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ABSTRAKT  

Název:    Kvalita života osob s míšní lézí provozující outdoorové sporty a pohybové 

aktivity 

Cíle:    Cílem této diplomové práce bylo zjištění kvality života osob po míšní lézi, 

kteří ve svém volném čase provozují outdoorové sporty, nebo pohybové 

aktivity. Následným cílem bylo porovnání získaných výsledků s vybranými 

skupinami osob bez míšní léze a osob s míšní lézí, kteří se primárně 

nezaměřují na outdoorové sporty.  

Metody:   Pro měření kvality života byl v této práci použit standardizovaný dotazník 

Světové zdravotnické organizace WHOQOLBREF. Sběr dat proběhl online 

a  data  byla vyhodnocena dle příslušného manuálu  pomocí  programu 

Microsoft  Excel.  Výsledky jsou v práci pro přehlednost  zaznamenány  do 

tabulek a grafů  včetně slovního popisu.  Výzkumu se účastnilo celkem 32 

osob s poúrazovou míšní lézí (23 mužů a 9 žen) ve věku 3075 let, z nichž 

11 mělo kvadruplegii a 21 paraplegii / paraparézu.  

Výsledky:   Z výzkumu vyplynulo, že kvalita života osob s míšní lézí provozující 

outdoorové sporty a pohybové aktivity  je  nejlépe hodnocena  v oblasti 

prožívání (15,54 bodů)  a  v oblasti prostředí (15,31 bodů). V oblastech 

fyzického zdraví bylo skóre 14,93 bodů a v oblasti sociálních vztahů 14,58 

bodů.  Z výzkumu dále vyplynulo, že kvalita života osob s míšní lézí 

provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity je na vyšší úrovni než u 

osob  s míšní lézí, kteří tyto aktivity neprovozují. Největší pozitivní rozdíl 

byl zaznamenán v oblasti  fyzického zdraví (rozdíl  3,43  bodů)  a  v  oblasti 

prostředí  (rozdíl 2,91 bodů). Ve srovnání s osobami bez míšní léze 

neprokázal výzkum velké rozdíly v kvalitě života těchto skupin. Kromě 

oblasti prostředí, kde byl zaznamenán významný rozdíl  2,01 bodů  ve 

prospěch zkoumaného vzorku.  Z výzkumu vyplývá, že  osoby  s míšní lézí 

věnující se outdoorovým aktivitám a sportům mají velmi podobnou kvalitu 

života jako intaktní populace.  

Klíčová slova: WHOQOLBREF, tělesné postižení, příroda, sporty venku  

   



 

ABSTRACT 
Title:    Quality  of  life  of  people  after  spinal  cord  injury  practicing  outdoor  sports  

and  physical activities 

Objectives:    The aim of this diploma thesis was to determine the quality of life of people 

after spinal cord injury who participe in outdoor sports or physical activities 

in their lesure time. The subsequent aim was to compare the obtained results 

with  selected groups of people without  spinal cord  injury and people  after 

spinal cord injury who do not primarily engage in outdoor sports. 

Methods:   The  standardized  WHOQOLBREF  questionnaire  from  World  Health 

Organization was used to measure the quality of life in this thesis. The data 

collection  was  done  online  and  the  data  were  evaluated  according  to  the 

relevant manual using Microsoft Excel. The  results are presented  in  tables 

and  graphs  for  clarity,  including  verbal  descriptions.  A  total  of  32  people 

with  posttraumatic  spinal  cord  injury  (23  men and  9  women)  aged  3075 

years  participated  in  the  study.  11  of  whom  had  quadriplegia  and  21  had 

paraplegia/paraparesis. 

Results:     The  research  showed  that  the  quality  of  life  of  people  after  spinal  cord  

injury  practicing  outdoor  sports  and  physical  activities  is  best  rated  in  the 

are  of  experience  (15,54  points)  and  in  the  area  of  environment  (15,31 

points).  The  score  were  14,93  for  physical  health  and  14,58  for  social 

relationships.  The  research  also  showed  that  the  quality  of  life  of  people 

after spinal cord injure who practice outdoor sports and physical activities is 

at  a  higher  level  than  that  of  people  after  spinal  cord  injure  who  do  not 

practice these activities. The largest positive difference was observed in the 

physical health domain (difference of 3.43 points) and in the environmental 

domain (difference of 2.91 points). Compared to persons without spinal cord 

injure,  the  research did not  show  large differences  in  the quality of  life of 

these groups. Except in the area of environment, where a difference of 2.01 

points  was  recorded  in  favour  of  the  research  group  of  this  thesis.  The 

research  shows  that  persons  after  spinal  cord  injure  engaged  in  outdoor 

activities have a very similar quality of life to the intact population. 

Keywords: WHOQOLBREF, physical disability, nature, sport outside  
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ÚVOD 

    Poranění míchy je velmi vážný stav, který má velký dopad na tělesné  i 

psychické zdraví člověka  a  ovlivňuje také oblast sociální.  V západní Evropě přibývá 

kolem 16 ti nových případů na milion obyvatel ročně. (Kljajić et al., 2016).  Incidence 

traumatických míšních lézí v České republice je přibližně 200 případů za rok. (Dolan et 

al.,  2016)  Míšní léze může velmi výrazně negativně ovlivnit kvalitu života.  Kvalita 

života osob s míšním poraněním je úzce spjata s nezávislým způsobem života a je stále 

více považována za klíčový výsledek při měření úspěchu rehabilitace.  (Kljajić et al., 

2016)  

    Kvalita života je u osob s míšní lézí poměrně hojně zkoumána. Studium kvality 

života je zde velmi důležité, protože umožňuje sledovat fungování jedince v mnoha 

oblastech  a  jeho  adaptaci  na  nastalý  stav.  Oblast outdoorových sportů a pohybových 

aktivit  a  jejich vlivu na kvalitu života je  však  zkoumána  velmi málo.  Již několik let 

spolupracuji se sportovci na vozíku. Působím jako dobrovolný asistent osobám s míšní 

lézí právě v oblasti outdoorových sportů (cyklistika, lyžování, vodáctví…) a velmi mě 

tato problematika zajímá. Zde se zrodila i myšlenka zjistit, na jaké oblasti života tyto 

aktivity působí a do jaké míry mohou vlastně ovlivňovat kvalitu života.  

   Pohyb je důležitá součást v životě každého člověka, jinak tomu není ani 

v případě osob s poraněním míchy. U outdoorových pohybových aktivit vnímám, kromě 

pohybového výkonu,  i určitý přesah v rámci  vlivu  přírodního prostředí, souznění 

s přírodou, překonávání překážek aj. Již Kábele (1992) uvádí, že vedle fyzického vlivu 

(aktivní pohyb jako součást rekonvalescence, rekreace, rehabilitace) je u venkovních 

pohybových aktivit i vliv psychický a sociální, neboť aktivita je většinou vykonávána 

v kolektivu.  

   Studie ukazují, že existuje souvislost mezi pravidelnou účastí na pohybových 

aktivitách a zvýšením subjektivní kvality života (Martin  Ginis  et  al,  2010;  Noreau, 

2013; Kljajić, 2016). Cílem této diplomové práce je zjistit kvalitu života osob po míšní 

lézi, kteří ve svém volném čase provozují outdoorové sporty  a  pohybové aktivity 

(vybráno jako souhrnný název zastřešující všechny sportovní outdoorové aktivity, které 

jsou vybrány právě pro tuto práci). Následným cílem je porovnání získaných výsledků 

s vybranými skupinami osob bez míšní léze a osob s míšní lézí, kteří se primárně 
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nezaměřují na outdoorové sporty. Výzkum bude realizován pomocí standardizovaného 

dotazníku kvality života Světové zdravotnické organizace WHOQOLBREF. 
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1  Poranění míchy 

1.1  Charakteristika míšní léze  

   Poranění míchy neboli  míšní léze je souhrnný  název pro devastující změny v 

míše, které způsobí dočasně nebo trvale změny její funkce.  Poranění míchy je velmi 

závažné zdravotní postižení, které se projevuje zejména  ztrátou  hybnosti,  citlivosti  a 

poruchami autonomního nervového systému. V České republice vzrůstá počet pacientů 

s míšní lézí ročně o 200250 nových případů. K poškození míchy dochází nejčastěji 

úrazem, a to současně při poranění páteře. U 1520  %  klientů s poraněním páteře je 

poškozena i mícha.  (Wedsche, 2009⁏ Kolář, 2009) 

   Míšní léze můžeme podle vzniku rozdělit na úrazové a neúrazové. Úrazy páteře 

s poškozením míchy jsou nejčastěji způsobeny autonehodami, pády z výšek (často 

skoky do vody) a sportovními úrazy. Průměrný věk takto poraněných osob se pohybuje 

mezi  3035  lety.  Další skupinou míšních poranění tvoří neúrazové míšní léze,  kam 

řadíme např. cévní myelopatie, záněty či nádory.  Věk osob s touto diagnózou bývá 

vyšší. (Wedsche, 2009⁏ Kolář, 2009) 

   Při míšní lézi jsou motorické, senzitivní a vegetativní dráhy úplně, nebo částečně 

poškozené. Motorické výpadky vedou k ochrnutí, senzitivní výpadky vedou ke ztrátě 

nebo omezení kvality cítění (bolest, teplota, dotek), nebo hlubokého cítění (pohyb, 

vibrace, vnímání polohy). Díky omezení sympatického a parasympatického nervového 

systému je způsobena vegetativní dysregulace a poruchy funkce parenchymatózních 

orgánů. (Wedsche, 2009) 

1.2  Klinický obraz a funkční potenciál dle výšky míšní léze  

   Neurologickou hranici poranění míchy vždy definuje nejvyšší segment poranění. 

K poškození míchy dochází pod místem léze a nastává degenerace kaudální části těla. 

(Ambler, 2011)  

   Pokud neurologický obraz odpovídá úplnému přerušení míchy, jedná se o 

kompletní transverzální lézi míšníplegii. Zachování částečného pohybu, nebo čití pod 

úrovní míšní léze svědčí pro lézi nekompletníparézu.  Klasifikaci  kompletní 

transverzální léze míšní  dělíme  dle výše poškozeného segmentu  na  pentaplegii, 
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kvadruplegii  (tetraplegii)  a  paraplegii.  (Ambler,  2011;  Wedsche  et  al.,  2009;  Kolář, 

2009) 

Pentaplegie 

   Pentaplegií se rozumí poškození míchy nad segmentem C4, kdy je  poškozena 

inervace  bránice. Díky paretickému nervu phrenicu, který bránici inervuje je u osob 

s pentaplegií nedostatečná dechová funkce.,  jež musí být často funkčně nahrazována 

plicní ventilací. Klient není schopen sedět bez vnější opory. Jedinec je plně závislý na 

asistenci. (Kolář, 2009; Wedsche, 2005; Faltýnková, 2004) 

Kvadruplegie  

   Kvadruplegie nastává při poškození míchy v oblasti krční páteře (C4 –  Th1). 

Projevuje se částečnou ztrátou hybnosti HKK  (horních končetin), plegií trupu a svalů 

DKK  (dolních končetin).  U  osob  s poraněním oblasti C4C5  je zachováno brániční 

dýchání, je přítomna úplná plegie horních i dolních končetin.  U osob s touto lézí je 

nutná  asistence okolí.  K pohybu  je  nezbytný elektrický vozík  a  není možné ovládání 

automobilu. I osoby s vysokou kvadruplegií, tj. s úplným ochrnutím HKK však mohou 

sportovat. Vhodným sportem je například boccia.  (Ambler,  2011;  Kolář, 2009; 

Kudláček, 2007; Trojan, 2004)  

   U poranění míchy v oblasti  C6  –  C7  je  zachováno brániční dýchání a je 

přítomná plegie  svalů DKK  a  trupu  a  paréza HKK. Pro  osoby  s touto míšní lézí je 

nezbytný vozík stejně jako další kompenzační pomůcky např. pro úchop ruky. Dále je u 

osob s touto diagnózou nutná asistence a podpora soběstačnosti. Osoby s míšní lézí C6

C7 jsou schopné sedět s oporou o jednu paži a uvolnit druhou pro pohyb v úrovni ramen 

či nad hlavu, jsou schopny se v dlouhém sedu předklonit a narovnat a vycvičit krátkou 

stabilitu trupu bez opory paží pro přesuny. Je možnost ovládat automobil. (Trojan, 

2004; Faltýnková, 2004) 

U  kvadruplegie  C8Th1  je přítomno brániční dýchání a periferní paréza HKK. 

Osoby  s tímto typem míšní léze jsou soběstační ve většině činností, ale používání 

vozíku  je  nezbytné.  Řízení automobilu je možné při ovládání rukama a automatické 

spojce. Jedinec je schopen osobní obsluhy na lůžku, posadí se, otáčí se,  s pomocí je 

schopen  uskutečnit přesun  z lůžka na vozík.  Stabilita  trupu  v sedu  se odvíjí od výšky 

poškozeného hrudního segmentu. (Wedsche, 1993; Trojan, 2004; Faltýnková, 2004) 
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 Paraplegie  

   Paraplegie vzniká poraněním míchy v oblasti hrudní (vysoká paraplegie) či 

bederní (nízká paraplegie). Při poranění míchy v hrudní oblasti dochází k plegii dolních 

končetin a částečnému postižení trupu, a při poranění bederní oblasti míchy dochází k 

paréze dolních končetin. Horní končetiny  zde  nejsou  postiženy. (Pfeiffer,  2007⁏ 

Faltýnková, 2004) 

   Paraplegie oblasti  Th2 – Th5 znamená nenarušenou schopnost ADL (běžných 

denních činností). U tohoto typu léze je snížen dechový objem a pro mobilitu je 

nezbytný vozík.  Klient  s touto  úrovní  léze  je schopen využívat opory a je schopen 

provést přísuny při chůzi s oporou o podpažní berle a o dlahy na DKK. Dále zvládá řídit 

automobil  s úpravou ručního řízení a automatickou převodovkou. (Pfeiffer, 2007⁏ 

Faltýnková, 2004)  

   Při narušeném segmentu Th6  –  Th10  bývá paraplegik zcela soběstačný.  Je 

schopen napřímeného sedu díky aktivní posturální stabilitě. Mechanický vozík je však 

téměř vždy nezbytný. Chůze je možná osvojit švihem za pomoci dvou podpažních berlí 

a dlah na DKK. (Trojan, 2004) 

   Při nízkých lézích,  tj.  v  oblasti  L1S2  bývá praplegik/paraparetik zcela 

soběstačný doma i  mimo dům. K pohybu  jedince  slouží mechnický vozík, nebo je 

možná chůze s berlemi. Chůze  u  osob  s nízkou paraplegií či paraparézou je  možná 

v různé kvalitě a hojně se využívají pomůcky a ortézy. (Trojan, 2004)  

1.3  Význam pohybové aktivity po poranění míchy 

  Pravidelné  pohybové aktivity jsou vhodným prostředkem pro celkové zdraví 

a zlepšení kvality života jedinců všech věkových skupin. Realizované pohybové aktivity 

jsou významným prediktorem míry zdraví dětí, mládeže  i dospělých. Pozitivní účinky 

pravidelné pohybové aktivity můžeme obecně rozdělit na fyzické, psychické a sociální.  

Fyzický přínos pohybových aktivit  

•  dožití vyššího věku 

•  snížení rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnění 

•  zamezení  nástupu  zvýšeného krevního tlaku, jedincům  s hypertenzí 

pravidelný pohyb tlak snižuje 



19 
 

•  snížení  rizika  rozvoje  noninzulin dependentního diabetu mellitu  (diabetes 

mellitus 2. typu)  

•  udržení normální svalové síly,  kvalitní struktury kostí a správné  funkci 

kloubů 

•  snížení úbytku kostní tkáně u žen v menopauze 

•  pozitivní ovlivnění metabolismu tuků 

•  kompenzace a regenerace jiného zatížení  

Psychický přínos pohybových aktivit  

•  redukce příznaků depresí a úzkosti 

•  zvýšení psychické odolnosti, vůle 

•  přispívá ke snazšímu ovládání emocí a zlepšení nálady  

•  posilování důvěry ve vlastní schopnosti 

pozitivní motivace pro okolí   

Sociální přínos pohybových aktivit  

•  podpora nezávislého životního stylu 

•  uvedení jedince do kolektivu, přináší možnosti navázání nových kontaktů  

•  přispívá k možnosti žít plnohodnotný život 

 (Ješina, Hamřík, 2011).  

   Pro  osoby  s  poraněním  míchy je  pohyb  důležitý z mnoha důvodů. Ze 

zdravotních důvodů je to například snížení či odstranění bolesti a prevence civilizačních 

onemocnění. Z civilizačních onemocnění může následně plynout inaktivita a z ní 

hypokinetický syndrom (imobilizační syndrom), který z dlouhodobého hlediska vážně 

ohrožuje zdraví. Pohyb dále podporuje soběstačnost a zvyšuje tak schopnost vykonávat 

ADL a pracovní uplatnění.   (Hlinková et al., 2018) 

   Přínos pohybových aktivit je z velké míry biologické povahy. Mohou mít vliv na 

zamezení vzniku či snížení sekundárních poruch zdraví, například na kardiorespirační a 

svalové funkce či  metabolické změny. Pohybem můžeme zamezit ztrátě mobility, 

fyzické závislosti  i špatné sociální integraci, Ve velmi krátkém časovém období může 

fyzická dekondice významně snížit kvalitu života u jedinců s míšní lézí, hrozí až stav 

úplné závislosti na péči druhých.  (Noreau, a Shephard, 1995)   
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   Osoba s míšní lézí může mít díky pohybovým aktivitám a sportu vyšší schopnost 

vypořádat se s každodenními problémy a současně si zachovat dostatek životní energie. 

Sport také ve většině případů zajišťuje společenský kontakt a tím podporuje socializaci. 

Důležitým bodem je také prevence obezity. (Hlinková et al., 2018)  

1.4  Možné komplikace doprovázející míšní poranění 

   Následkem poškození hybnosti, citlivosti a autonomních funkcí organismu se 

mohou  rozvinout  u  klientů mnohé specifické komplikace. Ty poté  omezují  klienta  v 

běžných denních činnostech, včetně pohybových aktivit a sportu, a mohou tak výrazně 

zhoršovat kvalitu života. (Faltýnková, 1997) 

   Komplikace  doprovázející poranění míchy souvisí často  s muskuloskeletálním 

systémem. Svalová hmota ubývá a je nahrazována tukem. Odvápnění kostí, vlivem 

zmenšené zátěže, může způsobit osteoporózu a následně zlomeniny. Změny 

pohybových stereotypů vedou často k přetěžování svalů a kloubů a ke vzniku 

degenerativních změn. Pro osoby pohybující se na mechanickém vozíku je typické 

přetěžování ramenních či loketních kloubů.  Dalšími komplikacemi, se kterými se 

můžeme setkat jsou např. respirační, kardiovaskulární, urologické, gastrointestinální či 

kožní komplikace, nebo autonomní dysreflexie (viz dále).  Častým problémem po 

poraněním míchy ve vyšších oblastech je spasticita. Mimovolní pohyby tzv. spazmy 

jsou způsobené poškozením CNS (centrálního nervového systému). (Faltýnková a Kříž, 

2012; Hyšperská a Kříž, 2009) 

1.4.1  Zdravotní důsledky a komplikace ve vztahu k pohybové 

aktivitě a sportu 

   Pro osoby s míšní lézí je pohyb na mechanickém invalidním vozíku energeticky 

náročnější, než je pro intaktní společnost běžný pohyb. Proto se může u jedince po 

poranění míchy projevit nechuť k dalšímu aktivnímu pohybu. Jestliže v tomto stavu 

jedinec  zůstane, začne ztrácet svou fyzickou kondici, což  může mít za následek další 

zdravotní komplikace a zhoršení funkčních schopností (důležitých pro samostatnost 

v ADL a dalších činnostech). Důležité je tedy každého jedince ihned po poranění míchy 

motivovat a podporovat v pohybu, nabídnout mu možnost různých sportovních aktivit a 

umožnit mu jejich vyzkoušení. (Svobodová et al., 2020) 

   Sportovcům  s  míšní lézí mohou  pohybovou  aktivitu,  outdoorovou  i  jinou, 

znesnadňovat komplikace plynoucích z jejich zdravotního stavu. Může jimi být špatná 
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stabilita těla, špatný úchop, poruchy termoregulace, omezené dechové funkce, 

spasticita, dekubity (proleženiny)  či problémy s vyprazdňováním.  Jednou 

z nejvážnějších  komplikací u osob s míšní lézí  je  stav nazývající se autonomní 

dysreflexie, tento stav ohrožuje život.  Nejlepším řešením komplikací je samozřejmě 

prevence. (Svobodová et al., 2020) 

Autonomní dysreflexie  

   Autonomní dysreflexie (AD) je považována  za  velmi závažný stav  u  osob 

s poraněním míchy nad šestým hrudním obratlem  a  výše.  Tento záchvatovitý, život 

ohrožující stav vzniká z důvodu poškození vegetativního nervového systému, kdy 

nejsou tlumeny dráždivé podněty z těla a vnitřních orgánů. 

Příčiny:  

•  plný močový měchýř (např. z důvodu ucpaného močového katétru), infekce 

močových cest 

•  nešetrné cévkování  

•  zácpa, plná střeva, hemoroidy 

•  žaludeční vředy, žlučníkové kameny  

•  zánětlivé procesy vnitřních orgánů  

dekubity, popáleniny, omrzliny, tlak způsobující bolest. 

 

Projevy:  

•  náhlé zvýšení krevního tlaku 

•  zarudnutí v obličeji a bolest hlavy  

•  pocení, piloerekce (tzv. husí kůže) nad úrovní poškození míchy 

•  pomalá srdeční frekvence  

•  rozmazané vidění, pocit ucpaného nosu, pocity úzkosti. 

 

Opatření při pocitech příznaků: 

•  posadit se s nohama dolů  

•  uvolnit oděv a boty a zkontrolovat, zda něco nezpůsobuje tlak a bolest 

•  okamžitě vycévkovat močový měchýř, v případě ucpané cévky ji propláchnout. 
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Když příznaky stále přetrvávají:  

•  odstranit stolici z přeplněného konečníku  

•  v případě přetrvávajících obtíží ihned zavolat záchrannou službu.  

   Při sportu je důležité dávat pozor na  uskřinutí močového katetru  (např. mezi 

vozík a dolní končetinu), aby nedošlo k stagnaci moči v močových cestách.  Jelikož 

příčinou vzniku AD může být bolestivý tlak (který ovšem jedinec nemusí cítit), je nutné 

kontrolovat,  zda  jedince, nejen při sportu,  nic netlačí, zda není cizí těleso ve vozíku 

apod. Po prvním výskytu AD je vhodné u sebe vždy nosit cévky a seznam opatření pro 

rodinu i asistenty.  (Faltýnková, Kříž, 2012; Svobodová et al., 2020; Vozejkov, 2020) 

Porucha stability – riziko pádu 

   Někteří jedinci  se  po poranění míchy potýkají s nestabilitou trupu, kvůli které 

hrozí pád z vozíku. Tento problém můžeme včas a snadno vyřešit kompenzačními 

pomůckami, abychom předešli riziku pádu nejen při sportu. (Svobodová et al., 2020) 

Porucha úchopu 

   U osob s kvadruplegií se setkáváme s omezeným úchopem. U jedinců s lézí od 

C6 a níže můžeme nacvičit různé typy úchopů přes flexi a extenzi zápěstí. Jedinci s lézí 

C5 však již nemají dle klinického obrazu zachovanou hybnost zápěstí. Využíváme zde 

pomůcek,  jako jsou úchopové rukavice, které drží ruku v určité poloze, pomáhají 

fixovat např. náčiní a nahrazují tak aktivní úchop, který je pro mnoho sportů, včetně 

těch outdoorových nezbytný. Úchopové rukavice využíváme např. pro jízdu na 

handbike, držení pádla  při kanoistice či pro uchopení stabilizátoru při sjezdovém 

lyžování. (Svobodová et al., 2020) 

Porucha termoregulace  

   Při poškození míchy dochází k poruše termoregulace a tělo díky tomu není 

schopné adekvátně reagovat na teplotu okolí. Lidé s poruchou termoregulace se nepotí – 

chybí jím přirozená ochlazovací schopnost, takže může snadno dojít k přehřátí. Zejména 

při venkovní fyzické aktivitě, např. jízdě na handbike na slunci. Podobně v chladném 

prostředí dochází snadněji k podchlazení. Důležitý je výběr prostředí a přizpůsobení se 

mu.  Při problematické termoregulaci je důležité také dbát na pravidelný pitný režim, 

oddechové pauzy při sportování a vhodný výběr oblečení především při sportování 
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venku, hlavně co se týká teplého oblečení v zimním chladném prostředí. (Honzátková et 

al., 2018; Svobodová et al., 2020) 

Dekubity 

   Proleženiny neboli dekubity jsou jednou z nejzávažnějších zdravotních 

komplikací u jedinců s míšní lézí. Pokud má jedince  závažný  dekubit,  za žádných 

okolností by neměl sportovat, neboť pohybová aktivita by mohla narušit proces hojení 

či proces zhojení zkomplikovat – pocením, zapařování, odíráním místa atd. Důležité je 

počínající dekubit včas rozpoznat  (jedinec si na místa vznikajícího dekubitu často sám 

nevidí  ani počínající problém při ztrátě čití necítí). Ideální variantou však je zabránit 

jeho vzniku, například vhodnou polohou či použitím kompenzačních pomůcek (mnohdy 

stačí použití např. kusu molitanu). (Svobodová et al., 2020) 
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2  Outdoorové pohybové aktivity a sporty 

   Sporty v přírodě, turistika i pobyt v přírodě mají v České republice dlouholetou 

tradici. Od počátku dvacátého století se u nás lidé sdružovali v různých spolcích, které 

organizovaly pobyty v přírodě, výlety, táboření, cvičení či výchovu mládeže v přírodě a 

jiné aktivity. Mezi nejznámější patří např. Klub českých turistů, Sokol, Junák – český 

skaut, Trampské hnutí, Hnutí Brontosaurus, Český Ski klub, Veslařský klub  a další.  

(Vyškovský, 1997; Louka, 2010)  

    Aktivity v přírodě jsou velmi dynamickou složkou tělesné výchovy  a  sportu. 

Lze to doložit vznikem mnoha nových sportů v posledních desetiletích, i nejrůznějších 

organizací,  které nové aktivity rozvíjejí a využívají ve výchově nebo ke komerčním 

účelům.  Jde o bohatě strukturovanou oblast, která svými vazbami zasahuje do školní 

tělesné výchovy, mimoškolní činnosti, do oblasti turistiky, sportu pro všechny, rekreace, 

aktivit pro volný čas i do programů výchovných institucí. (Neuman, 2000; Ješina et al., 

2011)  

2.1  Vymezení pojmů 

   Slovo outdoor je v současné době spojováno a používáno s mnoha slovními 

spojeními, což znesnadňuje orientaci v jednotlivých pojmech.  Turčová (2005) ve své 

práci uvedla, že definovat tento pojem není snadné a různí autoři napříč státy se na 

terminologii neshodují.  

 Ohledně pojetí pojmu outdoor se můžeme setkat s následujícími termíny. 

•  Outdoor Education  výchova v přírodě 

•  Outdoor Activities  aktivity v přírodě 

•  Adventure Education  dobrodružná výchova 

•  Environmental Education  environmentální (ekologická) výchova 

•  Recreationlleisure  rekreace/volný čas 

 

(Turčová, 2005) 

Aktivity v přírodě  

   Pro okruh činností, které v sobě zahrnují turistiku, sporty v přírodě, hry a různá 

cvičení, je používán  jako nejobecnější pojem výraz aktivity v přírodě (outdoor 
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activities, outdoor pursuits). Dále sem patří činnosti, které konáme vlastní silou, nebo za 

pomoci speciálního vybavení  a které jsou spjaty se šetrným využíváním přírodního 

prostředí nebo s překonáváním přírodních překážek. Tyto aktivity nejsou samoúčelné, 

jsou využívány jako prostředek a výzva pro jednotlivce a malé skupiny. (Neuman, 

2000) 

Sporty v přírodě  

   Do sportů v přírodě jsou zahrnovány sportovní disciplíny, které se odehrávají, se 

nebo  dříve  odehrávaly převážně v přírodním prostředí. Sport se sám o sobě liší od 

ostatních pohybových aktivit tím, že má soutěživý charakter. Dále jsou sporty v přírodě 

charakterizovány specifickou formou soutěže se snahou o dosažení nejvyššího výkonu 

(např. k určitému okruhu osob). Řada dříve typických sportů v přírodě (outdoor sports) 

se  stěhuje do umělých areálů (horolezectví, lyžování, cyklistika  aj.),  ale  provádění 

sportů v přírodním prostředí zůstává tím nejlepším  prožitkem.  Do sportů v přírodě 

můžeme zařadit i část sportů technických, které jsou provozovány v přírodním prostředí 

např. potápění, nebo paragliding.  (Neuman, 2000; Louka, 2010) 

Aktivity typu ,,Survival“ 

   Hovořímeli o aktivitách ,,Survival“, hovoříme  o  výkonech  tzv. „na hranici“. 

Tyto aktivity jsou spojené  s překonáváním přírodních  překážek a vyžadují  i určité 

riziko. Dochází zde často k bezprostřednímu kontaktu s divokou přírodou. Oblast přežití 

(survival) byla dříve záležitostí specialistů, průzkumníků a speciálních armádních 

skupin.  Přeneseně je ,,survival“  také výrazem určitého vztahu k životu, přitahuje  lidi, 

kteří nechtějí jen spoléhat na vymoženosti civilizace. Za pomoci nejrůznějších technik a 

sebe  disciplíny jsou jedinci  schopni žít velmi skromně a v náročných situacích  jsou 

schopni se postarat o sebe i druhé lidi. „Survival” znamená pro mnoho lidí také možnost 

„otestování“ sebe samých v přírodním prostředí. (Neuman, 2000) 

Turistika a putování  

    Turistika má několik složek. Převažujícím motivem turistické činnosti je 

poznávání přírody, lidských výtvorů  i života lidí (hovoříme  o  složce kulturně 

poznávací). Dále rozlišujeme tzv. přesunové prostředky  (pohybová složka  s  technikou 

příslušných sportů) při které je potřebné zvládnout široký okruh odborných znalostí a 

dovedností (odborně technická složka).  Turistika je v českém pojetí komplexem 

činností spojených s aktivním pohybem  (cestováním) a pobytem v přírodě a 



26 
 

vyžadujících řadu odborných znalostí a dovedností. Za specifické rysy turistiky 

považujeme přírodní prostředí a kulturněpoznávací činnosti. (Neuman,  2000;  Louka 

2010) 

Pobyt v přírodě a táboření  

   Pobyt v přírodě a táboření jsou pojmy často používány ve spojitosti s turistickou 

činností.  Pobyt v přírodě (outdoor  life)  je chápán jako pojem  ve vztahu k táboření 

(camping), stále se užívá jako  volný, nezávazný termín pro nejrůznější aktivity v 

přírodě. Táboření je široký pojem, který zahrnuje individuální táboření, tábory putovní, 

spojené s různými druhy turistiky a putováním, i tábory stálé. (Neuman, 2000) 

Cvičení v přírodě a lanové překážkové dráhy 

   Jedná se o tělesná cvičení rozvíjející základní pohybový fond člověka a 

přispívající  také k osobnostnímu růstu (outdoor exercises, nověji také ropes 

coursesachallenge courses). Nejde tedy jen o určité pevné pohybové struktury, ale 

především o kombinaci různých pohybových úkolů při překonávání umělých i 

přírodních překážek. Při překonávání překážek je důraz kladen na proces řešení 

samotného překonávání či spolupráce při překonávání. Není důležité dosažení co 

nejlepšího času, či nejvyššího počtu překonaných překážek, ale jde o výkon ve smyslu 

překonání výzvy a problému. (Louka, 2010; Neuman, 2000)  

Orientační sporty 

   Podstatou orientačních sportů je spojení pohybu a orientace v neznámém terénu. 

Trať je určena startem, kontrolami a cílem.  Do orientačních sportů řadíme  nejčastěji 

klasický orientační běh, štafety, lyžařský orientační běh, orientační závody na horských 

kolech, horský orientační běh, nebo trail orienteering (orientační běh pro osoby 

tělesným postižením). (Louka, 2010) 

   „Jedinečnost  orientačních sportů tkví v propojení  mentálních a fyzických 

předpokladů sportovce, které rozhodují o výkonu v závodu. Je snadné se jej naučit, ale 

stále dává prostor novým výzvám a řešení nových situací.“ (Louka, 2010, str. 86)  

 

 

     . 
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2.2  Vybrané druhy outdoorových pohybových aktivit a sportů  

   Na první pohled se může zdát, že pro osoby se sníženou pohyblivostí z důvodu 

poranění míchy je  velice obtížné až nemožné aktivně provozovat většinu z 

outdoorových sportů. Zamyslímeli se však, není důvod, proč by tomu tak mělo být. Je 

potřeba jen dostatečná míra adaptace spolu s vhodně vybraným a uzpůsobeným 

vybavením umožňujícím jim pak provozovat téměř každou z těchto aktivit. (Hradečná, 

2009) 

2.2.1  Zimní outdoorové aktivity 

   Zimní sporty osob s tělesným postižením se začaly rozvíjet v šedesátých letech 

především ve skandinávských zemích.  První oficiální zimní paralympijské hry se 

uskutečnily také ve Skandinávii –  ve švédském městě Örnsköldsvik v roce  1976. 

V sedmdesátých letech 20. století poté došlo k rozvoji dalších zimních sportů (např. 

lední hokej, curling a jízda na saních). (Ješina et al., 2011) 

Sjezdové lyžování  

   Sjezdové lyžování osob s tělesným postižením  je často  nazývané  para alpské 

lyžování a zahrnuje šest disciplín: sjezd, slalom, obří slalom, superG, super kombinace 

a týmové závody. Toto lyžování je, mimo osob po poranění míchy,  určeno například 

pro osoby s DMO (dětskou mozkovou obrnou) či s amputacemi. Para alpské lyžování 

vyžaduje kombinaci síly, rychlosti a obratnosti, to vše při rychlostech přesahujících 100 

km/hod. (Jarmar, 2020) 

   Osoby po poranění míchy lyžují výhradně v sedě za pomoci sportovně – 

kompenzačních pomůcek. V soutěžích soutěží v kategorii sedících lyžařů, která je 

řazena  do 4 klasifikačních kategorií LW10  –  LW12/2. Lyžaři po poranění míchy 

používají jako sportovněkompenzační pomůcky monoski, biski, kartski, nebo 

tandemski. (Jarmar, 2020⁏ Dušek, 2017) 

Běh na lyžích 

   Běžecké lyžování a biatlon  u lidí s tělesným postižením je  stejně jako u lidí 

intaktních, velice namáhavý sport. Je k němu potřeba výborně upravená trať a pro osoby 

na vozíku dobrý přístup autem ke stopě. V České republice jsou lidé, kteří se tímto 

sportem zabývají pouze rekreačně. Osoby po míšní lézi k tomuto sportu využívají 

sportovní pomůcky zvané sitski. (Jarmar, 2020) 
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2.2.2   Letní outdoorové aktivity 

Cyklistika  

  Cyklistika je oblíbený sport  velké částí naší populace, který propojuje  aktivní 

pohyb v přírodě s možností poznávání nových míst. Cyklistika také navozuje příjemné 

pocity  z dynamického pohybu. Tato sportovní aktivita je velmi oblíbená i u osob 

s tělesným postižením. Osoby po poranění míchy mohou provozovat cyklistiku za 

použití tzv. handbike, což je speciálně upravené ruční kolo, které umožňuje rychlý 

pohyb na zpevněném i nezpevněném terénu. Dále se také využívají tříkolky, či jiná 

speciální kola. Všechny tyto druhy kol kompenzují fyzické postižení jedince a umožňují 

mu zařadit se mezi cyklistickou veřejnost. (Ješina, 2020; Kudláček et al., 2013) 

Vodní turistika 

   Vodní turistika mezi osobami s tělesným postižením nabývá velké oblíbenosti. 

Díky velkému množství vodáckého vybavení a kompenzačních pomůcek je možnost 

vybrat  co nejvhodnější pomůcky pro daného jedince. Vybírat můžeme z nafukovacích 

lodí či raftů, kánoí, různých typů kajaků apod. Pomůckou určenou přímo pro osoby po 

poranění míchy je sedačka do lodi či skořepina. Ta by měla být tvarována přímo na tělo 

jedince tak, aby bylo zaručeno dobré spojení mezi sedačkou a tělem sportovce. Důležitá 

je výška opěrné části, vzhledem k výšce míšní léze. Dále se využívají různé úchyty na 

pádlech a přídavné plováky, které zamezují převrácení lodi. (Kudláček et al., 2013; 

Hruša 1999) 

   Osoby s těžším postižením mohou být i pasivními účastníky, kdy jim při sjezdu 

řek či plutí na stojaté vodě pomáhají asistenti. K těmto účelům jsou nejvhodnější 

stabilnější či prostornější lodě. K vodní turistika však není jen o splouvání řeky, ale i o 

táboření, pobytu v přírodě a dalších specifických aktivitách, které k tomuto  typu 

pohybové aktivity neodmyslitelně patří. (Kudláček et al., 2013) 

Jachting 

   Jachting je sport provozovaný na plachetních lodích hnaných silou větru. Jedná 

se především o plutí na vodě pomocí plachetnice. Plachetnice využívá přirozenou sílu 

větru a vody, zejména síla větru udává změny v plavbě. Jachtař musí pochopit, jakým 

způsobem tato změna nastává, jak loď správně řídit. Výsledkem je ovládnutí plachtící 

lodi  a  dosažení rovnováhy působících sil. Můžeme se setkat s pojmy jako ,,souznění 

s prostředím“, které jedince na plachtící lodi obklopuje. (Mendíková, 2013) 
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Pro jachting jsou důležité čtyři klíčové schopnosti:  rovnováha, funkce ruky, 

mobilita  a zraková kontrola. Těchto schopností je využito i v systému klasifikace. 

Soutěže probíhají ve třech lodních třídách: jednomístné a trojmístné plachetnice jsou 

otevřeny téměř všem skupinám postiženi, dvojmístné plachetnice  jsou určeny 

sportovcům se závažným postižením. (Kudláček, 2013) 

Potápění   

   Pobyt  ve vodním prostředí je pro osoby s tělesným postižením většinou velice 

příjemný, protože jim poskytuje možnost nezávislého pohybu, a to bez jakýchkoliv 

kompenzačních pomůcek. Stejně je tomu i při přístrojovém potápění. Dle sdružení 

Restart,  o.  s.  jsou  osoby  s poraněním míchy schopny téměř samostatného pobytu pod 

hladinou.  Potápění je zdrojem nových prožitků, přináší radost z pohybu, z vlastní síly, 

ale i nárůst sebevědomí, fyzické kondice a psychické rovnováhy a poskytuje uspokojení 

ze zvládnutí složité techniky a zároveň pocit úzkého kontaktu s přírodou. Potápění je 

však technicky  velmi  náročný  sport,  pro jehož provádění je třeba zkušených 

kvalifikovaných instruktorů. (Kudláček, 2013; Restart, 2020) 

Orientační závod  

   Orientační závod je sport, jehož podstatou je čtení a interpretace mapy v přírodě. 

Závodníci při orientačním běhu, či jiném orientačním závodu, absolvují trať v terénu za 

pomoci mapy a buzoly. Pro osoby s tělesným postižením byla založena disciplína Trail 

orienteering, která byla vyvinuta,  aby nabídla všem, i lidem  s omezenou hybností, 

možnost účastnit se orientačních závodů. Trail orienteering (tzv. trailo)  je  jedinou 

mezinárodně uznávanou disciplínou orientačních závodů  pro  osoby  se  sníženou 

pohyblivostí. (Kudláček, 2013; Sportovní klub vozíčkářů Praha, 2020; Louka, 2010) 

   Při závodě je na každém stanovišti více kontrol  (,,lampionů“)  a soutěžící musí 

poznat správnou kontrolu definovanou středem kolečka na mapě a popisem. Schopnost 

správně identifikovat danou kontrolu neklade na účastníky žádné zvláštní fyzické 

nároky, což umožňuje lidem  s omezenou hybností rovnoprávně soutěžit. Závodník se 

během svého výkonu pohybuje vlastními silami nebo pomocí asistenčních pomůcek 

(mechanický vozík,  elektrický vozík, berle)  či za pomoci asistenta. Čas absolvování 

závodu není rozhodující, výsledek je primárně dán součtem bodů za správně určené 

kontroly. (Kudláček, 2013) 
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   Existují také rychlostní orientační závody, jež  jsou organizovány v terénu 

sjízdném pro paraplegiky na mechanickém vozíku i pro jedince s těžším postižením, tj. 

na elektrickém vozíku nebo s doprovodem. (Sportovní klub vozíčkářů Praha, 2020) 

Lezení 

   Další z letních sportovních aktivit pro osoby s tělesným postižením, včetně osob 

po poranění míchy může být lezení (v horách či na umělé stěně) a jiné lanové aktivity. 

Tato aktivita není jen  o zdolávání skal, ale i o  překonání strachu, zlepšování fyzické 

kondice či jen o zážitku ze slaňování. Modifikace pro jednotlivé typy tělesných 

znevýhodnění  jsou možné s proškolenými asistenty a zkušenými odborníky.  Existují 

druhy lezení  i bez jištění, např. bouldering, který se provozuje bez lana na nízkých 

skalních blocích či nízkých lezeckých stěnách. Více než bouldering je však osobám na 

vozíku doporučeno lezení s jištěním lana. (Kudláček, 2013; Kutheilová, 2015) 

Golf 

   Golf je jedním z nejmladších sportů v ČR, kterému se osoby s tělesným 

postižením začínají věnovat. Největší modifikace týkají zejména osob po míšní lézi, 

kteří se pohybují na vozíku. Ti pro trénink i hru využívají speciální vozík, který se 

nazývá paragolfer. Paragorfer umožňuje nejen pohyb po hřišti, ale i vertikalizaci a tím 

správný odpal. (Kudláček, 2013) 

Parapaddleboarding  

    Paddleboarding neboli SUP (Stand Up Paddle) je velmi rychle se rozšiřující 

boardový sport. V ČR se tento sport objevil poprvé v roce 2009. Paddleboard svým 

tvarem připomíná dlouhé surfovací prkno a k pohybu vpřed slouží dlouhé pádlo. Na 

prkně se dá soutěžit nejen v rychlosti a obratnosti, ale také v rybaření, či se na něm cvičí 

jóga, nebo pilates. Při paddleboardingu  je rovnoměrně zapojeno celé tělo a zlepšuje 

kromě fyzické kondice také rovnováhu. Adaptovaný paddleboard se od klasického liší 

důležitým prvkem, kterým je připevněná sedačka a sportovci namísto ve stoje pádlují 

v sedě.  V červenci 2020 proběhlo první mistrovství ČR v parapaddleboardingu. 

(Wengrynová, 2020)  
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2.3  Bezbariérovost venkovního prostředí 

  Důležitým aspektem pro provádění outdoorových aktivit  osob po poranění 

míchy je bezbariérovost prostředí. Dle Pražské organizace vozíčkářů jsou pro posouzení 

bezbariérové průchodnosti důležité následující oblasti:  

•  povrch dané trasy (asfalt, štěrk, polní cesta…) 

•  přírodní podmínky (např. bláto) 

•  nastavená délka trasy a její šířka (nutná průchodnost pro handbike, vozík…) 

•  sklon trasy, výškový profil trasy  

•  překážky na trase (schodiště, obrubníky, nevhodně umístěné dopravní značky, 

odtokové kanály…). 

(Ješina, 2020) 

 

  Bariéry, nejen architektonické, jsou do jisté míry odrazem stavu přístupnosti 

ve společnosti a skupině. Mohou poskytnout prostor pro týmovou spolupráci a hledání 

míry chtěné/nechtěné pomoci. Přístupnost prostředí je pro většinu aktivit důležitou 

složkou úspěšných sportovních kurzů, kde jsou integrováni jedinci s tělesným 

postižením. (Kudláček, Ješina, 2013). 

   Občasné bariéry a jejich překonávání může být využito účelově: Tím, že člověk 

intaktní  pomůže člověku s postižením překonat určitou překážku a získá tak možnost 

být s ním v bližším kontaktu, odbourává zároveň sám v sobě překážky  a předsudky k 

postižení. Pro člověka s postižením představuje překonání překážky způsob, jímž se 

rozšíří pole jeho možností a schopností. (Kudláček, Ješina, 2013). 

2.3.1  Příklady projektů pro pohyb bez bariér 

   Ješina et al. (2011) uvádí, že nabídka služeb v oblasti volnočasových 

pohybových aktivit pro osoby s tělesným postižením nejsou uspokojivé. Např. existuje 

velmi málo půjčoven se sportovně kompenzačními pomůckami, lyžařské školy nemají 

proškolené instruktory pro lyžování osob s tělesným postižením, jen minimum 

cyklistických tras je zmapováno s ohledem  na potřeby  osob pohybujících se na 

handbike. Snahou některých  organizací je zpřístupnění služeb a vytvoření dalších 

podmínek potřebných pro zapojení osob se zdravotním postižením (včetně tělesného) 

do aktivit v letní i zimní přírodě.  
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   Podle nejnovějších informací je v ČR evidováno již několik úspěšných projektů 

pro plánování bezbariérových tras pro turistiku a jiné outdoorové aktivity  osob 

s tělesným znevýhodněním.  V následujících odstavcích budou  uvedeny  vybrané 

projekty, které mohou značně usnadnit provozování outdoorových pohybových aktivit 

osobám po míšní lézi. (Ješina, 2020) 

   VozejkMap  –  Svoboda pohybu na vozíku je webová stránka  a  mobilní 

aplikace pro chytré telefony, která nabízí mapu, navigaci a informace o bezbariérových 

místech v Celé ČR i v zahraničí. Mapa pomůže najít i nejbližší bezbariérovou kavárnu 

či WC. Data do aplikace zadávají a ověřují je samotní uživatelé. (Vozejkmap, 2020) 

   Mapy bez bariér je internetový portál, který může sloužit jako pomůcka při 

plánování turistických aktivit. Zaměřuje se na monitoring bezbariérovosti a přístupnosti 

nejrůznějších objektů, včetně kulturních památek  osobám se sníženou pohyblivostí. 

Přístupnost daného místa se hodnotí z pohledu osoby pohybující se na vozíku jako 

přístupná, částečně přístupná či obtížně přístupná/nepřístupná. (Mapy bez bariér, 2021) 

   Dalšími příklady projektů, které zmapovaly a označily trasy vhodné i pro účast 

lidí s tělesným znevýhodněním jsou například: Krkonoše bez bariér; Beskydy bez 

bariér, Prahou bez bariér; Lipno bez bariér; Český ráj bez bariér; Šumava pro všechny; 

Vysočinou na vozíku. (Ješina, 2020) 

2.4  Benefity outdoorových sportů  

Dopady na fyzické zdraví  

   Výzkumy ukazují, že outdoorové sporty, stejně jako sporty provozované v jiném 

prostředí,  mají vliv  na  vybrané nemoci.  Outdoorové sporty mají vliv na ischemickou 

chorobu srdeční a infarkt myokardu. Bylo dokázáno, že například cyklistika podporuje 

prevenci ischemické choroby srdeční u osob středního věku a starších. Některé studie 

také ukazují možnou spojitost outdoorových pohybových aktivit se sníženým výskytem 

rakoviny. (Blond et al., 2016; Moore et al., 2016)     

    Kromě redukce některých onemocnění jsou outdoorové aktivity  spojeny  se 

zlepšením subjektivního vnímání zdraví a lepší fyzickou kvalitou života. Dalším 

benefitem je, díky vystavování se slunečnímu záření  při pobytu venku,  optimální 

udržování hladiny vitamínu D. (Eigenschenk et al., 2019) 
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Dopady na duševní zdraví a celkovou pohodu  

Outdoorové sporty mají velký vliv na zdraví duše,  ať už se jedná o léčení 

duševních poruch a problému duševního zdraví,  tak zejména jejich předcházení.   Jsou 

vnímány pozitivní účinky na celkovou psychologickou stabilitu při provozování aktivit 

v přírodě.  Byly rovněž poskytnuty důkazy o celkových dopadech  na kvalitu života, 

pocity štěstí a životní spokojenost. (Eigenschenk et al., 2019) 

  Pohyb  v  přírodě  má obzvlášť pozitivní účinky oproti provozování aktivit 

v prostředí mimo přírodu. Ve srovnání se cvičením ve vnitřním prostředí jsou aktivity 

v přírodě spojeny s většími pocity revitalizace a pocitu pozitivního zapojení jedinců do 

činnosti, snížením napětí, zmatenosti, hněvu a deprese a zvýšenou energií. Je také 

zřejmé větší potěšení a spokojenost s outdoorovou aktivitou a větší záměr provozovat 

aktivitu opakovaně. (Thompson Coon, 2011) 

   Jedinci, kteří sportují v přírodě, mají mnoho pozitivních zkušeností, jako jsou 

pocity potěšení, meditace, zážitky z plynutí, pohodlí, intenzivní emoce a lepší vnímání 

vlastního těla Dalšími benefity v této oblasti jsou větší životní síla, vyšší vůle žít a pocit 

nezávislosti. (Eigenschenk et al., 2019) Fyzické aktivity a sport v přírodním prostředí se 

používají  jako terapeutický nástroj pro řadu skupin se specifickými potřebami, např. 

děti se zdravotním postižením či osoby po akutních úrazech. (Šuc et al., 2015)    

 Dopady na interpersonální a intrapersonální rozvoj a rozvoj vztahu k přírodě  

   Outdoorové sporty probíhají v prostředí, které vede k intenzivnímu kontaktu se 

sebou,  s ostatními a s přírodou.  Proto  mají tyto aktivity dopad  na interpersonální 

a intrapersonální rozvoj a také ovlivňování vztahu člověka k přírodě. Intenzivní kontakt 

se sebou samým v přírodě vede k lepšímu sebepoznání a porozumění sobě samému 

a má pozitivní dopad na sebeúctu a seberealizaci. Venkovní sporty jsou navíc spojeny 

se zvýšenou motivací pro další činnosti a vykazují pozitivní účinky na vůli, úsilí 

a připravenost čelit výzvám.  Při aplikaci odpovídajících metod a přístupů nabízejí 

aktivity v přírodě výchovný potenciál využitelný k rozvoji osobnosti.  (Eigenschenk et 

al., 2019; Neuman et al., 2000) 

   Protože outdoorové sporty  se často provozují ve skupině, nebo se konají 

v prostředí, kde je nutné spolupracovat, mohou vést k různým interpersonálním 

benefitům –  mezilidským i skupinovým. Interpersonální rozvoj byl charakterizován 
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například zvýšenými komunikačními schopnostmi, schopností spolupráce a sociální 

interakce, odpovědnosti, nebo sociální důvěry. (Kudláček et al., 2009)  

   Dalším klíčovým aspektem venkovních sportů je spojování lidí s přírodou 

a výsledné lepší porozumění vztahu životní prostředí versus naše závislost na něm. Byly 

zjištěny pozitivní účinky na  povědomí  o životním prostředí a dále lepší propojenost 

s přírodou  a  empatie  k životnímu prostředí. Na základě tohoto pozitivního vztahu se 

mnoho sportů v přírodě považuje za důležitý nástroj environmentální výchovy. (Rosa et 

al, 2012; Eigenschenk et al., 2019)      

Posouvání vlastních hranic, výstup z komfortní zóny  

   Řešení náročných situací v přírodním prostředí často znamená nalézt sám sebe, 

což můžeme považovat za jednu  z cest  k formování charakteru  osobnosti.  Na 

outdoorových akcích i kurzech se jedinec učí  zvládání stresových situací, zvládnutí 

technik, které ochraňují organismus před horkem, chladem, žízní, nevyspáním i hladem. 

Znamená to vždy uchování rozumové kontroly nad svým jednáním a  nalézání 

improvizovaných řešení. Přidružit, v krajních případech, můžeme i  dovednost hledání 

cest  k záchraně –  navigace,  signalizace, použití krabičky poslední záchrany a další. 

(Neuman et al., 2000) 

   Dalším benefitem, který vzniká při vybraných aktivitách v přírodě je 

překonávání překážek. To v sobě skrývá určitou dávku rizika, vyžaduje překonání 

strachu, projevení rozhodnosti a tvořivého přístupu při řešení vzniklých situací. Jedinec 

se učí překonávat sám sebe, svůj strach a obavy z nepoznaného, pohybově náročného 

a mnohdy i zdánlivě nebezpečného úkolu. (Neuman et al., 2000; Louka, 2010) 

Výhody pohybových aktivit při rehabilitaci po míšní lézi  

   V období rehabilitace osob po míšní lézi můžou outdoorové aktivity významně 

pomoci  v hledání vlastní identity. „Příroda může jednak pozitivně působit tím, že 

klientovi umožní zapomenout na své postižení, ale na druhé straně si klient může 

uvědomit své omezení a dostat se všude tam, kam potřebuje“ (Kudláček 2007, str. 108).  

   Dalším pozitivním aspektem, které mohou sportovní aktivity v přírodě 

při rehabilitaci po míšní lézi přinést je usnadnění integrace, jak již bylo zmíněno výše. 

Integrace je jednodušší, když jsou lidé daleko od jejich všedního života, zvyků 

a chování. Divoká příroda ruší stereotypy, je nestranná, a proto se každý může na 

daném programu v přírodě podílet stejnou měrou. (Kudláček, 2007)   
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2.5  Rizika u outdoorových sportů  

   Outdoorové sporty s sebou kromě mnoha benefitů mohou přinášet také 

potenciální bezpečnostní,  zdravotní, nebo jiná rizika.  Důležité je si při nich počínat 

bezpečně a rizikům tím předcházet. Důležitá je bezpečnost ve smyslu zabránění úrazu 

a ochrany před zraněním při provádění dané pohybové činnosti. Pouze bezpečná 

pohybová aktivita je adekvátní. (Louka, 2010; Ješina a Hamřík, 2011) 

   Jako příklad, jak předcházet rizikům, můžeme uvést některá doporučovaná 

opatření  při provozování outdoorových pohybových aktivit  na komunikacích 

s automobilovým provozem. Zde je důležité respektovat  pravidla silničního provozu. 

Zvláště při vysokých teplotách a pobytu na přímém slunci dbáme na zvýšený pitný 

režim a přísun energie.  Při pohybu/ jízdě ve skupině např. při cyklistice dbáme 

pravidlům jízdy ve skupině. Důležité je také předvídat faktory počasí. (Louka, 2010) 

   Bavímeli se o bezpečnosti, roli zde hraje několik hledisek.  Svou roli hraje věk, 

aktuální kondice  či míra tělesného handicapu, dostupnost ochranných pomůcek, 

dopomoc, záchrana, sebezáchrana a další faktory. Důležité je také osobnostní nastavení 

všech účastníků a úroveň jejich motorických, psychických a sociálních kompetencí. 

(Ješina a Hamřík, 2011) 

   Velká část aktivit v přírodě se odehrává v horském prostředí, je tedy důležité 

zmínit riziko při pohybu na horách. Nebezpečí na horách můžeme rozdělit na objektivní 

nebezpečí (neovlivnitelné) a subjektivní nebezpečí (ovlivnitelné). Do objektivního 

nebezpečí řadíme např. počasí, teplotu, vítr, sněhové podmínky. I když tyto faktory 

nemůžeme ovlivnit, můžeme do jisté míry ovlivnit snížení rizika nebezpečí vhodným 

výběrem trasy jízdy, sledováním počasí atd. Do subjektivního nebezpečí řadíme 

tělesnou a psychickou kondici, přecenění schopností a sil, vybavení aj. Dobrá příprava, 

tréning, bezpečnostní výchova a dodržování zásad pravidel bezpečnosti může riziko 

značně snižovat. Rizika je možné takto eliminovat i jinde než v horském prostředí. 

(Louka, 2011) 

   Při provozování outdoorových pohybových aktivit hrozí i  potenciální rizika 

enviromentální. Může dojít k poškození životního prostředí, narušení přirozeného 

prostředí volně žijících živočichů, zejména v chráněných krajinných oblastech, 

národních parcích aj. (Eigenschenk et al., 2019)  
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2.6  Organizace provozující outdoorové pohybové aktivity a 

sporty   

   Integrační tendence ve společnosti směřují k zapojování jedinců s tělesným 

znevýhodněním a jedinců intaktních do společných aktivit. Osoby s tělesným 

znevýhodněním jsou tak v dnešní době stále více zapojovány do programů zážitkové 

pedagogiky, která velmi souvisí s outdoorovými pohybovými aktivitami. Tyto 

programy neprobíhají jen segregovaně, ale čím dál častěji v rámci společných aktivit – 

kurzů, táborů, víkendových pobytů aj.  (Ješina et al., 2011) 

   Mezi outdoorové pohybové aktivity v přírodě řadíme především turistiku, 

sporty, hry a různá cvičení v přírodě, aktivity typu survival, táboření a další, o kterých je 

podrobněji pojednáváno v předchozích kapitolách. Takových programů pro osoby 

s tělesným  postižením, včetně osob po míšní lézi, využívá i v České republice řada 

organizací.  (Ješina et al., 2011). Některé organizace budou v následujících odstavcích 

uvedeny  a  u  vybraných představena  jejich činnost v rámci outdoorových pohybových 

aktivit.  

2.6.1  Sportovní klub vozíčkářů Praha  

   Sportovní klub vozíčkářů Praha (SKV Praha) byl založen v září 1991 stolními 

tenisty na vozíku. V letech 2003–2004 přibyly do klubu další oddíly: florbal, orientační 

závod, lyžování a motorové čtyřkolky. V roce 2007 vystřídal oddíl motoristů nový 

potápěčský oddíl. V roce 2014 vznikl pod Sportovním klubem vozíčkářů Praha zatím 

poslední sportovní oddíl –  tanec. V současnosti zastřešuje klub celkem 7 sportovních 

oddílů: florbal,  lyžování, orientační závod, outdoor, potápění,  stolní tenis  a  tanec. 

Na konci roku 2016 měl klub 112 členů, tj. aktivních sportovců na vozíku.  

   Činností SKV Praha je pořádání sportovních akcí pro členy klubu a jejich rodiny 

a pro další účastníky  z řad osob tělesně postižených  i intaktních. SKV Praha dává 

možnost svým členům a jejich příznivcům, novým členům i úplným sportovním 

začátečníkům, zúčastňovat se domácích i zahraničních sportovních akcích. SKV nabízí 

velmi rozmanitou nabídku sportovních a pohybových aktivit, včetně  celé  řady 

outdoorových. V případě potřeby je klub připraven zapůjčit speciální sportovní 

vybavení a kompenzační pomůcky. Ve vybraných oddílech se členové zúčastňují 

soutěží, lokálních i mezinárodních, a reprezentují SKV Praha či Českou republiku. SKV 
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také dává jedincům, nejen po poranění míchy, možnost být součástí přátelské party 

a zažít s ní spousta sportovních či jiných zážitků.  

  Oddíl outdoor  SKV  Praha  zahrnuje  nejen  cyklistiku a vodáctví. Činností 

oddílu jsou především cyklistické a vodácké kurzy, ale v průběhu let bylo možno se 

také zúčastnit tandemového paraglidingu, jachtingu, wakeboardingu (vodního 

lyžování), jízdy na seakajaku či strávit dny v lanovém centru. Sportovních akcí se vždy 

účastní kromě osob  s tělesným postižením, nejčastěji osob na vozíku, také asistenti 

(dobrovolníci) a instruktoři daného sportu.  

   Oddíl lyžování pořádá během zimní sezóny několik lyžařských sportovních akcí 

v ČR i v zahraničí. Tento oddíl je schopen zájemcům zajistit poradenství o výběru 

sportovního materiálu a veškeré lyžařské vybavení jim na sportovní akci zapůjčit. 

Lyžařské akce jsou určené pro začátečníky, pokročilé či celé rodiny. Lyžování probíhá 

za přítomnosti zkušených instruktorů.   

   Orientační závod  a  Oddíl  potápění  jsou dalšími oddíly, které 

zprostředkovávají outdoorové pohybové aktivity. Oddíl orientačního závodu organizuje 

závody, kterých se mohou účastnit osoby s nižší i vyšší míšní lézí, včetně osob 

pohybujících se na elektrickém vozíku či s doprovodem. Oddíl potápění sdružuje osoby 

s tělesným znevýhodněním, kterým vytváří podmínky pro provozování toho technicky 

náročného sportu. Oddíl zajistí nezbytné pomůcky a potápění probíhá se zkušenými 

instruktory v bazénu a později i v přírodě v lomech či mořích.  

(Sportovní klub vozíčkářů Praha, 2021) 

2.6.2  Centrum Paraple 

   Činností Centra Paraple je pomoc lidem po poranění míchy následkem úrazu 

nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám. Centrum funguje  v  Praze  již od 

roku 1994 a poskytuje celý komplex služeb pomocí propracovaného systému péče, 

pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu. V rámci 

tematických programů centra je možné si vyzkoušet nejrůznější pohybové aktivity 

včetně lyžování, cyklistiky, vodáctví a dalších. (Centrum Paraple, 2021) 

   Pohyboví terapeuti, kteří se většinou šestidenní sportovní akce účastní, klientům 

pomohou  s výběrem a nastavením vhodných sportovních pomůcek. V rámci těchto 

programů se s klienty hledají vhodné pohybové aktivity a k nim optimální kompenzační 

pomůcky, v jejichž využití se zaučují.  Centrum Paraple často zajišťuje první kontakt 
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jedince po poranění míchy s nejrůznějšími typy outdoorových sportů. (Centrum Paraple, 

2021) 

2.6.3  Sportability 

  Spolek  Sportability  je  pražská  nezisková organizace zabývající se rozvojem 

a podporou aktivního způsobu života lidí s tělesným postižením.  Organizace  vznikla 

v roce 2011 a nejvíce se zaměřuje na alpské  lyžování. Každoročně jsou pořádána 

pravidelná soustředění a sportovní  pobytové kurzy pro  lyžaře s tělesným postižením 

všech výkonnostních úrovní.  Pro osoby po míšní lézi spolek nabízí kurzy  na  biski, 

monoski, dualski i kartski.  

   Díky Sportability se mohou lidé s různými typy postižení  věnovat  také 

cyklistice, nebo sjíždění divokých řek. Sportability zprostředkovává sportovní možnosti 

sportovcům/zájemcům o sport všech výkonnostních úrovní. Stejně jako u lyžování 

nezáleží na  tom, jednáli se o nejlepší reprezentanty v daném odvětví, nebo 

o začátečníky, kteří si chtějí některý ze sportů vyzkoušet poprvé.  

(Ješina, Hamřík, 2011; Sportability.cz, 2019) 

2.6.4  Další vybrané organizace 

   Dalšími organizacemi,  které se outdoorovým sportům a pohybovým aktivitám 

věnují jsou například: 

•  Para Centrum Fénix (Brno) 

•  Aktivně s vozíkem (České Budějovice) 

•  Centrum APA (Olomouc) 

•  Centrum handicapovaných lyžařů (Jánské Lázně) 

•  Cesta za snem (Praha) 

Důležité organizace, které se zabývají problematikou míšního poranění jsou: 

•  CZEPA – Česká asociace paraplegiků 

•  ČAAPA – Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit 



39 
 

3  Zdraví a kvalita života  

   Lze zdraví hodnotit jednoduše údajem o frekvenci či vážnosti nemoci?  Tento 

způsob převládal ve 20. století v rámci objektivní moderní medicíny. Důraz byl kladen 

na klinické objektivní výsledky. Avšak totéž onemocnění může být různými lidmi 

vnímáno různě.  Někdo může být i nemocen relativně spokojen a svému zdravotnímu 

stavu nemusí přisuzovat téměř žádný význam, u jiného člověka  i objektivně malé 

zdravotní komplikace mohou způsobit velké utrpení. S rozšířením pojmu kvalita života 

do různých oborů a se zdůrazňováním nutnosti hodnotit i subjektivní náhled člověka na 

svůj vlastní život,  došlo  v posledních desetiletích  k posunu ve vnímání a hodnocení 

zdraví a úspěchu léčby  –  začala být zvažována celková kvalita života pacienta. 

(Faťunová, 2007) 

   Vymezením pojmů zdraví a kvalita života se v současné době zabývá mnoho 

vědních oborů z oblastí sociologie, pedagogiky, medicíny, psychologie a dalších, proto 

je velmi těžké termíny přesně definovat.  

3.1  Pojem zdraví  

   Různé profese vnímají pojem zdraví odlišně. Lékař pojmem zdraví rozumí 

nepřítomnost nemoci, choroby či úrazu. Sociolog rozumí pojmem zdravý člověk 

jedince, který je schopen dobře fungovat ve všech jemu příslušných sociálních rolích. 

Psycholog slovy zdravý člověk označuje jedince, který je schopen pozitivně se 

vyrovnávat s životními úkoly a situacemi, které před ním vyvstanou. (Ješina a Hamřík, 

2011)    

   Všeobecně přijímaná definice zdraví pochází od Světové zdravotnické 

organizace, která ho  popisuje jako stav naprosté tělesné, duševní a sociální  pohody. 

(WHO, 2003) Definice je často kritizována pro svou přílišnou obecnost a otázkou také 

je, zda je správné označovat zdraví jako stav, nejdeli spíše o déletrvající proces. Přesto 

však definice dodala termínu „zdraví“ nový rozměr, posouvající jej od lékařské 

kategorie ke komplexnímu pojmu zohledňujícímu celistvost člověka. (Ješina a Hamřík, 

2011)  

   Podle jiného, komplexnějšího přístupu je možné vymezit osm pojetí zdraví. 

Mezi tyto pojetí se řadí:  
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•  zdraví jako nenemoc  

•  zdraví jako prožívaný stav nemoci/zdraví, navzdory onemocnění  

•  zdraví jako rezerva, záloha, kapacita zdraví 

•  zdraví jako fyzická zdatnost  

•  zdraví jako psychosociální pohoda 

•  zdraví jako sociální vazby 

•  zdraví jako energie a vitalita 

•  zdraví jako funkce. 

 Tento přístup je holistický a chápe člověka jako celek. (Vašina, 2009) 

   Pojem holistické zdraví zahrnuje celou osobnost člověka: celistvou bytost 

a všechny stránky jejího životního stylu –  tělesnou zdatnost, primární prevenci 

negativních tělesných a emocionálních stavů, zvládání stresu, citlivost k prostředí, 

sebekoncepci  a duchovno. Lidská bytost je dynamická interakce biologických, 

sociálních, kognitivních, emocionálních a duchovních potřeb. (Mastiliaková, 2007) 

3.2  Pojem kvalita života  

   Slovo  kvalita  bylo odvozeno od latinského „qualis“, což v překladu znamená 

jakost a životem se rozumí život obecně. Anglický termín Quality of Life (QOL) byl 

poprvé použit ve 20. letech minulého století, kdy se začalo uvažovat o ekonomickém 

rozvoji a materiální podpoře nižších vrstev. (Kůtová, 2019) 

   K problematice kvality života v současné době existuje bohatá literatura 

tuzemská i zahraniční. Pyšný (2008) ve svém sborníku uvádí názory mnoha autorů, 

některé z nich budou uvedeny v následujících odstavcích. 

    Pyšný (2008) ve své publikaci uvádí, že Slováček (2008) rozumí pod pojmem 

kvalita života subjektivní hodnocení života jedincem. Podle něj v životě dominují 

fyzický, psychický a sociální stav a psychologické a spirituální aspekty. Dále je zde 

uvedeno, že Dragomirecká a Škoda (1997) zdůrazňují, že pro kvalitní život jedince je 

důležitá psychická, fyzická a sociální pohoda a jeho osobní spokojenost. Hnilicová 

a Bencko (2005) pak pojem kvality života a jeho význam pro zdravotnictví definují jako 

výsledek vzájemného působení vlivů na rozvoj jednotlivce i celé společnosti. Cummins 

(1997) definuje kvalitu života jako subjektivní pohodu života (subjective wellbeing). 
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Přístup „wellbeing“ je psychologickým přístupem spočívajícím v celkové pohodě 

a spokojenosti. (Pyšný, 2008) 

   ,,Kvalitu života tvoří velký počet činitelů, které umožňují, aby i například jedinec 

s handicapem žil ve společnosti spokojeně.“ (Ješina  a  Hamřík, 2011. str. 30) 

Rozeznáváme činitele vnitřní, do které řadíme somatickopsychickou  vybavenost 

jedince pro život a činitele vnější, kam patří faktory ekonomické, společenské, pracovní 

a kulturní. Vnitřní činitelé odpovídají subjektivnímu vnímání kvality života a vnější 

korelují s objektivním vnímáním kvality života. (Jesenský, 2000) 

  Světová zdravotnická organizace  (WHO, 2006) uvádí 4 základní oblasti, které 

nejlépe vystihují dimenze lidského života. Patří sem: 

1.  fyzické zdraví a míra samostatnosti  –  energie a únava, bolest, odpočinek, 

mobilita, každodenní život, schopnost pracovat, nutnost lékařské péče; 

2.  psychické zdraví – sebehodnocení, sebepojetí, učení, víra, spiritualita; 

3.  sociální klima – sociální podpora, osobní vztahy, sexuální aktivita; 

4.  prostředí  –  sociální péče, bezpečí, finance, domácí prostředí, klima, fyzikální 

podmínky prostředí, hluk. 

3.3  Metody pro měření kvality života  

   Metod, kterými se kvalita života měří je mnoho. Můžeme si je rozdělit na tři 

skupiny: 1. Metody měření kvality života, kde tuto kvalitu hodnotí druhá osoba 

(objektivní); 2. Metody měření kvality života, kde hodnotitelem je sama daná osoba 

(subjektivní); 3. Metody vzniklé kombinací metod typu 1 a 2 (smíšené). (Křivohlavý, 

2002)  

   Pokud se snažíme získat údaje o kvalitě života, musíme zahrnout údaje o 

fyzickém, psychickém i sociálním stavu pacienta, tedy všechny komponenty  zdraví. 

Mezi objektivním hodnocením zdravotního stavu, které provede lékař nebo jiný 

odborník, a mezi subjektivním hodnocením pacienta může být značný rozdíl. 

I chronicky nemocný pacient může subjektivně pociťovat dobrou kvalitu života a může 

být spokojený. Je tedy  důležité, jak pacient svoji situaci vnímá (Svoboda, Mahrová, 

2009). 
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3.3.1  Objektivní metody měření kvality života  

   APACHE  II  (Acute  Physiological  and  Chronic  Health  Evaluation)  neboli 

Hodnotící systém akutního a chronicky změněného zdravotního stavu je příkladem 

přístupu, který se pokouší vystihnout celkový stav pacienta ryze fyziologickými a 

patofyziologickými kritérii. Podklad tohoto měření je odvozeno z předpokladu, že 

vážnost onemocnění je možné usuzovat podle toho, jak se kvantitativně odchyluje daný 

stav  pacienta  od normálu. Metoda  se užívá často v oblasti JIP (jednotky intenzivní 

péče). Celkové skóre této metody se pohybuje v rozmezí 071 bodů, přičemž platí, že 

čím vyšší je číselný údaj, tím větší je pravděpodobnost úmrtí pacienta. (Knaus, 1981) 

   Jako další příklad objektivní metody můžeme uvést Karnofskyho  index. Tato 

metoda objektivně hodnotí celkový stav hodnoceného jedince a kvalitu jeho života k 

určitému konkrétnímu datu. Metoda se užívá např. v onkologii, kdy je pacient hodnocen 

k danému datu na procentuální škále 0  %  (pacient  je  mrtev)  –  100  %  (normální stav 

pacienta, neprojevují se obtíže).  Metoda se také využívá v klinických studiích pro 

hodnocení kvality života. (Karnofsky, 1948) 

   Spitzer Quality of life Index je metoda konstruována pro používání lékaři, jenž 

pracují s pacienty onkologicky a chronicky nemocnými. Tato metoda je hojně 

využívána před a po ukončení terapie ke zjištění zdravotního stavu a kvality života. Do 

QL  indexu  byly  zahrnuty  tyto  oblasti:  aktivita, každodenní život, vnímání zdraví, 

podpora rodiny a přátel a celkový pohled na život. (Spitzer, 1981) 

  Metody hodnocení kvality života z hlediska lidí, kteří jsou pacientovi blízko 

(lékař, zdravotní sestra, rodinní příslušnici) mají nesporné výhody. Tyto externí přístupy 

jsou zaměřeny na chování a jednání pacientů, které je objektivně měřitelné. Celkový 

stav pacienta tudíž můžeme vyjádřit číselně. Na druhé straně vykazuje tento externí 

přístup i nedostatky. Kritéria a dimenze kvality života nemusí být v souladu s tím, jak 

pacient sám hodnotí svůj stav. Také byly patrné značné rozdíly v tom, jak kvalitu života 

hodnotil sám pacient, oproti hodnocení druhou osobou. Proto se začala brát v úvahu 

důležitost jednotlivých dimenzí z pohledu pacienta, o subjektivních metodách bude 

pojednáno v další kapitole. (Křivohlavý, 2002) 

3.3.2  Subjektivní metody měření kvality života  

    SWLS (The Satisfaction with Life Scale)  Stupnice spokojenosti se životem je 

velmi rozšířená  a  spolehlivá metoda  měření kvality života vyvynuta Ed Dienerem 
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v roce  1884.  .  K diagnostikování osob  se  v této metodě používá dotazník s pěti 

otázkami. Dotazník se ptá testovaných např.: Jak moc byste souhlasili s tvrzením, které 

říká: Můj život je blízký k mému ideálu života? Stupeň  souhlasu je vyjádřen na 

sedmibodové škále (1= minimum souhlasu, 7= maximum souhlasu). (Diener, 1985) 

   SEIQoL  (Schedule  for  the  Evaluation  of  Individual  Quality  of  Life)  znamená 

systém individuálního hodnocení kvality života. Jde o způsob zjišťování kvality života, 

který neklade předem kritéria, která by stanovila, co je správné, dobré, žádoucí atd., ale 

vychází z osobních představ dotazované osoby o tom, co považuje za důležité. Metoda 

spočívá v polostrukturovaném rozhovoru, kdy respondent uvádí 5 životních 

cílů/podnětů, které jsou pro něj v danou chvíli nejdůležitější a k nim danou míru jejich 

uspokojení na stupnici 0100 % (100 % = úplná spokojenost). (O’Boyle et al., 1993) 

   Dotazník SF36 je velmi užívanou metodou. Jedná se o sebeposuzovací nástroj, 

který umožňuje hodnotit kvalitu života tak, jak je vnímaná  respondentem.  Metoda  je 

dobře prověřena a má relativně dobré psychometrické charakteristiky. Byl navržen 

k obecnému měření a hodnocení přínosů zdravotní péče. Tento nástroj mapuje 

následující domény a jejich vnímání respondentem v průběhu posledního měsíce: 

fyzické fungování, omezení v rolích způsobené fyzickým (zdravotním) stavem, pocit 

energie/únavy (vitalita), míra bolesti, celkové vnímání vlastního zdraví, emocionální 

wellbeing a pocit spokojenosti, duševní zdraví, omezení v rolích způsobené 

emocionálními problémy, sociální fungování, (Faťunová, 2007) 

   SQUALA  (Subjektive  Quality of Life Analysis) je dotazník,  který  vychází 

z Maslowovy pyramidy potřeb. Lze  ho  využít v oblasti medicínské, sociální, 

psychologické i pedagogické.  Sestává se z 23 oblastí vnější a vnitřní reality 

každodenního života. Jsou to zdraví, fyzická soběstačnost, psychická pohoda, prostředí 

a domov, spánek, mezilidské vztahy, děti, péče o sebe, láska, sex, politika, víra, 

odpočinek, záliby, bezpečí, práce, spravedlnost, svoboda, krása a umění, pravda, peníze 

a jídlo. Spokojenost v každé z nich je hodnocena na pětibodové škále (číslice 0 značí 

velké zklamání, číslice 4 velká spokojenost) a subjektivní důležitosti (číslice 0 znamená 

bezvýznamné, číslice 4 nezbytné). (Vaďurová, Mühlpachr, 2005; Dragomirecká, 2006b) 

   Další možnou metodou testování je dotazník  WHOQOLBREF  Světové 

zdravotnické organizace, který je zkrácenou verzí dotazníku WHOQOL100.  Účelem 

dotazníku je hodnocení subjektivně vnímané kvality života jednotlivců nebo skupin ve 
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věkovém rozmezí 18–65 let. Je řada forem dotazníku (např. WHOQOLOLD pro osoby 

starší 65 let, WHOQOLHIV pro HIV pozitivní osoby, DISQOL pro osoby s různým 

typem postižení atd.). Dotazník WHOQOLBREF je metodou k sebeposouzení kvality 

života. Ta je chápána jako vnímání sebe sama v kontextu kultury, ve které člověk žije, 

a ve  vztahu k jeho cílům, očekáváním, životnímu stylu a koníčkům (The  WHOQOL 

Group, 1998). 

3.3.3  Smíšené metody měření kvality života 

   Pro úplnost je třeba si doplnit, že  existují metody kombinující obě předchozí.  

Příkladem je pojetí následujících metod:  

   MANSA  (Manchester  Short  Assesment  of  Quality  of  Life)  je  Krátký způsob 

hodnocení kvality života vypracovaný univerzitou v Manchesteru. Jde o měření kvality 

života  v širším pojetí. V rámci této metody se zjišťuje spokojenost  s: vlastním 

zdravotním stavem, sebepojetím, sociálními a rodinnými vztahy, bezpečnostní situací, 

životním prostředím, finanční situací, náboženstvím, účastí na aktivitách volného času 

a zaměstnáním/školou.  Cílem dotazníku je vystihnout celkový obraz kvality života 

daného člověka. (Priebe, 1999) 

   LSS (Life Satisafaction Scale) je tzv. Škála spokojenosti hodnotící spokojenost 

se životem. LSS využívá MANSA, jejíž charakteristickým  rysem je měření výše 

uvedených oblastí právě pomocí této škály. Škála má sedm stupňů, v podstatě se jedná 

o vizuální stupnici typu vizuální analogové škály (VAS – Visual Analogous Scale). Ty 

jsou uvedené na vodorovné ose od minima „nemůže to být již horší“ po maximum 

„nemůže to být lepší“. Respondent dělá ležatý křížek na některé příčce, což vyjadřuje 

jeho odpověď. (Salokangas et al., 1988 ) 
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4  CÍL A ÚKOLY PRÁCE  

   Cílem této diplomové práce je zjištění kvality života osob po poranění míchy, 

kteří ve svém volném čase provozují outdoorové sporty, nebo pohybové aktivity. 

Následně je cílem porovnání získaných výsledků s vybranými skupinami osob bez 

míšní léze a osob s míšní lézí, kteří se primárně nezaměřují na outdoorové sporty.  

Úkoly práce:  

•  Načerpání teoretických znalostí studiem odborné domácí i zahraniční literatury.  

•  Konzultace s vedoucí diplomové práce.  

•  Zvolení vhodné metodiky pro diplomovou práci.  

•  Vybrání vhodné výzkumné metody – dotazníku pro sběr dat a informací. 

•  Výběr vhodné homogenní skupiny respondentů. 

•  Zpracování a vyhodnocení nasbíraných dat a informací.  

•  Ucelení výsledků práce, vyhodnocení hypotéz a diskuze.  

 



47 
 

5  VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY  

5.1  Výzkumná otázka 

Pro účely této diplomové práce byla položena níže uvedená výzkumná otázka: 

Výzkumná otázka:  Jaká je kvalita života osob po míšní lézi provozující outdoorové 

sporty a pohybové aktivity a jaká je  v porovnání s osobami bez míšní léze a osobami 

s míšní lézí, kteří primárně neprovozují outdoorové sporty a pohybové aktivity? 

5.2  Hypotézy  

   Hypotézy jsem stanovila na základě studia odborné literaturyteoretické rešerše. 

Při tvorbě hypotéz jsem vycházela z českých i zahraničních zdrojů. Často jimi byly 

zahraniční výzkumné články, které zkoumají kvalitu života osob po míšní lézi a běžné 

populace, zejména studie, které používají jako výzkumnou metodu standardizovaný 

dotazník WHOQOLBREF.  V neposlední řadě byly cílem rešerše články korelující 

s kvalitou života a pohybovými aktivitami osob s míšní lézí.   

Hypotéza 1: Předpokládám, že osoby po míšní lézi provozující outdoorové 

sporty a pohybové aktivity budou mít vyšší skóre v oblasti prožívání, než je směrodatná 

odchylka pro danou doménu, oproti referenční skupině osob bez míšní léze. 

Hypotéza 2: Předpokládám, že osoby po míšní lézi provozující outdoorové 

sporty a pohybové aktivity dosáhnou nižšího skóre v oblasti fyzického zdraví, než je 

směrodatná odchylka pro danou doménu, oproti referenční skupině osob bez míšní léze. 

Hypotéza 3: Předpokládám, že sociální vztahy osob po míšní lézi provozující 

outdoorové sporty a pohybové aktivity budou hodnoceny vyšším skóre,  než je 

směrodatná odchylka pro danou doménu, v porovnání s osobami po míšní lézi, kteří 

neprovozují outdoorové sporty a pohybové aktivity.  

Hypotéza 4: Předpokládám, že osoby provozující outdoorové sporty a pohybové 

aktivity budou mít vyšší skóre v otázkách přímo hodnotící celkovou kvalitu života 

a spokojenost se zdravím,  než je směrodatná odchylka pro dané otázky, v porovnání 

s osobami po míšní lézí, kteří neprovozují outdoorové sporty a pohybové aktivity.  
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   Celkem jsem si pro svou práci stanovila 4 hypotézy. Ve dvou hypotézách jsem 

se rozhodla pro komparaci dat s osobami bez míšní léze, tj. intaktní českou populací dle 

výsledků ze studie Dragomirecké a Bartoňové (2006). V druhých dvou hypotézách jsem 

zvolila  komparaci  dat  s  osobami po míšní lézi, kteří se primárně nezaměřují na 

outdoorové sporty a pohybové aktivity. Referenční skupinou pro účely této práce jsou 

respondenti z čínské studie prováděné na velkém výzkumném vzorku osob s míšní lézí 

v chronické fázi. (Chang et al., 2020)  

   Pro jedince po míšní lézi pohyb znamená velký psychický přínos (Ješina, 

Hamřík, 2011).  Vzhledem  k tomu, že outdoorové sporty a pohybové aktivity mají 

pozitivní dopad na duševní zdraví a celkovou pohodu (Eigenschenk  et  al.,  2019; 

Thompson Coon, 2011; Šuc et al., 2015), chci v hypotéze 1 zjistit, zda osoby po míšní 

lézi provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity budou mít lepší prožívání oproti 

intaktní populaci.  

  V hypotéze 2 jsem se rozhodla zaměřit se na oblast fyzického zdraví. Vzhledem 

ke studii Barkera et al. (2009) má míšní léze v kontextu hodnocení kvality života 

největší vliv –  největší odchylku od „běžné normy“ právě v oblasti fyzického zdraví. 

I když pohybové aktivity a sport, nejen ve venkovním prostředí, mají na fyzické zdraví 

pozitivní vliv (Blond et al., 2016; Moore et al., 2016; Eigenschenk et al., 2019; Ješina, 

Hamřík, 2011), předpokládám, vzhledem k tělesnému handicapu, že osoby po míšní lézi 

provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity dosáhnou horšího průměrného skóre 

v oblasti fyzického zdraví oproti intaktní populaci. 

  Ve výzkumu o kvalitě života osob po míšní lézi (Foongchomcheay et al., 2019) 

osoby po míšní lézi dosáhli lepších výsledků v oblasti, která hodnotila psychosociální 

aspekty, oproti lidem bez míšní léze, tj. běžné populaci. Outdoorové sporty se často se 

provozují ve skupině, nebo se konají v prostředí, kde je nutné spolupracovat, mohou 

vést k různým interpersonálním benefitům  (Eigenschenk  et  al.,  2019;  Neuman  et  al., 

2000, Kudláček et al., 2009). Proto v hypotéze 3 předpokládám, že sociální vztahy osob 

po míšní lézi provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity budou hodnoceny lépe 

než osobami po míšní lézi, kteří neprovozují outdoorové sporty a pohybové aktivity. 

   Hypotézu 4 jsem se rozhodla zaměřit na otázky zjišťující celkovou kvalitu života 

a celkovou spokojenost se zdravím. Podle Dragomirecké a Bartoňové (2006) mají  tyto 

samostatné položky vztah  s doménou prožívání (v originálním překladu 
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psychologickým zdravím) a souvisí také s fyzickým zdravím. Do hodnocení těchto 

otázek dále zasahuje prožívání pozitivních pocitů, smysluplnost života, pozitivní vztah 

sám k sobě a dobré duševní kondice. Eigenschenk et al., (2019) uvádí, že outdoorové 

pohybové aktivity jsou spojeny se zlepšením subjektivního vnímání zdraví a lepší 

fyzickou kvalitou života. Předpokládám proto, že tyto dvě samostatné, avšak kompletní 

otázky dotazníku WHOQOLBREF budou lépe hodnoceny osobami, kteří provozující 

outdoorové sporty a pohybové aktivity v porovnání s osobami po míšní lézi, kteří se 

jejich provozováním nevyznačují. 

   Za věcnou významnost při hodnocení hypotéz je považována směrodatná 

odchylka pro danou doménu, která byla stanovena při statistickém vyhodnocování dat 

této práce.  
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6  METODIKA PRÁCE 

   V praktické části mojí diplomové práci jsem využila metod  kvantitativního 

výzkumu. Jednalo se observační průřezovou studii, kterou jsem realizovala za pomoci 

standardizovaného dotazníku. Byla provedena jednorázová analýza pomocí 

dotazníkového šetření (tj. jednorázový sběr dat o kvalitě života osob po míšní lézi 

provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity). Následně byla provedena 

komparace  dat  s osobami bez míšní léze, tj. intaktní českou populací dle výsledků ze 

studie Dragomirecké a Bartoňové (2006) a s osobami s míšní lézí, kteří se primárně 

nezaměřují na outdoorové sporty a pohybové aktivity. Referenční skupinou osob 

s míšní lézí jsou respondenti z čínské studie prováděné na velkém výzkumném vzorku 

osob s míšní lézí v chronické fázi. (Chang et al., 2020)  
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7  METODY SBĚRU DAT 

Jako výzkumná metoda byl zvolen standardizovaný dotazník WHOQOLBREF, 

který je zkrácenou verzí WHOQOL100. Dotazník WHOBREF  obsahuje  26 

uzavřených otázek, z celkem čtyř domén –  fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy 

a prostředí. Z 26 otázek jsou dvě otázky samostatnými položkami hodnotící celkovou 

kvalitu života a zdravotní stav respondentů. V celém dotazníku je možno vybrat pouze 

jednu správnou odpověď z pěti možností.  

Ke standardizovanému dotazníku byly přiloženy instrukce a informovaný 

souhlas  a součástí byl také anamnestický dotazník.  Krátký anamnestický dotazník  se 

týkal základních údajů o respondentech:  věk, pohlaví,  výška míšní léze, kompletnost 

míšní léze, před jakou dobou kdy došlo k míšní lézi (tj. zjištění stádia, ve kterém se 

daná osoba po poranění míchy nachází) a příčině míšní léze.  Dále byli v rámci 

anamnestických dat respondenti dotazováni na informace o outdoorových aktivitách 

a sportech, které provádí.  V této části byli respondenti dotazováni na četnost 

prováděných aktivit, preferenci konkrétních aktivit včetně preference dle ročního 

období a provádění z hlediska kontinuity.  

Poslední tři otázky  anamnestického dotazníku  byly  vzhledem  k celosvětové 

pandemii  Covid19 věnovány právě dopadům pandemie na život respondentů. 

Konkrétně na možnost provádět outdoorové pohybové aktivity a sporty  a  ovlivnění 

kvality života vzniklou situací. 

Pro účast na výzkumu byly osloveni členové SKV Praha z oddílů, které 

provozují outdoorové sporty (oddíl lyžování, oddíl outdoor a oddíl orientační závod). 

Sběr dat byl uskutečněn online přes online dotazníkovou platformu Survio.cz a probíhal 

anonymně.  Doba sběru dat proběhla v měsíci únoru a březnu 2021.  
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8  ANALÝZA DAT DOTAZNÍKU WHOQOL-BREF 

    Dotazník WHOQOLBREF obsahuje celkem 26 otázek. Následně se otázky 

rozdělují do 4 domén a 2 otázky jsou hodnoceny samostatně. U jednotlivých otázek je 

bodové rozpětí 15.  Při hodnocení domén se dostáváme k číslu 4 –  20. Vyšší číslo 

označuje lepší kvalitu života.  

  Vyplněné dotazníky WHOQOLBREF byly zpracovány na základě českého 

manuálu Dragomirecké (2006). Výsledky WHOQOLBREF se vyjadřují v podobě čtyř 

doménových skórů a průměrných hrubých skórů dvou samostatných položek. Průměrné 

hrubé skóry domén jsou standardizované průměrné hodnoty položek příslušných ke 

každé doméně (fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy a prostředí). 

   Nástroj WHOQOLBREF obsahuje celkem tři položky s obrácenými hodnotami 

(Q3, Q4 a Q26). Při skórování byly tyto položky zohledněny a v rámci kódování 

zhodnoceny opačným způsobem dle svého významu (čím menší hodnocení tím 

kladnější význam ve výsledku dotazníku a naopak). Ve vzorci proto byly výsledky 

odečteny vždy od čísla 6.  

Ke zpracování a vyhodnocení byla použita deskriptivní (popisná) statistika. Jako 

program byl zvolen Microsoft Excel, ve kterém byl použit tabulkový kalkulátor. 

Statistické údaje byly zpracovány pomocí modulu analýza dat. 

Jednotlivé výsledky jsou zobrazeny v grafech pro větší přehlednost, přiložen je 

vždy také slovní popis, popř. zobrazení dat v tabulce. Celé znění dotazníku je uvedeno 

v příloze. Zkratka Q znamená question (otázka). 
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Frekvence provádění  Absolutní četnost  Relativní četnost 

Několikrát za měsíc  13  41 % 

Vícekrát do týdně  9  28 % 

Několikrát ročnědelší doba  5  16 % 

1 x týdně  4  13 % 

Jiné  1  3 % 

Každý den  0  0 % 

Tabulka 1 Frekvence provádění outdoor aktivit 

 

  Co se týká preference prováděných aktivit, respondenti byly dotazováni ve třech 

otázkách. První z oblasti  preference  byla otázka zjišťující zájem o jednorázové 

provádění aktivit či vícedenní sportovní akce, tj. zájem z hlediska kontinuity provádění 

aktivit. 9 respondentů (28 %) preferovalo jednorázové provádění outdoorových 

pohybových aktivit a sportů, 4 (13 %) upřednostňují vícedenní sportovní akce. Většina 

dotazovaných,  celkem  19 (59 %) preferovalo kombinaci obojího, tj.    jednorázové 

provádění aktivit i vícedenní sportovní akce.  

  Nikdo z dotazovaných nepreferuje zimní outdoorové pohybové aktivity a sporty. 

13 dotazovaných (41 %) preferuje kombinaci zimních a letních aktivit a většina, tj. 19 

respondentů (59 %) upřednostňuje pouze letní aktivity.  

   Poslední otázka byla zaměřená na  preferenci  samotných druhů pohybových 

aktivit a sportů. Respondenti měly na výběr z možností: cyklistika, vodáctví, jachting, 

potápění, orientační závod, lezení, golf, sjezdové lyžování, běh na lyžích a jiné. Bylo 

možno volit více možných odpovědí. Výsledky  (absolutní četnost)  jsou přehledně 

uvedeny v grafu viz níže.  
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10 VÝSLEDKY 

10.1 Výsledky domén 

   V tabulce číslo 2 jsou  zobrazeny  statistické hodnoty pro jednotlivé domény. 

Střední hodnota znázorňuje vážený průměr hodnot jednotlivých domén, dále je 

v tabulce zaznamenán medián, směrodatná odchylka a rozptyl výběru.  

  Fyzické zdraví  Prožívaní  Sociální vztahy  Prostředí 

Střední hodnota  14,93  15,54  14,58  15,31 

Medián  15,14  16,00  14,67  15,75 

Směr. Odchylka  SD  1,68  2,18  2,91  1,93 

Rozptyl výběru  2,82  4,74  8,48  3,71 

Tabulka 2 Doménové skóry  statistické hodnoty 

   V následujícím odstavci budou představeny  konkrétní  výsledky jednotlivých 

domén –  fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy a prostředí.    Doménový skór 1. 

domény – fyzické zdraví je 14,93 bodů (68,3 %). V doméně 2  prožívání je doménový 

skór 15,54 bodů  (72,14 %). V doméně 3  sociální vztahy dosáhli respondenti hodnot 

14,58 bodů (66,15 %) a ve 4. doméně – prostředí je skór 15,31 bodů (70,70 %). Přesné 

výsledky podle jednotlivých domén, včetně přepočtu na %, mediánu a směrodatné 

odchylky jsou uvedeny v tabulce 3.  

Doména  Doménový skór  Doménový skór [%]  Medián  SD 

Fyzické zdraví  14,93  68,30  15,14  1,68 

Prožívaní  15,54  72,14  16,00  2,18 

Sociální vztahy  14,58  66,15  14,67  2,91 

Prostředí  15,31  70,70  15,75  1,93 

Tabulka 3 Doménové skóry  výsledky 

   V následujících  dvou  grafech  (graf  4,  graf  5) je uvedeno grafické znázornění 

výsledků jednotlivých domén. V grafu 5 jsou zobrazený doménové skóry v absolutních 

hodnotách – absolutní četnosti. Na ose x jsou zaznamenány jednotlivé domény a na ose 

y je hodnota skóre. U každého z doménových skóru je přehledně vyznačena směrodatná 

odchylka i s číselnou absolutní hodnotou. 
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11 DISKUZE 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit kvalitu života osob po poranění míchy, 

kteří ve svém volném čase provozují outdoorové sporty nebo pohybové aktivity. 

Následně bylo cílem výsledky porovnat s vybranými referenčními skupinami, tj. 

skupinou osob bez míšní léze a skupinou osob s míšní lézí, kteří se primárně nezaměřují 

na outdoorové sporty a pohybové aktivity.  

 Jako nástroj pro hodnocení kvality života byl použit standardizovaný dotazník 

WHOQOLBREF. Ke standardizovanému dotazníku byly přiloženy instrukce 

a informovaný souhlas. Součástí byl taktéž anamnestický dotazník, který se týkal 

základních údajů o respondentech a dále souvisel s provozováním outdoorových 

pohybových aktivit a sportů. Vzhledem  k celosvětové pandemii Covid19,  byly 

poslední tři otázky, věnovány právě dopadům pandemie na život respondentů, jelikož 

vzniklá situace by mohla mít na kvalitu života značný vliv.  

   Pro účast na výzkumu byly osloveni členové Sportovního klubu vozíčkářů Praha 

z oddílů outdoorových sportů, lyžování a orientačního závodu. K přesné charakteristice 

výzkumného souboru sloužil anamnestický dotazník. Výzkumu se účastnilo celkem 32 

respondentů  –  23 mužů a 9 žen, z nichž bylo 11  kvadruplegiků a  21 paraplegiků. 

Celkem 25 osob mělo kompletní lézi a 7 mělo lézi nekompletní.  Věk respondentů se 

pohyboval v rozmezí 3070  let.  Všichni dotazovaní získali míšní lézi příčinou úrazu. 

Doba od úrazu byla minimálně 25 let a maximálně 20 let a více.  

11.1 Diskuze k výsledkům 

   Z výzkumu vyplynulo, že kvalita života  osob  s míšní lézí provozující 

outdoorové sporty a pohybové aktivity  je nejlepší v oblasti prožívání (15,54 bodů) 

a v oblasti prostředí (15,31 bodů). V oblastech fyzického zdraví získali  respondenti 

14,93 bodů a v oblasti sociálních vztahů 14,58 bodů.  Co se týká  dvou  samostatných 

otázek,  v otázce hodnocení kvality života byl průměrný skór 3,66  bodů  a u otázky 

hodnotící spokojenost se zdravím 3, 41  bodů.  Z posledních dvou hodnot můžeme 

pozorovat, že subjektivně lépe vnímají jedinci kvalitu života než samotné zdraví. 

Potvrzuje to rozdílnost těchto dvou  „pojmů“ a jejich vnímání,  na které v publikacích 

upozorňuje například Křivohlavý (2002) či Faťunová (2007).  
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  V rámci jednotlivých otázek,  nebudemeli se soustředit na celkový výsledek 

domén, byla  z celého dotazníku WHOQOLBREF nejlépe hodnocena otázka: Jak  jste 

spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?  Průměrné skóre u této otázky 

bylo 4,31 bodů ze škály 15, což je skóre velmi nadprůměrné. Otázkou zde zůstává, zda 

jsou to právě oni,  přátelé, kteří usnadní/umožní  jedinci  provozovat outdoorové sporty 

a pohybové aktivity,  nebo  jedinec získává přátelé a jejich podporu právě díky 

outdoorovým sportům a pohybovým aktivitám? Uvažovat můžeme i o kombinaci obou 

možností. Každopádně mít přátele je bezesporu důležité.  I  Sale (2012) ve své studii 

uvádí, že zejména přátelé a příbuzní jsou pro lidi po úraze míchy velmi důležití, proto, 

aby jedinci zvládli převzít nové role, které jim poúrazový stav přináší a napomáhají tak 

k lepší kvalitě života.   

Naopak jednoznačně nejhůře hodnocenou položkou dotazníku byla otázka: Jak 

jste spokojen/a se svým sexuálním životem?  Respondenti  u této otázky získali pouze 

2,94 bodů. Zde je velmi zajímavé pozorovat fakt, že i když jedinci nejsou spokojeni se 

svým sexuálním životem,  respektive  možná i partnerským  (?), naopak důležité 

a fungující jsou pro ně vztahy přátelské. Bylo by  na místě, pro příště zařadit v rámci 

anamnestického dotazníku i položku zjišťující rodinný stav  respondentů a prověřit tak 

korelaci těchto aspektů.  

  Zaměřímeli se na porovnání výsledků s osobami bez míšní léze, z výzkumu 

vyplývá, že kvalita života osob po míšní lézi provozující outdoorové sporty a pohybové 

aktivity je ve dvou oblastech kvality života  lepší a ve dvou horší. Konkrétně v oblasti 

prožívání a oblasti prostředí  je  na vyšší úrovni. Bodový rozdíl průměrného hrubého 

skóru v oblasti prožívání je 0,76  bodu. V oblasti prostředí je patrný rozdíl 2,01 bodů, 

což je  významný bodový rozdíl. V oblasti fyzického zdraví a sociálních vztahů je 

kvalita života osob  s míšní lézí provozující outdoorové sporty na nižší úrovni  než u 

intaktní populace  ze studie Dragomirecké a Bartoňové (2006).  Z těchto výsledků 

můžeme usoudit, že outdoorové sporty a pohybové aktivity pozitivně ovlivňují zejména 

hodnocení oblastí života spojených  s prostředím. Celkově však byla kvalita života 

těchto dvou skupin téměř totožná. Což je v rozporu  se  studiemi  Barkera  et  al.  (2009) 

a Trgovcevice et al. (2014), které tvrdí, že kvalita života osob s míšní lézí je nižší než 

u běžné populace.  

Pokud  vezmeme  komparaci  výsledků všech domén našeho výzkumného souboru 

s referenční skupinou osob s míšní lézí, která se primárně nezaměřuje na outdoor, ve 
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všech doménách i samostatných otázkách mají osoby s míšní lézí provozující 

outdoorové sporty vyšší skóre. Významný rozdíl je patrný v doméně fyzické zdraví 

s rozdílem 3,43 bodů, dále následuje oblast prostředí s rozdílem 2,91 bodů  a v oblasti 

prožívání se výsledky liší o  2,54  bodů, vždy ve prospěch výzkumného souboru této 

práce.  Méně významný je rozdíl v oblasti sociálních vztahů a v otázkách přímo 

hodnotící kvalitu života a spokojenost se zdravím. Z toho můžeme usoudit, že 

outdoorové sporty a pohybové aktivity mohou mít u osob s míšní lézí pozitivní vliv 

v oblasti fyzického zdraví, v oblasti prožívání a v oblasti prostředí. Tyto výsledky 

korelují s výzkumem Kljajice, (2016), kde byla porovnána kvalita života osob s míšní 

lézí sportující a nesportující a vyplývá z něj, že sportovci s míšní lézí vnímají výrazně 

vyšší kvalitu života, pokud jde o aktivity denního života  (oblast prostředí), náladu 

(oblast prožívání) a problémy spojené se ztrátou nezávislosti (oblast fyzického zdraví). 

Největší rozdíl je ve výzkumu Kljajice (2016)  patrný v oblasti  prožívání. Je však 

upozorněno na značné rozdíly mezi muži a ženami.  V této studii jsou však odpovědi 

mužů i žen uvedeny dohromady, tudíž výsledky nemusí být tak přesné, jako kdyby 

došlo i k vyhodnocování výsledků dle pohlaví. 

   Nejlépe hodnocenou oblastí dotazníku WHOQOLBREF  v porovnání 

s referenčními skupinami byla doména prostředí. Výzkumným souborem této studia 

byla hodnocena nejvyšším skóre, a navíc byla i významně lépe hodnocena ve srovnání 

s oběma referenčními skupinami. Byly zde významně nadprůměrně hodnoceny (na 

škále v rozmezí 15) otázky Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj 

každodenní život? (hrubý skór 4,28 bodů), Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním 

životě (hrubý skór 4,03 bodů), Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb? (hrubý skór 

3,84 bodů). Z těchto informací bychom mohli dedukovat, že dobrý přístup k informacím 

může znamenat i informovanost o možnostech outdoorových sportů. Další důležitou 

věcí je otázka financí, protože vybavení na většinu outdoorových sportů je finančně 

nákladná záležitost a finance při výběru sportu zajisté hrají velkou roli. Cristian (2004) 

ve své publikací uvádí, že  schopnost zůstat co nejdéle nezávislý u  osob  s míšní lézí 

přímo souvisí s výdělečnou schopností jedince. O’Neill et al. (2020) ve své studii uvádí, 

že míra zaměstnanosti osob s míšní lézí je stále mnohem nižší než u běžné populace. 

Nabízí se zde myšlenka možné souvislosti, nikoli vlivu outdoorových sportů na kvalitu 

života jedinců, ale vlivu samotné kvality života, jejího určitého spektra oblastí jako jsou 
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finance, přístup k informacím i pocit bezpečí, na výběr právě outdoorových sportů 

a pohybových aktivit jako své zájmové činnosti. 

11.2 Diskuze k hypotézám 

Hypotéza  1  byla  stanovena  takto: Předpokládám, že osoby po míšní lézi 

provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity budou mít vyšší skóre v oblasti 

prožívání, než je směrodatná odchylka pro danou doménu, oproti referenční skupině 

osob bez míšní léze. Tato hypotéza nebyla potvrzena, protože i když skóre v oblasti 

prožívání bylo u osob s míšní lézí vyšší, rozdíl nenabyl hodnoty směrodatné odchylky. 

Bodový rozdíl zde činil 0,76 bodu. I když hypotéza nebyla potvrzena můžeme tento 

výsledek považovat za pozitivní. 

   Je známo, že osoby s míšní lézí mají sklony k depresím a negativní náladě 

(Muller, 2017; Arango Lasprilla, 2011). I Dragomirecká a Bartoňová  (2006) uvádí, že 

dosavadní výzkumy prokazují, že hodnocení kvality života u pacientů s dlouhodobým 

somatickým onemocněním bývá podstatně ovlivněno přítomností depresivní 

symptomatiky. Náš výzkum tato tvrzení nepotvrzuje. Osoby s míšní lézí provozující 

outdoorové sporty mají dokonce lepší prožívání oproti intaktní populaci, i když je 

výsledek na hranici věcné významnosti. Otázkou zůstává, jak by se změnily výsledky, 

pokud by referenční skupinou byli sportující jedinci, například právě věnující se 

outdoorovým sportům. To by mohlo být předmětem dalšího zkoumání.  

    V oblasti prožívání byla velmi nadprůměrně hodnocena otázka Dokážete 

akceptovat svůj tělesný vzhled? (hrubý skór 4,06 bodů). 43,75 % jedinců uvedli, že ho 

dokáží zcela akceptovat a 31,25 % jedinců, že ho dokáží většinou akceptovat. Lze tedy 

usuzovat pozitivní vliv outdoorových sportů a pohybových aktivit na akceptaci sebe 

sama. To potvrzuje ve své studii i Groff et al., (2009), kde říká, že „adaptivní sporty“, 

včetně outdoorových, snižují depresivní příznaky a rozvíjí pozitivní sebepojetí. Také 

studie  Blindeho  a  McClunga  (1997)  zkoumala koncept sebe sama u sportovců 

s postižením a zjistila, že účast na volnočasových aktivitách posiluje jak fyzickou, tak 

sociální stránku sebe sama i zvýšení sebedůvěry, čímž pozitivně ovlivňuje sebepojetí. 

Hypotéza 2  zněla: Předpokládám, že osoby po míšní lézi provozující 

outdoorové sporty a pohybové aktivity dosáhnou nižšího skóre v oblasti fyzického 

zdraví, než je směrodatná odchylka pro danou doménu, oproti referenční skupině osob 

bez míšní léze. Tato hypotéza nebyla potvrzena, protože ač je skóre v oblasti fyzického 



83 
 

zdraví u osob s míšní lézí nižší, hodnota rozdílu nepřesáhla směrodatnou odchylku, 

která je zde 1,68 bodů a rozdíl činil pouze 0,62 bodu.  

   Referenční skupina osob bez míšní léze získala v oblasti fyzického zdraví 15,55 

bodů a výzkumný vzorek této studie 14,93  bodů. Bodový zisk je sice menší, avšak 

v jiných studiích, kde je zkoumána kvalita života pomocí stejného nástroje, dosahují 

osoby s míšní lézí mnohem méně bodů v oblasti fyzického zdraví. Ve studii Frasuńska 

et al. (2020) dosáhli paraplegici skóre 11,6 a tetraplegici 11,1 bodů, ve studii Changa et 

al., (2020) bylo dosaženo v této oblasti 11, 5 bodů. Chang et al. (2020) navíc uvádí, že 

míšní léze má největší vliv právě na oblast fyzického zdraví. Uvádí také zajímavou 

informaci, že v rámci fyzického zdraví se kvalita života zvyšuje od doby po poranění. 

Z výsledků v této oblasti tedy  lze  usoudit, že osoby s míšní lézí, kteří provozují 

outdoorové sporty a pohybové aktivity se se svým znevýhodněním dokázaly lépe 

vyrovnat a stav svého fyzického těla nepovažují za překážku. Otázkou zůstává, zda 

z důvodu doby od úrazu, provozování outdoorových sportů, nebo kombinací obojího. 

Pro ujasnění by bylo třeba dalších studií.  

   Rivers  (2018)  a  Vural  (2020)  tvrdí, že fyzické komplikace míšního poranění 

jako jsou dekubity, spasticita a chronická bolest vedou k horší kvalitě života. Co se týká 

bolesti, 17 dotazovaných v této studii (53 %) má bolest pouze „trochu“, 5 respondentů 

(15,6 %) nemá bolest vůbec a jen  4  z  dotazovaných (12,5  %)  uvedli, že je bolest 

omezuje „hodně“. Vzhledem k nízkému rozdílu skóre v oblasti fyzického zdraví oproti 

intaktní populaci s tvrzeními Riverse a Vurala nelze  stoprocentně  souhlasit.  V polské 

studií Frasuńska et al. (2020) vliv výše zmíněných komplikací na kvalitu života osob 

s míšní lézí  taktéž  nebyl  potvrzen.  Autoři této studie se domnívají, že si zkoumaní 

jedinci  s míšní lézí po úraze  zvykli na to, že jejich znevýhodnění souvisí s těmito 

komplikacemi.  

   Hypotéza 3 byla stanovena následovně: Předpokládám, že sociální vztahy osob 

po míšní lézi provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity budou hodnoceny 

vyšším skóre, než je směrodatná odchylka pro danou doménu, v porovnání s osobami 

po míšní lézí, kteří neprovozují outdoorové sporty a pohybové aktivity. Osoby 

provozující outdoor získaly v této oblasti skóre 14,58  bodů  a osoby neprovozující 

outdoor 12,4 bodů. Rozdíl činí 2,18 bodů, což je poměrně velký rozdíl, téměř na hranici 

věcné  významnosti, ale směrodatná odchylka zde činí 2,91 bodů,  proto  hypotéza 3 

nebyla potvrzena.  
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   Co se týká oblasti sociálních vtahů, můžeme zde narážet na spoustu 

proměnných, které mohou potenciálně ovlivňovat výsledek. Change et al. (2020) ve své 

studii uvádí, že lidé  s míšní lézí z města měli významně nižší kvalitu života v sociální 

oblasti  než lidé na venkově. Dále udává významný rozdíl mezi muži a ženami v této 

oblasti, kdy ženy měly v oblasti vyšší skóre než muži.  Tyto  proměnné však  nebyly 

zahrnuty do tohoto výzkumu.  

  Nejhůře hodnocenou složkou domény sociálních vztahů i celého dotazníku byl 

sexuální život, jak bylo již uvedeno v diskuzi  k výsledkům.  Četné studie (Ali  Shah, 

2017; Gautam. 2019; Aquarone, 2015) ukázaly na stejné výsledky, že sexuální život je 

u  osob  s míšní lézí jedna  z nejníže hodnocených  složek dotazníku WHOQOLBREF 

a je hodnocen velmi nízkým skóre ve srovnání s obecnou populací.  

   Hypotéza 4,  zní:  Předpokládám, že osoby provozující outdoorové sporty 

a pohybové aktivity budou mít vyšší skóre v otázkách přímo hodnotící celkovou kvalitu 

života a spokojenost se zdravím,  než je směrodatná odchylka pro dané otázky, 

v porovnání s osobami po míšní lézí, kteří neprovozují outdoorové sporty a pohybové 

aktivity. V případě obou otázek dosáhli vyššího skóre respondenti výzkumného souboru 

této práce. Rozdíl skóre byl u Q1 0,66 bodu a u Q2 0,81 bodu ve prospěch osob s míšní 

lézí provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity. Směrodatná odchylka u Q1 je 

0,89  a  u  Q2  0,82. Rozdíl výsledků,  z důvodu nenabytí věcné významnosti,  nelze 

shledávat významným, proto tato hypotéza nebyla potvrzena.    

 Vzhledem k situaci kolem pandemie  Covid19 jsem považovala za důležité část 

anamnestického dotazníku věnovat právě vlivu  Covidu19 na život respondentů. 

Konkrétně na možnost provádět outdoorové pohybové aktivity a sporty a na ovlivnění 

kvality života vzniklou situací. Z 32 dotazovaných uvedlo celkem 24 osob (75 %), že 

Covid19 u nich ovlivnil možnosti provádět outdoorové pohybové aktivity a sporty. Co 

se týká Covidu19 a jeho vlivu na kvalitu života, 27 respondentů (84 %) uvedlo, že jim 

vzniklá situace kvalitu života negativně ovlivnila. Na otázku, co konkrétně pandemická 

situace  ovlivnila,  odpovědělo  celkem  26 dotazovaných. Celkem 16 z uvedených 

odpovědí se týkalo nemožnosti vykonávat určitý sport/pohyb, na který byli dotyční 

zvyklí, či nemožnosti  se účastnit sportovních akcí, tréningů, nebo například chodit  na 

fyzioterapii nebo plavání. Celkem 16 osob vnímá negativní dopad v sociální oblasti – 

v sociální izolaci, nemožnosti sociálních styků. Dále se vícekrát vyskytovali odpovědi 

jako nemožnost cestovat, náročnost v domácím prostředí díky zavření škol,  nebo 
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celkově omezení pohybu venku. Z těchto dat jasně vyplývá, že situace pandemie Covid

19 mohla být určitým omezením tohoto výzkumu a mohla do jité míry ovlivnit jeho 

výsledky.  

  Za důležité považuji uvést určitá jiná úskalí a limitace výzkumu. Pro větší 

validitu výzkumu a tvoření platných závěrů by byla v první řadě vhodná početnější 

skupina respondentů. Dále je patrna určitá omezenost  v homogenitě respondentů. 

Základní stanovená homogenita výzkumného vzorku byla zachována, ale jelikož se 

výzkumu účastnily  osoby  s různou výškou i kontinuitou míšního poranění, různého 

věku, různé doby od poranění míchy, je téměř nemožné dělat jasné závěry. Ve  studii 

Sale  et  al.  (2012)  se ukázalo, že účast na sportovních aktivitách u osob  s míšní lézí 

výrazně korelovala s úrovní léze.  

    Jedním z  limitů výzkumu může být pravdivost odpovědí respondentů a fakt, že 

dotazník WHOQOLBREF má díky subjektivitě každého jedince, jen orientační 

vypovídající hodnotu.  

   Za další možné úskalí tohoto výzkumu považuji výběr referenční skupiny osob 

s míšní lézí ze  studie Change et  al.  (2020) pro hypotézy 3 a 4. Shledávám zde určitý 

korelační problém se vzorkem z čínské populace. Čína je jiná kultura, může mít odlišný 

přístup k lidem  s míšní lézí,  odlišný  socio ekonomický status, svou roli může hrát 

i politická situace.  I  Podle  WHO  (1993)  je  kvalita života vnímání jednotlivců  skrze 

jejich postavení v životě v kontextu kultury  a  hodnotových systémů ve kterých žijí 

a vztah k jejich cílům a očekáváním, standardům a obavám. Na druhou stranu nám toto 

porovnání umožňuje jakýsi multikulturní vhled do problematiky. Další výhodou výběru 

tohoto referenčního souboru je, že odpovídala homogenita zkoumaného souboru. Studie 

taktéž používala stejný nástroj k hodnocení, byla dělána na poměrně velkém vzorku a je 

velmi aktuální.  

   Určitě shledávám  vhodným  rozšířit v budoucnu výzkum dál. Ideálně s větším 

množstvím respondentů a s větší homogenitou výzkumného i referenčního souboru. 

Budoucí studie by navíc mohly zahrnovat i další faktory, které mohou ovlivnit kvalitu 

života osob  s míšní lézí sportujících i nesportujících, jako je rodinný stav, finanční 

status, zaměstnanost/povolání, místo bydliště, sociální pomoc či bariéry. 
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ZÁVĚR 

    Tato práce se zabývala tématem kvality života osob s míšní lézí, kteří ve svém 

volném čase provozují outdoorové pohybové aktivity a sporty.  Práce byla rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. V teoretické části nás v první kapitole práce  seznámila 

s problematikou míšního poranění, zejména ve vztahu  k pohybovým aktivitám. Další 

část se zabývala  outdoorovými  pohybovými  aktivitami  a  sporty  a  seznámila nás 

s možnostmi  outdoorového  sportování pro osoby s míšní lézí.  Nechybí ani 

uvedení benefitů a rizik outdoorových aktivit.  Poslední část teoretické části přiblížila 

téma zdraví a kvality života, včetně možností jejího měření.  

   Cílem této diplomové práce bylo zjištění kvality života osob po míšní lézi, kteří 

ve svém volném čase provozují outdoorové sporty nebo pohybové aktivity. Následným 

cílem bylo porovnání získaných výsledků s vybranými skupinami osob bez míšní léze 

a osob s míšní lézí, kteří se primárně nezaměřují na outdoorové sporty. Jako nástroj byl 

použit dotazník WHOQOLBREF, který je rozdělen na 4 domény  (oblasti),  tj. fyzické 

zdraví, prožívání, sociální vztahy a prostředí a dvě samostatně stojící otázky hodnotící 

celkovou kvalitu života a spokojenost se zdravím.  

   První referenční skupinou byla skupina osob bez míšní léze, tj. intaktní česká 

populace.  Z výzkumu vyplynulo, že kvalita života  osob  s míšní lézí provozující 

outdoorové pohybové aktivity a sporty je ve dvou oblastech vyšší a ve dvou oblastech 

nižší než u osob bez míšní léze. V samostatně stojících otázkách měla vyšší  skóre 

skupina osob bez míšní léze, avšak pouze o 0,16 a 0,27 bodu. Jediný významný rozdíl 

výsledků byl v oblasti prostředí, kde měly o 2,01 bodů vyšší skóre osoby s míšní lézí 

provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity. Z výzkumu tedy vyplývá, že kvalita 

života byla u osob s míšní lézí provozující outdoorové sporty a pohybové aktivity velmi 

podobná jako u osob bez míšní léze.   

  V porovnání s osobami s míšní lézí, kteří se primárně nezaměřují na outdoorové 

sporty a pohybové aktivity měly osoby z výzkumného souboru této práce lepší – vyšší 

bodové skóre ve všech oblastech, včetně samostatně stojících otázek. Významný rozdíl 

byl  v oblasti fyzického zdraví a to o 3,43 bodů a v oblasti prostředí o 2,91  bodů. 

Z výsledků tedy  můžeme  dedukovat, že osoby, které provozují outdoorové sporty 



87 
 

a pohybové aktivity mají vyšší kvalitu života než osoby s míšní lézí, kteří outdoorové 

aktivity neprovozují.  

   I přesto, že nebyla potvrzena ani jedna hypotéza této práce, z výsledků tohoto 

výzkumu můžeme vidět značně pozitivní vliv outdoorových pohybových aktivit 

a sportů na kvalitu života jedinců s míšním poraněním a můžeme říci, že to je aktivita 

pozitivně ovlivňující široké spektrum oblastí kvality života jedince.  

   Jsem velmi ráda, že jsem si vybrala pro svou diplomovou práci právě tohle téma 

a  mohla  jsem díky němu více proniknout do problematiky osob s míšní lézí  v rámci 

outdoorových aktivit, které mě samotnou nesmírně baví a naplňují.  Ať už jde 

o sportování právě s osobami s míšní lézí, v rámci několikaleté dobrovolné asistence na 

outdoorových sportovních akcí osob s tělesným postižením,  tak  i  mimo  tuto  oblast. 

Věřím, že tato práce by mohla být, kromě samotného výzkumu, inspirací pro odbornou 

i laickou veřejnost, nebo pro samotné osoby s míšní lézí. Práce také nabádá k dalším 

výzkumům a k otázkám, které by mohly být předmětem dalšího zkoumání.  
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Příloha  2 Vyjádření etické komise UK FTVS 2. stránka 

   



 
 

Příloha  3 Informovaný souhlas k dotazníku 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Dobrý den 

já, Štěpánka Bumbová, jsem studentkou magisterského studia na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tímto se na Vás obracím s žádostí o vyplnění 

dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mnou diplomovou práci. Cílem práce je 

zjistit, zda pravidelné pohybové aktivity v přírodě u osob po míšní lézi mají vliv na 

kvalitu života v oblasti fyzického zdraví, prožívání a sociálních vztahů a zda mají roli 

na soběstačnost v oblasti  sebeobsluhy  a  mobility.  Chtěla bych Vás tedy požádat 

o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho vyplnění Vám zabere cca 15 min. 

Získaná data budou využita ke zpracování diplomové práce, případně dalšímu výzkumu 

na UK FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě 

a ochráněna před jiným užitím. Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, 

napište na emailovou adresu: bumbova.stepanka@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním 

dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, 

o které jste byl(a) informován(a), jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas 

kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. 

Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazníku. 

 

Příloha  4 Instrukce k vyplnění dotazníku WHOQOLBREF 

Kvalita života dotazník světové zdravotnické organizace WHOQOLBREF

INSTRUKCE  

Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních 

oblastí. Odpovězte, prosím, na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na nějakou 

otázku odpovědět, vyberte odpověď, která se Vám zdá nejvhodnější. Často to bývá to, 

co Vás napadne jako první. 

Berte přitom v úvahu, jak běžně žijete, své plány, radosti i starosti. Ptáme se Vás na Váš 

život za poslední dva týdny. 

   

mailto:bumbova.stepanka@seznam.cz


 
 

Příloha  5 Přehled domén a položek dotazníku WHOQOLBREF  

Doména číslo 1: fyzické zdraví  

•  Q3 Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně  

•  Q4  Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním 

životě? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně  

•  Q10 Máte dost energie pro každodenní život? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela  

•  Q15 Jak se dokážete pohybovat? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela  

•  Q16 Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q17 Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnosti? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q18 Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?  

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

 

Doména 2: prožívání  

•  Q5 Jak moc Vás těší život? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně  

•  Q6 Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně 

•  Q7 Jak se dokážete soustředit? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně 

•  Q11 Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled? 



 
 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela 46 

•  Q19 Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q26  Jak často prožíváte negativní pocity jako je např. rozmrzelost, beznaděj, 

úzkost,  

nebo deprese? 

 1 – nikdy, 5 – neustále 

 

Doména 3: sociální vztahy  

•  Q20 Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q21 Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q22 Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

 

Doména 4: prostředí  

•  Q8 Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně 

•  Q9 Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete? 

 1 – vůbec ne, 5 – maximálně 

•  Q12 Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela  

•  Q13 Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život? 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela  

•  Q14 Máte možnost věnovat se svým zálibám? 



 
 

 1 – vůbec ne, 5 – zcela 

•  Q23 Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q24 Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

•  Q25 Jak jste spokojen/a s dopravou? 

 1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a 

 

Samostatné položky  

Q1 Jak byste zhodnotil/a kvalitu svého života?  

1 – velmi špatná, 5 – velmi dobrá 

Q2 Jak jste spokojen/a se svým zdravím?  

1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a  


