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ÚVOD 

Předmětem této práce je kvalita života v období stárnutí a stáří. Zkoumání kvality 

života má interdisciplinární charakter, protože kvalita života představuje koncept společný 

všem vědám o člověku.  

Úkolem teoretické části bylo proto mimo jiné pojednat o různých pojetích kvality 

života a definovat to pojetí, které se uplatňuje ve vztahu ke zdraví a bývá někdy označováno 

jako „health-related quality of life“.  Rekapitulujeme zde filosofické koncepty dobrého života 

a historii pojmu v 20. století, kdy se myšlenka, že cílem léčby není jen zachovat život, ale 

zlepšit nebo alespoň udržet kvalitu života, rozšířila do všech odvětví medicíny coby potřebná 

kompenzace její technologické orientace. Zkoumání kvality života se v 21. století stalo 

etablovaným interdisciplinárním vědním odvětvím, které vyvinulo moderní psychometrické 

postupy, propojuje kvantitativní a kvalitativní metodologii a účinně aplikuje své poznatky 

v praxi.  

V praktické části práce jsme se chtěli prostřednictvím sledování kvality života 

dozvědět, nakolik tento ukazatel vyjadřující subjektivní hodnocení životní situace odráží 

objektivní změny, ke kterým dochází v období a stárnutí a stáří, a které z těchto změn jsou pro 

subjektivně pociťovanou kvalitu života nejdůležitější. Vycházeli jsme z dosavadních 

výzkumů kvality života seniorů, které jsou shrnuty v teoretické části, a omezili se na analýzu 

vybraných sociodemografických, zdravotních a psychologických  proměnných. Jinak řečeno, 

praktická část se snaží odpovědět na otázku, co ovlivňuje kvalitu života ve starším věku, a zda 

jsou pro spokojený život ve stáří rozhodující charakteristiky biologické (věk, zdravotní stav), 

psychologické (depresivita a postoje, sociální (rodinný stav, vzdělání) nebo ekonomické 

(finanční situace). 

V této práci využívám dat dvou projektů, za které jsem byla v posledních letech 

zodpovědná, a to mezinárodního projektu „Měření kvality života a její vztah ke zdravému 

stárnutí. WHOQOL-OLD“1,  financovaného Evropskou komisí a koordinovaného Světovou 

zdravotnickou organizací, a národního výzkumného projektu „Adaptace a validizace metody 

měření kvality života pro klinickou praxi“2.   

                                                 
1 „The Measurement of Quality of Life in Older Adults and its Relationship to Healthy Ageing.  WHOQOL-
OLD.“ European Commission Framework V. Programme – QLK6-2000-00320. Projekt probíhal v letech 2001-
2004. 
2 Programový projekt č. NO/7695-3 podpořený Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Projekt probíhal v letech 2003-2005. 
 



Teze disertační práce Dragomirecká (2007): Prediktory kvality života ve vyšším věku         4 

1 LITERÁRNÍ P ŘEHLED  

1.1 Stárnutí a stáří 

Vývoj posledního století je pozoruhodný tím, že stáří přestává být výlučnou 

zkušeností, ale je běžnou životní realitou, alespoň pro obyvatele ekonomicky rozvinutých 

zemí. Prodloužení střední délky života a přibývající podíl osob vyššího věku podnítil rozvoj 

gerontologie a vnesl nová témata do všech odvětví zabývajících se člověkem. Ačkoli jsou 

fyzické i psychické charakteristiky stáří dobře popsány, není jasné, nakolik představují 

nevyhnutelný, typický projev stárnoucího organismu a nakolik jsou projevem patologických 

procesů, jejichž výskyt je ve stáří sice častější, ale ne nezbytný. Vedle studia nemocného stáří 

a rizikových faktorů, které vedou ke vzniku nemoci a poruch, je důležité zkoumat také 

charakteristiky a okolnosti přispívající k zachování fyzických a psychických sil v období stáří. 

Aplikace těchto poznatků v podobě programů zaměřených na prevenci nemocí  a změny 

životního stylu se označuje jako „úspěšné stárnutí“, „ zdravé stárnutí“, popř. „aktivní stáří“. 

Výzkum zdravého stárnutí se zaměřuje na oblast tělesného zdraví a funkčního stavu, 

kognitivních funkcí a duševního (emočního) zdraví, sociální vztahy, každodenní aktivity a 

hmotné zabezpečení (Hawkins, 2005).   

Za důležitý ukazatel úspěšného stárnutí v oblasti duševního zdraví se považují 

pozitivní indikátory vyjadřované pojmy jako je celková osobní pohoda (psychological well-

being), životní spokojenost, pozitivní sebehodnocení a podobně. V současné době se v této 

souvislosti hovoří také o „kvalitě života“. 

1.2 Kvalita života 

Kvalita života se v medicíně a psychologii považuje za vícerozměrný, subjektivní a 

měřitelný konstrukt, který je vhodnějším indikátorem zdraví definovaného jako „stav celkové 

fyzické, duševní a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci“ (WHO, 1946) než 

objektivní ukazatele. Považuje se za ukazatel celkové spokojenosti se životem, který 

umožňuje hodnotit komplexně zaměřené psychosociální intervence. 

Otázka po spokojeném, šťastném a "kvalitním" životě je pro člověka zásadní a je od 

nepaměti v popředí filosofických úvah, především v rámci filosofické etiky. Současná diskuse 

o podstatě lidského dobra (přičemž se užívá především termínů „štěstí“ a well-being“) se 

inspiruje  především aristotelovským konceptem „eudaimonie“ a  teoriemi utilitarismu a 

hédonismu, které vznikly v ovzduší anglického empirismu.  
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Do povědomí moderní společnosti  pojem kvalita života vnesli  kritici politiky 

neomezeného ekonomického růstu, kteří upozorňovali na dopad extenzivního rozmachu 

průmyslu na budoucí podmínky „dobrého života“. V medicíně se kvalita života zpočátku 

chápala jako objektivní kritérium, které může být hodnoceno zvenčí jako míra nezávislosti a 

normálního fungování v běžném životě. Postupně se přesouval důraz na subjektivní stránku 

kvality života a kvalita života se začala používat pro hodnocení zdravotních a sociálních 

intervencí u širokého spektra dlouhodobých onemocnění, postižení a nepříznivých životních 

okolností.  

Definování pojmu kvalita života a jeho vymezení vzhledem k příbuzným pojmům se 

po dlouhou dobu vyznačovalo nejednoznačností. Zásadním způsobem přispěla ke kategorizaci 

konceptů kvality života Veenhovenová ve své teorii „čtyř kvalit života“ (2000). Za 

zmiňované čtyři kvality považuje (1) životní šance neboli předpoklady, (2) životní výsledky, 

(3) vnější kvality neboli charakteristiky prostředí  včetně společnosti a (4) vnitřní kvality 

neboli charakteristiky individua. Takto vymezené „kvality života“ pak dovolují kategorizovat 

koncepty dobrého života podle toho, kterým aspektem kvality života se zabývají. Podobně lze 

zpřehlednit vztah dalších subjektivních a objektivních indikátorů k jednotlivým aspektům 

kvality života (tabulka 1). 

Tabulka 1 Příklady příbuzných pojmů  

používané pojmy (způsob hodnocení) 
hodnocená oblast 

subjektivní  objektivní 

zdravotní stav subjektivní zdravotní stav, spokojenost 
se zdravím, spokojenost s péčí 

morbidita (MKN-10), spotřeba 
péče 

funkční stav kondice, wellness DALY 

prožívání osobní pohoda (well-being), štěstí, 
sebedůvěra, osobní zdatnost 

duševní poruchy (MKN-10), 
symptomy (posuzovací škály) 

směřování hodnoty, motivace, osobní růst potřeby, adaptace 

mezilidské vztahy intimita, rodinná atmosféra sociální vazby, sociální inkluze 

společnost sounáležitost, důvěra, pocit bezpečí sociální politika, sociální 
kapitál  

ekonomické podmínky subjektivní chudoba, hmotné 
zabezpečení 

životní úroveň (ekonomické 
indexy) 

život jako celek celková spokojenost, životní 
spokojenost 

QALY, prosperita (indexy 
lidského rozvoje) 
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V této práci vycházíme z definice Světové zdravotnické organizace, která kvalitu 

života chápe jako to, “jak člověk vnímá své postavení v  životě v kontextu kultury, ve které 

žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům“ (WHOQOL Group 

in Orley 1994, s. 43). 

1.3 Kvalita života v období stárnutí a stáří 

S prodlužující se délkou života nabývá na významu zkoumat faktory, které příznivě 

ovlivňují stárnutí a kvalitu života ve stáří. Ačkoli lze vyšší věk charakterizovat jako období 

psychosociálních ztrát a zvyšujících se zdravotních rizik, existují studie, které dokládají 

dobrou kvalitu života seniorů (Browne, 1994), vysokou životní spokojenost a emoční pohodu 

(Lam, 1991). Skutečnost, že se životní spokojenost nesnižuje s věkem navzdory nepříznivým 

okolnostem a ztrátám, se označuje jako “paradox” a je předmětem dlouhodobé teoretické 

diskuse. Ačkoli se v souvislosti se stářím pojmu kvalita života často užívá, málokdy se přímo 

sleduje. Předmětem výzkumu bývá často životní spokojenost, jeden z komplexních ukazatelů 

subjektivní osobní pohody (Diener, 2005).  

Bylo zjištěno, že k menšímu poklesu životní spokojenosti ve stáří dochází u extravertů 

a osob žijících v manželství (Mroczek, 2005) a že k vyšší úrovní spokojenosti přispívá dobrý 

zdravotní stav,  manželství, samostatné bydlení, sociální zapojení, nepřítomnost deprese a 

nepřítomnost problémů s alkoholem (Heun, 1999). 

Kvalita života je širší koncept než spokojenost a ze své definice si klade za cíl 

obsáhnout životní situaci jako celek. Kromě psychologického prožívání zahrnuje další 

dimenze, jako je např. kvalita prostředí nebo mezilidských vztahů.  

Tyto důvody vedly pracovní skupinu WHOQOL, která zahájila činnost z podnětu 

Světové zdravotnické organizace začátkem 90. let, aby navázala na svou práci spočívající ve 

stanovení definice a vytvoření dotazníků WHOQOL pro obecnou populaci (WHOQOL, 

1998a; Dragomirecká 2006a,2006b) a vyvinula dotazník kvality života pro seniorskou 

populaci. Cílem tohoto projektu, jehož jsme se účastnili v týmu 23 výzkumných center čtyř 

kontinentů, bylo vytvoření mezinárodně srovnatelného nástroje WHOQOL-OLD (Power, 

2005) a využití tohoto nástroje ve studii zaměřené na faktory související se zdravým 

stárnutím. V praktické části předkládané práce využíváme národní data získaná v projektu 

WHOQOL-OLD k analýze vztahů mezi kvalitou života seniorů a psychologickými, 

sociálními a biologickými proměnnými. 
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2 METODIKA  

Tato práce vychází z dat dvou reprezentativních souborů pražské populace a souboru 

posluchačů Univerzity třetího věku FF UK v Praze. Metodou sběru dat bylo jednorázové 

průřezové dotazníkové šetření. 

2.1 Otázky a hypotézy 

Obecně formulovaným cílem práce byla analýza faktorů ovlivňujících kvalitu života v 

období stárnutí a stáří. Na základě dosavadních poznatků jsme se zaměřili na následující 

okruhy: 

(1) ověřit vliv klinických, sociálních a demografických faktorů, u nichž se 

předpokládá významný vztah ke kvalitě života ve vyšším věku; 

(2)  porovnat kvalitu života osob vyššího věku s mladší populací s přihlédnutím k 

rozdílům mezi muži a ženami; 

(3) ověřit, zda jsou pro kvalitu života ve vyšším věku rozhodující vybrané 

charakteristiky biologické, psychologické, sociální nebo ekonomické; 

(4) nalézt charakteristiky, ve kterých se soubor reprezentující aktivní stárnutí odlišuje 

od běžné seniorské populace. 

Otázky zde naznačené mohou mít podobu následujících hypotéz. Pro pojmy použité v 

hypotézách platí tato vymezení: „kvalita života“ je vyjádřena doménovými skóry dotazníku 

kvality života WHOQOL-BREF a WHOQOL-BREF, „celková kvalita života“ odpovídá 

hodnocení na samostatné pětibodové škále, „depresivita“ je vyjádřena skórem pozitivních 

příznaků měřených instrumentem GDS, označení „vyšší věk“ nebo „seniorský /starší soubor“ 

se vztahuje k výběrovému souboru 325 osob pražské populace starších 59 let, „mladší věk“ 

nebo „mladší soubor“ označuje výběrový soubor 310 osob pražské populace ve věku 18-59 

let. „Aktivní stárnutí“, „aktivní senioři“ a „soubor U3V“ se vztahuje k souboru posluchaček 

Univerzity třetího věku FF UK v Praze. 

Hypotézy 

(1a) Kvalita života ve vyšším věku je ve všech sledovaných doménách významně nižší u osob 

se zdravotními potížemi.  
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(1b) Kvalita života ve vyšším věku je ve všech sledovaných doménách významně nižší u osob 

s vyšší depresivitou.  

(1c) Kvalita života v některých doménách je významně nižší u osob, které žijí bez partnera.  

(1d) Kvalita života v některých doménách je významně nižší u osob, které uvádějí horší 

finanční situaci.    

(1e) Kvalita života v některých doménách je významně nižší u bezdětných žen.  

(1f) Kvalita života nemá významný vztah ke stupni dosaženého vzdělání. 

(2a) Kvalita života v oblasti zdraví a prožívání u staršího souboru je významně nižší v 

porovnání s mladším souborem.  

(2b) Kvalita života v oblasti zdraví a prožívání je ve starším věku u žen významně nižší než u 

mužů.  

(2c) V mladším věku se kvalita života mužů a žen neliší v žádné ze čtyř sledovaných oblastí.  

(3a) Kvalita života ve starším věku není predikována jedním faktorů, ale souborem faktorů.  

(3b) Jako prediktory se uplatní vyšší věk, horší zdravotní stav a vyšší depresivita.  

(4a) Soubor aktivních seniorů má v porovnání s běžnou seniorskou populací významně méně 

depresivity.  

(4b) Soubor aktivních seniorů má v porovnání s běžnou seniorskou populací významně lepší 

kvalitu života v oblasti prožívání.   

(4c) Soubor aktivních seniorů se v porovnání s běžnou seniorskou populací významně méně 

často se ztotožňuje s negativními postoji ke stáří.   

2.2 Použité instrumenty  

Dotazník kvality života WHOQOL-Bref (WHOQOL Group, 1998b) je zkrácená verze 

dotazníku kvality života Světové zdravotnické organizace WHOQOL-100. Obsahuje 24  

položek pokrývajících čtyři oblasti (zdraví, prožívání, sociální vztahy, prostředí) a dvě 

samostatné otázky hodnotící celkovou kvalitu života a spokojenost se zdravím. 

Dotazník kvality života pro starší populaci WHOQOL-OLD (Power, 2005) obsahuje 

24 položek sdružených do šesti domén; fungování smyslů, nezávislost, naplnění, sociální 

zapojení, intimita a postoj ke smrti a umírání. Dotazník je konstruován jako doplňkový modul 

k instrumentu kvality života WHOQOL-100 nebo WHOQOL-BREF.    
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Dotazník postojů ke stáří a stárnutí AAQ (Attitudes to Ageing Questionnaire; Laidlaw, 

2006) se skládá z 24 položek sdružených do tří faktorů; psychologický růst, psychologické 

ztráty a tělesné změny. Kombinuje obecné postoje s vlastní zkušenosti respondenta. 

Dotazník pro hodnocení nálady GDS (Geriatric Depression Scale; Yesavage, 1983) 

obsahuje 30 položek představujících jednotlivé příznaky depresivity. Výsledné skóre znamená 

počet příznaků, přičemž 0-9 se považuje za  normu, 10-19 za mírnou depresi a 19 a více 

pozitivních odpovědí za ukazatel silné deprese. 

Formulář pro sociodemografické údaje obsahuje základní demografické údaje, 

hodnocení finanční situace, rodinných vztahů, informace o zdravotním stavu a léčbě a otázky 

na životní styl. 

2.3 Soubory  

Výběrový soubor pražské populace 60+ 

Základní soubor tvořili obyvatelé Prahy ve věku 60 a více let. Respondenti byli 

vybíráni vícestupňovým náhodným kvótním výběrem tak, aby zastoupení mužů a žen  

v jednotlivých věkových skupinách odpovídalo jejich zastoupení v základním souboru 

v pražské populaci. Z 534 náhodně vybraných respondentů souhlasilo s účastí 387, tj. 72,5 %. 

Po kontrole dat pro úplnost a vyvážení bylo do reprezentativního souboru zařazeno 325 osob, 

z toho 59,7 % žen. Průměrný věk souboru činil 71 let (v rozmezí 60-93 let).  

Výběrový soubor pražské populace 18-59 

Základní soubor tvořili občané Prahy ve věku 18-59 let. Výběrový soubor byl 

konstruován tak, aby odpovídal svým složením základnímu souboru z hlediska pohlaví a věku 

respondentů.  Jednotlivé věkové skupiny byly vymezeny v rozmezí 18-29 let, 30-39 let, 40-49 

let a  50-59 let. Z 456 náhodně vybraných respondentů souhlasilo s účastí 330 respondentů, tj. 

72,4 %. Po kontrole dat a vyvážení bylo do souboru zařazeno 310 osob. Základní 

demografické charakteristiky souboru uvádíme ve vztahu k seniorskému souboru. 

Soubor  60+ (N = 325) Soubor 18 – 59 (N = 310) 

60 % žen, průměrný věk 71 (60-93) 52 % žen, průměrný věk 38 (18-59) 

68 % mužů a 42 % žen žilo s partnerem 63 % mužů a 62 % žen žilo s partnerem 

70 % mužů a 56 % žen mělo maturitu nebo VŠ 78 % mužů a 77 % žen mělo maturitu nebo VŠ 

47 % mužů a 28 % žen ještě pracovalo 90 % mužů a 80 % žen pracovalo nebo studovalo 

 2 % mužů a 1,2 % žen hledalo práci 
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Soubor účastníků vzdělávání pro seniory 

Posluchači Univerzity třetího věku byli o vyplnění dotazníku požádáni v cyklu 

přednášek o kvalitě života. Dotazníky celkem vyplnilo 142 osob s převahou žen (92 %) ve 

věku od 50 do 87 let. Pro účely srovnání jsme vyloučili muže (N = 12) a věkovou hranici 

stanovili na 60 -79 let. Charakteristiky takto upraveného souboru (N = 105) zde uvádíme ve 

srovnání s podsouborem žen ve věku 60-79 let z výběrového souboru pražské populace 60+.  

Srovnání ukazuje, že se oba soubory odlišují především v úrovni vzdělání a životním stylu. 

 Soubor žen 60-79 REP (N = 155) Soubor žen 60-79 U3V (N = 105) 

průměrný věk 69 (60-79) průměrný věk 67 (60-78) 

47 % žilo s partnerem 38 % žilo s partnerem 

průměrný počet dětí: 1,72 průměrný počet dětí: 1,61 

průměrný počet vnoučat: 2,39 průměrný počet vnoučat: 2,26 

58 % mělo maturitu nebo VŠ 89 % mělo maturitu nebo VŠ 

12 % pracovalo (i částečný úvazek) 7 % pracovalo (i částečný úvazek) 

8 % bylo bezdětných 8 % bylo bezdětných 

29 % abstinuje 8 % abstinuje 

14 % kouří 9 % kouří 

61 % se považuje za zdravé 77 % se považuje za zdravé 

průměrný počet nemocí: 1,47 průměrný počet nemocí: 1,51 

  

3 PŘEHLED VÝSLEDK Ů  

3.1 Vliv vybraných demografických a klinických proměnných na kvalitu života 

Pohlaví - ženy měly nižší skór kvality života ve všech oblastech WHOQOL-BREF 

kromě sociálních vztahů; v oblastech WHOQOL-OLD se naopak rozdíly víceméně 

neukázaly. V oblastech specifických pro starší věk tedy ženy nejsou výrazně nespokojenější 

nebo nehodnotí svou situaci výrazně hůře než muži. V oblasti zdraví, prožívání a prostředí je 

jejich kvalita života v porovnání s muži nižší. 

Věk - podle škály celkového hodnocení kvalita života s věkem klesá. Porovnání 

doménových skórů u jednotlivých věkových skupin potvrdilo významný pokles kvality života 

ve zdravotní, psychologické a sociální doméně WHOQOL-BREF a všech doménách 

WHOQOL-OLD kromě postojů ke smrti. 
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Zdravotní stav - to, zda se respondent (nehledě na počet potíží) považoval za 

zdravého, mělo významný vztah k jeho kvalitě života ve všech doménách hodnocených 

dotazníkem kvality života WHOQOL-BREF a ve všech doménách WHOQOL-OLD vyjma 

postoje ke smrti.  

Deprese - průměrný skór příznaků deprese měřený geriatrickou škálou GDS měl pro 

výběrový soubor seniorů hodnotu 10,38, což už spadá do oblasti mírné formy deprese. Pro 

porovnání – průměrný skór depresivity u výběrového souboru pražské populace byl 8,38. V 

seniorském souboru spadala více než polovina (51,7 %) souboru do oblasti normy, třetina 

(34,5 %) měla depresivní příznaky odpovídající lehké formě deprese, více než desetina (13,8) 

měla příznaky odpovídající těžké formě deprese. Pro srovnání – v souboru 18-59 mělo skór 

GDS v oblasti normy 64,2 %, 28,6 mělo příznaky lehké formy deprese a 7,4 % mělo příznaky 

těžké formy deprese. Potvrdil se silný vztah deprese ke kvalitě života. Rozdíly ve skórech 

kvality života podle míry depresivity jsou významné ve všech sledovaných doménách kvality 

života. 

Rodinný stav - za faktor přispívající k nižší kvalitě života ve starším věku se považuje 

osamělost. Výsledky potvrdily u osob, které žijí s partnerem, významné vyšší skóry kvality 

života ve většině domén kromě prostředí, nezávislosti (na hladině významnosti) a postoje ke 

smrti.   

Socioekonomický status - k odhadu socioekonomického postavení lze použít dvě 

proměnné, a to úroveň dosaženého vzdělání a subjektivní hodnocení hmotného zabezpečení. 

Ukázalo se, že vliv vzdělání na kvalitu života je výrazný – osoby s nižším vzděláním 

(základní škola, vyučení nebo střední škola bez maturity) měly nižší skóry kvality života v 

porovnání s osobami s vyšším vzděláním (alespoň střední škola s maturitou) ve všech 

sledovaných oblastech kromě prostředí a postoje ke smrti. Analýza vztahu celkové kvality 

života a hmotného zabezpečení potvrdila, že významně hůře hodnotí svou kvalitu života 

osoby s podprůměrnou úrovní zabezpečení, a to vzhledem ke skupině nadprůměrně i 

průměrně zabezpečených. Osoby s nadprůměrným a průměrným zabezpečením se v celkovém 

hodnocení významně nelišily.    

3.2 Srovnání kvality života souboru seniorů a mladšího souboru 

Pro srovnání bylo možné použít pouze výsledky dotazníku WHOQOL-BREF, který 

byl součástí baterie dotazníků v obou průzkumech. V porovnání s mladším souborem měly 

starší osoby nižší skór kvality života v oblasti zdraví, prožívání a sociálních vztahů. V oblasti 
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„prostředí“, která zahrnuje různé charakteristiky životní situace člověka, jako jsou záliby, 

doprava, finanční situace, bezpečí a životní prostředí, nebyla kvalita života u staršího souboru 

nižší než u mladšího souboru. Srovnání jednotlivých věkových skupin ukázalo, že se jedná o 

pozvolné snižování, především v oblasti zdraví a prožívání, s patrným poklesem ve středním 

věku a u nejstarší věkové skupiny. Kvalita života v oblasti prostředí se u sledovaných 

věkových skupin neliší (graf 1). 

Graf 1  Domény kvality života WHOQOL-BREF podle věkových skupin 
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3.3 Prediktory kvality života 

Předchozí výsledky ukázaly, že sledované sociodemografické a zdravotní ukazatele 

mají významný vztah ke kvalitě života. Ke zjištění, jak velký podíl variability skórů kvality 

života tyto proměnné vysvětlují, jsme použili lineární regresi. Nejsilnější vztah k výslednému 

skóru kvality života měl ve všech doménách skór depresivity GDS. Vyšší kvalitu života v 

oblasti zdraví dále predikoval nižší věk a mužské pohlaví; pro kvalitu života v psychologické 

oblasti byl rozhodující skór GDS a život s partnerem; vyšší kvalita života v sociální oblasti 

byla predikována skórem GDS, vyšším vzděláním a ženským pohlavím a pro kvalitu života v 

oblasti prostředí byla kromě GDS rozhodující finanční situace.  

Kvalitu života starších osob  tedy ovlivňují více psychologické faktory než biologické 

charakteristiky jako je věk, pohlaví a zdravotní stav. Pro ověření, zda se prediktory kvality 

života ve starším věku zásadně odlišují od faktorů působících na kvalitu života v mladším 

věku, jsme metodu lineární regrese aplikovali na výběrový soubor 18-59.  
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Následující přehled ukazuje,  že depresivita byla nejvýznamnějším prediktorem 

kvality života  i u mladšího souboru (procenta v závorce informují o podílu vysvětlené 

variability). 

domény 

WHOQOL-BREF 
 

soubor 60+ 

 

soubor 18-59 

zdraví deprese, zdravotní stav, věk, 
pohlaví (64 %) 

deprese, zdravotní stav, práce, 
věk, pohlaví (63,6 %) 

prožívání deprese, rodinný stav    (57 %) deprese, věk, práce      (64,8 %) 

vztahy deprese, vzdělání, pohlaví    

(33 %) 

deprese, pohlaví, věk, rodinný 
stav (29,1%) 

prostředí deprese, finance (34 %) deprese, finance (37,4 %) 

 

3.4 Srovnání souboru U3V a výběrového souboru žen ve věku 60-79 let 

Účastníky vzdělávání pro seniory můžeme považovat za vzdělanější a aktivnější 

vrstvu seniorské populace. Zajímalo nás, zda mají vyšší kvalitu života v porovnání s běžnou 

seniorskou populací a v jakých dalších charakteristikách se od výběrového souboru odlišují. 

Abychom mohli oba soubory srovnat, bylo třeba omezit věkovou hranici na 60-79 let a 

vyloučit muže. Ženy v univerzitním souboru byly mladší, častěji se hodnotily jako zdravé a 

měly významně nižší skór depresivity. Nelišily se v počtu uváděných nemocí nebo užívání 

léků. Rozdíl ve vzdělání byl očekáván; v dalších charakteristikách nebyl mezi oběma soubory 

rozdíl.    

Porovnání doménových skórů ukázalo, že účastnice univerzitního vzdělávání 

skórovaly takřka ve všech oblastech kvality života výše než ženy ve výběrovém souboru 

běžné populace. Zdá se, že rozdíly mezi univerzitním a výběrovým souborem mají spíše 

povahu subjektivních (hodnocení kvality života) než objektivních (počet nemocí, užívání 

léků) indikátorů. Za důležitý subjektivní indikátor úspěšného stárnutí se považují pozitivní, 

optimistické postoje ke stáří a stárnutí. Srovnání doménových skórů dotazníku AAQ ukázalo 

na významný rozdíl v oblasti psychosociálních ztrát ve smyslu vyšší míry nesouhlasu s 

negativními tvrzeními o stáří a v oblasti fyzických změn ve smyslu vyšší míry souhlasu s 

pozitivními tvrzeními.     
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4  DISKUSE A ZÁVĚR 

Výsledky prezentované v předchozí kapitole nám dovolují učinit vzhledem k 

hypotézám, které jsme si stanovili, následující závěry. 

 (1a) Bylo potvrzeno, že u osob se zdravotními potížemi je kvalita života nižší ve 

všech sledovaných doménách s výjimkou domény „postoje k smrti“.  

(1b) Bylo potvrzeno, že u osob s vyšší depresivitou je kvalita života nižší ve všech 

sledovaných doménách. 

(1c) Bylo potvrzeno, že kvalita života osob, které žijí bez partnera, je v některých 

doménách nižší než u osob, které žijí s partnerem. Konkrétně se to týká domény zdraví, 

prožívání, sociálních vztahů, fungování smyslů, naplnění, sociálního zapojení a intimity. 

(1d) Bylo potvrzeno, že kvalita života osob s podprůměrným hmotným zabezpečením 

(hodnoceno subjektivně) je v některých doménách nižší než u osob, jejichž hmotné 

zabezpečení je průměrné nebo nadprůměrné. Týká se to všech sledovaných domén vyjma  

postojů k smrti. 

(1e) Hypotéza o nižší kvalitě života bezdětných žen nemohla být pro malý počet 

případů ověřena. 

(1f) Byla zamítnuta hypotéza o nezávislosti kvality života na stupni dosaženého 

vzdělání. Osoby s vyšším vzděláním měly v porovnání s osobami s nižším vzděláním vyšší 

kvalitu života ve všech sledovaných doménách vyjma prostředí a postojů ke smrti.  

(2a) Bylo částečně potvrzeno, že osoby v mladším souboru mají vyšší kvalitu než 

seniorský výběrový soubor. Tento předpoklad se potvrdil pro doménu zdraví, prožívání a 

sociálních vztahů, ale nepotvrdil se pro doménu prostředí. 

(2b) Bylo potvrzeno, že kvalita života v doméně zdraví a prožívání je u seniorského 

souboru nižší u žen než u mužů. Významný rozdíl ve stejném směru byl zjištěn také v 

doméně prostředí. 

(2c) Bylo potvrzeno. že v mladším výběrovém souboru se kvalita života mužů a žen 

neliší v žádné ze sledovaných domén. 

(3a) Byl potvrzen předpoklad, že kvalita života je predikována souborem proměnných, 

nikoli jen jedním faktorem.  
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(3b) Předpoklad o zastoupení proměnných byl potvrzen částečně: zatímco depresivita 

byla prediktorem kvality života ve všech sledovaných doménách, věk se uplatnil pouze jako 

prediktor domény zdraví, fungování smyslů a sociálního zapojení a zdravotní stav pouze jako 

prediktor domény zdraví. 

 (4a) Bylo potvrzeno, že v souboru aktivních seniorů (souboru U3V) byla míra 

depresivity nižší než ve výběrovém souboru. 

(4b) Bylo potvrzeno, že ženy v souboru U3V měly vyšší kvalitu života v doméně 

prožívání v porovnání se ženami výběrového souboru. Kromě toho měly ženy v souboru U3V 

vyšší kvalitu života ve většině sledovaných domén, konkrétně v doméně zdraví, prostředí, 

fungování smyslů, nezávislosti a sociálního zapojení. 

(4c) Bylo potvrzeno, že se ženy v souboru U3V v porovnání s ženami výběrového 

souboru méně často ztotožňují s negativními postoji ke stáří (vyjádřenými v dimenzi 

psychosociální ztráty). Kromě toho bylo zjištěno, že se ženy v univerzitním souboru častěji 

ztotožňovaly s pozitivními postoji ke stáří vyjádřenými v dimenzi fyzické změny. 

Při interpretaci výsledků je třeba brát v úvahu určitá omezení, která s sebou nese 

průřezové dotazníkové šetření. Upozorňujeme, že vzhledem k použité metodě nelze ze 

vzájemných vztahů mezi kvalitou života a sledovanými proměnnými usuzovat na příčinný 

vztah, dále nelze hovořit o průběhu změn v čase a v neposlední řadě je zde i geografické 

omezení, protože jsme měli k dispozici pouze pražské soubory. 

Výsledky ukázaly, že dotazníky  WHOQOL-BREF a WHOQOL-OLD zachycují 

subjektivní pohled jedince na svou životní situaci, který se označuje jako kvalita života.  

Tento subjektivní komplexní indikátor rozlišuje mezi skupinami osob, u kterých 

předpokládáme různou úroveň kvality života. Prokázal se významný vztah kvality života k 

zdravotnímu stavu, vyššímu věku, rodinnému stavu, vzdělání a hmotnému zabezpečení. Silný 

vztah mezi kvalitou života a depresí ukazuje na blízkost obou konceptů a upozorňuje na to, že 

míra depresivity hodnocení kvality života výrazně ovlivňuje.  Kromě těchto faktorů, jejichž 

vliv na kvalitu života  je opakovaně doložen, je nižší kvalita života u starších žen v porovnání 

s muži stejného věku pravděpodobně odrazem našich specifických (českých) podmínek, a 

měla by se jí věnovat ve výzkumné i klinické praxi patřičná pozornost.  

Výsledky regresních analýz, do kterých jsme zadali faktory s významným vztahem ke 

kvalitě života, přinesly několik poznatků. Potvrdily prvořadý vliv duševního zdraví, resp. 

prožívání na kvalitu života bez ohledu na věk. Upozornily nás, že analyzované proměnné 
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poměrně dobře predikují kvalitu života ve vztahu k tělesnému a duševnímu zdraví, ale nejsou 

dostačující pro vysvětlení kvality života v oblasti mezilidských vztahů . Předpokládáme, že se 

zde značnou měrou uplatňují psychologické charakteristiky, jako je temperament (extroverze) 

a adaptivní strategie zvládání životních situací.  

Potvrdila se důležitost postojů ke stáří pro vnímání kvality života a z toho vyplývající 

opakované potvrzení konstruktivistického paradigmatu, že skutečnosti nejsou také, jaké 

objektivně jsou, ale takové, jak jsou vnímány. Protože vnímání není něco neměnně daného, 

otevírá se tímto směrem prostor pro případné intervence a edukaci.  

Porovnání souboru žen účastnících se univerzitního vzdělávání se souborem žen běžné 

populace je první malou sondou do oblasti tzv. elitního stáří. Ačkoli se oba soubory podstatně 

neliší v objektivních charakteristikách, vykazuje soubor U3V lepší kvalitu života, pozitivnější 

postoje ke stáří a potvrzuje oprávněnost ztotožnění úspěšného stárnutí s udržením vysoké 

míry aktivity a sociálního zapojení. 

Za nejdůležitější závěr práce považujeme, že psychologické faktory ovlivňují kvalitu 

života ve starším věku výrazněji než faktory biologické a socioekonomické. 
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