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Úvod 

• Naše telá podliehajú biorytmom

• Circa – približne, dias- deň  = cirkadiánny biorytmus

• Telesná teplota, tlak, hladina hormónov, pozornosť 
počas dňa kolíšu



Ciele maturitnej práce

• Hlavný cieľ:  dokázať, že každý z nás podlieha 
cirkadiánnemu rytmu 

• Čiastkové ciele :• Čiastkové ciele :

A) dokázať rozdiel vo výkonnosti ranných a 
večerných chronotypov

B) Upozorniť na problematiku rozdielnych 
biorytmov



Teoretická časť 

• Biorytmy- adaptácia na zmenu svetla sa 
uchovala aj v genómoch

• Význam – anticipácia 

• časti: synchronizátory, biologické hodiny, • časti: synchronizátory, biologické hodiny, 
periférne oscilátory 



• Cirkadiánne preferencie, chronotypy:

– Ranný       / vtáčatá

– Stredný    / nevyhranený

– Večerný   /  sovy 

• Narušenie biorytmov: • Narušenie biorytmov: 

– Svetlo, práca na smeny

– Kardiovaskulárne ochorenia

– Sestričky 2x vyššia pravdepodobnosť mamárneho
karcinómu 



Praktická časť 

• Rozdelenie účastníkov podľa MEQ, merania

• Meranie teploty, TMT- test, Stroop test, 
reakčný čas, AVLT testreakčný čas, AVLT test

• MEQ dotazník, Prístroj na meranie reakčného 
času, notebook, slúchadlá, diktafón, aplikácia s 
TMT testom



Priebeh meraní 



• Trvanie :             December 

• Čas meraní:        7:00  a  16:00

• Hypotézy: 

A) Rozdiel medzi meraniami u každého respondenta

B) Celková vyššia teplota vtáčat ránoB) Celková vyššia teplota vtáčat ráno

C) Ranný typ- najmenší rozdiel medzi meraniami

D) Večerný typ- najväčší rozdiel medzi meraniami

Ranný < stredný <  večerný 



Výsledky 

Ranný typ Stredný typ Večerný typ

Teplota 0,250 0,254 545 0,3

TMT (čas) 0,295 714 0,281 454 -4,066 666

TMT (chyby) 1,285 714 1,545 454 0

Stroop test 

(chyby)

1 1,090 909 1,333 333

(chyby)

Reakčný čas 0,021 164 571 0,029 946 0,039 027

AVLT 2 2,090 3

Ranný 36,367 

Stredný 36,5

Večerný 36,3 

Priemerná ranná teplota 

Rozdiely medzi ranným a večerným meraním



• Odpovede na otázku: Kedy by si ráno najradšej vstával do školy? 
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• Odpovede na otázku: ako sa ti ráno vstáva?



Diskusia 

• výkon v rôznych časových oknách je rozdielny 

• merania väčšinou zodpovedali očakávaniu

• Negatívny výsledok: TMT  a teplota- súvis s 
návykmi návykmi 

• Sovy sa často prispôsobujú

• Sovy mali najväčší rozdiel medzi meraniami-
dôkaz, že majú ráno väčšie ťažkosti!

• Rôzne výsledky v literatúre 



Záver

• Cirkadiánna rytmicita nás ovplyvňuje

• Zložité podmienky testovania môžu 
ovplyvňovať výsledky 

• Znevýhodnenie sov je problémom • Znevýhodnenie sov je problémom 

• Riešenie – zrušiť nulté hodiny

• Poznanie vlastných rytmov môže byť prínosom 
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