
Spánek v adolescenci 

Spánek je základní lidskou potřebou, která je důležitá pro řadu kognitivních, emočních a 

výkonnostních funkcí. Kvalitní spánek zaručuje, že dokážeme myslet jasněji, lépe provádět komplexní 

úkony a naplno žít náš každodenní život. Jeho nedostatek může naopak vést ke zvýšené denní 

spavosti, která je provázena sníženou schopností učení i zhoršenou krátkodobou pamětí, špatnou 

náladou i výkonem, sníženou produktivitou a zhoršenou sebekontrolou. 

Během období adolescence dochází k několika významným fyziologickým změnám spánku a 

cirkadiánního systému, které mohou přispět k rozvoji denní spavosti a jejím negativním důsledkům.  

Klíčové změny ve spánku adolescentů 

Fyziologické změny 

• Adolescenti ve věku od 14 do 17 let potřebují v průměru 8 – 10 hodin spánku za noc, 

většinou však spí méně, než potřebují (7 – 8 hodin). 

• Adolescence přirozeně přináší tzv. zpožděnou fázi spánku, charakteristickou tendencí chodit 

pozdě spát i později vstávat. Na těchto změnách se podílejí reprodukční hormony, které 

ovlivňují biologické regulační procesy řídící načasování spánku (v cirkadiánním i 

homeostatickém systému). 

Behaviorální a psychosociální změny 

• Přirozené fyziologické změny spánku v kombinaci se společenským tlakem k brzkému 

vstávání do školy způsobují, že mnoho adolescentů nemá dostatek spánku, zejména během 

školního týdne. 

• Mnoho adolescentů má navíc nepravidelný spánkový rytmus, který se významně liší během 

víkendu a během školního týdne. Adolescenti se většinou snaží „dospávat“ svůj spánkový 

dluh vzniklý během týdne. 

Důsledky špatného či nedostatečného spánku u adolescentů 

Výzkumy poukazují na vážné důsledky nedostatku spánku u adolescentů. Nedostatečný spánek byl 

spojen s následujícími negativními dopady: 

• Zvýšený spánkový dluh, únava a denní spavost 

• Neosvěžující spánek a nespavost (potíže s usínáním a udržením spánku) 

• Problémy s učením a pamětí, zhoršená koncentrace i výkonnost 

• Zhoršený školní prospěch, zvýšená absence ve škole 

• Zhoršená nálada a schopnost emoční regulace, úzkostnost, podrážděnost, depresivita, 

problémy s chováním i socializací 

• Zvýšená pravděpodobnost škodlivého užívání stimulancií a jiných návykových látek včetně 

kofeinu, nikotinu, alkoholu apod. 

• Zvýšené BMI (nadváha) 

• Zvýšené riziko neúmyslných zranění či úmrtí (např. v důsledku dopravních nehod 

způsobených nadměrnou únavou či ospalostí) 



Co lze udělat a zlepšit 

Doporučení pro adolescenty 

• Znát svou vlastní potřebu spánku, která je dostatečná pro optimální fungování 

• Začít a udržet pravidelný rytmus spánku a bdění (vstávat i uléhat ve stejnou dobu během 

školního týdne i víkendu, zajistit dostatečnou délku spánku) 

• Vyvarovat se kofeinu a jiným stimulujícím látkám během pozdního odpoledne a večera 

• Zajistit dostatek expozice přirozenému světlu (zejména v ranních hodinách) 

• Relaxovat před usínáním a upravit prostředí ložnice ke spánku 

• Fyzicky pravidelně cvičit, pravidelně načasovat mimoškolní aktivity i stravování 

• Před spaním omezit hraní videoher, užívání mobilního telefonu, PC, internetu apod., protože 

světlo elektronických médií může potřebu spánku posunout ještě do pozdějších hodin  

Doporučení pro rodiče 

• Vzdělávat se v oblasti vývoje adolescentů, včetně fyzických a behaviorálních změn, které se 

dají očekávat (zejména změn týkajících se spánku) 

• Hledat znaky spánkové deprivace a spavosti jako obtíže se vstáváním, podrážděnost během 

dne, spontánní usínání během dne, velmi dlouhá doba spánku během víkendu. Znaky někdy 

mohou připomínat chování spojené s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)  

• Prosazovat a udržovat pravidelný rytmus spánku a bdění s ohledem na věk dítěte-

adolescenta. Dle individuální potřeby nastavit pravidelný čas uléhání (večerku). Bylo 

prokázáno, že večerky nastavené rodiči vedou k časnějšímu uléhání, delšímu spánku, nižší 

únavě a zlepšení bdělosti během dne 

• Mluvit s dětmi o jejich individuálních rytmech spánku a bdění a úrovni spavosti. Upravit ve 

spolupráci s dětmi jejich mimoškolní aktivity s ohledem na zajištění dostatku spánku 

• Poskytnout dítěti vhodné prostředí pro spánek (tiché a klidné, bez jasných světel, bez 

kognitivní či emoční stimulace před spaním, bez hlasité hudby, TV a jiných zařízení včetně 

počítačů, tabletů, mobilních telefonů) 

Doporučení pro školy 

Školní a školské systémy mohou pozitivně ovlivňovat spánek adolescentů několika způsoby.  

Doporučení zahrnují: 

• Vzdělávání učitelů a dalšího školního personálu o charakteru spánku adolescentů a jejich 

potřebách a také o znacích spánkové deprivace a potížích s udržením bdělosti. Učitelé a 

školní personál by také měli být informováni o potřebách studentů se specifickými 

poruchami spánku 

• Zahrnutí edukace o spánku do výuky za účelem informovat studenty o fyziologických 

změnách spánku, benefitech dostatku spánku a důsledcích spánkové deprivace 

• Přizpůsobení rozvrhu předmětů dle cirkadiánního nastavení adolescentů. Školy mohou 

posunout začátek školy do pozdějších hodin nebo nastavit rozvrh tak, aby se výuka hlavních 

předmětů konala v době zvýšené schopnosti adolescentů učit se a udržet pozornost (mezi 10. 

– 11. h a 15. – 16. h). Výzkumy naznačují, že takovéto přizpůsobení fyziologickým změnám 

může vést k prodloužení doby kvalitního spánku, k vyšší úrovni bdělosti v průběhu dne a k 

menšímu výskytu depresivity. Také může vést k lepšímu prospěchu, aniž by byly zásadně 

omezeny mimoškolní aktivity adolescentů. 

 


