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ABSTRAKT 

 

Název: Vztah mezi pohybovou aktivitou a pamětí u seniorů 

 

Cíle: Odhadnout vliv pohybové aktivity na paměť u seniorů starších 60 let.   

 

Metody: Jedná se o průřezovou studii. Data pro zpracování diplomové práce byla 

získána z celoevropského projektu Survey of Health Ageing and Retirement in Europe 

(SHARE). V rámci této studie byli všichni probandi rozděleni nejprve dle pohlaví a dále 

pak do tří skupin dle dosaženého stupně vzdělání pomocí International Standard 

Classification of Education (ISCED – 97). Při analýze dat byly vypočítány průměry  

a směrodatné odchylky pro kontinuální proměnné a pro kategorické proměnné byly 

vypočítány procenta. Pro testování hypotéz byly použity neparametrické statistické 

metody. V případě více než tří kategorií byl použit Kruskal-Wallisův test s následnou 

post-hoc analýzou. Pro post-hoc analýzu byl použit Mann-Whitneyho U test  

s Bonferoniho korekcí. Testování paměťových funkcí bylo provedeno pomocí testu 

zapamatování si deseti slov s okamžitým a opožděným vyvoláním.  

      

Výsledky: V rámci studie byla využita data celkem 47 169 probandů starších 60 let. 

Celkem se zúčastnilo 26 034 žen a 21 135 mužů. V rámci šetření byl prokázán pozitivní 

vliv pohybových a sportovních aktivit na paměťové funkce seniorů. Pozitivní výsledky 

byly patrné u obou typů testů paměti. Výsledky byly statisticky významné především  

u skupin s pravidelnou pohybovou aktivitou v porovnání s jedinci, kteří nevykonávali 

téměř žádné pohybové aktivity, ti naopak dosáhli výsledků nejhorších.    

 

Závěr: Výsledky prokázaly statisticky významný vztah mezi pohybovou aktivitou  

a kvalitou paměťových funkcí u seniorů.  

 

Klíčová slova: stárnutí a stáří, paměť, kognitivní funkce, pohybové aktivity, SHARE 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Relationship between physical activities and memory in older adults   

 

Objectives: Estimating the effect of physical activity on memory in seniors older  

than 60 years. 

 

Methods: This is a cross-sectional study. The data for the elaboration of the diploma 

thesis were obtained from the pan-European project Survey of Health Aging  

and Retirement in Europe (SHARE). In this study, all probands were divided according 

to gender and further into three groups according to their level of education using  

the International Standard Classification of Education (ISCED - 97). In the data 

analysis, means and standard deviations were calculated for continuous variables  

and percentages were calculated for categorical variables. Non-parametric statistical 

methods were used to test the hypotheses. For more than three categories, the Kruskal-

Wallis test was used, followed by post-hoc analysis. The Mann-Whitney U test with 

Bonferoni correction was used for post-hoc analysis. Testing of memory functions was 

performed using a ten-word memorization test with immediate and delayed recall. 

 

Results: Data from of 47,169 probands older than 60 years were used in the study.  

A total of 26,034 women and 21,135 men participated. The investigation demonstrated 

a positive effect of physical and sports activities on the memory functions of seniors. 

Positive results were apparent in both types of memory tests. The results were 

statistically significant especially in the groups with regular physical activity compared 

to individuals with almost no physical activity they on the contrary, achieved the worst 

results.      

 

Conclusion: The results showed a statistically significant relationship between physical 

activity and the quality of memory functions within the elderly population.  

 

Keywords: aging and older age, memory, cognitive functions, physical activities, 

SHARE 
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1  ÚVOD 

Snad veškeré demografické údaje naznačují, že se celosvětově projevuje stárnutí 

populace a vzhledem k nízké porodnosti je pravděpodobné, že tento trend bude 

pokračovat i nadále. Ačkoli si tuto skutečnost dlouho nechceme připustit, stárne každý 

z nás, bez výjimek. Stárnutí je fyziologický proces našeho života, který nás provází  

od narození. Dovolím si tvrdit, že do určitého věku přijímáme stárnutí pozitivně, 

užíváme si nově získaných možností, schopností a dovedností. Od jistého věku však 

proces stárnutí začínáme přijímat s obavou a ne tak optimistickým náhledem. Proces 

stárnutí u každého probíhá individuálně, vždy je ale doprovázen involučními změnami 

na úrovni biologické, psychické i sociální (Sak, Kolesárová 2012). Pravděpodobně 

největším rizikem, které proces stárnutí přináší a kterého se obává většina jedinců  

v pokročilém věku, je ztráta soběstačnosti. Ta je kromě poklesu fyzické zdatnosti 

starších či dlouhodobě nemocných jedinců, zapříčiněna především změnami 

kognitivních funkcí, mezi které patří mimo jiné také paměť. Poruchy paměti jsou 

výrazně spojovány se ztrátou soběstačnosti a celkové kvality života seniorů. Jak napsal 

J.E.D. Esquirola: ,,Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme-li o ni, stanou 

se z nás skuteční žebráci“. Naším hlavním cílem v průběhu života, by tak měla být 

snaha o to, udržet si dostatečnou míru kognitivních funkcí, kvalitu paměti a fyzické 

zdatnosti, které nám umožní příjemné a spokojené prožívání života až do seniorského 

věku. A ačkoli žádné množství pohybové aktivity nemůže zastavit proces 

biopsychosociálního stárnutí, existují důkazy, že pravidelné cvičení může 

minimalizovat fyziologické účinky jinak sedavého životního stylu a zvýšit aktivní 

životnost tím, že omezí vývoj a progresi chronických onemocnění a stavů zhoršujících 

zdravotní stav jedince. Objevují se také důkazy o významných psychologických  

a kognitivních výhodách, plynoucích z účasti na pravidelných pohybových cvičeních  

u starších dospělých, nevyjímaje důkazy o pozitivním vlivu pohybových aktivit na 

kvalitu paměťových funkcí u seniorů (Chodzko-Zajko et al. 2009).  

Cílem této diplomové práce je posoudit vztah pohybových aktivit na kvalitu 

paměťových funkcí u seniorů. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou  

a výzkumnou část. V rámci teoretické části je pozornost zaměřena na proces stáří  

a stárnutí, na bio-psycho-sociální aspekty, které s tímto obdobím úzce souvisí, na různé 

typy dělení stáří a věnuje se také životnímu stylu seniorů. Dále se teoretická část 
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zaměřuje na téma pohybových a sportovních aktivit u seniorů, jejich možné benefity  

a vliv těchto aktivit na kognitivní funkce. Poslední kapitola se věnuje charakteristice 

kognitivních funkcí se zaměřením na paměť. Podrobněji jsou popsány typy paměti, její 

možné poruchy a v závěru jsou zmíněny faktory, které mohou paměť ovlivňovat 

v pozitivním i negativním smyslu. Mezi tyto faktory je zahrnuta také pohybová aktivita. 

Pro výzkumnou část práce byly využity data a informace ze šesté vlny projektu 

SHARE, kterého se zúčastnili probandi ve věku 60 let a více, vyloučení byly probandi 

s diagnostikovanou poruchou paměti či kognitivních funkcí. V metodologii jsou shrnuty 

postupy a metody zpracování dat, které byly v rámci této studie využity. Výsledky jsou 

prezentovány především pomocí grafů a tabulek. Které jsou v textu náležitě 

interpretovány.   
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2  STÁRNUTÍ A STÁŘÍ 

2.1  Vymezení pojmu stárnutí a stáří 

Každý člověk stárne. Někteří lidé dokonce sdílí názor, že stárnutí a stáří jsou stejně 

jako smrt, jedinou spravedlivou jistotou, kterou máme. Dle definice Světové 

zdravotnické organizace (WHO) je ,,stařecký věk“ neboli senescence obdobím života, 

kdy se poškození fyzických či psychických sil stává manifestní při srovnání 

s předešlými životními obdobími (Haškovcová 2010). Jedná se o životní fázi člověka 

ohraničenou dvěma časovými body. Spodní věková hranice je rozmazána tím, že jevy  

a procesy, které tvoří stáří, do života člověka vstupují postupně. Teprve souhrn těchto 

procesů tvoří stáří. Každý z jevů a procesů tvořících stáří má svůj vlastní čas a věk, 

v němž začne v životě člověka působit. Tato individuálnost je provázena a posilována 

jedinečností každého jedince. Každé jevy a procesy nastupují u každého člověka sice 

v určitém limitovaném věkovém rozpětí, ale v jiném individuálním věku. Časová 

diferenciace nástupu jevů a procesů tvořících stáří vzniká na základě genetické 

zvláštnosti jedince, jeho životní historie, ale také v důsledku společenských a kulturních 

faktorů (Sak, Kolesárová 2012). 

Charakterizovat stárnutí je nesnadné a dle Mlýnkové (2011) žádná z existujících 

definic stárnutí není zcela výstižná. Sama stárnutí charakterizuje jako proces, v rámci 

kterého v buňkách dochází k degenerativním změnám jejich tvaru i funkce. Tyto 

charakteristické změny nastupují u každého jedince v různou dobu v průběhu života  

a postupují individuální rychlostí. Průběh a rychlost stárnutí je dle autorky geneticky 

zakódována, zároveň je ovlivněna životním stylem, prostředím ve kterém jedinec žije,  

a prací kterou vykonává.  

Stárnutí a stáří je fyziologickou součástí života nejen lidí, ale také zvířat i rostlin. 

Období stáří tak představuje vyvrcholení celého životního cyklu jedince. Stárneme  

již od narození. V počátcích našeho života, v dětství a mládí, toto stárnutí znamená 

vzestup a zlepšování nejrůznějších funkcí našeho organismu. Od určitého věkového 

období, začíná však nabývat stárnutí méně optimistického významu (Slepička et al. 

2015). 
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V průběhu času dochází k souboru změn ve struktuře a funkci organismu,  

které postupně vedou k poklesu výkonosti a zvýšení rizika zranitelnosti jedince). Tyto 

změny jsou individuálně podmíněny a nemají tak synchronní nástup. Jednotlivé funkce  

a systémy organismu tak stárnou nerovnoměrně. Samotné stáří je pak vyvrcholením 

procesu stárnutí a představuje závěrečnou kapitolu našeho života (Langmaier, 

Krejčíková 1998; Muhlpachr 2004). 

Dle Pacovského (1990) je stárnutí a stáří specifický biologický proces,  

který je charakterizován tím, že je dlouhodobě nakódován, je nevratný a neopakuje se. 

Jeho povaha je většinou různá a zanechává trvalé stopy. Kalvach (2004;1997) stáří 

označuje za pozdní fázi ontogeneze, přirozeného průběhu života. Kdy se jedná o projev 

a důsledek involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících druhově 

specifickou rychlostí s výraznou interindividuální variabilitou a vedou k typickému 

obrazu označovanému jako stařecký fenotyp. Ten je modifikován vlivy prostředí, 

zdravotním stavem, životním stylem, vlivy sociálně ekonomickými a psychickými 

včetně aspirace, sebehodnocení a adaptace. Mezi významné sociální změny, které stáří 

doprovází, souvisí s osamostatněním dětí, odchodem jedince do důchodu a změnami 

sociálních rolí, které je nutné přijmout. 

Podobně stáří definuje také Čevela et al. (2014), který svou definici dále rozvíjí  

a tvrdí, že na individuální úrovni stárnutí představuje biologický, psychologický, 

sociální a spirituální proces, zahrnující přirozené involuční a adaptační změny, k nimž 

v organizmu dochází od dosažení sexuální dospělosti a s ní související vrcholové 

úrovně výkonnosti. Jde při tom o součást ontogenetického vývoje, se kterým se v čase 

stále výrazněji prolínají změny chorobné, které jsou spojeny s projevy a důsledky 

chorob, úrazů i adaptací na ně. V průběhu stárnutí dochází k poklesu potenciálu zdraví, 

který u každého jedince probíhá jinou rychlostí. Klesá vzájemně provázaná zdatnost, 

odolnost a adaptabilita, což vede k postupnému poklesu výkonnosti, přizpůsobivosti 

různým změnám, odolnosti k zatížením a jiným stresorům.  

,,Říkává se, že mládí má své plány, střední věk své cíle a stáří lidský úděl.“ Ačkoliv, 

nebo právě proto, že je člověk na vrcholu svých sil, uvědomuje si svůj zenit, skutečnost, 

že nelze přeskočit svůj stín, i to, že musí pomalu a jistě připustit, že cesta vzhůru 

pomalu končí. Pád však není ani náhlý, ani rychlý, protože člověk má vysokou 

schopnost adaptability a na vrcholu svých sil se může ještě nějaký ten čas udržet 

(Haškovcová 2010). 
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2.2  Demografie 

Demografický vývoj je charakterizován stárnutím populace. Přibývá seniorů jako 

takových a velmi starých seniorů, osob dlouhověkých zvláště. Tento jev je patrný 

především ve vyspělých státech a Česká Republika v tomto ohledu není výjimkou. 

Demografické stárnutí se v současné době stává jednou z nejzávažnějších  

a nejdiskutovanějších společenských otázek. K demografickému stárnutí dochází 

postupnou změnou věkové struktury obyvatelstva, která je způsobena zvyšujícím  

se podílem seniorské populace spolu s klesajícím podílem dětí do 15 let. Jako hlavní 

příčina demografického stárnutí je považován pokles porodnosti a zároveň trvalý pokles 

specifických měr úmrtnosti, který má za následek prodlužování naděje dožití a tím 

dochází k častějšímu dožívání se vyššího a vysokého věku (Svobodová 2012). Plodnost 

v Evropě je z celosvětového pohledu velmi nízká. Ve všech zemích EU, s výjimkou 

Irska, je úroveň plodnosti pod záchovnou hranicí 2,1 dětí na ženu. Průměrná hodnota 

úhrnné plodnosti EU nedosahuje ani hodnoty 1,6 dětí na ženu. (Hudáková 2013). Pokles 

podílu dětí na celkové populaci je nejen faktorem způsobujícím stárnutí populace,  

ale též obecně alarmujícím jevem ve vztahu k vývoji populace (Slepička et al. 2015). 

Dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v průběhu minulého roku 2019 narodilo 

112 231 dětí, což je zhruba o 2 tisíce méně než v roce 2018. Snížil se také počet úmrtí 

na 112 362. Poprvé po třech letech tak přirozený přírůstek české populace skončil 

záporný (Česká demografická společnost 2020). 

 

Graf 1: Přírůstek/úbytek počtu obyvatel ČR (ČSÚ 2020) 
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Česká společnost má značně nepravidelnou věkovou strukturu, pro niž je typické 

časté střídání populačně silných a slabých generací. Věková struktura České republiky, 

stejně tak jako věková struktura velké části evropských států, je struktura regresivního 

typu s převahou žen ve vyšším věku. Prognózy vývoje obyvatelstva očekávají,  

že i nadále bude docházet k nárůstu podílu starších osob v české populaci (Sak, 

Kolesárová 2012). 

 

Graf 2: Věková struktura obyvatelstva ČR (ČSÚ 2019) 

Pro společnost a hlavně samotné seniory je však velmi důležité, v jakém zdravotním 

stavu bude období stáří prožito. O možnosti být soběstačným jedincem a v dobré 

kondici tělesné i duševní vypovídá ukazatel naděje dožití ve zdraví. 

Při šetření statistického úřadu Evropské unie (EUROSTAT) zaměřeného na starší 

populaci a solidaritu mezi generacemi byla analyzována data za rok 2009 dokládající 

délku období a šance mužů a žen žít plnohodnotný život v dobrém zdravotním stavu 

s menší potřebou využívat zdravotní péči a zdravotnická zařízení. Česká populace 

v tomto šetření dosahuje evropského průměru, Pro české seniory platí, že 50% života po 

pětašedesátce mají šanci strávit bez zdravotních potíží. U žen činí podíl dožití ve zdraví 

na celkovém dožití o něco míně a to 44% (Slepička et al. 2015). 
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Pro kvalitu života seniorů tvoři tento ukazatel velice významný faktor. Naděje dožití 

ve zdraví, bez závažnějších zdravotních problémů znamená pro seniory nejen být 

soběstačný do co nejvyššího věku, ale také mít šanci prožívat zbytek života relativně 

naplno. Znamená to tedy, že cílem samotných seniorů by měla být snaha co nejvíce 

prodloužit období naděje dožití ve zdraví (Slepička et al. 2015). 

2.3 Periodizace stáří 

Dle Malíkové (2010) život nás všech probíhá od narození až do okamžiku smrti 

v určitých vývojových etapách. Každá z těchto etap má své zákonitosti, které z ní 

vyplývají, ovlivňují kvalitu, způsob a rozsah našeho života, a my se jim musíme 

poměrně zásadně přizpůsobit a zohlednit je. Každé vývojové období nám dává určité 

možnosti a v něčem nás zase naopak limituje. To platí i pro období stárnutí a stáří. 
 

Každý jedinec vstupuje do života při narození s jinou genetickou výbavou,  

která je během jejich životní dráhy modifikována a rozvíjena v závislosti na blízkém  

i širším sociálním prostředí, společenských podmínkách, vývoji technologií  

a podobném. Jejich individuální život je postupně rozrůzní, takže se navzájem 

,,odlišují“ zdravotním stavem, vzdělanostní úrovní, stavem mentálních a psychických 

funkcí, kvalitou svého materiálního zázemí, ekonomickým zabezpečením, životním 

stylem, rozsahem a kvalitou svého sociálního a mentálního pole. To vše vede k velmi 

výrazné různorodosti seniorské populace (Sak, Kolesárová 2012). Mnohočetnost  

a individuálnost příčin a projevů stáří, jejich heterochronie, vzájemná podmíněnost  

i rozpornost jsou příčinou obtížného vymezení a členění stáří. 

Periodizace lidského života je popisný artefakt orientačního významu s nejednotnými 

kritérii. Obvykle se využívají 3 kritéria, kterými jsou kalendářní věk, biologické 

parametry a sociální status. Běžně se tak hovoří o věku či o stáří biologickém, sociálním 

a kalendářním. (Čeleďová et. al. 2016) 

2.3.1  Kalendářní stáří 

V dnešní době se všechno výrazně mění i pohled na vyšší věk a stáří doznává 

proměny. Stáří dnes bývá členěno na menší charakteristické úseky. Snad lze uvítat,  

že se v současnosti ,,rozpouštějí“ ostré hranice mezi jednotlivými etapami života  

a upřednostňuje se měkké kontinuum (Haškovcová 2010). 
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O kalendářním stáří hovoříme při dosažení určitého dohodnutého věku, který je 

odvozen z empirie standardního ,,průměrného“ průběhu života a biologických změn 

souvisejících se stárnutím. Kalendářní stárnutí je jasně a jednoduše vymezitelné, takže 

vyhovuje demografickým i jiným potřebám. Ne pro všechny je však směrodatné, jelikož 

vůbec nezmiňuje interindividuání rozdíly v průběhu involučních změn, které u každého 

jedince nastupují v jinou dobu, nevypovídá ani o změnách sociálních rolí. Zároveň  

se parametry kalendářního stáří historicky mění, především díky zlepšujícímu  

se zdravotnímu stavu a prodlužováním naděje dožití se již mnoho let stále zpomaluje 

pokles potenciálu zdraví a hranice se tak posouvá do vyššího věku. Existuje mnoho 

výjimek, lidí, kteří stárnou rychleji a dříve, či naopak pomaleji a později než průměr, 

takže jejich individuální biologický věk se výrazně neshoduje s ,,průměrným“ věkem 

kalendářním (Čevela et al. 2012). 

Jak již bylo řečeno výše, kalendářní věk je jasně a jednoduše vymezitelný.  

Tak jednoduché již ale není stanovení jednotlivých etap života a to především období 

stáří. Můžeme se proto dnes setkat s mnoha různými způsoby členění věkových 

kategorií či stanovení věkové hranice stáří. V 18. století A. Haller rozčlenil lidský život 

na 9 fází, kdy věk od 63 let označil za stáří. E.B. Hurlocková v polovině 20. století 

označila věk 40-59let jako střední, 60 a více let jako stáří. Tuto hranici akceptovala 

v 60. letech i Světová zdravotnická organizace či OSN, které vycházeli z patnáctiletých 

věkových cyklů, podle kterých uvádí následující rozdělení:  

 30-44 let dospělost 

 45-59 let střední věk (zralý věk) 

 60 – 74 let senescence (počínající stáří)  

 75 – 89 let kmetství (senium, vlastní stáří) 

 90 let a více velmi staří senioři (Kalvach et al. 2004) 

 

Dle WHO se tak za hranici stáří pokládá věk 60 let. Dle Slepičky et al. (2015), byla 

však z hlediska věkové struktury hranice mezi produktivní a postproduktivní částí 

populace posunuta z 60 na 65 let.  Tuto věkovou hranici považují za vhodnější také 

Holmerová (2002), Zavázalová (2001) či Kalvach (2004), kteří ve svých knihách 

shodně uvádějí strukturu členění stáří na: 
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 65 – 74 let: mladé seniory 

 75 – 84 let: staré seniory 

 85 a více let: velmi staré seniory 

U některých autorů můžeme také vidět dělení lidí starších 65 let na kategorii třetího 

věku, který charakterizuje aktivní nezávislý život, a čtvrtého věku, které označují 

bolestivým stářím, kdy dochází k rozvratu integrity a k takovým funkčním deficitům,  

že je člověk odkázán v základních životních potřebách na druhé (Čevela et al., 2012). 

Křivohlavý (2011) nachází další variantu a život člení na 4 základní fáze:  

 První fáze života: mládí  

 Druhá fáze života: střední věk – doba dospělosti (30 – 65let) 

 Třetí fáze života: život v době důchodu (bez ohledu na to, zda daný člověk 

 důchod dostává, či ne: 65-85let) 

 Čtvrtá fáze života – dlouhověkost, příprava na odchod (85 let a více). 

2.3.2  Sociální stáří 

Sociální periodizace života často užívá označení první věk (předproduktivní, období 

dětství a mládí), druhý věk (produktivní, období dospělosti), třetí věk (postproduktivní, 

stáří), případně čtvrtý věk (období závislosti). Soudobá společnost do značné míry 

sociální periodizaci prolamuje či alespoň významně posouvá (Giddens 1999).  

Jako začátek sociálního stáří se ve většině případů obecně považuje odchod jedince do 

důchodu nebo věk, kdy vzniká nárok na starobní důchod. Zvláště tento ukazatel však 

vykazuje významný civilizační (historický) posun spolu s důrazem na autonomii a 

participaci seniorů (Kalvach et al. 2004). 

Pojem sociální stáří upozorňuje na společné zájmy a rizika seniorů. Popisuje 

proměnu sociálních rolí a potřeb, životního stylu i ekonomického zajištění. Sociální 

stáří je dáno souborem sociálních změn, změn sociálních postojů a sociálního 

potencionálu. Se stářím také souvisí jistá znevýhodnění a výskyt typických životních 

událostí v pokročilém věku. Mezi tyto události patří již výše zmíněné penzionování, 

často nemožnost udržet si či získat zaměstnání a s tím související pokles životní úrovně. 

Jedince v seniorském věku také často zasáhne odchod dětí z orientační rodiny, ztráta 

životního partnera z důvodu úmrtí, často také ztráta aspirací a perspektiv.  Celkově se 

člověk v tomto období musí vyrovnávat s rolí penzisty a starého člověka, což je často 

spojeno s funkčními deficity a různou mírou znevýhodnění oproti mládí.  
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Jde o ,,vystoupení nebo vytlačení ze světa mládí“, mladých schopností, motivací, zájmů 

a povinností. Člověk tím ztrácí životní program, stává se osamělým, často hrozí ztráta 

soběstačnosti a tím i sociální prestiže (Čevela et al. 2012; Kalvach et al. 2004). 

2.3.3  Biologické stáří 

Předpokládaná maximální délka života se pravděpodobně pohybuje kolem 120 let. 

Tato věková hranice je zkracována především chorobami, úrazy, negativním životním 

způsobem a vlivy vnějšího prostředí, jeho náročností a nebezpečností, potažmo 

nezabezpečeností v nemocných a křehkých fázích života včetně stáří. Genetická 

predispozice naděje dožití existuje, ale zřejmě se týká spíše náchylnosti k chorobám  

než samotné dlouhověkosti. Základním předpokladem dlouhého života je vyhnutí  

se život zkracujícím chorobám (Čeleďová et. al. 2016). 

Za biologické stárnutí považujeme to, jak různé biologické jevy mění patologicky 

svou funkci v průběhu života. Tyto biologické aspekty stárnutí představují průběh 

typických tělesných změn ve stárnoucím organismu, které probíhají u jednotlivých osob 

odlišnou rychlostí a různou intenzitou. Tyto změny souvisí se vznikem a výskytem 

nemocí obvyklých ve stáří. (Křivohlavý 2011; Malíková 2011)  

Dle Čevely et al. (2012) je biologické stárnutí charakterizováno dovršením určité 

míry involučních změn a s tím spojeného poklesu potenciálu zdraví, které spočívá  

ve vzájemné provázanosti zdatnosti, odolnosti a adaptability organismu. ,,Jedná  

se o soubor nevratných biologických změn, případně genových expresí, predikující 

zvýšené riziko nemocí, funkčních deficitů, úmrtí, případně i maximální čas zbývající do 

přirozené smrti u daného člověka“. Stárnutí je zároveň doprovázeno jistými chorobnými 

změnami. Na venek se biologické stáří často projevuje poklesem výkonnosti, mírou 

funkčního zdraví nebo fenotypu stáří. Důležitým projevem je také subjektivní vnímání 

výkonnosti a životní perspektivy jedince. Zde je třeba upozornit, že tam, kde biologové 

hovoří o stárnutí, hovoří o biologickém věku člověka. Z psychologického hlediska může 

tentýž člověk však být na tom jinak, než je na tom z hlediska biologického. 

(Křivohlavý, 2011). Někteří autoři proto považují psychické aspekty, jako jsou 

subjektivní vnímání věku a potenciálu zdraví za významný faktor biologického stáří. 

(Čevela et al., 2012) 
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2.4  Psychické změny ve stáří 

Dle Dvořáčkové (2012) lze psychickou involuci chápat jako spořádaně probíhající 

demontáž osobnosti. Stárnutí mimo jiné zahrnuje také různé změny psychiky, které  

se mohou v průběhu času projevovat u každého jedince individuálně. Při stárnutí  

je charakteristický úbytek řady duševních funkcí, který je podmíněn přirozenými 

změnami na úrovni biologické, psychické i sociální. V průběhu času u člověka dochází 

k proměně kognitivních funkcí. Zpomalují se poznávací procesy, vnímání pozornosti, 

paměti, představ, postupně se zhoršuje zraková i sluchová percepce. Může klesat 

pružnost paměti a psychická vitalita.  Tyto úbytky nastávají pozvolna, v některých 

složkách již ve středním věku dospělosti (Mlýnková 2011).  
 

S přibývajícím věkem dochází k postupným změnám a úbytku nervových buněk  

a synapsí v centrální nervové soustavě. Ty stojí v průběhu stárnutí za zhoršováním 

kognitivních funkcí, obdobně jako se s postupujícím stářím zhoršuje zrak, sluch  

či hybnost. Výkon kognitivních funkcí v průběhu času nerovnoměrně klesá. 

Z psychologického pohledu významnou roli sehrává jedincovo subjektivní hodnocení 

vlastních schopností (Macháčová, Holmerová 2019).  

 

Na kvalitě psychiky nejen v seniorském věku se významně podílí osobnost člověka. 

Integrita osobnosti zůstává zachována, zpravidla se mění pouze její dílčí schopnosti. 

Mohou se měnit některé osobnostní rysy a vlastnosti jedince (Jarošová 2006). Ve stáří 

 se výrazněji projeví ty složky osobnosti, které dřív pokládal jedinec za špatné a dokázal 

je zakrývat, jejich projevy tlumit. S narůstajícím věkem, se však tato schopnost díky 

větším nejistotám a úzkosti snižuje. Psychické změny v kombinaci se sociálními 

změnami ztěžují seniorům adaptaci na nové prostředí. Člověk ztrácí intenzitu vztahů 

k vnějšímu dění, bývalým ideálům, zálibám, dříve upřednostňovaným hodnotám. 

Snižuje se prožívání důležitosti vztahů k osobám běžného života a naopak se zvyšuje 

intenzita vztahu k blízkým osobám a potřeba jejich přítomnosti jako podpory 

v ohrožujících situacích. Tyto postupné změny mohou vést až k dobrovolné sociální 

izolaci, kdy jedinec již nechce navazovat a udržovat vztah se širším sociálním okolím 

(Hátlová 2010; Janiš, Skopalová 2016). 
 

Nelze říci, že existují typické vlastnosti starých osob, které se vyskytují u všech. 

Psychické změny ve stáří ovlivňují genetické faktory, zdravotní stav, biologické vlivy, 

životní zkušenosti a jak je již zmíněno výše také osobnost člověka. Změny jsou proto 
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vždy individuální. Nicméně obecně platí, že jedinci v seniorském věku jsou mnohem 

méně přizpůsobivý, a v důsledku toho trvají na svých návycích a stereotypech. Bývají 

přecitlivělí, málo empatičtí. Jedlička (1991) dělí charakteristické změny psychiky 

seniorů na psychické změny vzestupné povahy, sestupné povahy a psychické změny, 

které se s věkem nemění. Mezi změny, které mají spíše sestupnou tendenci, řadí pokles 

elánu, vitality, zpomalení psychomotorického tempa, postupné zhoršování paměti, 

snížení výbavnosti, vštípivosti, pozornosti či snížení schopnosti navazovat a udržovat 

sociální vztahy. Naopak tolerance k druhým, zvýšení vytrvalosti a trpělivosti mají 

tendenci vzestupnou. Mezi psychické funkce, které se s věkem nemění, jsou například 

jazykové znalosti, intelekt či slovní zásoba. Celkově zhoršené vnímání, orientace  

a možnost řešení aktuálních situací vede přirozeně k vnitřním obavám, úzkostem  

až depresivitě (Hátlová 2010). 

2.5  Aktivní životní styl seniorů 

Životní styl je možné popisovat jako velmi složitý fenomén, který může být 

popisován z mnoha úhlů pohledu. Životní styl ovlivňuje celá řada faktorů, které působí 

na jeho jednotlivé komponenty, aspekty a složky (Duffková et al. 2007). Definice uvádí, 

že „pojem životní styl označuje komplex psaných a nepsaných norem a identifikačních 

vzorců, souhrn životních podmínek, na které lidé berou ohled ve vzájemných vztazích a 

chování. Jeho podoba je ovlivněna životním cyklem, společenskými rolemi, tradicí 

apod“ (Jandourek 2007). 

Dle Jansy (2005) se jedná o dynamický proces formy bytí jedince, který  

je ovlivňován geneticky, etnicky, sociálně, kulturně (tradice, návyky, apod.), 

profesionálně (volba povolání, změny zaměstnání) a generačně. Životní styl je také 

soubor názorů, postojů, návyků a temperamentních vlastností mající trvalý ráz. Jsou pro 

každého jedince individuálně specifické a vystihují jeho osobité chování (Jansa 2005; 

Kraus, Poláčková 2001). 

Životní styl je dle Filipce a Filipcové (1972) tvořen především typickými činnostmi, 

kterými si lidé různými způsoby uspokojují a rozvíjí své potřeby, dále komplexem 

vztahů, které vyplívají z těchto činností a v neposlední řadě také souhrnem hodnot, idejí 

a norem, které jsou s těmito činnostmi a vztahy spojeny.  Dle Saka a Kolesárové (2012) 

je životní styl dynamizovaný hodnotový systém člověka, modifikovaný jeho 

endogenními a exogenními danostmi, promítnutý do časoprostoru, životního  
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a sociálního pole přirozeného světa v konkrétní společnosti. Jedinečnost osobnosti 

člověka a jejích složek představuje pro životní styl potenciál, ale i limity.  

Jak již bylo uvedeno výše, konkrétní podobu životního stylu ovlivňují vnější  

a vnitřní faktory. Vnější zahrnují životní podmínky. Vnitřní, tím je samotný jedinec, 

jeho vlastní osobnost zahrnující jeho vlastní potřeby, hodnoty, dovednosti, zkušenosti 

 a schopnosti. Velkou mírou je životní styl ovlivněn vývojem společnosti. Životní 

podmínky tvoří člověku hranice, ve kterých se pohybuje a možnosti pro činnosti  

a způsoby chování. Teprve na základě podmínek daných společností se může rozvíjet 

modální životní styl, s případnou individualizací podle specifických potřeb a zájmů 

konkrétního člověka (Duffková et al. 2008; Sak, Kolesárová 2012). 

Životní styl člověka se vyvíjí celý život. V každé životní fázi je modifikován, 

přizpůsoben dané životní situaci a sociální pozici, se všemi zastávanými sociálními 

rolemi, ale stále je to životní způsob určitého jedince, věkové skupiny, generace. Každá 

životní fáze má svou podobu životního stylu odpovídající sociální pozici, potřebám  

a zájmům člověka v dané fázi. Pokud budeme hovořit o životním stylu a jeho 

modifikacích v pokročilejším věku, ovlivňuje jej nejprve uvolňování dětí z rodinných 

vazeb až k jejich plnému odchodu z domova. Často se v tuto dobu vyskytuje syndrom 

,,prázdného hnízda“ provázený krizí středního věku, což má významný vliv  

na rekonstrukci životního stylu. Posléze se již blíží stáří a další proměny životního stylu 

s pojené s odchodem do důchodu, s osvobozením jedince od pracovních povinností. 

Rozšiřuje se objem času, o němž senior rozhoduje sám. Každý se s tímto životním 

předělem vyrovnává jinak, málokdo však vnímá odchod do důchodu pouze jako 

negativní nebo jako pozitivní změnu. Vždy je to však významný předěl v životě a to,  

jak se s ním člověk vyrovná a jakou si zvolí životní náplň, utváří další modifikace jeho 

životního stylu (Sak, Kolesárová 2012).  

Jeden z nejvýznamnějších ukazatelů životního stylu je volný čas. Tedy způsob 

využívání volného času. Volný čas je jedna z věcí, které senior po odchodu do penze 

získává ve velké míře. Disponibilita dělicí volný čas od času pracovního se stává 

charakteristikou seniora. Rozsah volného času, který senior získává, přesahuje jeho 

dosavadní celoživotní zkušenost. Způsob využívání tohoto volného času můžeme 

posuzovat ze dvou hledisek: kvantitativní hledisko zahrnuje objem volného času, 

hospodaření s ním, kvalitativní hledisko zahrnuje strukturu volného času, tj. konkrétní 

aktivity a praktiky. Volný čas plní tři základní funkce: odpočinek a relaxace, vzdělávání 
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a sebevzdělávání (kultivace osobnosti), rozptýlení a zábava (duševní relaxace).  

Tyto funkce volného času jsou v aktivitách jedinců zastoupeny v různé míře (Duffková 

et al., 2008).  

Většina současných koncepcí ,,úspěšného stárnutí“ i ostatních programů zaměřených 

na posilování kvality života a pozitivní adaptaci ve stáří dnes klade důraz především  

na udržení dostatečné aktivity lidí vysokého věku. Nečinnost je patogenní fyzicky, 

psychicky i sociálně (Langmaier, Krejčíková 2006). Z pohledu sociální psychologie 

aktivní životní styl zahrnuje několik složek: behaviorální komponentu (pravidelná 

pohybová aktivita), kognitivní komponentu (znalost, jak být aktivní; aktivita  

jako nedílná součást života) a emocionální komponentu (pozitivní hodnocení a pozitivní 

aktivita a pozitivní pocity spojené s aktivním životním stylem) (Neuls, Frömel 2016). 

Slepička et al. (2105) pak vysvětlují, že se jedná o životní styl, ve kterém je pohyb 

integrován do každodenního režimu s tím, že zahrnuje rozmanité pohybové aktivity, 

které odpovídají aktuální potřebám jedince.  

Valjent (2008) definuje aktivní životní styl jako ,,systém důležitých činností a vztahů 

a s nimi provázaných praktik zaměřených k dosažení plnohodnotného a harmonického 

stavu mezi fyzickou a duševní stránkou člověka“. Uvádí také složky životního stylu, 

které rozdělil na složku biologickou, jež zahrnuje pohybovou činnost, zdravou výživu a 

rizikové faktory, mezi které řadí například kouření, a složku psychosociální. Tuto 

složku tvoří duševní rovnováha, sociální prostředí, ve kterém se člověk vyskytuje, 

osvětovou a vzdělávací činnost, technologické pokroky a preventivní zdravotní péči.  

Dle Petrové (2013) je aktivní životní styl prezentován jako způsob prodloužení doby 

zdravého a soběstačného života. Bunc a Štilec (2007) zmiňují jako jednu ze složek 

aktivního životního stylu také přiměřenou pohybovou aktivitu, jejíž přínosy nejsou 

chápány jen z biologického hlediska, ale především z jejich komplexního působená na 

všechny bio-psycho-sociální složky existence a fungování lidského organismu. Dle 

Valjenta (2008) je totiž prokázáno, že aktivní životní styl, jehož součástí jsou také 

pravidelné a přiměřené pohybové aktivity pozitivně působí na všechny parametry 

zdraví. Mohou tak dávat životu smysl, zlepšovat kvalitu života pohybově aktivním 

jedincům a zároveň snižují nejen finanční náklady na léčbu zdravotních komplikací 

spojených s nevhodným životním stylem a sociální výpomoc těmto jedincům. 

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karel+Fr%C3%B6mel%22
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Mezi obecné základní přínosy aktivního životního stylu se mimo jiné označují: 

zlepšení funkce kardiovaskulárního a respiračního systému spojené se zvýšením 

vytrvalosti, svalové síly a snížením krevního tlaku, dále se vyskytuje pozitivní vliv na 

zvýšení počtu červených krvinek a tím na zlepšení anemie. Dalším obecným přínosem 

pohybových aktivit je zvýšení inzulinové rezistence, která je důležitá jako prevence 

diabetu 2. typu, snížení a vylepšení lipidového spektra a celkové zvýšení 

obranyschopnosti. Ve stáří je vnímán také pozitivní vliv na úbytek svalové a kostní 

hmoty, zlepšení držení těla, udržení svalového korzetu, prevence degenerativního 

poškození vaziva a kloubů. Tyto účinky mají vliv také v prevenci pádů a významné 

zlepšení soběstačnosti jedince ve stáří. Z psychických benefitů můžeme zmínit zlepšení 

nálady a sebedůvěry, zvýšení psychické odolnosti a lepší zvládání sociálních rolí 

Cooper (1986). Slepičková (2001) mezi přínosy aktivního životního stylu přidává také 

veselejší a aktivnější využívání volného času, menší incidenci depresí, úzkostných stavů 

a hypochondrických těžkostí, zlepšené trávení a méně problémů s trávením, klidnější a 

kvalitnější spánek, snížené působení stresu, zlepšení vzhledu a zároveň způsobení 

přirozené únavy a uklidnění.  

2.5.1  Teorie aktivního (úspěšného) stárnutí 

Jak již bylo v kapitolách výše uvedeno, populace naší planety stárne a nezbývá,  

než k tomuto celosvětovému fenoménu přistupovat aktivně (Macháčová, Holmerová 

2019). K tomu aby jak pro společnost, tak pro seniory samostatné, nepředstavovalo 

stárnutí příliš tíživý problém, je zapotřebí hledat způsoby, jak se s touto periodou života 

úspěšně vypořádat (Slepička, et al. 2015). 

Jelikož stárnutí může probíhat různým způsobem a stáří může nabývat variabilních 

podob, na nichž se podílejí různé faktory, je možné a především nutné hledat formy 

úspěšného stárnutí, zdravého, aktivního, funkčně zdatného, spokojeného stáří a vytvářet 

pro ně vhodné podmínky. Čím více z nás si uvědomí, co všechno se stářím souvisí  

a z jakých perspektiv můžeme na stáří pohlížet, tím lepší budeme schopni vytvořit 

prostředí, kde se bude stárnout dobře. Je proto nutné přijmout zodpovědnost za vlastní 

průběh stárnutí a o vědomou péči o tělesné a duševní zdraví v průběhu celého života. 

Snahou každého z nás by měl být zodpovědný a aktivní přistup k vlastnímu zdraví nejen 

ve vyšším věku vedoucí k zajištění soběstačnosti a k podpoře kvalitního života, 
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potřebných k oddálení či redukci potřeby dlouhodobé péče (Čevela et al. 2014; 

Macháčová, Holmerová 2019). 

Hasmanová - Marhánková (2010) označuje termín aktivní stárnutí jako celoživotní 

projekt, který primárně neodkazuje k fyzické aktivitě, avšak spíše k zajištění možnosti 

participace ve všech etapách života. Nedotýká se tedy jen individuálního životního stylu 

seniorů a jejich fyzické a pracovní aktivity, ale zdůrazňuje i jiné dimenze aktivního 

zapojení seniorů v rodině, jejich okolí a komunitě. 

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity s důrazem na podporu vitality a důstojnosti všech osob. Cílem je usnadnění 

vytvoření kultury aktivního stárnutí založené na společnosti vstřícné ke všem věkovým 

skupinám. Mezi hlavní priority Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí 

patří také celoživotní učení, zaměstnávání starších pracovníků a seniorů, kvalitní 

prostředí pro život seniorů a zdravé stárnutí. (Národní akční plán podporující pozitivní 

stárnutí pro období let 2013 až 2017).  

Termín aktivní stárnutí přijala Světová zdravotnická organizace na konci 90. let 20. 

století a vychází ze zásad Organizace spojených národů pro seniory. Tyto zásady jsou: 

nezávislost, účast na životě společnosti, důstojnost, péče a seberealizace. Tento pojem 

také zahrnuje respektování práv starších lidí na rovnost příležitostí  

nebo také respektování jejich práva na účast na veřejných rozhodováních a ostatních 

aspektech komunitního života. Koncept aktivního stárnutí vychází z faktu, že senioři 

jsou skupina homogenní a je jim třeba vytvořit prostředí usnadňující jim  

co nejsamostatnější život. Prakticky se jedná např. o vytvoření bezbariérových 

pracovních míst, modifikovaného pracovního prostředí a úvazků, bezpečnost na ulicích, 

dobré dopravní značení apod. Z aktivizačních činností pak pohybové a rehabilitační 

programy, celoživotní vzdělávací programy či zabezpečení kompenzačními pomůckami 

v případě smyslových poruch (Dvořáčková 2012). 
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3  POHYBOVÉ AKTIVITY V ŽIVOTĚ SENIORŮ 

,,Stále více se šíří a potvrzuje poznání, že dostatek pravidelného a přiměřeného 

pohybu patří nejen k základním podmínkám zdraví, ale i k udržení dobré kondice.“ 

Dostatečné množství přiměřené pohybové aktivity v dětském věku dává předpoklad 

dobré výkonnosti a zdraví v dospělosti a tyto pozitivní důsledky sahají často až do 

seniorského věku. Aby bylo těchto příznivých cílů dosaženo, musí intenzita a charakter 

pohybové činnosti odpovídat zdravotnímu stavu a zdatnosti jedince a zároveň musí být 

prováděna po určitou dobu (Máček, Radvanský 2011).  

Pohyb je základním projevem života, umožňuje člověku jeho existenci a nejen proto 

by nás měl provázet celým životem v dostatečné míře. Měl by být životně důležitou 

potřebou každého z nás. Bohužel se přirozený pohyb v posledních dekádách z našeho 

života spíše nenápadně vytrácí. Moderní technologie nám na jednu stranu život 

usnadňují, ale na druhou stranu nás často ochuzují o velmi podstatný podíl přirozené 

denní pohybové aktivity. Pohyb sehrává důležitou roli v každém kalendářním věku. 

(Macháčová, Holmerová 2019). Jak uvádí Bursová (2005) má tělesný pohyb 

nezastupitelný význam ve vývoji jedince. Je nutnou potřebou zdravého růstu  

a prioritním prostředkem preventivního zdraví. Pokud má člověk pohybu nedostatek, 

téměř vždy se projeví jistá patologie.  

Díky množství provedených studií a výzkumů, je zcela spolehlivě dokumentováno, 

že pohybová aktivita má značný přínos také pro seniory a zároveň přispívá k delšímu  

a kvalitnějšímu životu (Sun et al., 2013). Data Švédského ústavu veřejného zdraví 

(2007) naznačují, že se lidé obvykle stávají méně aktivními s přibývajícím věkem, 

přičemž rozdíly mezi pohlavími jsou nepatrné. S přibývajícím věkem klesá úroveň 

intenzity pohybové zátěže, nicméně množství aktivity s mírnou intenzitou a chůze 

s vyšším věkem roste. Celkově jsou nejméně aktivní senioři (80+), nemocní, užívající 

léky a lidé s nízkým vzděláním a příjmem. 

Holczerová a Dvořáčková (2013) tvrdí, že aktivita, a to nejen ve stáří, mobilizuje 

naši psychickou i fyzickou stránku člověka. Aktivita psychická i fyzická zpomaluje 

procesy stárnutí. Dle autorek je pravdou, že starý člověk má právo na odpočinek,  

ale nesmí propadnout nečinnosti. Pravděpodobně jediná cesta jak procesy stárnutí 

zpomalit, je udržet starého člověka v aktivitě s přihlédnutím k jeho možnostem  

a schopnostem. Aktivizací seniorů můžeme v širším smyslu chápat jako smysluplné  
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a uspokojující trávení volného času či udržování a rozvíjení pohybových aktivit, včetně 

vytrvalostí kondice. Aby byla činnost smysluplná, musí být pro aktéra příjemná, dělána 

dobrovolně a s jasným účelem. Mimo to by měla být společensky přijatelná a neměla  

by vést k neúspěchu.  

3.1  Vhodné pohybové aktivity pro seniory 

Samozřejmě nemůžeme očekávat, že starý člověk bude schopen vykonávat pohybové 

aktivity stejného charakteru a ve stejné míře jako byl schopný v mládí. Jakýkoli sport  

či pohybová aktivita v seniorském věku s sebou přináší určitá specifika, především 

vzhledem ke zdravotnímu stavu a zdatnosti jedince. Obecně se některé pohybové 

aktivity seniorům doporučují jako vhodné a jiné nikoliv. Zároveň se ale nesmí stát,  

že ke každému seniorovi budeme přistupovat stejně. Jak bylo popsáno v předchozích 

kapitolách, proces stárnutí je značně individuální a tak i vzhledem k pohybovým 

aktivitám, musíme dbát na specifika každého jedince a volit vhodnou pohybovou 

aktivitu tak, aby její pravidelné provádění nebylo pro staršího jedince rizikem.   

Při výběru vhodné pohybové aktivity a intenzity fyzické zátěže tak musíme vždy 

respektovat všechny involuční změny organismu na biologické úrovni, momentální 

zdravotní i psychický stav a úroveň tělesné zdatnosti. Vedle uvedených aspektů 

nesmíme opomenout ani zájem seniorů o pohybové aktivity. Někteří upřednostňují 

pohyb venku, jiní spíše v tělocvičně či v bazénu (Trávníková, 2014).  

Většina lidí si pojem ,,pohybová aktivita“ spojí s určitým typem sportovních aktivit 

či různých cvičení jako jsou jóga, zdravotní cvičení a podobně. Pohybovou aktivitu 

však chápeme jako jakoukoliv náhodnou každodenní pohybovou aktivitu spojenou 

s běžným životem. Při posuzování toho zda je jedinec aktivní, na typu pohybové 

aktivity nezáleží tolik, jako na jejím množství, frekvenci a intenzitě. Ve většině studií 

zaměřených na pohybovou aktivitu u starší populace se pojem pohybová aktivita 

vztahuje na kteroukoli činnost, která klade vyšší nároky na energetický výdej jedince. 

Mezi tyto aktivity se řadí například domácí práce, nakupování, péče o zahradu, chůze  

či jízda na kole. Pohybové aktivity tak mohou v pokročilém věku nabývat různých 

podob (Taylorová, 2013). Například WHO výrazně vyzdvihuje pohybové aktivity 

spojené s prací v zaměstnání, s péčí o dům a zahradu pří naplnění požadavku na 

množství denní pohybové aktivity. (Slepička et al. 2015) 
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Z hlediska rozvoje nebo alespoň udržení úrovně potřebných pohybových schopností 

pro zlepšení kvality života, v období senia, zaměřujeme pohybové intervence na rozvoj, 

případně udržení kloubní pohyblivosti, svalové síly, manuální zručnosti, reakční 

rychlosti, aerobní vytrvalosti, rovnováhy, rytmických schopností, prostorové orientace  

a zejména kognitivních a paměťových funkcí. Obecně se pohybové aktivity podílí na 

udržení funkčnosti organismu, na redukci rizika morbidity a mortality (Trávníková, 

2014).  

Nejčastěji doporučované sportovní pohybové aktivity pro osoby v pokročilém věku 

jsou aktivity vytrvalostního/aerobního charakteru. Nejrozšířenější z vytrvalostních 

aktivit jsou především chůze, nordic walking, jízda na kole nebo plavání. Velmi kladně 

se také v posledních letech hovoří o pozitivním vlivu rytmických cvičení a tance.  

Dle Dýrové (2008) by se však nemělo zapomínat ani na aktivity silové a obratnostní. 

Jelikož mezi výrazné průvodní jevy stárnutí patří mimo jiné úbytek svalové hmoty, 

jehož výsledkem jsou funkční ztráty síly a rovnováhy a rostoucí nejistoty chůze.  S tím 

spojené zvýšené riziko akutních problémů v důsledku pádů a zranění a chronických 

recidivujících a degenerativních onemocnění, které mohou vést k celkovému snížení 

soběstačnosti (Mayer et al. 2011).  

Dýrová (2008) uvádí, že by poměr mezi aerobní, silovou a obratnostní aktivitou  

u seniorů měl být 50, 30 a 20% z celkové pohybové aktivity. Odporový trénink zlepší 

sílu a aerobní cvičení může pomoci zlepšit vytrvalost zvýšením hustoty kapilár, 

mitochondrií a hladin enzymů v kosterních svalech. Společně to může pomoci 

starším dospělým zachovat si účast v ADL a udržet tak nezávislost.  

Pohybové aktivity mohou jedinci v pokročilém věku provozovat dle charakteru 

aktivity, možností a především dle svých preferencí buď individuálně či skupinově. 

V posledních letech výrazně vzrostla nabídka skupinových cvičení zaměřených pro 

různé skupiny osob se specifickými potřebami, výjimkou nejsou ani skupinové 

lekce pro seniory. Tyto lekce jsou vedeny zkušenými instruktory, kteří by měli být 

schopni přizpůsobit obsah, dobu i intenzitu jednotlivých cvičení, pro konkrétní 

skupinu osob. Ideálně by neměl počet účastníků na skupinových cvičeních 

přesáhnout 15 osob. V dnešní době existuje široké spektrum organizovaných 

skupinových lekcí, jako příklad můžeme uvést: relaxační jógu, rehabilitační 

cvičení, lekce nordic walking, aquafitness, taneční lekce a podobně. Skupinové 

pohybové aktivity s sebou přináší výrazný psychosociální efekt.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.physio-pedia.com/Strength_Training_versus_Power_Training&usg=ALkJrhiSi4NFn2XOM-rYP-NtaFQtN8V2Ug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.physio-pedia.com/Aerobic_Exercise&usg=ALkJrhioBeOEfWTy0xcT_MZoSaAu8iTIXQ


30 

 

3.2  Psychosociální aspekty pohybových aktivit  

Mnohé studie prokázaly pozitivní efekt PA na psychický i fyzický stav (zejména na 

kardiovaskulární systém, muskuloskeletární aparát a metabolický systém), na rozvoj 

motorických schopností (síla, vytrvalost, rovnováha, manuální zručnost, hbitost, 

flexibilita) a zejména na psychosociální úroveň (využití volného času, zlepšení sociální 

komunikace a psychické odolnosti, rozvoj komunikačních dovedností, spolupráci  

ve skupině a jiné velmi důležité aspekty sociálního života) (Trávníková, 2014).  

Dle Slepičky et al., (2015) nelze význam pohybu pro život seniorů zužovat jen  

na biologické aspekty, ale musí být chápán jako součást podpory zdraví včetně složek 

zdraví sociálního a psychického. Pohybová aktivita pak tvoří komplex promítající  

se do celkové kvality života seniorů a jejich životní spokojenosti. Langhammer (2018) 

ve své studii uvádí, že s pravidelnou pohybovou aktivitou je spojeno také zlepšení 

duševního zdraví, emoční, psychologické a sociální pohody a kognitivních funkcí.  

Ve výzkumu zaměřeném na psychologické aspekty aktivního způsobu života, který 

probíhal pod vedením Marcuse a Forsytha (2010), jsou vyzdvihovány dva pozitivní 

efekty v dané oblasti a těmi jsou nižší úroveň úzkosti a deprese a vyšší sebevědomí  

u osob mající aktivní životní styl. Slepička, Hošek a Hátlová (2009) uvádí jako pozitivní 

důsledky pohybových aktivit seniorů především možnost ovlivnění sebehodnocení, 

sebedůvěry, udržování pocitu kompetence a soběstačnosti. Bursová (2005), Holczerová 

a Dovořáčková (2013) doplňují ještě pozitivní vliv pohybové aktivity na intelekt, 

ctižádostivost, poctivost a vůli jedince.  

Dle Mudráka et al. (2014) lze obecně říci, že sportování a pohybové aktivity přináší 

v každé etapě života jisté obohacení prožitkové sféry, mají vliv na poznávací procesy  

i psychickou odolnost jedince. Ve svém výzkumu vyzdvihují u seniorské populace 

především sociální kontext sportování, kdy sociální komunikace nezbytná 

k provozování skupinových pohybových aktivit, přispívá k saturaci potřeb navazování 

tělesného a kladného osobního kontaktu a poskytuje možnost překonávat pocity sociální 

izolace a osamělosti, které se často vyskytují v seniorské populaci. Psychosociální 

účinky sportování a jiných skupinových pohybových aktivit tak nesporně přispívají 

k udržení dobré kvality života po co nejdelší dobu. Kromě zmíněného sociálního 

kontextu sportování lze výrazný psychologický aspekt pozorovat také v tom,  

že poskytuje možnosti intenzivního procesu učení, zdokonalování či získávání zejména 
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nových motorických dovednosti nezbytných pro konkrétní sportovní aktivitu,  

při respektování schopností každého jedince. Nabízí se tak možnost ovlivnění 

poznávacích procesů, udržení potřebné úrovně motorických podnětů, které tyto procesy 

ovlivňují. Vhodné motorické podněty stimulují pozornost, rozvíjejí motorickou 

učenlivost, ovlivňují pozornost i pohybovou paměť. (Mudrák et al. 2014; Slepička et al. 

2015) 

3.2.1  Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí  

Zhoršování kognitivních neboli poznávacích funkcí jako jsou paměť, pozornost, 

vnímání, představivost a myšlení, řadíme mezi typické psychické změny ve starším 

věku (Stackeová, Javůrková 2017). Dle Slepičky et al. (2015) míra zachování 

kognitivních funkcí výrazně ovlivňuje soběstačnost starších lidí a zároveň určuje míru 

jejich spokojenosti a vnímaného zdraví. Mezi kognitivní funkce, které determinují 

úspěšné fungování ve stáří a současně úzce souvisí s věkem, řadí především pozornost, 

rychlost reakce a paměť. Zároveň je ale důležité zdůraznit, že v průběhu stárnutí sice 

dochází k poklesu některých kognitivních funkcí, nicméně je tento proces možno 

ovlivňovat.  

Dle Vařekové a Daďové (2014) by měl být celoživotní rozvoj a podpora 

kognitivních funkcí, které řadí k nejvyšším psychickým procesům a operacím, 

významnou součástí prevence zaměřené na dobrou kvalitu života. Pravidelnou 

pohybovou aktivitu řadí mezi významný faktor ovlivňující kognitivní funkce. Řada 

studií potvrzuje významně lepší úroveň kognitivních funkcí u pohybově aktivních 

seniorů a označuje pohybovou aktivitu za základní nástroj prevence degenerace 

kognitivních funkcí ve stáří. Potenciál pohybové aktivity však spočívá i v podpoře 

kognitivních funkcí u dětí, dospělých či u jedinců s postižením. Stackeová a Javůrková 

(2017) se k tomuto názoru přiklání a tvrdí, že pochopení psychosomatických vztahů 

v této oblasti, tedy vztahu pohybové aktivity a kognitivních funkcí, je významné jak  

pro oblasti preventivní (odůvodnění toho, proč může pohybová aktivita zvýšit kvalitu 

života seniorů mimo jiné díky zpomalení úbytku kognitivních funkcí), tak pro oblast 

terapeutickou (využití kinezioterapie v terapii kognitivních poruch).  

V několika studiích (Laurein et al 2001, Weuve et al. 2004, Yaffe et al. 2001, 

Scarmeas et al. 2001) bylo prokázáno, že pohybová aktivita ve volném čase chrání před 

kognitivním poklesem a demencí v pozdním věku (Studenski et al, 2006). Laurein et al. 
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(2001) ve výsledcích své pětileté studie zaměřené na pozorování vlivu pohybové 

aktivity na vznik kognitivních poruch uvádí, že v porovnání s jedinci bez výraznější 

pohybové aktivity, byl aktivní životní styl jedinců, který zahrnoval pravidelnou 

pohybovou aktivitu různého charakteru, spojen s nižším rizikem vzniku kognitivního 

poškození a demencí. De Barnes et al. (2003) svou šestiletou studii zaměřila na vliv 

stavu kardiorespirační zdatnosti u starších dospělých na stav kognitivních funkcí. Její 

studie prokázala, že jedinci s vyšší kardiorespirační zdatností, ovlivněnou aktivním 

životním stylem, byli po šesti letech méně postižení poklesem kognitivních funkcí než 

kontrolní skupina. Stackeová a Javůrková (2017) při pozorování 25 seniorek  

ve věkovém rozpětí 64 - 78 let, jehož cílem bylo sledování zlepšení funkce paměti  

a dalších kognitivních funkcí vlivem pravidelného cvičení, dospěli k podobným 

výsledkům, tedy že u dané skupiny seniorek byl potvrzen pozitivní vztah mezi 

pohybovou aktivitou a jejich mentální kondicí. Výzkum prokázal význam pohybové 

aktivity jako protektivního faktoru na stav kognitivních funkcí včetně paměti.  

Dle autorek tak pohybová aktivita zlepšuje nejen emoční ladění, ale pokud jsou 

pohybové aktivity voleny správně, může významně zvyšovat i mentální výkonnost. 

Upozorňují však také na to, že charakter pohybové aktivity, které se daný jedinec 

věnuje, má svůj specifický vliv. Zároveň zmiňují, že u veškerých aktivit není nutné 

zdůrazňovat podávaný výkon ani výsledek, spíše se zaměřujeme na samotný průběh 

aktivity.  

Obecně lze říci, že vyšší pohybová aktivita a zdatnost mohou zlepšit nebo alespoň 

udržet kognitivní funkce u starších jedinců, přičemž vliv pohybové aktivity se může 

projevit zejména na výkonových (exekutivních) funkcích (Vařeková a Daďová 2014). 

Co se týče mechanismu vlivu pohybové aktivity na kognitivní funkce, Ploughman 

(2008) uvádí tři hypotézy. První je založena na zvýšeném prokrvení mozku, tedy 

zvýšení saturace mozku kyslíkem a angiogenezi v oblastech mozku, které jsou hlavní 

pro výkonové funkce. Druhá hypotéza je postavena na zvýšení hladiny 

neurotransmiterů, jako je serotonin a noradrenalin, které podporují zpracování 

informací. Třetí hypotéza uvádí, že pohybová aktivita ovlivňuje hladinu růstových 

faktorů – neurotrofinů podporujících plasticitu mozku. 
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4  PAMĚŤ A KOGNITIVNÍ FUNKCE  

Kognitivní funkce, jinak nazývané jako funkce poznávací, patří mezi základní funkce 

našeho mozku. Umožňují nám poznávat okolní svět, plánovat naše jednání a vstupovat 

do interakcí s druhými lidmi (Klucká, Volfová 2016). Kognitivní funkce představují 

souhru procesů, které zahrnují vnímání, orientaci ve světě, zvládnutí jazyka, myšlení, 

plánování, obrazotvornost, kreativitu a fantazii. Jedná se tedy o jakýsi souhrn činností, 

které lze použít pro modelování lidského myšlení (Hartl, Hartlová 2010). 

Dle Válkové (2015) jsou kognitivní funkce všechny myšlenkové procesy, které nám 

umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím 

podmínkám prostředí. Mezi základní kognitivní funkce řadí koncentraci, paměť, 

pozornost, rychlost myšlení a schopnost porozumění informacím. Dále sem řadíme také 

tzv. exekutivní funkce neboli vyšší kognitivní funkce, jež zahrnují schopnost 

organizace, řešení problémových situací, plánování, schopnost náhledu a úsudku. 

Zahrnují také řeč, psaní, kreslení či výrazové schopnosti včetně gestikulace. Umístění 

jednotlivých kognitivních funkcí v mozku je rozdílné (Válková 2015; Raboch 2014).  

4.1  Paměť 

Dle Klucké a Volfové (2016) je paměť psychická funkce, která úzce souvisí 

s pozorností. Jejím prostřednictvím přijímáme, uchováváme a následně si vybavujeme 

nové informace, vjemy a zážitky. Díky paměti víme, kdo jsme a co jsme zažili. Kromě 

toho je správné fungování naší paměti podkladem celé řady dalších důležitých 

kognitivních funkcí, jako je například myšlení.  

,,Vzpomínky na to, co jsme prožili, tvoří základ naší identity. Bez paměti bychom 

nebyli tím, čím jsme. Umožňuje nám, abychom rozuměli světu kolem nás a vnímali ho 

jako náš, i to, že život, jímž v něm stojíme, je životem naším. Dokud nám naše paměť 

slouží, často o ni ani nevíme, nepřemýšlíme o ní, jen ji využíváme.“ (Hort, Rusina et al. 

2007) 

Dle Králíčka (2002) je paměť schopností centrální nervové soustavy uchovávat, 

vybavovat si a používat předchozí zkušenosti. Je to prostředek, jímž saháme do své 

minulé zkušenosti proto, abychom si tuto informaci užili v přítomnosti. Paměť je pojem 

širší než učení, kterým většinou rozumíme postupné vytváření dlouhodobé pamětní 
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stopy opakováním příslušné informace. Aby mohla paměť dobře fungovat, musí 

proběhnout velké množství dějů v mozku jako celku i v jednotlivých neuronech.  

Do synapsí se uvolňují látky, které dokáží spustit řadu dalších procesů. Buňky spolu 

komunikují, vytvářejí nová vzájemná propojení a mění se i jejich tvar. Paměť je tak 

jedním ze základních projevů plasticity nervového systému. Je také základní součástí 

adaptačních a regulačních mechanismů, které současně s genetickými vlohami zajišťují 

optimální přizpůsobení měnícím se podmínkám prostředí (Hort, Rusina et al. 2007). 

V procesu paměti rozeznáváme tři fáze:  

1. Vstup informace – zapamatování (kódování) – je způsob, jímž je informace 

získána, zpracována a připravena pro uložení v paměti. Jedná se o složitý fyziologický 

děj, který vzniká na základě vytvoření dočasných stop a spojů v mozkové kůře 

působením vnitřních nebo vnějších podnětů. Zapamatování je neúmyslné 

(nedeklarativní) nebo úmyslné (deklarativní). K uskutečnění této fáze je potřeba určitý 

časový interval a intenzita podnětů, pokud není dostatečná intenzita podnětu či dostatek 

času, nedojde k vytvoření potřebných stop a spojů v mozkové kůře. Tuto fázi může 

ovlivnit hned několika vnitřními faktory, jako jsou osobnostní vlastnosti, motivace, 

vůle, zájmy, charakter či psychické stavy jako je pozornost a emoce.  

2. Uchování (pamatování, uskladnění) informace – je fáze časové etapy, která je 

zahájena zapamatováním si informace a trvá do jejího vybavení. Uchování informací 

závisí na úrovni zapamatování, opakování, emotivním podtextu a individuálním 

významu pro jedince. V této fázi také dochází k přirozenému a zákonitému procesu 

zapomínání. K procesu zapomínání dochází na základě atrofie stop, vyhasínání 

mozkových spojů, útlumu působícího podnětu nebo vědomému tlumení podnětu. 

3. Vybavení si informace (reprodukce) – v této fázi dochází k uvědomění si,  

že přítomné prožívání není ve vědomí nové. Jedná se o aktivizaci zapamatovaného  

a uchovaného. Vybavení informace ovlivňuje například nálada či kvalita vědomí 

v době, kdy byla informace získána. (Plecetová, Plužejová 2016; Hort, Rusina 2007)  

V dnešní době je možné paměť klasifikovat z mnoha různých hledisek. Mezi 

nejčastější způsoby dělení patří rozdělení paměti na asociativní a neasociativní, dále dle 

vztahu k funkci hipokampu a vědomí na paměť deklarativní a nedeklarativní  

a v neposlední řadě se paměť dělí dle časového hlediska na senzorickou, krátkodobou  

a dlouhodobou. Dlouhodobá paměť se z hlediska obsahu dále dělí na epizodickou  



35 

 

a sémantickou paměť (Hort, Rusina 2007). Pokud se pozastavíme u dělení paměti 

z časového hlediska, model paměti navržený R. Atkinsonem a R. Shiffrinem uvádí,  

že informace z prostředí vstupují několika paralelními krátkodobými senzorickými 

registry a odtud jdou do společné krátkodobé paměti. O té se předpokládá, že funguje 

jako pracovní paměť schopná manipulace s informacemi a jejich sdělování dlouhodobé 

paměti. Krátkodobá paměť v tomto modelu představuje spojovací článek zásadního 

významu. Bez ní by nebylo možné učit se novému materiálu ani si vybavovat informace 

z dřívějška (Baddeley 1999).  

4.1.1  Senzorická paměť 

Senzorická paměť je nejkratším druhem paměti. Tento typ paměti je zodpovědný za 

uchování senzorické vlastnosti podmětu na dobu nejvíce několika málo sekund. Díky 

senzorické paměti si dokážeme spojit nehybné vjemy oka tak, abychom vnímali pohyb, 

dává nám možnost schopnosti se rychle rozhodnout, jak zareagovat na jistý popud, 

abychom byli vždy schopni vnímat a reagovat na naše okolí. Senzorická paměť se dělí 

dle konkrétních jednotlivých smyslů na paměť vizuální, sluchovou a hmatovou. Délka 

podržení jednotlivých vjemových podnětů záleží na druhu smyslu. Vizuální informace 

například dokáže senzorická paměť udržet méně než sekundu, sluchové informace už 

trochu déle (pár sekund) (Ingram 1996). 

Dle Hofmana a Löhleho (2007) jsou v senzorické paměti po dobu cca čtvrt sekundy 

k dispozici veškeré informace, které přijmeme zrakem, sluchem, chutí, čichem  

nebo hmatem. Největší část informací v senzorické paměti ovšem nestojí za to, 

abychom si je uchovávali dlouhodoběji. Proto v paměti probíhá přísný výběr. 

Informace, která ze senzorické paměti nepřejde do krátkodobé paměti, je zapomenuta. 

Pokud informace upoutá naši pozornost, přesune se ze senzorické paměti do paměti 

krátkodobé, kde může zůstat několik minut. Do určité míry si můžeme informaci 

v krátkodobé paměti uchovat opakováním, aby se, však informace dostala  

do dlouhodobé paměti, musí se ještě zpracovat v několika krocích. 

4.1.2  Krátkodobá (pracovní) paměť 

Pojem pracovní paměť označuje mozkový systém, který poskytuje dočasné ukládání 

a manipulaci s informacemi nezbytnými pro takové složité kognitivní úkoly,  

jako je porozumění jazyku, učení a uvažování (Baddley, 1992). Pracovní paměť  
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je provozní paměť. Ukládá na krátkou dobu informace, které potřebujeme 

k nejběžnějšímu každodennímu životu minutu od minuty. Stačí i lehké porušení 

pracovní paměti, abychom měli těžké potíže (Koukolík 2014). 

Klasická, stále se vyvíjející teorie říká, že pracovní paměť má tři složky: 

fonologickou smyčku, vizuospaciální náčrtník a centrální řídící složku. Ve fonologické 

smyčce se dočasně ukládají zvukové řečové i neřečové informace. Jakmile si tyto 

informace neopakujeme, třeba nehlasně, vymizí během dvou až tří sekund. Fonologická 

smyčka je podkladem zvukové krátkodobé paměti. Kapacita pracovní paměti  

je omezená. Mnohoslabičná slova se udržují obtížněji než slova jednoslabičná. 

Vizuospaciální náčrtník je další, a to zraková a prostorová součást funkčního systému 

pracovní paměti. Je architektonicky i funkčně složitější než fonologický smyčka. 

Zobrazovací metody ukazuj, že jeho činnost souvisí s aktivací zrakové kůry týlních 

laloků i kůry temenních i čelních laloků. Činnost vizuospaciálního náčrtníku  

si lze představit jako tabulku, na kterou rychle křídou napíši nějaká data, která jsou po 

krátké době smazána, čímž uvolní místo pro zápis dat jiných. Třetí složkou je centrální 

výkonnostní složka, ta je vázána na funkci čelních laloků mozku. Její klíčovou funkcí  

je slučování neboli integrace informací přicházejících ze smyslových mozkových 

systémů. Integrace dat „šetří“ námahu mozkové kůry. Pracovní paměť je tedy klíčovou 

funkcí čelních mozkových laloků – slučuje data, která by jinak zůstala jednotlivá, 

roztříštěná (Koukolík 2014; 2012). 

Krátkodobá paměť závisí na míře pozornosti. Jsme-li vyrušeni, zapamatujeme si jen 

velmi málo. Krátkodobá neboli operační paměť je limitována, to znamená, že člověk je 

schopen naučit se během určité doby pouze dané množství položek (pravděpodobně pět 

až devět). Dle Millera (1956) je kapacita krátkodobé paměti sem plus minus dva prvky. 

Krátkodobá paměť vyžaduje jen okamžik, obvykle jen pouze několik desetin vteřiny, 

které je zapotřebí ke kódování vstupní informace. Krátkodobá paměť je důležitá, neboť 

je základním krokem k trvalému uchování informace. Zpracovává informace zachycené 

smysly, negativně na ni působí krátké vyrušení, ale také prožití traumatu (Samuel, 

2002). Ne všechna data z krátkodobé paměti automaticky přecházejí do paměti 

dlouhodobé. Záleží na tom, zda jsou opakovány a jak moc jsou pro nás významné. 

Přenos z krátkodobé paměti do dlouhodobé pozitivně ovlivňuje také to, jak jsme 

poznatkům rozuměli a zabudovali je do již existujícího systému dříve nabytých znalostí 

(Klucká, Volfová 2016). Když se nějaká informace ztratí z krátkodobé paměti, není 
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šance, aby se dostala do dlouhodobé paměti. Velká část zapomínání v krátkodobé 

paměti je vyvolána interferencí, která je podmíněna zejména velkým množstvím 

informací, podobností informací či příjmem různých informací najednou. Jen velmi 

malá část vyprchání informací je pak způsobena tzv. ,,rozpadem paměťové stopy“, který 

je podmíněn jen dobou, která uplynula od příjmu informace. Mají-li se tedy nějaké 

informace cíleně dostat do dlouhodobé paměti, je dobré přijímat je do krátkodobé 

paměti jen v určitých dávkách (Eberhardt, Löhle 2017). 

4.1.3  Dlouhodobá paměť 

Pokud hovoříme o dlouhodobé paměti, jde o uchovávání informací po značně dlouhé 

časové intervaly (Baddeley, 1999). Dlouhodobou paměť považujeme za pasivní část 

paměti, která je uložena v nevědomi. Kapacita této paměti je neomezená, do 

dlouhodobé paměti se ukládají pouze významné zkušenosti a informace, např. poznatky 

nutné k vykonávání nějaké činnosti či poznatky životně důležité. Proces vštěpování 

informací do dlouhodobé paměti může probíhat buď záměrně (např. mechanickým 

opakováním - memorováním), nebo bezděčně. Pro lepší vštípení informací 

(zapamatování) do dlouhodobé paměti jsou vhodnější smysluplné obsahy a logické 

celky. Tento fakt může vést ke zkreslování vzpomínek. Zároveň se lépe pamatují 

poznatky, které mají pro dotyčného citový nádech a které jsou často vybavovány, 

takové informace považuje paměť za důležité a tudíž i nutné k dlouhodobému uchováni 

(Vašířová 2012).  

Dlouhodobá paměť je nejobsažnější ze všech tří druhů paměti. Nejlépe také odolává 

ztrátě informací a je poměrně nejstabilnější.  Informace se v dlouhodobé paměti 

snadněji ukládají, než se z ní vyvolávají. Přejdou-li informace z krátkodobé paměti do té 

dlouhodobé, nedochází okamžitě k jejich trvalému zaznamenání. Nejprve musí 

proběhnout tzv. konsolidační fáze, která trvá minimálně 20 minut. Teprve po 60 

minutách se dá hovořit o trvalém uložení informace v dlouhodobé paměti. V tomto 

mezidobí se totiž vytvářejí proteiny, které se podílejí na trvalých biochemických 

změnách (Křivohlavý, 2005).  

Dle Horta, Rusiny (2007) má dlouhodobá paměť téměř neomezenou kapacitu a může 

skladovat tisíce faktů, konceptů, vzorců, událostí atd., často i po celý život. V lidském 

mozku však neexistuje jediné centrální místo, kde by byly všechny uložené informace 

soustředěny. Ukazuje se, že informace je dlouhodobě skladována ve stejných 
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strukturách mozku, které se podíleli na jejím úvodním vnímání a později zpracování. 

Biologicky staví dlouhodobá paměť na strukturální nebo molekulární změně dendritů. 

Začíná přibližně od 4 let.  

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, dlouhodobá paměť se dělí na paměť procedurální 

neboli nedeklarativní a paměť deklarativní. Procedurální paměť zahrnuje paměťové obsahy,  

které nelze popsat slovy, nelze je vypovědět. Jedná se o motorické dovednosti (chůze, jízda na kole, 

účelné pohyby), řečové dovednosti, podmíněné reflexy a další složky. Procedurální paměť  

bývá narušena například u tzv. podkorových demencí, jako je demence při Parkinsonově  

nebo Huntingtonově chorobě. (Jirák et kol. 2009; Samuel 2002). Obsahy paměti 

deklarativní lze na rozdíl od procedurální paměti popsat, vypovědět slovy. Deklarativní 

paměť je v podstatě úložiště našich vědomostí, jedná se o paměť pro fakta a události. 

Dle typu obsahu ji můžeme schematicky rozdělit na paměť pro fakta (sémantickou 

paměť) a paměť pro události (epizodická paměť) (Koukolík 2012). 

4.1.3.1  Epizodická paměť 

Obsahy epizodické paměti jsou autobiografické epizody vázané na konkrétní čas  

a prostor. Zabezpečuje zapamatování konkrétních událostí, například toho, že byl 

dotyčný před týdnem u zubaře. Charakteristikou obsahů epizodické paměti je vztah  

ke kontextu, zatímco obsahy sémantické paměti na kontextu závislé nejsou (Koukolík 

2012). Epizodická paměť se dá snadno popsat slovy, její obsah tvoří převážně události 

ze života jednotlivce. Epizodické vzpomínky většinou obsahují vylíčení sebe sama jako 

účastníka nebo pozorovatele. Epizodická paměť je více citlivá na běh času, a pokud 

v hlavních bodech nebo alespoň po jednotlivých událostech není pravidelně vyvolávána 

nebo opakována, je stále rozmazanější (Samuel 2002). 

4.1.3.2  Sémantická paměť 

Dle Samuela (2002) se sémantická paměť týká všeobecných znalostí  

o světě v celé jeho rozmanitosti. Netýká se nějakých specifických znalostí v životě  

nebo zkušenosti jednotlivce a lze ji nazývat encyklopedií faktů. Podobně jako 

procedurální paměť, zůstává uchována po dlouhou dobu. Tvoří samotný základ našich 

znalostí a činností. Koukolík (2012) ještě dodává, že sémantická paměť není závislá na 

kontextu, není tedy vázána na konkrétní čas a prostor. Obsahům sémantické paměti se 

musíme ze značné části vědomě učit.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Molekula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dendrit


39 

 

4.2  Změny paměti a kognitivních funkcí ve stáří 

Jelikož se ve studii nezaměřujeme na osoby s diagnostikovanými poruchami paměti 

či kognitivních funkcí, zaměřím se v této kapitole především na přirozený proces 

stárnutí a s ním spojené změny kognice a paměti.  

Je obecně známo, že je stárnutí spojeno s poklesem kognitivního výkonu. 

S přibývajícím věkem dochází k postupným změnám a úbytku nervových buněk  

a synapsí v centrální nervové soustavě, které stojí na pozadí zhoršování kognitivních 

funkcí. Tyto změny mohou být všeobecné a nemusí nutně znamenat přítomnost 

neurologického onemocnění. Pravděpodobně mohou být považovány za průvodní jev 

fyziologie stárnutí, podobně jako snížení kostní denzity, glomerulární filtrace  

či glukózové tolerance. Dle Konráda je toto srovnání názorné i tím, že jednotlivci  

se velmi liší v tom, kdy se funkční pokles těchto parametrů stane klinicky zjevným 

(Macháčová, Holmerová et al., 2019; Konrád, 2005). 

Několik studií ukázalo, že starší lidé hůře zacházejí s informacemi, které si nedávno 

uložili do paměti a obtížněji si vybavují jména. U starších lidí lze prokázat zpomalení 

psychomotorického tempa a zhoršenou realizaci složitějších činností vyžadujících 

vizuomotorickou koordinaci. Dále se zhoršují schopnosti soustředění, přizpůsobivosti 

novým nečekaným událostem i situacím a prodlužuje se reakční čas. Dle Horta, Rusiny 

et al. (2007) lze tedy shrnout: ,,že průvodním jevem stárnutí je zhoršování výbavnosti  

a obtížnější zacházení s informacemi při horším soustředění a tendence k rigidnějšímu  

a pomalejšímu myšlení.“ Dle Peterse (2006) patří mezi základní kognitivní funkce, 

které jsou ovlivněné věkem pozornost a paměť. Kdy zdůrazňuje, že žádná z těchto 

funkcí není jednotná. Určité důkazy naznačují, že některé aspekty pozornosti a paměti 

se s věkem dobře drží, zatímco jiné vykazují významný pokles. Baddley (1999) 

doplňuje, že rychlost zpracování informací, které dokáže nervový systém přijímat  

a přenášet, s rostoucím věkem klesá.  

Dle Dvořáčkové a Holczerové (2013) četné výzkumy opírající se o administraci testu 

kapacity paměti, kdy subjekt opakuje to, co experimentátor říká, prokázaly patrné 

zhoršení ve stáří. Existují jisté důkazy o tom, že mladší subjekty si jsou schopni 

zapamatovat o něco více položek. Jsou-li na subjekty kladeny jakékoli další nároky  

(př. opakovat položky v opačném pořadí než byly uvedeny), je vliv věku již velmi 

nápadný. U lehkých poruch paměti v rámci ,,normálního“ stárnutí bývají postiženy 
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pouze některé složky paměti, především vštípivost a výbavnost (Nikolai et al. 2013). 

Tento názor sdílí také Konrád (2005), který uvádí, že mají senioři časté problémy se 

vštěpováním informací, tedy kódováním paměťového materiálu, které je s postupujícím 

věkem pomalejší a méně spolehlivé. Dále zmiňuje také potíže se zapomínáním slov u 

seniorů, horším vybavováním správného významu, zhoršeným soustředěním a 

výkonností. 

Dle Vágnerové (2007) je nejnápadnější úbytek paměťových schopností v oblasti 

epizodické paměti, kdy vybavování osobních zážitků začíná být obtížnější již po 55. 

roce života. Senioři jsou dle názoru autorky také více náchylní k přijetí tzv. falešných 

vzpomínek, lze je snadněji ovlivnit a přesvědčit, že nějaká událost probíhala určitým 

způsobem, i když tomu tak nebylo. Mají potíže s uchováváním nových informací, které 

nedovedou zpracovat dostatečně rychle a současně natolik kvalitně, aby je bylo možné 

přesunout do registru dlouhodobé paměti. Zhoršování paměti popisuje jako proces, 

jehož průběh je vysoce individuálně specifický a závisí na genetických předpokladech, 

aktuálním zdraví, ale i na zkušenostech a postoji k duševní činnosti.  

Kromě fyziologického oslabení kognitivních funkcí, které je v jisté míře patrné  

u všech seniorů, může mít kognitivní pokles mnoho příčin. Mezi základní příčiny, které 

jsou také často spojeny s vyšším věkem, můžeme uvést například: traumatické 

poškození mozku, kognitivní pokles v důsledku cévní mozkové příhody (CMP)  

nebo subarachnoidálního krvácení, toxické či infekční poškození mozku, 

neurodegenerativní onemocnění (Alzheimerova, Huntingtonova, Parkinsonova nemoc, 

ale také specifický kognitivní pokles u roztroušené sklerózy) a v neposlední řadě změny 

kognitivních funkcí v souvislosti s psychiatrickým onemocněním (např. deprese) 

(Válková 2015). 

4.2.1  Poruchy paměti  

Dle typu paměti a fází paměťového procesu, které jsou postiženy, mohou mít 

poruchy paměti celou řadu podob i příčin. V klinické praxi se nejčastěji vyšetřují 

poruchy paměti deklarativní, které se vztahují k vědomému vybavování uložených 

informaci, buď osobního rázu v rámci epizodické paměti, nebo obecně deklarativního 

faktografického materiálu zpracovávaného pamětí sémantickou. Poruchy deklarativní 

paměti neboli amnézie, jsou tak pociťovány jako ,,ztráty paměti jako takové“. (Hort, 

Rusina et al. 2007) 
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4.2.1.1  Hypomnézie 

Obvykle není zcela možné rozlišit poruchy paměti dle kvality či kvantity, jelikož obě 

složky jsou vždy zastoupeny ve větší či menší míře. Jako neúplné porušení deklarativní 

paměti na časově neohraničené, eventuálně neurčitě ohraničené období nazýváme 

hypomnézie. Porucha se může týkat jak celého procesu paměti, tak i jeho jednotlivých 

složek. Může být buď vrozená, získaná v důsledku poškození mozku, nebo psychogenní 

(při silných emocích, úleku, panice, únavě). Hypomnézie bývá různého stupně. (Hort, 

Rusina et al. 2007; Dušek, Večeřová – Procházková 2015) 

4.2.1.2  Hypermnézie 

Pojmem hypermnézie se označuje zesílení schopnosti zapamatování. Jedná  

se o nadměrné a nepřiměřeně velké zapamatování určitých situací a dějů kolem, není 

příjemná. Může se týkat všech složek paměti, ale častěji je zvýšena jen určitá složka  

na úkor ostatních. (Hort, Rusina et al. 2007) Většinou je zesílená výbavnost 

paměťových obsahů na úkor jejich konzervace (přesnosti či nezkreslenosti) – kvantita 

na úkor kvality. Hypermnézie se se nejčastěji vyskytuje u manických stavů, ale také  

u schizofrenie a některých organických poruch. S relativní hypermnézií se setkáváme 

také např. u mentálních retardací lehčího stupně, kdy je nadměrně vyvinuta některá 

složka paměti a dominuje nad psychickými schopnostmi. (Dušek, Večeřová – 

Procházková, 2015; Svoboda et al. 2006) 

4.2.1.3  Amnézie 

Amnézie je označení pro těžké poruchy deklarativní paměti ve smyslu poruchy 

základních mechanismů paměti, jako je vštípeni, uchování, konsolidace a vybavení 

informací, znalostí a událostí. Jedná se o ztrátu paměti na určitý časový úsek. Amnézie 

se může týkat epizodické a sémantické paměti společně nebo zvlášť, jiné druhy paměti 

při amnézii postiženy nebývají. Kromě toho se může týkat událostí, které proběhly před 

dobou vzniku amnézie (retrográdní amnézie), ale i událostí, které se odehrají po jejím 

vzniku (anterográdní amnézie), pokud se amnézie týká událostí před i po době vzniku 

amnézie, hovoříme o tzv. globální amnézii. Z vývojového hlediska odlišujeme 

fyziologickou infantilní amnézii, díky které si, z důvodu nezralosti hipokampů, cca do 5 

let věku většinou nejsme schopni vybavit žádné vzpomínky. Z hlediska doby trvání pak 

rozlišujeme amnézii tranzientní (přechodnou) a chronickou (trvalou). Amnézie má řadu 
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příčin a vzniká při poškození rozmanitých částí mozku (Nikolai, Bezdíček 2018; 

Koukolík 2012). 

4.3  Faktory ovlivňující paměť 

Plecerová a Plužejová (2016) uvádí jako základní činitele ovlivňující paměť 

především věk, zdravotní a psychický stav jedince, jeho biologické potřeby, čas,  

který má na tvorbu paměťových stop a spojů, intenzitu daného podnětu, dále také 

vlastnosti osobnosti, především zájem, schopnosti, motivaci a vůli a v nepooslední řadě 

činitel prostředí. Vašířová (2012) uvádí negativní faktory ovlivňující paměťové funkce 

nejen u seniorů. Mezi ně řadí únavu, vyčerpání, špatný spánek a vyšší konzumaci 

alkoholu. Mimo to také zmiňuje, že poruchy paměťových funkcí mohou být zapříčiněny 

také toxickými vlivy. Dále mezi rizikové faktory, které přispívají poruchám paměti, řadí 

dědičné dispozice, ženské pohlaví, vysoké hladiny cholesterolu, vysoký krevní tlak, 

zhoršený stav dýchacích funkcí, obezitu (BMI nad 30), kouření, diabetes mellitus, také 

vliv osamělosti a deprese.  

Z výše uvedených informací vyplývá, že je určitý kognitivní úpadek fyziologickým 

projevem stárnutí. Zároveň je ale z rizikových faktorů patrné, že jisté faktory lze 

ovlivnit. Kromě snahy eliminovat faktory zvyšující riziko poruch paměti a kognitivních 

funkcí lze tyto funkce stále dobře rozvíjet a trénovat i ve vyšším věku (Machová, 

Holmerová et al., 2019). Mezi obecná doporučení, které vedou ke snížení rizika 

kognitivních poruch můžeme dle Vašířové (2012) zařadit dostatek spánku, pravidelné 

pohybové aktivity, zdravý jídelníček, účinnou léčbu vysokého krevního tlaku  

a vysokého cholesterolu, vyvarování se kouření, využívání relaxačních technik, zároveň 

lze doporučit psaní lístečků s nutnými úkoly (ulehčení krátkodobé paměti) a vybavování 

si vzpomínek, které nás vedou k procvičování dlouhodobých paměťových funkcí.  

Jako cílený způsob procvičování celého mozku považujeme jeho stimulaci, kterou 

poskytují prožitky. Mozek potřebuje prožívat pro něj něco nezvyklého. Právě 

prostřednictvím nových a nezvyklých prožitků si mozek vytváří a rozšiřuje nervové 

cestičky a tím zvyšuje svou kapacitu (Holczerová, Dvořáčková 2012) . 

Posilování paměti lze realizovat několika různými způsoby, a to jak v běžném 

každodenním kontaktu, tak prostřednictvím řízených aktivit. V rámci péče o vlastní 

osobu jsou uživatelé stimulováni k zapamatování si konkrétních úkonů (ranní hygiena, 

příprava kávy atd.). Paměť lze ale trénovat také prostřednictvím dobře zvolených her. 
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Ideální formou jsou tzv. ,,Kimovy hry“, kdy je uživateli předloženo určité množství 

předmětů, po určitý čas, kdy jeho cílem je si jich co nejvíce zapamatovat a po zakrytí 

předmětů následně zopakovat (Holczerová, Dovořáčková, 2013). 

4.3.1  Vliv pohybové aktivity na paměť  

Jak bylo uvedeno již v kapitole 3.2.1, existuje mnoho výzkumů, které potvrzují 

pozitivní vztah mezi pohybovou aktivitou a kvalitou kognitivních funkcí nejen  

u seniorů. Kognitivní funkce však zahrnují mnoho složek, včetně paměti, jazyka, 

výkonných funkcí (jako je schopnost plánování, schopnost soustředit se na určité úkony, 

provádění více úkolů souběžně atd.), schopnosti vlastního úsudku, pozornosti  

či vnímání (Studenski et al. 2006). Proto bude tato kapitola zaměřena především  

na prezentaci vybraných výzkumů týkajících konkrétního vztahu pohybové aktivity  

a paměťových funkcí. Například Flöel et al. (2010) ve své studii uvádí, že pravidelná 

pohybová aktivita souvisí se zlepšením paměťových funkcí, také s nárůstem objemu 

šedé hmoty mozkové především v prefrontálních  oblastech a se zvýšením hladiny 

neurotrofinů. Z výsledků studie vyplívá, že i nízké hladiny pravidelné pohybové aktivity 

mají u jedinců ve vyšším věku velký význam na objem, strukturu a funkci mozkové 

tkáně. 

Další studie vesměs poskytují rovněž pozitivní výsledky vlivu PA na paměť, 

nicméně se liší ve využitém typu pohybové aktivity a jsou zaměřeny na ovlivňování 

různých typů paměťových funkcí. Nagamatsu et al. (2013) provedla randomizovanou 

kontrolovanou studii, která zkoumala zvlášť vliv odporových cvičení a aerobní 

pohybové aktivity na verbální a prostorovou paměť u skupiny 86 žen ve věku 70-80 let. 

Všechny účastnice cvičili dvakrát týdně po dobu 6 měsíců. Výsledky studie naznačují, 

že skupina respondentek provádějících aerobní pohybovou aktivitu, vykazovala 

podstatné zlepšení verbální paměti po šesti měsících. Kromě toho obě experimentální 

skupiny vykázaly zlepšený výkon prostorové paměti v porovnání s kontrolní skupinou, 

kdy se od respondentek požadovalo zapamatování si prostorového umístění tří položek.  

Da Silva Santos et al. (2019) svůj výzkum zaměřila na porovnání vlivu aerobních aktivit 

(především pěší aktivity) a neuromotorických cvičení (rozvoj svalové síly, flexibility, 

rovnováhy a mobility) na paměť u starší populace. Studie probíhala 12 týdnů.  

Při analýze testů paměti nebyly pozorovány žádné významné rozdíly mezi skupinami. 

Výrazné zlepšení bylo zjištěno po intervenčním období u obou skupin v porovnání 
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s kontrolní skupinou v oblasti dlouhodobé a pracovní paměti. Coles et. Tomporowski 

(2008) ve své studii vyhodnotili účinky krátkodobé pohybové aktivity aerobního 

charakteru na výkonové funkce, krátkodobou a dlouhodobou paměť. Výsledky studie 

naznačují, že krátkodobé expozice pohybové aktivity neovlivňují procesy výkonových 

funkcí zapojených do rekonfigurace informací v pracovní paměti, nicméně cvičení 

změnilo specifické aspekty zpožděné dlouhodobé paměti. V závěru studie je uvedeno, 

že vzrušení vyvolané pohybovou aktivitou může usnadnit konsolidaci informací  

do dlouhodobé paměti.  

Z výše uvedených příkladů studií a výzkumů je patrné, že při zjišťování vlivu 

pohybových aktivit na paměťové funkce nejen u seniorů, je nutno brát zřetel na 

charakter pohybových aktivit a vzhledem k posuzování jejich vlivu se zaměřit na určité 

paměťové funkce či typy paměti.  
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5.  CÍL PRÁCE, HYPOTÉZY A ÚKOLY 

5.1  Cíl práce 

Cílem práce bylo zjistit a porovnat vliv sportovních aktivit a aktivit spojených 

s vyšším energetickým výdejem (jako jsou namáhavější domácí práce a práce na 

zahradě) na kvalitu paměťových funkcí u osob starších 60 let. Zároveň bylo cílem 

zjistit, zda paměťové funkce ovlivňuje stupeň dosaženého vzdělání respondentů.  

5.2  Hypotézy 

Hypotéza č. 1 Výsledky v testu paměti se budou statisticky významně lišit 

v závislosti na četnosti vykonávání pohybových aktivit. 

 

Hypotéza č. 2 Výsledky v testu paměti se budou statisticky významně lišit 

v závislosti na stupni vzdělání 

 

5.3  Úkoly  

 V teoretické části rešerše literatury 

 Zpracování získaných dat z mezinárodního projektu SHARE 

 Statistická analýza 

 Formulace závěrů a doporučení na základě dosažených výsledků 
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6.  METODY 

6.1  Design studie 

Tato práce má charakter průřezové studie, která analyzuje data ze šesté vlny projektu 

Survey of health, ageing and retirement in Europe (SHARE). Data pro šestou vlnu 

projektu byla získávána v letech 2014-2015. Průzkum zdraví, stárnutí a odchodu do 

důchodu v Evropě (SHARE) je nadnárodní společensko-vědní projekt, zabývající se 

životem osob starší padesáti let napříč celou Evropou. Jedná se o jedinečnou panelovou 

databázi mikroúdajů o zdravotním stavu, sociálně-ekonomickém postavení a sociálních 

a rodinných sítích přibližně 140 000 jednotlivců, pokrývající většinu Evropské unie, 

Izraele a Švýcarska. Data projektu SHARE jsou zásadním přínosem pro pochopení 

procesu stárnutí evropské populace. Tento multidisciplinární výzkum byl prováděn na 

více než 450 000 respondentů z celkem 29 států. Data byla od respondentů získávána 

pomocí dotazníků vytvořených sociálními a lékařskými specialisty. Výsledkem je 

unikátní soubor dat poskytující informace o stavu, historii a vývoji české a evropské 

společnosti. Přístup k údajům je volný a bezplatný. (SHARE 2010; Börsch-Supan 

2019.) 

6.2  Výzkumný soubor 

Do analýzy byly zahrnuty údaje od účastníků šesté vlny projektu SHARE, tedy 

respondentů z 18 evropských států. Byli zahrnuti pouze účastníci starší šedesáti let. Pro 

vyloučení účastníků s poruchami paměti byla využita odpověď na otázku: ,,Řekl Vám 

už někdy lékař, že jste trpěla/trpíte v současné době některou z chorob na této kartě? 

(Alzheimerova choroba, demence, organická duševní porucha, senilita nebo jiná vážná 

porucha paměti)“. Účastníci s pozitivní odpovědí na tuto otázku nebyli do analýzy 

zahrnuti. Účastníci byli ve studii dále rozděleni dle pohlaví na muže a ženy.  

6.3  Stupeň vzdělání 

Jako jeden z faktorů analýzy byla zahrnuta úroveň dosaženého vzdělání respondentů. 

Pro kategorizaci této úrovně byla použita mezinárodní standardní klasifikace vzdělání 

(ISCED- 97) v SHARE. International Standard Classification of Education (ISCED) je 

klasifikace, která byla vypracována a vydána UNESCO. Tato klasifikace slouží jako 
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mezinárodně platný standard pro charakteristické pojmenování stupňů školního 

vzdělávání tak, aby mohly být shodným způsobem srovnány mezi jednotlivými státy 

(každý stát má jiný systém vzdělávání a pojmenování). První verze standardu ISCED 

byla vypracovaná v roce 1976 (ISCED 2016). 

Klasifikace ISCED 97 má 7 základních úrovní, označené kódy 0 až 6: 0 Preprimární 

vzdělávání (MŠ, jesle atd.), 1 Primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ), 2 Nižší sekundární 

vzdělávání (2. stupeň ZŠ), 3 Vyšší sekundární vzdělávání (SŠ), 4 Postsekundární 

neterciární vzdělání (VOŠ), 5 Terciární vzdělání – první stupeň VŠ, 6 Terciární 

vzdělání – druhý stupeň VŠ (Metodika ISCED-97 2014). Pro účely této studie bylo výše 

zmíněných 7 úrovní rozděleno pouze do tří, kdy úroveň 0-2 spadají do kategorie 

základní vzdělání, úroveň 3 a 4 byla označena jako středoškolské vzdělání a úrovně 5  

a 6 jako vysokoškolské vzdělání. 

6.4  Paměť 

V rámci studie byly analyzovány výsledky testování paměti, které probíhalo pomocí 

standardní verze dvou testů zapamatování si deseti slov. V rámci testování byl 

respondentům přečten seznam deseti slov, cílem účastníků bylo si jich zapamatovat co 

nejvíce a po vyžádání je v libovolném pořadí zopakovat. Účastníci byli testováni 

okamžitě a přibližně po deseti minutách. Jednalo se tak o dva testy paměti s okamžitým 

a odloženým vyvoláním.  

Konkrétní zadání v rámci testování znělo: ,,Nyní Vám přečtu seznam deseti slov. 

Seznam jsme záměrně sestavili tak dlouhý, že pro většinu lidí bude složité zapamatovat 

si všechna slova. Poslouchejte prosím pozorně, protože seznam nebudu moci zopakovat. 

Po jeho přečtení Vás požádám, abyste nahlas řekl/a co možná nejvíce slov, která jste si 

zapamatoval/a, a to v jakémkoliv pořadí. Rozuměl/a jste zadání?“. Následně po 

vyjmenování zapamatovaných slov byly respondentům položeny další otázky, které 

byly součástí dotazníku, ty se týkaly jiného tématu. Přibližně po deseti minutách byla 

respondentům opět položena otázka, ve které bylo cílem zjistit, kolik slov si respondenti 

pamatují z předchozího seznamu. Otázka byla položena takto: ,,Před chvílí jsem Vám 

četl/a seznam slov a Vy jste pak vyjmenoval/a ta, která jste si zapamatoval/a. Prosím 

vyjmenujte mi všechna slova, na která si dokážete vzpomenout ještě teď?“ 
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6.5  Pohybová aktivita 

Pro získání údajů o pohybové aktivitě respondentů byly v rámci šetření využity tyto 

otázky: 1. ,,Rádi bychom se zeptali na tělesné aktivity ve vašem běžném denním životě. 

Jak často vykonáváte namáhavou tělesnou činnost (sportovní aktivity)?,  2. ,,Jak často 

vykonáváte namáhavou činnost jako je práce na zahradě, mytí auta, nakupování  

nebo jako je procházka?“. Jako odpověď mohli respondenti u obou otázek vybírat  

ze stejných možností: 1) Více než jednou týdně, 2. Jednou týdně, 3. Jednou až třikrát  

za měsíc, 4. V podstatě nikdy. 

6.6  Statistická analýza 

V rámci analýzy dat byly vypočítány průměry a směrodatné odchylky  

pro kontinuální proměnné a pro kategorické proměnné byly vypočítány procenta.  

Pro testování hypotéz byly použity neparametrické statistické metody. V případě více 

než tří kategorií byl použit Kruskal-Wallisův test s následnou post-hoc analýzou.  

Pro post-hoc analýzu byl použit Mann-Whitneyho U test s Bonferoniho korekcí  

při které je standardní hladina významnosti α dělena počtem porovnávání. Pro lepší 

orientaci byly rovněž vytvořeny krabicové grafy. Analýza byla provedena pro celý 

soubor a rovněž pro jednotlivá pohlaví. Pro výpočty a tvorbu grafů byl využit statistický 

program IBM SPSS Statistics 24. 
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7.  VÝSLEDKY 

Do studie bylo zařazeno celkem 47 169 respondentů, kteří byli účastníky šesté vlny 

projektu SHARE. Z celkového počtu bylo 21 135 mužů a 26 034 žen. Respondenti byli 

ve věku 60 let a více. Průměrný věk všech účastníků byl 71,2. V rámci analýzy dat bylo 

zjišťováno procentuální zastoupení respondentů vykonávajících sportovní aktivity  

a aktivity spojené se zvýšeným energetickým výdejem. Mezi aktivity zahrnující zvýšené 

nároky na energetický výdej byly zahrnuty různé domácí práce, práce na zahradě  

či nakupování. Zároveň byl od probandů zjišťován stupeň jejich dosaženého vzdělání. 

Z důvodu, že se jednalo o dotazníkové šetření, nelze vyloučit mírné zkreslení výsledků, 

neboť byly zpracovávány subjektivní odpovědi respondentů týkající se provozovaných 

pohybových či sportovních aktivit. 

Tabulka 1: Základní přehled – sportovní aktivity, pohybové aktivity, vzdělání, testy paměti 

  Všichni Ženy Muži 

  N = 47 169 n = 26 034 n = 21 135 

Věk (roky) 71,2 (8,0) 71,4 (8,1) 71,1 (7,8) 

Sportovní aktivity 

   Více než jednou týdně 29,9 26,3 34,2 

Jednou týdně 14,1 14,0 14,3 

Jednou až třikrát za měsíc 9,9 9,5 10,4 

V podstatě nikdy 46,1 50,2 41,1 

Aktivity vyžadující zvýšený výdej energie 

  Více než jednou týdně 67,9 66,4 69,8 

Jednou týdně 13,6 13,5 13,6 

Jednou až třikrát za měsíc 5,8 5,8 5,8 

V podstatě nikdy 12,8 14,3 10,8 

Vzdělání 

   Základní 43,7 47,3 39,4 

Středoškolské 35,3 34,5 36,6 

Vysokoškolské 20,8 18,2 24,0 

Testy paměti 

   Okamžité opakování 5,1 (1,8) 5,2 (1,8) 5,0 (1,7) 

Odložené opakování 3,7 (2,2) 3,8 (2,2) 3,6 (2,0) 
Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (Směrodatná odchylka) u kontinuálních proměnných a 

procenta u kategorických proměnných 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny celkové výsledky jednotlivých aspektů výzkumu. Je zde 

uvedeno, jak často respondenti provozují sportovní aktivity nebo aktivity vyžadující 

zvýšený energetický výdej. V obou případech jsou probandi rozděleni dle odpovědi  

do čtyř skupin. Buď uvádí, že provozují pohybovou či sportovní činnost více než 
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jedenkrát týdně, právě jednou týdně, jednou až třikrát za měsíc, nebo pohybovou  

či sportovní aktivitu neprovádí v podstatě vůbec. Z tabulky je patrné, že sportovní 

aktivity provozují více muži. Z celkového počtu jich uvedlo 58,9%, že provozují 

sportovní aktivity alespoň jednou až třikrát za měsíc, zbývající procento mužů uvedlo, 

že sportovní aktivitu neprovádí v podstatě nikdy. Oproti tomu ženy uvedly, že jich 

sportovní aktivity provozuje v jakékoli míře jen 49,8%, což je téměř o deset procent 

méně než mužů. Výrazně se také liší počet mužů a žen vykonávajících sportovní 

aktivity intenzivněji a to více než jedenkrát týdně, u mužů se jedná o 34,2% zatímco  

u žen pouze 26,3%.  

Pokud budeme hovořit o pohybových aktivitách spojených se zvýšenými 

energetickými nároky (jako jsou domácí práce, práce na zahradě či nakupování), jsou 

rozdíly mezi muži a ženami již méně výrazně. Z celkového počtu probandů bylo 

uvedeno, že tyto aktivity provádí alespoň párkrát za měsíc 87,2 procent. O něco více 

mužů než žen uvedlo, že tyto aktivity provádí více než jednou týdně. Tento fakt 

můžeme hodnotit pozitivně vzhledem k tomu, že oproti sportovním aktivitám tyto 

aktivity neprovádí téměř nikdy mnohem menší procento jedinců konkrétně 12,8 

z celkového počtu.  

Mezi další kritérium této studie patří stupeň dosaženého vzdělání, který byl  

dle klasifikace ISCED rozdělen do tří stupňů. První možnou odpovědí bylo dosažení 

základního vzdělání, druhá odpověď zahrnovala středoškolské vzdělání včetně 

absolvování vyššího odborného vzdělání (VOŠ) a poslední možnost byla dosažení 

vysokoškolského vzdělání, jehož kritériem bylo absolvování vysoké školy bez ohledu 

na získaný titul. Zde je patrné vyšší procento mužů se středoškolským a zejména 

vysokoškolským vzděláním oproti ženám. Tento fakt lze však celkem snadno 

odůvodnit, jelikož se v této studii zabýváme probandy ve věku 60 let a více, jedná  

se o jedince narozené v roce 1955 a starší. V této době nebylo zvykem, aby ženy 

pokračovaly ve studiu na vysoké často ani střední škole. Většina žen zahajovala rodinný 

život v mladém věku a prostor na vzdělávání tak nebyl příliš velký. Jednalo se také  

o období, kdy bylo vzdělání ovlivněno politickými režimy, které umožňovaly 

vysokoškolské vzdělání jen vybraným jedincům.  

Výsledky testů paměti, které zahrnovaly zapamatování si deseti slov s okamžitým  

a odloženým opakováním jsou základním aspektem této studie. U obou testů výsledky 

naznačují nepatrně lepší výsledky u žen. V prvním z testů bylo probandům přečteno 
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deset slov a jejich cílem bylo, jich co nejvíce zopakovat bezprostředně po jejich 

vyslechnutí. Průměrně byli probandi schopni zopakovat 5 slov. Mezi prvním a druhým 

testem uplynulo v průběhu testování cca 10 minut, během kterých respondenti 

odpovídali na otázky týkající se jiného tématu. Po zodpovězení těchto otázek, byli 

vyzváni, aby si zkusili vzpomenout na co nejvíce slov z prvního testu (tj. slova nebyli 

respondentům opětovně přečteny).  Také výsledky tohoto testu prokázaly jen nepatrný 

rozdíl mezi skupinou žen a mužů ve prospěch žen. Obě skupiny si v průměru 

zapamatovali 3 – 4 slova.  

Následující text je věnován popisu tabulky 2 a grafům 3 a 4, které shrnují výsledky 

vztahu dosaženého vzdělání probandů na výsledky testů paměti s okamžitým  

a odloženým vyvoláním.  Tento vztah následně ovlivňuje zkoumaný vliv pohybové 

aktivity na kvalitu paměťových funkcí u seniorů. 

Tabulka 2: Vztah dosaženého stupně vzdělání a výsledků testů paměti 

   
Okamžité 

opakování 

Odložené 

opakování 

Vzdělání 

  Základní 4,5 (1,7) 3,0 (2,0) 

Středoškolské 5,5 (1,6) 4,1 (2,1) 

Vysokoškolské 5,9 (1,6) 4,7 (2,1) 

p hodnota <0,001
a,b,c

 <0,001
a,b,c

 
Poznámka: hodnoty jsou uvedeny průměr (SD); rozdíly byly testovány pomocí Kruskal-

Wallisova Testu, pro post-hoc analýzu byl použit Mann-Whitney U test s Bonferoniho 

korekcí α=0,05/3 = 0,017 po korekci p<0,017. 

azákladní x středoškolské 

bzákladní x vysokoškolské 

cstředoškolské x vysokoškolské 

 

Tabulka 2 ukazuje průměrný počet slov, který si probandi zapamatovali při testu 

paměti s okamžitým i odloženým opakováním vzhledem k jejich vzdělání. Jak je 

z tabulky patrné, vliv dosaženého vzdělání hraje v obou testech výraznou roli. Rozdíly 

jsou v tomto případě více než znatelné a ve všech aspektech statisticky významné.  

Dle výsledků uvedených v tabulce můžeme říci, že čím vyšší je stupeň dosaženého 

vzdělání, tím lepší jsou výsledky testů paměti seniorů a to jak s okamžitým tak  

i opožděným vyvoláváním. Při testech s okamžitým vybavením se výsledky mezi 

jedinci se základním a vysokoškolským vzděláním liší v průměru o 1,4 slova  

ve prospěch vzdělanějších probandů. U testu s odloženým vyvoláním je tento rozdíl 

ještě o něco znatelnější a to 1,7 slova. Detailněji se tomuto vztahu věnují grafy 3 a 4. 
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Graf 3: Test paměti - okamžité opakování ve vztahu ke stupni vzdělání 

Graf 3: udává průměrnou hodnotu a medián výsledků testu paměti s okamžitým 

vyvoláním vzhledem k dosaženému stupni vzdělání u mužů a žen dohromady. Z grafu 

je patrný výrazný rozdíl výsledků testu jedinců s dosaženým základním  

a středoškolským vzděláním, kdy se liší hodnota mediánu o dvě slova. Oproti tomu  

se medián nijak neliší u dosaženého středoškolského a vysokoškolského vzdělání, 

nicméně v průměru mají o něco lepší výsledky vysokoškolsky vzdělaní jedinci. Ti si  

v průměru zapamatují téměř 6 slov z 10. Co můžeme považovat za zajímavé je, že se 

mezi vysokoškolsky vzdělanými probandy našlo 6 jedinců, kteří nebyli schopni při 

testování zopakovat více jak dvě slova. V tomto případě se může jednat o určitou chybu 

při testování nebo naznačovat jistý kognitivní nedostatek, který u jedinců nebyl doposud 

diagnostikován.  
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Graf 4: Test paměti - odložené opakování ve vztahu ke stupni vzdělání 

 Graf 4 prezentuje výsledky testů paměti s odloženým vyvoláním ve vztahu ke stupni 

vzdělání. Zde se medián liší u všech typů dosaženého vzdělání. Kdy je opět patrné,  

že nejlepších výsledků dosahovali jedinci vysokoškolsky vzdělaní. Medián výsledků je 

u této skupiny 5 slov. Oproti tomu jedinci se základním vzděláním dosáhli hodnoty 

mediánu 3. Opět je nutné si v grafu povšimnout 14 probandů, kteří si byli schopni 

vzpomenout na všech deset či devět z deseti slov. Překvapivé je, že jsou tito probandi  

ze skupiny se základním a středním vzděláním, nejedná se tak o jedince 

s vysokoškolským vzděláním. Zároveň je zajímavé, že tito jedinci dosáhli lepších 

výsledků v testu s odloženým vyvoláním než v případě okamžitého vybavení,  

což naznačuje porovnání 3. a 4. grafu. 

Postupně se dostáváme ke vztahu pohybových aktivit a paměťových funkcí  

u seniorů, což bylo hlavním cílem této analýzy. V následujícím textu budou popsány 

tabulky 3 – 6 a grafy 5 – 28, ve kterých jsou uvedeny výsledky jednotlivých vztahů 

mezi sportovní aktivitou a aktivitou spojenou s vyšším výdejem energie a výsledky 

testů paměti s okamžitým a odloženým vyvoláním. Tyto vztahy jsou vyhodnoceny 

zvlášť pro jednotlivé typy pohybových/sportovních aktivit, zvlášť pro muže a ženy  

a zároveň je u těchto skupin zohledněn stupeň dosaženého vzdělání. To by mělo zajistit 
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vyšší směrodatnost výsledků. První se budeme věnovat výsledkům vlivu pohybových 

aktivit s vyššími energetickými nároky, jako jsou práce spojené s péčí o dům či zahradu 

a posléze vlivu sportovních aktivit na paměť u seniorů 

Tabulka 3: Vztah pohybových aktivit a paměti u seniorek 

Vzdělání 
Okamžité 

opakování 

Odložené 

opakování 

Základní (n = 12 305) 

Více než jednou týdně 4,8 (1,7) 3,3 (2,0) 

Jednou týdně 4,5 (1,7) 3,0 (2,0) 

Jednou až třikrát za měsíc 4,3 (1,7) 2,8 (2,0) 

V podstatě nikdy 3,7 (1,8) 2,2 (1,9) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d,e,f

 <0,001
a,b,c,d,e,f

 

Středoškolské (n = 8 991) 

Více než jednou týdně 5,8 (1,5) 4,5 (2,0) 

Jednou týdně 5,5 (1,6) 4,1 (2,1) 

Jednou až třikrát za měsíc 5,3 (1,8) 3,9 (2,3) 

V podstatě nikdy 4,8 (1,8) 3,3 (2,1) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d

 <0,001
a,b,c,d

 

Vysokoškolské (n = 4 738) 

Více než jednou týdně 6,3 (1,6) 5,2 (2,0) 

Jednou týdně 6,0 (1,6) 4,9 (2,1) 

Jednou až třikrát za měsíc 5,9 (1,7) 4,5 (2,3) 

V podstatě nikdy 5,2 (2,0) 3,8 (2,4) 

p hodnota <0,001
a,b,d,e

 <0,001
a,b,d,e

 

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny průměr (SD); rozdíly byly testovány pomocí Kruskal-

Wallisova Testu, pro post-hoc analýzu byl použit Mann-Whitney U test s Bonferoniho 

korekcí α=0,05/6 = 0,008 po korekci p<0,008. 
a
v podstatě nikdy x více než jednou týdně 

b
v podstatě nikdy x jenou týdně 

c
v podstatě nikdy x jednou až třikrát za měsíc 

d
jednou až třikrát za měsíc x více než jednou týdně 

e
jednou až třikrát za měsíc x jednou týdně 

f
jednou týdně x více než jednou týdně 

V tabulce 3 jsou znázorněny výsledky testování paměti s okamžitým a odloženým 

vyvoláním u žen vzhledem k jimi uvedené frekvenci vykonávání pohybových aktivit 

s vyššími energetickými nároky a s ohledem na dosažený stupeň vzdělání. Ženy jsou 

zde dle vzdělání rozděleny do tří skupin. Každá ze tří skupin je dále rozdělena na  

4 podskupiny dle uvedené frekvence vykonávání pohybových aktivit spojených s péčí  

o dům či zahradu, nakupováním, apod. Pro každou z výše zmíněných skupin jsou pak 

v tabulce uvedeny průměrné výsledky počtu slov, zodpovězených při testech paměti. 

Dále je v tabulce uvedeno, zda jsou rozdíly mezi jednotlivými skupinami statisticky 
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významné či nikoli.  Z výše uvedené tabulky vyplívá, že se výsledky obou testů paměti 

zlepšují s rostoucí frekvencí pohybových aktivit u všech skupin.  

Na grafu 5 jsou znázorněny výsledky testů paměti s okamžitým vyvoláním  

u seniorek, které dosáhly základního vzdělání. Z celkového počtu respondentů zaujímá 

tato skupina početně největší část.  

 

Graf 5: Test paměti - okamžité opakování ve vztahu PA u žen se základním vzděláním 

Z uvedeného grafu 5 je patrné, že i aktivity spojené s péčí o dům či zahradu mohou 

mít vliv na paměťové funkce u seniorek. Hodnota mediánu se zde liší hlavně  

u nejaktivnější skupiny seniorek, která uvedla, že energeticky náročnější aktivity 

provádí více než jednou týdně. Průměrně si tato skupina v testu s okamžitým vyvoláním 

zapamatovala 4,8 slov. Ačkoli se u ostatních skupin hodnota mediánu výrazně neliší, 

pokud hovoříme o průměru, mají výsledky testů paměti klesající charakter společně 

s klesající frekvencí energeticky náročnější pohybové aktivity. Nejnižšího průměru 

dosáhli seniorky, které v dotazníku uvedly, že se pohybovým aktivitám nevěnují téměř 

nikdy. V průměru si zapamatovaly 3,7 slova. I na tomto grafu můžeme pozorovat pár 

výjimek, které v testu vykázaly nadprůměrné výsledky, kdy si zapamatovaly 9 nebo 

dokonce všech 10 slov. Ve skupině s nejvyšším fyzickým vytížením se zároveň 
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vyskytly také čtyři výsledky, kdy si seniorky nebyly schopné vzpomenout ani na jedno 

z vyjmenovaných slov.  

 

Graf 6: Test paměti - okamžité opakování ve vztahu PA u žen se SŠ vzděláním 

Na grafu 6 jsou znázorněny výsledky testů paměti s okamžitým vyvoláním u skupiny 

žen se středoškolským a vyšším odborným vzděláním (VOŠ), která čítá 8 991 

respondentů. Z grafu je patrné zlepšení výsledků oproti skupině se základním 

vzděláním. Zároveň je zřejmý rozdíl mezi výsledky seniorek s pravidelnou pohybovou 

aktivitou a skupinou, která vykonává pohybové aktivity spíše nárazově. Tento fakt opět 

svědčí pro pozitivní přínos pohybových aktivit.  
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Graf 7: Test paměti - okamžité opakování ve vztahu PA u žen s VŠ vzděláním 

Na grafu 7 jsou znázorněny výsledky testu paměti s okamžitým vyvoláním u žen 

s vysokoškolským vzděláním ve vztahu k frekvenci vykonávání pohybových aktivit 

(PA). Jedná se o nejméně početnou skupinu, kterou tvoří 4738 probandů. U všech 

podskupin dle uvedené intenzity cvičení je patrné zlepšení oproti předchozím dvěma 

skupinám (viz grafy 5 a 6). Jsou zde také méně patrné rozdíly mezi jednotlivými 

podskupinami týkající se frekvence pohybových aktivit. Výrazně se odlišují pouze 

výsledky skupiny s nejnižší frekvencí pohybové aktivity (v podstatě nikdy), která si dle 

výsledků průměrně zapamatovala 5,2 slova. V porovnání s aktivnějšími seniorkami  

je to o 0,7 až 1,1 slova v průměru méně.  

 Z grafů 5 až 7 tak můžeme zhodnotit, že je patrný pozitivní vztah mezi vyšší 

frekvencí vykonávání pohybových aktivit s vyšší energetickou náročností a výsledky 

testů paměti s okamžitým vyvoláním u seniorek. Výrazný vliv na tyto výsledky má také 

hodnota dosaženého vzdělání, kdy nejvíce aktivní seniorky se základním vzděláním 

dosáhly stejných výsledků jako seniorky s vysokoškolským vzděláním,  

které pohybovou aktivitu nevykonávají téměř vůbec (viz tabulka 2). 
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Grafy 8 až 10 ukazují výsledky žen v testu paměti s odloženým vyvoláním vzhledem 

k frekvenci pohybových aktivit a s přihlédnutím k jejich dosaženému vzdělání.  

 

Graf 8: Test paměti - odložené opakování ve vztahu PA u žen se základním vzděláním 

Graf 8 ukazuje výsledky nejpočetnější skupiny tedy skupiny seniorek se základním 

vzděláním. Jak je z grafu patrné, výsledky jsou o poznání horší než u testů paměti 

s okamžitým vyvoláním, což je zcela pochopitelné. Co může být překvapující je,  

že se zde objevují výraznější odchylky několika žen, které si byli schopny s časovým 

odstupem vybavit všech deset nebo devět slov. To můžeme pokládat za výrazný 

nadprůměr. Pokud si budeme všímat celkového spektra a rozdílů mezi jednotlivými 

skupinami dle frekvence PA, jsou průměrné hodnoty nejlepší u nejaktivnější skupiny 

vykonávající pohybové aktivity více jak jedenkrát týdně. Ženy si v této skupině 

průměrně zapamatovaly 3,3 slova. V porovnání s nejméně aktivní skupinou je to o 1,1 

slova v průměru více. Statisticky významné jsou zde rozdíly mezi všemi skupinami.  
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Graf 9: Test paměti - odložené opakování ve vztahu PA u žen se SŠ vzděláním 

Graf 9 nám popisuje skupinu seniorek se středním a vyšším odborným vzděláním. 

Výsledky zde opět vykazují zlepšení oproti seniorkám se základním vzděláním. 

Zároveň jsou i zde patrné lepší výsledky žen, které mají více pohybové aktivity. 

V průměru vyjmenovaly 4 a půl slova, oproti tomu skupina provádějící PA jen párkrát 

do měsíce si vybavila v průměru 3,9 slov. Nejnižší hodnoty vykázala skupina seniorek 

téměř inaktivních, jejichž výsledky byly průměrně 3,3 slova. 
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Graf 10: Test paměti - odložené opakování ve vztahu PA u žen s VŠ vzděláním 

Graf 10 popisuje výsledky nejméně početné skupiny žen s VŠ vzděláním. Výsledky 

skupiny seniorek v testech s odloženým vyvoláváním naznačují podobný charakter 

výsledků, jakých docílily skupiny s nižším vzděláním. Oproti nim jsou výsledky této 

skupiny opět o něco lepší nehledě na frekvenci pohybových aktivit. Pokud se zaměříme 

na spojitost mezi PA a výsledky testů, je zde viditelný nejvýraznější rozdíl průměrných 

hodnot mezi nejaktivnější a nejméně aktivní skupinou. Průměr výsledků těchto dvou 

skupin se liší o 1,4 slova ve prospěch aktivnější skupiny. Statisticky nevýznamný je zde 

rozdíl výsledků mezi skupinou téměř bez PA a skupinou, která vykonává PA jen jednou 

až třikrát za měsíc, zároveň také mezi oběma skupinami s nejvyšší frekvencí 

pohybových aktivit. 
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Tabulka 4 uvádí výsledky testů paměti a okamžitým a odloženým vyvoláním u mužů 

vzhledem k frekvenci pohybových aktivit se zvýšenými energetickými nároky a stupni 

dosaženého vzdělání. Celkem bylo testováno 21 135 mužů. Nejpočetnější skupinu  

zde tvoří skupina mužů se základním vzděláním podobně jako u žen. Početní rozdíly 

mezi skupinami však nejsou tak rozdílné. Stejně jako v případě žen, jsou v tabulce 

probandi rozděleni dle stupně vzdělání a dále dle jimi uvedené frekvence vykonávání 

PA se zvýšenými energetickými nároky. Charakter výsledků je podobný jako v případě 

žen, nejen ve smyslu pozitivního vztahu stupně dosaženého vzdělání na výsledky testů 

paměti. Zároveň je zde taktéž patrný pozitivní vliv vyšší frekvence PA a výsledků testů.  

Tabulka 4: Vztah pohybových aktivit a paměti u seniorů 

Vzdělání 
Okamžité 

opakování 

Odložené 

opakování 

Základní (n = 8 323) 

Více než jednou týdně 4,5 (1,6) 3,0 (1,9) 

Jednou týdně 4,4 (1,6) 2,9 (1,9) 

Jednou až třikrát za měsíc 4,3 (1,7) 2,8 (1,8) 

V podstatě nikdy 3,8 (1,8) 2,3 (1,9) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d

 <0,001
a,b,c,d

 

Středoškolské (n = 7 743) 

Více než jednou týdně 5,3 (1,5) 3,9 (1,9) 

Jednou týdně 5,1 (1,6) 3,6 (2,0) 

Jednou až třikrát za měsíc 5,2 (1,7) 3,6 (2,1) 

V podstatě nikdy 4,5 (1,8) 2,9 (2,0) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d,f

 <0,001
a,b,c,d,f

 

Vysokoškolské (n = 5 069) 

Více než jednou týdně 5,9 (1,6) 4,5 (2,0) 

Jednou týdně 5,6 (1,5) 4,3 (2,1) 

Jednou až trikrát za měsíc 5,5 (1,7) 4,2 (2,0) 

V podstatě nikdy 4,9 (1,9) 3,5 (2,0) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d

 <0,001
a,b,c,d,e

 

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny průměr (SD); rozdíly byly testovány pomocí Kruskal-

Wallisova Testu, pro post-hoc analýzu byl použit Mann-Whitney U test s Bonferoniho 

korekcí α=0,05/6 = 0,008 po korekci p<0,008. 
a
v podstatě nikdy x více než jednou týdně 

b
v podstatě nikdy x jenou týdně 

c
v podstatě nikdy x jednou až třikrát za měsíc 

d
jednou až třikrát za měsíc x více než jednou týdně 

e
jednou až třikrát za měsíc x jednou týdně 

f
jednou týdně x více než jednou týdně 
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Co bychom mohli považovat za zajímavé, jsou dosažené hodnoty u mužů a žen,  

kdy z tabulky 3 a 4 vyplývá, že ženy dosahovaly v průměru téměř ve všech kategoriích 

dle vzdělání a zároveň dle frekvence PA o něco lepších výsledků než muži. 

Výsledky jednotlivých skupin mužů vykonávajících pohybové aktivity  

dle dosaženého vzdělání a typu testů jsou znázorněny v grafech 11 – 16.  

 

Graf 11: Test paměti - okamžité opakování ve vztahu PA u mužů se základním vzděláním 

Graf 11 ukazuje výsledky testů paměti s okamžitým vyvoláním u 8 323 mužů  

se základním vzděláním. Jak je z grafu patrné, výsledky jednotlivých skupin dle 

frekvence pohybové aktivity liší jen nepatrně. Nejlepších výsledků dosáhla opět 

nejaktivnější skupina mužů, jejich průměrný výsledek byl 4,5 slov. U žen byl výsledek 

nejaktivnější skupiny 4,8. Rozdíl mezi nejaktivnější skupinou a skupinou téměř bez 

aktivity byl 0,7 slov. U žen byl rozdíl mezi těmito skupinami 1,1 slov. Výsledky 

zbylých skupin se vůči sobě liší jen minimálně, statisticky významné jsou rozdíly mezi 

všemi skupinami vůči nejméně aktivní skupině a výsledky nejaktivnější skupiny  

a skupiny, která provozuje PA jednou až třikrát do měsíce. 
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Graf 12: Test paměti - okamžité opakování ve vztahu PA u mužů se SŠ vzděláním 

Graf 12 prezentuje výsledky skupiny 7 743 mužů se středním nebo vyšším odborným 

vzděláním (VOŠ). Rozdíly mezi jednotlivými skupinami zde nejsou příliš ostré. Nejvíce 

se odlišuje nejméně aktivní skupina mužů, která dosáhla nejhorších výsledků. 

V průměru si muži v této skupině zapamatovali 4,5 slova. Jak je vidět na grafu, zbylé tři 

skupiny mají stejnou hodnotu mediánu výsledků, nicméně průměr udává nejlepší 

výsledek u skupiny, která provádí PA více než jednou týdně. Tito jedinci si v průměru 

zapamatovali 5,3 slov, což je o 0,5 slova méně než ženy stejného vzdělání a se stejnou 

frekvencí PA.  
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Graf 13: Test paměti - okamžité opakování ve vztahu PA u mužů s VŠ vzděláním 

Graf 13 uvádí výsledky skupiny 5 069 mužů s vysokoškolským vzděláním. Z grafu 

je opět patrný výraznější rozdíl jen nejméně aktivní skupiny vůči ostatním skupinám. 

Muži této skupiny si v průměru zapamatovali 4.9 slov. Mezi ostatními skupinami je 

rozdíl nepatrný. Nejlepší výsledky měli opět muži provádějící PA více jak jednou týdně, 

kteří dosáhli v průměru výsledku 5,9. Ženy ve stejné skupině dosáhli na lepší výsledek 

6,3 slova. Statisticky významné rozdíly jsou mezi skupinami s alespoň nějakou PA 

oproti téměř inaktivním seniorům a nejaktivnější skupina v porovnání se skupinou 

provádějící PA jednou až třikrát za měsíc.  
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Postupně se opět dostáváme k druhému testu paměti a to s odloženým vyvoláním  

u mužů. Grafy 14 – 16 jsou opět rozděleny dle dosaženého stupně vzdělání.  

 

Graf 14: Test paměti - odložené opakování ve vztahu PA u mužů se základním vzděláním 

Graf 14 nám naznačuje výsledky testů s odloženým vyvoláním u mužů se základním 

vzděláním. Z grafu je zřejmé, že průměrné hodnoty ani jedné skupiny nepřesáhly 4 

slova. Medián všech skupin kromě nejméně aktivní je dokonce na hodnotě 3,5 slova. 

Což je shodné jako u žen se stejným stupněm vzdělání. Nejhůře si opět vedla skupina, 

která nevykonává pohybovou aktivitu téměř nikdy, ta v průměru správně zodpověděla 

pouze 2,3 slova. Ženy této skupiny měli výsledek o něco horší a to 2,2 slova.  

Mezi ostatními skupinami, které mají PA alespoň jednou za měsíc a více, byly rozdíly 

minimální. Nejvyššího průměru zodpovězených slov, dosáhla skupina s PA více jak 

jednou týdně, průměrná hodnota byla 3 slova. V porovnání se ženami stejné skupiny  

o 0,3 slova méně. 
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Graf 15:  Test paměti - odložené opakování ve vztahu PA u mužů se SŠ vzděláním 

Graf 15 ukazuje výsledky mužů s absolvovanou střední školou a VOŠ. Dle grafu 

nejvyrovnanější výsledky zároveň s nejvyšším průměrem správně zodpovězených slov 

dosáhla nejaktivnější skupina, která měla průměr 3,9. Zde je patrný jeden z největších 

rozdílů mezi muži a ženami, kdy ženy této skupiny dosáhly průměrně 4,5 slova. 

Nejméně aktivní skupina mužů v průměru správně zodpověděla 2,9 slov. Statisticky 

významné jsou rozdíly mezi všemi skupinami kromě skupiny s frekvencí PA jednou 

týdně a jednou až třikrát za měsíc, které dosáhli stejného průměru 3,6 slov.  
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Graf 16:  Test paměti - odložené opakování ve vztahu PA u mužů s VŠ vzděláním 

Poslední skupinu tvoří vysokoškolsky vzdělaní muži, jejichž výsledky v testech 

paměti s opožděným vyvoláním jsou znázorněny v grafu 16. Opět nejlepších výsledků 

dosáhli muži s nejpravidelnější pohybovou aktivitou, kteří správně zodpověděli 

v průměru 4,5 slov. Zde je nutné podotknout, že u žen tohoto výsledku dosáhla skupina 

středoškolsky vzdělaných žen se stejnou frekvencí PA. Nejlepší skupina vysokoškolsky 

vzdělaných žen dosáhla průměrně 5,2 slov. Nejméně aktivní skupina mužů dosáhla 

průměrného výsledku 3,5 slov, u nejméně aktivních žen stejného vzdělání to byla 

hodnota 3,8. 

Výsledky testů paměti s okamžitým a odloženým vyvoláním u mužů i žen, ve vztahu 

k pohybové aktivitě se zvýšenými energetickými nároky, naznačují pozitivní vliv PA  

na kvalitu paměťových funkcí u seniorů. U všech skupin dle stupně dosaženého 

vzdělání dosáhli nejlepších výsledků probandi, vykonávající pohybovou aktivitu 

spojenou s vyšším energetickým výdejem více než jednou týdně. Velmi podobných 

výsledků mezi sebou dosáhly skupiny s frekvencí PA jednou týdně a jednou až třikrát 

za měsíc. Rozdíly těchto skupin, které se lišily jen minimálně, ve většině případů 

nedosahovaly statistického významu. Nejhorších výsledků u obou typů testů a u všech 
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skupin dle dosaženého stupně vzdělání dosahovaly skupiny mužů i žen,  

které v dotazníkovém šetření odpověděli, že pohybové aktivity tohoto charakteru 

neprovádí téměř nikdy. Pokud bychom chtěli porovnávat výsledky mužů a žen, téměř  

u všech testů a zároveň v rámci skupin se stejným stupněm vzdělání dle našeho 

rozdělení hodnocení ISCED, dosahovaly lepších výsledků ženy.  

Výše byly uvedeny výsledky vztahu pohybových aktivit spojených s péčí o dům  

či zahradu a obecně nutných činností spojených se soběstačností seniorů. Dále budou 

uvedeny výsledky pohybových aktivit sportovního charakteru. Mezi tyto aktivity 

můžeme řadit procházky, turistiku, plavání apod.  
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Tabulka 5: Vztah sportovních aktivit a paměti u seniorek 

Vzdělání Okamžité 

opakování 

Odložené 

opakování 

Základní (n = 12 305) 

Více než jednou týdně 5,1 (1,7) 3,7 (2,0) 

Jednou týdně 4,9 (1,6) 3,4 (2,0) 

Jednou až trikrát za měsíc 4,7 (1,6) 3,2 (1,9) 

V podstatě nikdy 4,2 (1,8) 2,7 (2,0) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d,e,f

 <0,001
a,b,c,d,e,f

 

Středoškolské (n = 8 991) 

Více než jednou týdně 5,9 (1,5) 4,7 (2,0) 

Jednou týdně 5,8 (1,6) 4,6 (2,0) 

Jednou až trikrát za měsíc 5,7 (1,5) 4,3 (2,1) 

V podstatě nikdy 5,4 (1,7) 4,0 (2,2) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d

 <0,001
a,b,c,d

 

Vysokoškolské (n = 4 738) 

Více než jednou týdně 6,4 (1,6) 5,4 (2,0) 

Jednou týdně 6,4 (1,5) 5,4 (2,1) 

Jednou až trikrát za měsíc 6,0 (1,5) 4,8 (2,1) 

V podstatě nikdy 5,9 (1,7) 4,6 (2,2) 

p hodnota <0,001
a,b,d,e

 <0,001
a,b,d,e

 

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny průměr (SD); rozdíly byly testovány pomocí Kruskal-

Wallisova Testu, pro post-hoc analýzu byl použit Mann-Whitney U test s Bonferoniho 

korekcí α=0,05/6 = 0,008 po korekci p<0,008. 
a
v podstatě nikdy x více než jednou týdně 

b
v podstatě nikdy x jenou týdně 

c
v podstatě nikdy x jednou až třikrát za měsíc 

d
jednou až třikrát za měsíc x více než jednou týdně 

e
jednou až třikrát za měsíc x jednou týdně 

f
jednou týdně x více než jednou týdně 

 

Tabulka 5 uvádí souhrn výsledků vztahu mezi frekvencí vykonávání sportovních 

aktivit a stupně vzdělání u žen na výsledky testů paměti s okamžitým a následně 

s odloženým vyvoláním. Stejně jako při porovnávání vlivu pohybových aktivit  

se zvýšenými energetickými nároky, i v tomto případě jsou seniorky rozděleny do tří 

skupin dle stupně dosaženého vzdělání a dále dle odpovědí, jak často se věnují fyzicky 

náročnějším pohybovým aktivitám s charakterem sportovních aktivit. Výsledky obou 

testů paměti u jednotlivých skupin dle stupně vzdělání jsou znázorněny zároveň  

na grafech 17 – 22.  Bohužel v této práci nemůžeme vidět obě tabulky (3 a 5), kde jsou 

znázorněny výsledky vlivu pohybových aktivit (PA) a sportovních aktivit (SA) u žen 

vedle sebe. Při jejich porovnání, je patrný výraznější vztah a pozitivní dopad 

sportovních aktivit na paměťové funkce u seniorek v porovnání s PA.   
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Graf 17:  Test paměti - okamžité opakování ve vztahu SA u žen se základním vzděláním 

Graf 17 uvádí výsledky testů paměti s okamžitým vybavením u žen se základním 

vzděláním ve vztahu k frekvenci provádění sportovních aktivit (SA). Z grafu nejsou 

patrné výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami s výjimkou nejméně aktivní 

skupiny, která uvedla, že aktivity sportovního charakteru neprovádí v podstatě nikdy. 

V průměru si tyto ženy zapamatovaly 4,2 slova. Oproti tomu nejlépe dopadly seniorky, 

které uvedly, že se sportovním aktivitám věnují více jak jednou týdně. Ty si v průměru 

zapamatovaly 5,1 slov. Ačkoli to z grafu není zcela patrné, statistického významu 

dosáhly také rozdíly mezi ostatními skupinami. Ženy provádějící SA jednou týdně, 

dosáhly průměrného výsledku 4,9 slova, tedy o 0,2 slova více než ženy s frekvencí SA 

jednou za měsíc. 
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Graf 18: Test paměti - okamžité vyvolání ve vztahu k SA u žen se SŠ vzděláním 

Graf 18 prezentuje výsledky testů paměti s okamžitým vybavením u žen se 

středoškolským vzděláním nebo VOŠ. Jako tomu bylo už při porovnávaná PA  

a výsledků testování paměti, i zde je znatelný vliv nejen pohybové či sportovní aktivity, 

ale také stupeň dosaženého vzdělaní. V tomto případě všechny účastnice studie 

zařazené do této skupiny dosáhly lepších výsledků než skupina se základním vzděláním. 

S ohledem na vliv sportovní aktivity tu lze opět pozorovat posun v kladném vztahu. 

Nejlepších výsledků dosáhly seniorky, které provádí SA nejčastěji, v průměru v testech 

paměti správně vyjmenovaly 5,9 slov. V tomto případě je tato hodnota o celé jedno 

slovo vyšší než u žen stejného vzdělání, které se stejnou frekvencí vykonávaly 

pohybové aktivity s vyššími energetickými nároky. Nejhůře si v tomto porovnání vedly 

nejméně sportující ženy, které dosáhli výsledku 5,4. Rozdíly vlivu provádění SA jednou 

týdně a jednou až třikrát za měsíc nejsou statisticky významné, výsledky těchto skupiny 

byly 5,8 a 5,7. 
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Graf 19: Test paměti - okamžité vyvolání ve vztahu k SA u žen s VŠ vzděláním 

Graf 19 znázorňuje výsledky testů paměti s okamžitým vyvoláním s ohledem na 

frekvenci provádění sportovních aktivit u žen s vysokoškolským vzděláním. Na tomto 

grafu je patrný shodný medián výsledků u věch skupin. Téměř shodných výsledků bez 

statické významnosti jejich porovnání, dosáhla nejméně aktivní skupina a skupina žen 

vykonávající SA jednou až třikrát za měsíc. Tyto skupiny dosáhly průměrného výsledku 

5,9 a 6 slov. Úplně shodného průměrného výsledku s hodnotou 6,4 dosáhly skupiny 

seniorek, vykonávající SA jednou týdně a více než jednou týdně. Z grafu jsou také 

patrné výrazné odchylky výsledků mezi ženami v rámci jedné skupiny, tento fakt je 

patrný nejvíce u skupiny provádějící SA jednou týdně. Ve věch skupinách se také 

objevují ženy, které si při testování nebyly schopny vzpomenout ani na jedno slovo 

nebo naopak vyjmenovaly všech deset slov.  
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Graf 20: Test paměti - odložené vyvolání ve vztahu k SA u žen se základním vzděláním 

Graf 20 ukazuje výsledky testů s odloženým opakováním u žen se základním 

vzděláním. Opět je z grafu patrný logický pokles oproti testování s okamžitým 

vyvoláním. Kdy si nejlepší i nejhorší skupina vzpomněly v průměru o 1,4 - 1,5 slov 

méně.  Zde už jsou rozdíly jednotlivých skupin oproti předchozím grafům zřetelnější. 

Statisticky významný je rozdíl mezi všemi skupinami. Nejlepších výsledků dosáhly 

ženy provozující SA více jak jednou týdně, jejich průměrná dosažená hodnota byla 3,7 

slov. Nejméně aktivní ženy dopadly při porovnání nejhůře s průměrným počtem slov 

2,7.  
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Graf 21: Test paměti - odložené vyvolání ve vztahu k SA u žen se SŠ vzděláním 

Graf 21 ukazuje vztah výsledků testů paměti s odloženým vybavením a prováděním 

sportovních aktivit u žen se středoškolským vzdělání či VOŠ. V tomto grafu jsou 

výraznější individuální odchylky pouze u nejméně aktivní skupiny. Výsledky dvou 

nejvíce aktivních skupin se liší jen malým rozdílem. Kdy nejaktivnější skupina dosahuje 

průměrných výsledků 4,7 slova. O něco méně si vybavily ženy, které provádí sportovní 

aktivitu jednou až třikrát za měsíc, ty si v průměru vybavily 4,3 slova. Nejméně slov si 

v průměru vybavily ženy, které SA neprovádí téměř nikdy. Průměrným výsledem této 

skupiny byla 4 slova. 
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Graf 22: Test paměti - odložené vyvolání ve vztahu k SA u žen se VŠ vzděláním 

Graf 22 doplňuje výsledky vztahu SA a paměťových funkcí s opožděným vyvoláním 

o skupinu žen s vysokoškolským vzděláním. Medián průměrných výsledků se v tomto 

případě u skupin vůbec neliší. Skupina s nejvyšší a druhou nejvyšší frekvencí 

vykonávání SA dosáhla shodného průměrného výsledku 5,4 slov. Jedná se tak o jedno 

z mála porovnání, kde se neukazují výsledky nejaktivnější skupiny jako v průměru 

nejlepší vzhledem ke všem ostatním skupinám. Výraznější rozdíl tvoří porovnání mezi 

výše uvedenými skupinami a skupinou vykonávající SA jednou až třikrát za měsíc, 

která dosáhla průměru 4,8 slov. Nejméně sportující skupina dosáhla na průměrnou 

hodnotu 4,6 slova. 
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Tabulka 6: Vztah sportovních aktivit a paměti u seniorů 

Vzdělání Okamžité 

opakování 

Odložené 

opakování 

Základní (n = 8 323) 

Více než jednou týdně 4,8 (1,6) 3,3 (1,9) 

Jednou týdně 4,7 (1,6) 3,3 (1,9) 

Jednou až trikrát za měsíc 4,6 (1,6) 3,1 (1,9) 

V podstatě nikdy 4,0 (1,7) 2,5 (1,9) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d

 <0,001
a,b,c,d

 

Středoškolské (n = 7 743) 

Více než jednou týdně 5,5 (1,5) 4,1 (1,9) 

Jednou týdně 5,3 (1,5) 3,9 (1,9) 

Jednou až trikrát za měsíc 5,3 (1,6) 3,8 (1,9) 

V podstatě nikdy 4,9 (1,7) 3,3 (2,0) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d,f

 <0,001
a,b,c,d,f

 

Vysokoškolské (n = 5 069) 

Více než jednou týdně 6,0 (1,6) 4,7 (2,0) 

Jednou týdně 5,9 (1,6) 4,6 (2,0) 

Jednou až trikrát za měsíc 5,7 (1,5) 4,3 (2,0) 

V podstatě nikdy 5,4 (1,7) 4,0 (2,1) 

p hodnota <0,001
a,b,c,d

 <0,001
a,b,c,d,e

 

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny průměr (SD); rozdíly byly testovány pomocí 

Kruskal-Wallisova Testu, pro post-hoc analýzu byl použit Mann-Whitney U test s 

Bonferoniho korekcí α=0,05/6 = 0,008 po korekci p<0,008. 
a
v podstatě nikdy x více než jednou týdně 

b
v podstatě nikdy x jenou týdně 

c
v podstatě nikdy x jednou až třikrát za měsíc 

d
jednou až třikrát za měsíc x více než jednou týdně 

e
jednou až třikrát za měsíc x jednou týdně 

f
jednou týdně x více než jednou týdně 

 

V tabulce 6 je uveden souhrn výsledků paměťových testů všech probandů mužského 

pohlaví rozdělených stejně jako u žen do skupin dle dosaženého stupně vzdělání ve 

vztahu k četnosti provádění sportovních aktivit. Jak bylo prezentováno již u výše 

zmíněných výsledků, i v tomto případě je při porovnání tabulek 5 a 6 patrné, že ženy 

v obou paměťových testech dosahujíc lepších výsledků než muži. Zároveň opět platí 

taktéž fakt, že je znatelnější vliv pohybových aktivit sportovního charakteru na 

paměťové funkce v porovnání s vlivem pohybových aktivit spojených se sebeobsluhou, 

péčí o dům atd. Toto tvrzení vyplývá z porovnání tabulek 4 a 6. Podrobněji se výsledků 

vlivu SA na paměťové funkce u seniorů věnují grafy 23 – 28. 
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Graf 23: Test paměti - okamžité vyvolání ve vztahu k SA u mužů se základním vzděláním 

Graf 23 ukazuje výsledky testů paměti s okamžitým vyvoláním ve vztahu k frekvenci 

provádění sportovních aktivit u mužů se základním vzděláním. Graf naznačuje jen 

mírné rozdíly mezi jednotlivými skupinami s výjimkou skupiny mužů, kteří sportovní 

aktivity neprovádí téměř nikdy. Tato skupiny dosáhla průměrného výsledku 4,0 slov. 

Ostatní skupiny tedy muži s větší frekvencí sportovních aktivit dosáhli velmi 

podobných výsledků, jejichž vzájemné porovnání nemá statistický význam. Rozdíl mezi 

těmito skupinami a nejméně aktivní skupinou byl 0,6-0,8 slov ve prospěch aktivnějších 

skupin. Pokud porovnáme tyto výsledky s výsledky žen stejné skupiny, dosahují ženy 

lepších výsledků. Například ženy s největší frekvencí SA dosahovaly v průměru 5,1 

slov, muži se stejnou frekvencí SA a stupněm dosaženého vzdělání v průměru správně 

vyjmenovali 4,8 slov tj. o 0,3 méně.  
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Graf 24: Test paměti - okamžité vyvolání ve vztahu k SA u mužů se SŠ vzděláním 

V grafu 24 jsou znázorněny výsledky testů paměti s okamžitým vybavením 7743 

mužů se středoškolským vzděláním. Z těchto výsledků vyplývají jen malé rozdíly mezi 

skupinami s výjimkou nejaktivnější skupiny, u které je nejvýraznější rozptyl jedinců, 

kteří dosáhli buď výrazně horších či naopak lepších výsledků, než byl průměrný 

výsledek skupiny. Ten měl hodnotu 5,5 slova. Ostatní skupiny dosáhly průměrně velmi 

podobného výsledku. Statisticky bez významu vyšlo porovnání probandů,  

kteří vykonávají SA jednou týdně nebo jednou až třikrát za měsíc. Obě tyto skupiny 

dosáhly shodného průměrného výsledků 5,3 slova. Nejmenší průměrný výsledek měla 

skupina s nejnižší frekvencí SA, která dosáhla průměrné hodnoty 4,9 slova.  
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Graf 25: Test paměti - okamžité vyvolání ve vztahu k SA u mužů s VŠ vzděláním 

Graf 25 uvádí výsledky testů paměti s okamžitým vyvoláním u 6 069 mužů  

ve vztahu k frekvenci jejich SA. Výsledky naznačuji nejhorší výsledek u nejméně 

aktivní skupiny, která zopakovala v průměru 5,4 slov. Skupina provádějící SA nejvíce 

dosáhla průměrných výsledků 6,0 slov.  
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Graf 26: Test paměti - odložené vyvolání ve vztahu k SA u mužů se základním vzděláním 

Graf 26 nám udává výsledky testů paměti s opožděným vyvoláním u mužů se 

základním vzděláním. Z těchto výsledků je opět patrný pozitivní vliv sportovních aktivit 

na paměť u seniorů, kdy probandi provádějící SA více jak jednou týdně správně 

vyslovili v průměru 3,3 slova. Stejného průměrného výsledku dosáhli také jedinci 

provádějící SA jednou týdně. Probandi, kteří SA téměř neprovádějí, dosahovali 

výsledků o 0,8 horších. V průměru vzpomněli na 2,5 slova.  



81 

 

 

Graf 27: Test paměti - odložené vyvolání ve vztahu k SA u mužů se SŠ vzdělání 

Graf 27 popisuje výsledky testů paměti s odloženým vyvoláním u mužů,  

se středoškolských vzděláním ve vztahu k frekvenci provádění SA. Z grafu je názorné, 

že nejnižší hodnoty správných odpovědí při testování dosáhla skupina, která SA 

nevykonává v podstatě nikdy. Průměrně tato skupina dosahovala výsledku 3,3 slova. 

Ostatní skupiny se ve výsledku liší jen nepatrným rozdílem. Co je nutné podotknout,  

že tato skupina není jedinou, ve které je rozdíl mezi prostředními skupinami  

bez statistického významu. 

 



82 

 

 

Graf 28: Test paměti - odložené vyvolání ve vztahu k SA u mužů s VŠ vzděláním 

Graf 28 popisuje výsledky testů paměti s odloženým vyvoláním u mužů s dosaženým 

vysokoškolským vzděláním ve vztahu k frekvenci provádění SA. Na tomto grafu  

je nejvýraznější rozdíl mezi skupinami provozující SA minimálně jednou týdně  

a skupinou provozující SA jednou až třikrát za měsíc nebo téměř nikdy. Nejlepší 

výsledek zaznamenala skupina s nejvyšší frekvencí SA s průměrným výsledkem 4,7. 

Pokud tento výsledek porovnáme se stejnou skupinou žen, dosahují ženy opět lepšího 

výsledku a to 5,4. Bez statistického významu je zde rozdíl mezi nejaktivnější skupinou  

a skupinou provozující SA jednou týdně, která v průměru dosahovala hodnoty 4,0. 
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8.  DISKUZE 

Hlavním cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi pohybovou aktivitou  

a kvalitou paměťových funkcí u seniorů. V průběhu analýzy byla zpracovávána data 

47 169 probandů starších 60 let. Pro účely studie byla porovnávána četnost provádění 

dvou typů pohybových aktivit – pohybové aktivity s vyššími energetickými nároky 

spojené především se sebeobsluhou, péčí o dům či zahradu, označované jako PA 

(pohybové aktivity) a pohybové aktivity sportovního charakteru, kde bylo zahrnuto 

široké spektrum aktivit jako je turistika, nordic walking, plavání a jiné typy sportovního 

odvětví, tyto aktivity jsou označována jako SA (sportovní aktivity). Vliv těchto aktivit 

byl hodnocen samostatně. Výsledky byly porovnávány zvlášť pro kategorii žen a mužů. 

Zároveň byly obě kategorie rozděleny do tří skupin dle stupně dosaženého vzdělání  

a dále dle uvedené frekvence vykonávání pohybových/ sportovních aktivit. Jednotlivé 

výsledky byly mezi sebou porovnány tak aby bylo možné určit, zda jsou statisticky 

významné. Výsledky této studie mohou být mírně zkresleny celkovým počtem 

výzkumného souboru, který byl velmi široký. Zároveň zde nelze zaručit zcela 

směrodatné informace týkající se frekvence vykonávaných aktivit, jelikož se jednalo  

o dotazníkové šetření a uvedené informace tak mohly být ovlivněny subjektivním 

posouzením probandů nebo uvedením nepravdivých informací.  

Světová populace stárne a procento starších lidí neustále roste. V roce 2010 činil 

podíl starších osob nad 65 let přibližně 8% světové populace. Projekce do roku 2050 je 

přibližně 16%, což bude představovat přibližně 1,5 miliardy lidí. Je dobře známo,  

že stárnutí způsobuje postupné změny v organismu, které vedou ke ztrátě 

fyziologických funkcí, celkovému oslabení organismu, nemoci a následné smrti. 

Existují také důkazy, že starší lidé patří mezi největší segment společnosti mající sedavý 

a fyzicky neaktivní životní styl (Paterson, Warburton 2010). Stárnutí je multifaktoriální 

nevratný proces spojený s významným poklesem svalové hmoty, neuromuskulárních, 

ale zároveň také neurokognitivních funkcí. Jednou z nejúčinnějších metod, jak čelit 

změnám svalové hmoty a obecným ztrátám funkce souvisejících s věkem, je dle Cvecki 

(2015) fyzické cvičení. Jak je již dnes obecně prezentováno, a četné výzkumy tento fakt 

potvrzují, je pravidelné provádění pohybových aktivit spojeno s řadou pozitivních vlivů 

na biologický, sociální, ale také psychický stav jedince. Většina výzkumů (Carnethon 

2010, McPhee et al. 2016, Anderson 2000) je věnována vlivu aktivního životního stylu 
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na biologickou stránku osobnosti především na kardiovaskulární, respirační  

či pohybový systém. Do dnešní doby však byly provedeny také četné studie zabývající 

se vlivem pohybových aktivit na kognitivní funkce, jak uvádí například Studenski et al. 

2006, Etnier et al. 2006, Weuve et al., 2004, Lautenschlager 2004, ale také konkrétně 

vlivem pohybových aktivit na kvalitu paměťových funkcí. Například Flöel et al. (2010) 

ve své studii, která zahrnovala 75 zdravých starších jedinců, uvádí, že pravidelná 

pohybová aktivita souvisí se zlepšením paměťových funkcí, zároveň také s nárůstem 

objemu šedé hmoty mozkové především v prefrontálních oblastech a se zvýšením 

hladiny neurotrofinů.  Z výsledků studie vyplívá, že i nízké hladiny pravidelné 

pohybové aktivity mají u jedinců ve vyšším věku velký význam na objem, strukturu  

a funkci mozkové tkáně.  

Šteffl et al. 2019 ve své studii zaměřené na zkoumání různých vlivů na kvalitu 

paměťových funkcí u 23 641 probandů s průměrným věkem 70,2 let uvádí lepší 

výsledky probandů pravidelně provádějících pohybovou aktivitu ve vztahu k výsledkům 

testů paměti s okamžitým i odloženým vyvoláním. Výsledky této a námi předložené 

studie jsou tak ve vzájemné shodě. Mezi další faktory pozitivně působící na výsledky 

testů paměti uvádí například dostatečnou hydrataci jedinců. Negativní vlivy na 

paměťové funkce má naopak dle této studie nadměrné užívání alkoholu nebo kouření. 

Tyto vlivy nebyly v naší studii brány na zřetel, což může hrát určitou roli  

ve směrodatnosti výsledků. Co můžeme v naší studii naopak vyzdvihnout je téměř 

dvojnásobný výzkumný vzorek, u kterého bylo šetření provedeno. Další studii 

věnovanou podobnému tématu provedla ve stejném roce da Silva Santos (2019), která 

svůj výzkum zaměřila na porovnání vlivu aerobního a neuromotorického cvičebního 

programu na kvalitu paměťových funkcí. V tomto případě se jednalo o intervenční 

studii provedenou na 79 probandech obou pohlaví, kteří byli náhodně rozděleni  

do skupiny vykonávající aerobní aktivity a skupiny provádějící neuromotorická cvičení. 

Průměrný věk probandů byl 68,81 ± 7,12 let. Intervenční program obou skupin trval 12 

týdnů a celkem během něho probandi absolvovali 36 cvičebních jednotek. Paměťové 

funkce byly hodnoceny pomocí sady testů využívající seznamy čísel. Ty měly za úkol, 

hodnotit krátkodobou i dlouhodobou paměť.  Výsledky probandů byly hodnoceny  

na základě opakovaných měření. Z konečných výsledků studie vyplývá, že krátkodobé 

(3 měsíce) aerobní i neuromotorické programy vedly ke zvýšení výkonu krátkodobé  

i dlouhodobé paměti. Coles et. Tomporowski (2008) ve svém výzkumu ještě zkrátili 
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dobu expozice pohybové aktivity při zkoumání vlivu na paměťové funkce. Cílem jejich 

studie bylo vyhodnotit účinky krátkodobé pohybové aktivity aerobního charakteru (40 

minut na bicyklickém ergometru) na výkonové funkce, krátkodobou a dlouhodobou 

paměť. Výsledky studie naznačují, že krátkodobé expozice pohybové aktivity 

neovlivňují procesy výkonových funkcí zapojených do rekonfigurace informací  

v pracovní paměti, nicméně cvičení změnilo specifické aspekty zpožděné dlouhodobé 

paměti. V závěru studie je uvedeno, že vzrušení vyvolané pohybovou aktivitou může 

usnadnit konsolidaci informací do dlouhodobé paměti. S výsledkem tohoto výzkumu 

částečně korelují výsledky dosažené v naší analýze, ve které se prokázal vliv 

pohybových a sportovních aktivit i u testů paměti s opožděným vyvoláním. 

Pokud bychom chtěli porovnat výsledky námi předložené studie s výše uvedenými 

výzkumy, je nutné si uvědomit, že každá ze zmíněných studií se věnovala jinému typu 

pohybové aktivity nebo jiné době jejího působení. Oba tyto aspekty můžeme považovat 

za mírnou slabinu námi prezentovaného výzkumu. Informace o pohybové či sportovní 

aktivitě v naší studii jsou značně obecné a zcela nevypovídají o charakteru dané 

činnosti. Není tak zcela patrné, zda se jednalo o aktivity aerobního či anaerobního 

charakteru apod. Zároveň také není zřejmé, jak dlouho se těmto pohybovým aktivitám 

probandi věnují, zda tyto činnosti prováděly celý život, v průběhu několika posledních 

let nebo jen v posledních měsících před testováním. Dostává se nám pouze informace  

o frekvenci jejich vykonávání. Výsledky uvádí, že se muži věnují sportovním aktivitám 

ve větší míře než ženy. Ke stejnému výsledku dospěl také výzkum autorů Moschny  

et al. (2011), který měl za úkol prozkoumat frekvenci provádění sportovních 

pohybových aktivit a pohybových aktivit spojených s namáhavějšími pracemi 

v domácnosti u německých seniorů a seniorek. Průzkum byl proveden u 1 610 probandů 

s průměrným věkem 77 let. Mírnou početní převahu měly ženy, těch se zúčastnilo 

51,6%. Výsledky tohoto šetření uvádí, že sportovním aktivitám se věnuje více mužů 

seniorského věku než žen. Ženy se naopak vícekrát v týdnu věnují těžším domácím 

pracím, což se v naší studii nepotvrdilo. I v případě těchto pohybových činností měli 

v naši studii nepatrnou převahu muži. Zde je však nutno podotknout, že se opět jednalo 

o subjektivní hodnocení probandů. U tohoto výsledku je možnou příčinou to, že ženy 

ačkoli dané činnosti provádí, jsou pro ně tak samozřejmé, že je nemusí řadit mezi 

fyzicky náročnější aktivity.  
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Při porovnání vlivu dvou typů pohybových aktivit na paměťové funkce, z výsledků 

naší studie vyplývá významnější vliv sportovních aktivit v obou typech testů paměti  

u mužů i žen, v porovnání s dopady pohybových aktivit spojených s pracemi 

v domácnosti. S tímto výsledkem mohou souviset výsledky studie Höttinga a Rödera 

(2013), kteří svou práci zaměřili na shrnutí informací o vlivu fyzických cvičení na 

plasticitu mozku. Lidský mozek se přizpůsobuje měnícím se požadavkům změnou 

svých funkčních a strukturálních vlastností („neuroplasticita“), což vede k učení  

a osvojení si určitých dovedností. Konvergentní důkazy ze studií na lidech i zvířatech 

naznačují, že fyzická aktivita usnadňuje neuroplasticitu některých mozkových struktur, 

které mají vliv na kvalitu kognitivních funkcí. Studie na zvířatech identifikovaly 

zlepšení neurogeneze, synaptogeneze, angiogeneze a uvolňování neurotrofinů jako 

nervových mechanismů zprostředkujících prospěšné kognitivní účinky fyzického 

cvičení. Zároveň nové údaje navíc naznačují, že k udržení neurokognitivních přínosů 

vyvolaných fyzickým cvičením je třeba udržovat zvýšení kardiovaskulární kondice 

(Hötting, Röder 2013). Výše uvedený výsledek naší studie si tak můžeme odůvodnit, 

jelikož sportovní aktivity mohou mít vyšší vliv na kvalitu kardiovaskulární kondice  

u seniorů než aktivity spojené s prací v domě nebo na zahradě. Tím mají zároveň 

výraznější vliv i na zvýšení plasticity mozkových struktur spojených s poznávacími 

funkcemi a kvalitou paměťových funkcí.  

S výše zmíněnými poznatky mohou souviset také výsledky naší studie týkající  

se vztahu frekvence vykonávání pohybových a sportovních aktivit ve vztahu k dvěma 

testům paměti s okamžitým a odloženým vyvoláním. U porovnání výsledků žen i mužů 

byl téměř vždy prokázán statisticky významný vztah mezi vyšší frekvencí vykonávání 

pohybových a sportovních aktivit a lepšími výsledky obou paměťových testů. Největší 

rozdíly zde byly patrné u skupiny vykonávající pohybovou či sportovní aktivitu více 

než jednou týdně a skupinou, která tyto aktivity nevykonává téměř vůbec. Celkově bylo 

vždy dosaženo statisticky významného rozdílu mezi všemi skupinami probandů, kteří 

vykonávají PA a SA alespoň jednou týdně oproti skupině probandů téměř bez těchto 

aktivit. Vztah mezi skupinou provádějící aktivity jednou až třikrát za měsíc a v podstatě 

nikdy, byl prokázán se statistickou významností vždy až na dvě výjimky.  

Bez statistického významu byly výsledky tohoto porovnání u vysokoškolsky 

vzdělaných žen ve vztahu ke sportovní i více běžným pohybovým aktivitám. Zde byl 

prokázán významný rozdíl u žen, které PA a SA prováděly párkrát za měsíc nebo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763413001012#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763413001012#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763413001012#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763413001012#!
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vůbec. Tento výsledek je možné odůvodnit vysokým vzděláním žen, které hraje 

výraznou roli při testování paměťových funkcí. Je tedy možné, že pohybová aktivita 

minimální frekvence u této skupiny pozbývá výraznějšího významu. Nicméně u mužů 

se tento fakt neprojevil. Výrazněji se tématu vzdělání na kognitivní a paměťové funkce 

věnuje ve své studii de Souza-Talarico et al. (2007). 

Kromě výše uvedených vztahů pohybových či sportovních aktivit na výsledky testů 

paměti, z naší studie také vyplývá fakt, že vzhledem k věku a dosaženému stupni 

vzdělání nabývá pokles kvality paměťových funkcí většího významu u mužů. 

V porovnání skupiny mužů a žen se stejným vzděláním a stejnou frekvencí vykonávání 

pohybových či sportovních aktivit dosahovaly ženy vždy lepších výsledků v testech 

paměti než muži. Ke stejnému výsledku dospěl ve svém výzkumu také Šteffl et al. 

(2019), který poukazuje na možný důvod tohoto výsledku ve výrazně nižším věkovém 

průměru žen oproti mužům v dané studii. V naší studii je však průměr skupiny žen  

i mužů téměř totožný. Lundervold (2014) ve své studii, která zkoumá změny epizodické 

paměti související se stárnutím a pohlavím ve skupině zdravých středních a starších 

dospělých, kteří se účastní studie tří vln o kognitivním stárnutí, docílil stejného 

výsledku. Průřezová analýza výsledků z první vlny ukázala vyšší výkonnost u žen než  

u mužů, se strmějším poklesem kognitivních funkcí a zhoršení epizodické paměti  

u mužů.  

Jako nejvýraznější aspekt vzhledem k dosaženým výsledkům testů paměti se i v naší 

studii ukázal faktor stupně dosaženého vzdělání probandů. Pokud budeme hovořit  

o výsledcích námi prezentované studie, nejlepších výsledků v jednotlivých testech 

paměti s okamžitým i opožděným vyvoláním bez ohledu na frekvenci vykonávání 

pohybových aktivit nebo pohlaví, dosahovali vždy vysokoškolsky vzdělaní jedinci.  

Zde bylo z uvedených výsledků často patrné, že ani jedinec který provozoval PA/SA 

více než jednou týdně (což je posuzováno jako výrazný prediktor lepších výsledku 

paměťových funkcí), pokud měl jen základní vzdělání, nedosahoval takových výsledků 

jako téměř inaktivní jedinec s vysokoškolským vzděláním. Tyto výsledky korelují 

s výsledky studie de Souza-Talarico et al. (2007), která ve svém výzkumu analyzovala 

výkon zdravých starších jedinců v úkolech pracovní paměti s cílem ověřit vlivy úrovně 

vzdělání 40 probandů bez kognitivních poruch na tento výkon. Výsledky této studie 

ukazují, že stupeň dosaženého vzdělání je spojen s výkonem pracovní paměti. Z tohoto 

důvodu jedinci s vyšším vzděláním dosahují v těchto testech lepších výsledků, než lidé 
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s nízkou úrovní vzdělání. Autorka ve své studii dále uvádí teorii, která vysvětluje vztah 

dosaženého vzdělání na paměťové funkce u starších dospělých. Jako 

nejpravděpodobnější se zdá, že úroveň vzdělání zvyšuje rezervy mozku pomocí zvýšení 

hustoty synaptických spojů. 

Výsledky námi předkládané studie převážně korelují s výsledky studií jiných autorů 

zkoumajících stejnou nebo podobnou problematiku. 
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9.  ZÁVĚR 

Náplní diplomové práce bylo prozkoumat vztah mezi dvěma typy pohybových aktivit 

na kvalitu paměťových funkcí u seniorů. Z dosažených výsledků a po jejich důkladném 

porovnání z této práce vyplývá, že pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje kvalitu paměti 

u seniorů. Bylo tak dosaženo stejných výsledků, kterých docílili i jiní autoři ve svých 

studiích (Hötting, Röder 2013; Moschny et al. 2011; Coles et. Tomporowski 2008). 

V rámci studie bylo také zjištěno, že ženy dosahují lepších výsledků v testech paměti 

s okamžitým i opožděným vyvoláním než muži. Zároveň nejlepších výsledků 

dosahovali probandi s dosaženým vyšším stupněm vzdělání. Byly tak zároveň 

potvrzeny obě stanovené hypotézy práce.  

Poruchy paměti a celkový pokles kognitivních funkcí je v určité míře fyziologickou 

součástí procesu stárnutí, zároveň jsou často spojovány se ztrátou soběstačnosti  

a snížením kvality života ve vyšším věku. Výsledky takovýchto studií jsou tak nadějí 

pro všechny starší dospělé a seniory, které sužují obavy z negativních dopadů spojených 

s involučními procesy doprovázející fyziologické stárnutí. Cílem a vidinou každého 

z nás by mělo být příjemné a kvalitní prožívání života i v pokročilém věku. Fakt,  

že pohybové aktivity mohou prodloužit vyšší kvalitu nejen fyzických, ale také 

psychických funkcí nejen ve stáří, by nás mělo motivovat k jejich zařazení do našeho 

životního stylu.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763413001012#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763413001012#!
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