků  
a podporování jejich vědecké činnosti. Výzkumným cílem projektu je zaměřit se na zdravotní, 
ekonomické a filosofické determinanty aktivního životního stylu. Klíčové aktivity projektu jsou: 
vytvoření nového výzkumného týmu, vytvoření podpůrné infrastruktury týmu, zapojení 
vysokoškolských studentů do výzkumu, další vzdělávání pracovníků týmu a příprava zapojení členů 
týmu do mezinárodních sítí a projektů. 
 
Realizace 
Realizací projektu dojde ke zlepšení situace ve vědeckovýzkumné oblasti řešící problematiku 
aktivního životního stylu, přičemž tato je v současné době nanejvýš aktuální a potřebná (růst obezity 
v populaci, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu mellitu 2. typu atd.). Projekt se přitom snaží 
akcentovat meziresortní přístup k problematice aktivního životního stylu, který je vzhledem  
k závažnosti problematiky nutný. Projekt zároveň navazuje na výsledky práce Centra 
kinantropologického výzkumu FTK UP, které v rámci výzkumného záměru MŠMT mělo tuto 
problematiku ve svých prioritách. V průběhu realizace projektu bude vytvořena dostatečná nabídka 
odborných workshopů, seminářů a konferencí, ale také řada publikačních výstupů mezinárodního 
výzkumného charakteru a odpovídající kvality.  
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8 VIPPA 2: Strengthening Scientific Potential of the Research Teams in 
Promoting Physical Activity at Palacky University 
 

Responsibility 
Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 
Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 
 
Research team from the Center for Kinanthropology Research 
Doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.; Mgr. Ferdinand Salonna, PhD. 
 
Financial support 
European Social Fund, Education for Competitiveness (CZ.1.07/2.3.00/20.0171) 
 
Duration of the project 
2012–2015 
 
Aims 
Main aim of the project is under the leadership of two foreign experts establishment of a new 
scientific team focusing on international HBSC research study, healthy lifestyle, promotion of physical 
activity, spirituality and experience education at the Faculty of physical culture Palacky University in 
Olomouc. 
 
Realization 
The implementation of the project will improve the situation in the research area of active lifestyle, 
which is currently very topical (increase in obesity, cardiovascular diseases, type II diabetes mellitus, 
etc.) The aim of the project is to emphasize an interdepartmental approach to the issue of active 
lifestyle, which is necessary due to the seriousness of the issue. The project also builds on the work 
of the Kinanthropology Research Center FTK UP, which dealt with this topic within a research project 
of the Ministry of Education. During the implementation of the project a sufficient supply of 
professional workshops, seminars and conferences, but also a number of international research 
publications will be created. 
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9 Nové technologie a přístupy k monitorování pohybové aktivity: 
Využití v kinantropologickém výzkumu 
 

Garant 
Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
 
Řešitelský tým 
Doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.; doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.;  
Mgr. František Chmelík, Ph.D.; Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.; Mgr. Ferdinand Salonna, PhD.; Mgr. Dagmar 
Sigmundová, Ph.D.; Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.; Mgr. Petr Baďura; Mgr. Jan Dygrýn; Mgr. Pavel Fical; 
Mgr. Lukáš Jakubec; Mgr. Filip Křen; Mgr. Lukáš Rubín; Mgr. Adam Šimůnek; Mgr. Jaroslava  
Voráčová, M.Sc.; Mgr. Michal Vorlíček; Bc. Barbora Fusková; Bc. Kevin Grulich; Bc. Dominika 
Harásková; Bc. Adam Klus; Bc. Michal Polák;  Bc. Jan Solník; Bc. Lenka Trunečková 
 
Poskytovatel financí 
Univerzita Palackého, Interní univerzitní grant (IGA_FTK_2015_003 ) 
  
Doba trvání projektu 
2015–2017 
 
Cíle 
Hlavním cílem projektu je verifikovat nové monitorovací techniky pro pohybové aktivity, verifikovat 
nové “firemní softwary” a vytvořit specifické fakultní softwary, a to včetně zpětných vazeb pro 
probandy a instituce.  
 
Realizace 
Výzkum pohybové aktivity (PA) a pohybově aktivního životního stylu populace je v současnosti 
charakterizován výraznými změnami v rozvoji monitorovacích technik a jejich software zajištění. 
Výzkumné techniky a vyvíjené software na FTK vyžadují plnou kompatibilitu s kooperujícími pracovišti 
v zahraničí (zejména v rámci mezinárodního týmu IPEN) a současně i metodologickou a technikou 
připravenost pro vstup do dalších mezinárodních výzkumných projektů. Výzkum PA v 
přirozených/terénních podmínkách je také velmi náročný z hlediska specifických skupin populace (od 
dětské až po seniorskou), rozdílností prostředí (zastavěné, školní, volnočasové, sportovní apod.), 
socioekonomických, zdravotních a dalších aspektů. Verifikace nových výzkumných metod z těchto 
aspektů je proto naprosto nezbytná, stejně jako využití nejoptimálnějších monitorovacích technik. 
Neméně závažná je vysoká úroveň technologického zajištění monitoringu PA z hlediska publikačních 
požadavků. Výsledky výzkumu budou přínosem pro většinu výzkumů na FTK, využívajících 
monitorování PA či inaktivity. Zkvalitnění systému Indares bude přínosné pro většinu spolupracujících 
pracovišť v České republice i v zahraničí. Řešení stávajících výzkumných grantů, nově získaných a 
podaných výzkumných grantů je také založeno na předpokladu, že bude lepší softwarové zajištění 
záznamu a zpracování výsledků výzkumů, že budou využitelné nové výzkumné techniky v systému 
Indares, a že budou postupně inovovány nové výzkumné monitorovací a diagnostické techniky, a to v 
potřebném rozsahu. Řešení projektu také přispěje k upevnění velmi dobré mezinárodní pozice 
pracoviště v oblasti výzkumu pohybové aktivity.  
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9 New technologies and approaches to physical activity monitoring: 
Utilization in kinanthropology research 
 

Responsibility 
Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. 
 
Research team 
Doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.; doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.; Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.;  
Mgr. František Chmelík, Ph.D.; Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.; Mgr. Ferdinand Salonna, PhD.; Mgr. Dagmar 
Sigmundová, Ph.D.; Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.; Mgr. Petr Baďura; Mgr. Jan Dygrýn; Mgr. Pavel Fical; 
Mgr. Lukáš Jakubec; Mgr. Filip Křen; Mgr. Lukáš Rubín; Mgr. Adam Šimůnek; Mgr. Jaroslava  
Voráčová, M.Sc.; Mgr. Michal Vorlíček; Bc. Barbora Fusková; Bc. Kevin Grulich; Bc. Dominika 
Harásková; Bc. Adam Klus; Bc. Michal Polák;  Bc. Jan Solník; Bc. Lenka Trunečková 
 
Financial support 
Palacky University, Internal university grant (IGA_FTK_2015_003) 
 
Duration of the project 
2015–2017 
 
Aims 
The main aim of the project is to verify the new monitoring techniques for physical activity. 
 
Realization 
Research on physical activity and physically active lifestyle of the population is currently 
characterized by significant changes in the development of monitoring techniques and software 
support. Research techniques and software developed at Faculty of Physical Culture require full 
compatibility with cooperating institutions abroad (especially in the context of an international team 
IPEN) and also a methodological and technical readiness to enter into other international research 
projects. Research on physical activity in natural / field settings is also very demanding in terms of 
specific population groups (the population of children up to the senior population), the diversity of 
environments (built, school, leisure, sports, etc.), socio-economic, health and other aspects. 
Verification of new research techniques as well as use of the most optimal techniques is therefore 
crucial. As for publication requirements, the high level of technological equipment for monitoring 
physical activity is equally important. The research results will be beneficial for the majority of 
research studies using monitoring of physical activity or inactivity at the Faculty of Physical Culture. 
The improvement of Indares system will be beneficial for the majority of collaborating institutions in 
the Czech Republic and abroad. Solution of existing, newly acquired, and submitted research grants is 
also based on the assumption that better software processing of research results, new research 
techniques in the system Indares, and gradually upgraded new research monitoring techniques will 
be ensured. The project will also contribute to strengthening very good international position of our 
institution in the area of physical activity research.  
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