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VIZE PROJEKTU TÝM

MOBILNÍ APLIKACE
ČASOVÝ HARMONOGRAM

Andrea Kretíková

Studentka psychologie, v projektu garantuje psychologickou část aplikace.

Jan Ševela

Student informačních technologií, vyvíjí mobilní aplikaci na platformu iOS.

Lukáš Komárek

Freelance programátor a projektový manažer, vyvíjí serverovou část aplikace.

Ondřej John

Student informačních technologií, vyvíjí mobilní aplikaci na platformu Android

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM
• Spolupráce dvou zdánlivě odlišných oborů – humanitní psychologie a 

technického programování. 

• Odraz aktuální kyberpsychologické praxe. 

ČESKÝ JAZYK
• Vytvoření aplikace pro česky hovořící uživatele.

• V současnosti trh e-health aplikací přesycen cizojazyčnými nástroji.

• Zlepšení uživatelské zkušenosti i procesu rozvoje kompetencí zvládání stresu.

APLIKACE JAKO PSYCHOLOGICKÝ NÁSTROJ
• Metodologický přístup k mobilní aplikaci jako psychologické metodě.

• Bude podrobena testování na svou účinnost.

• Následně bude možné uživatelům poskytnout vědecky prověřený nástroj.

KOMUNITNÍ POMOC
• Tým vysokoškolských studentů vytváří aplikaci (nejen) pro své kolegy.

• Mladá generace (tzv.: digital natives1) vytváří aplikaci pro mladé

KONTAKT

www.nestresuju.cz

Podzim a 
zima 2019

• Vytvoření týmu

• Definování podoby aplikace

Jaro 2020

• Programování aplikace

Léto 2020

• Sběr dat v pilotním šetření

• Analýza dat

Podzim a 
zima 2020

• Definování změn v aplikaci na základě výsledků pilotního šetření

• Implementace technických změn

• Příprava a sběr dat výzkumu o účinnosti aplikace

Jaro 2021

• Analýza dat

• Interpretace dat

• Evaluace aplikace
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Nástěnka (domovská stránka)
Slouží k přehledu uživatelské aktivity a zároveň má
psychologickou funkci motivovat k aktivitě jednotlivce v
rámci funkcionalit mobilní aplikace

Deník
Část aplikace, kde je uživatelům umožněno
zaznamenávat každý den jejich úroveň prožívaného
stresu a zároveň psát komentáře k příčinám nebo jejich
způsobů vyrovnávání se s danou mírou stresu.

O aplikaci
Zde se účastník výzkumu dočte o vývojářském týmu, 
účelu výzkumu a bude zde dostupný informovaný
souhlas k výzkumu s funkcí odvolání svého souhlasu. 

Knihovna
Informace o stresu, copingových strategiích, teorii
Lazaruse a Folkamnové2,3,4, která je základem aplikace, 
a odkazy na další dostupné možnosti psychologické
pomoci .

Program
4-týdenní program na podporu rozvoje copingových
strategií Lazaruse a Folkmanové. První týden bude
orientovaný plánování cílů, dále budou uživatelé
rozvíjet schopnost relaxace, následovat bude úkol na
time-management a před ukončením programu budou
mít uživatelé možnost zamyslet se nad svými životními
hodnotami a prioritami.


