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Abstrakt 

  Tato práce zkoumala, zdali se fakt tělesného postiţení promítá do  tělesného 

sebepojetí a kvality ţivota studentŧ s postiţením hybnosti do takové míry, ţe existují 

významné rozdíly mezi těmito studenty a studenty bez postiţení v obou sledovaných 

oblastech. 

  Výzkum byl realizován na středních školách pro tělesně postiţené a bylo vyuţito 

dotazníku Physical  Self  Perception  Profile, který tělesné sebepojetí rozděluje do pěti 

domén (sportovní kompetence, fyzická kondice, tělesná atraktivita, fyzická síla a  fyzická 

sebeúcta), a dotazníku WHOQOLBREF, který kvalitu ţivota dělí do čtyř domén (fyzické 

zdraví, proţívání, sociální vztahy a prostředí). 

  Výzkumnou skupinu tvořilo 56 studentŧ středních speciálních škol, 34 muţŧ a 22 

ţen. Většina z nich má dětskou mozkovou  obrnu.  Kontrolní skupinu tvořilo 59 studentŧ 

běţných středních škol, 37 muţŧ a 22 ţen. Věkový prŧměr první skupiny byl 19,56  let, 

druhé skupiny 17,24 let.  

  Z výsledkŧ šetření vyplynulo, ţe mezi studenty s postiţením a nepostiţenými 

studenty  neexistuje významný rozdíl ani v jedné doméně tělesného sebepojetí, u kvality 

ţivota existuje významný rozdíl mezi studenty s postiţením a nepostiţenými studenty 

v doméně proţívání, kde dosahují vyššího skóre studenti s postiţením. V ostatních 

doménách rozdíly nejsou. 

  Výsledky ukazují na to, ţe tělesné postiţení se významně nepromítá do tělesného 

sebepojetí, v kvalitě ţivota se významně promítá do oblasti proţívání. 
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1  ÚVOD 
        
  Touto diplomovou prací navazuji na svou práci bakalářskou z Fakulty tělesné 

kultury  v Olomouci  z roku 2004, ve které jsem řešil problematiku tělesného sebepojetí 

u osob s amputacemi končetin. Jejím cílem byla deskripce a analýza tělesného sebepojetí 

u sportovcŧ s amputacemi a u nesportovcŧ s amputacemi a následná komparace obou 

skupin. Zkoumal jsem rovněţ, jak se promítá pohybová aktivita do tělesného sebepojetí. 

Vzhledem k malé velikosti obou skupin šlo o vstupní data do dané problematiky. Sportovci 

měli vyšší skóre v oblasti sportovních kompetencí a fyzické kondice neţ nesportovci. 

V doménách tělesné atraktivity, síly a sebeúcty nebyly rozdíly mezi oběma skupinami 

významné. V dalším zkoumání tělesného sebepojetí jsem například doporučoval vhodnou 

a dŧkladnou strategii získávání dat nebo vloţit do dalších výzkumŧ otázku, zdali se člověk 

s postiţením při hodnocení sebe sama porovnává se stejnou skupinou postiţených či se 

srovnává s nepostiţenými. Smyslem celé práce bylo osvětlit danou problematiku, která by 

byla inspirací nejen pro odbornou komunitu, ale i pro samotné lidi s postiţením a také 

většinovou populaci. 

  V současné práci se zaměřuji na zkoumání tělesného sebepojetí a kvality ţivota 

u studentŧ středních speciálních škol. Cílem bylo opět popsat a analyzovat obě oblasti 

jednak u vybrané skupiny a následná komparace se skupinou kontrolní, kterou tvořili 

studenti běţných středních škol. 

  Problematika postiţení, tělesného sebepojetí a kvality ţivota u specifických skupin 

je mi velmi blízká. Patřím totiţ mezi osoby s tělesným postiţením a se sledovanými jevy 

mám osobní a bezprostřední zkušenost. Prŧzkum, který jsem prováděl mezi studenty 

středních speciálních škol, byl rovněţ záměrný. Opět na  základě vlastí empirie vím, 

ţe období dospívání a adolescence mŧţe být ve vnímání člověka s postiţením velmi 

náročné a citlivé právě s ohledem na jeho jinakost a ţe mŧţe nasměrovat člověka 

neţádoucím směrem, k nezájmu a pasivitě nejen k sobě samému, ale i ostatním a světu, 

izolaci, prohlubování stigmat, bariér a předsudkŧ. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 
  

2.1  Sebepojetí 
 

2.1.1   Paradigma sebepojetí 
 

  Vztah  k vlastnímu Já, svému tělu, jejich proţívání, cítění a zakoušení sebe sama 

mŧţeme povaţovat za zásadní dimenze v ţivotě kaţdého jedince. Sebepojetí je obtíţně 

uchopitelnou kategorií, avšak pochopení jejich základních konstruktŧ umoţňuje lépe 

rozumět lidskému Já. V problematice lidí s postiţením je obzvláště dŧleţité orientovat se 

v identitě těchto jedincŧ včetně specifik, která tato situace přináší.         

  Otázka sebepojetí je úzce spjata s problematikou Já, neboť sebepojetí je součástí Já. 

Já je moţné  v moderní psychologii chápat jako vědomý princip, který je schopen 

sebeuvědomění, sebepojetí a seberealizace. Sebeuvědomění mŧţeme definovat jako 

mechanismus odlišování sebe od okolí, které v systému Já představuje kognitivní sloţku. 

Sebepojetí jako systém představ o sobě, afektivní sloţku Seberealizaci jako činné jádro 

osobnosti představující konativní sloţku (Čačka, 1997). 

       Kognitivní psychologie povaţuje osobní identitu pouze za poznávací schéma, podle 

kterého jedinec jen zpracovává a organizuje informace o sobě. Behaviorismus chápe Já 

jako kategorii projevující se v chování, jednání a činech. Sociální interakcionalismus vidí 

Já jen jako výslednici sociální interakce a komunikace. Egopsychologie v něm shledává 

motivační fenomén zakotvený v pudech a potřebách nevědomí, existenciální psychologie 

pak vidí jeho podstatu především v procesech sebeaktualizace a aktech tvořivosti (Čačka, 

1997). 

       Z rozdílŧ teoretického vymezení Já jednotlivými psychologickými školami 

vyplývají diference i v jeho strukturách, funkcích apod. Z tohoto dŧvodu lze sebepojetí 

chápat buď z hlediska kognitivní a sociální psychologie  pouze  jako  produkt 

sebeuvědomování a osvojování zkušeností, anebo ve smyslu  humanistické, existenciální 

či egopsychologie jako komplexnější proţitek hodnocení a definování vlastního Já. 

V zásadě lze dnes hovořit o dvou přístupech k sebepojetí –  na  jedné straně jsou to 

koncepce  nadhodnocující zejména  racionálně   kognitivní aspekt spolu s akcentem 

na formativní vliv společnosti a prostředí; na druhé straně pak stojí subjektivizující 

koncepce přisuzující subjektu nejen akomodační, ale především asimilační funkci, tedy 

aktivní podíl na vlastním sebedefinování, proţívání i chtění (Čačka, 1997). 
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2.1.2  Vymezení pojmu a struktura sebepojetí 
         

  Podle Fialové (2012) je sebepojetí poznávací sloţkou sebesystému. Koncentruje 

poznatky a přesvědčení o sobě samém. 

  Člověk disponuje dvojím vztahem k vlastnímu Já. Na jedné straně je Já 

poznávajícím a hodnotícím činitelem, na straně druhé je objektem poznání, hodnocení 

a přetváření. 

  Mínění o sobě samém se vytváří na základě mentální reprezentace (Kihlstrom, 

Cantor, in Výrost, Slaměník, 2008). Já se demonstruje v rŧzných podobách a pro kaţdého 

jedince mají odlišnou dŧleţitost. Ty nejvíce prioritní, s nejvyšší stabilitou bývají jádrem 

sebepojetí (Fialová, 2012). 

  Z hlediska časového existuje Já jako minulé, které vyjadřuje sebevztaţný efekt, 

přítomné, jeţ je spojením minulého Já s momentální sebepercepcí a introspekcí, a budoucí, 

jehoţ základem je anticipace vlastního chování, ale i chování ostatních lidí. S budoucím Já 

souvisí rovněţ ideální Já, coţ je představa o tom, jaký by chtěl člověk být, a poţadované Já 

jakoţto společensky ideálního Já (Fialová, 2012). 

  Sebepojetí je moţno také jednoduše definovat jako „obraz Já“, nebo také postoj 

k vlastnímu Já. Ten je výrazně subjektivně ovlivněný. Je nezbytné však rozlišovat 

sebeobraz a sebeúctu. Sebeobraz je představa, kterou lidé mají o sobě, zatímco sebeúcta je 

hodnotící sloţka sebepojetí, obsahuje internalizované úsudky ze sociálního prostředí. 

Hodnocení je individuální, má emocionální i behaviorální souvislosti (Fialová, 2012). 

  Významným obsahovým znakem sebepojetí jsou podle Greenwalda a Pratkanise (in 

Blatný, Plháková, 2003) principy význačnosti. Obsahy  se utvářejí kolem význačných 

a dominantních aspektŧ Já, jejţ odlišují člověka od okolí a mají pro něho vysokou míru 

dŧleţitosti. 

  Shavelson (in Tomešová, 2005) strukturoval sebepojetí do těchto charakteristik: 

  Organizovanost a strukturálnost (kategorizace a organizace informací o sobě). 

  Multifasetálnost (jednotlivé fasety odráţejí selfreferenční kategoriální systém 

přijatý jedincem nebo sdílený skupinou druhých osob). 

  Hierarchičnost (obsahuje vnímání vlastního chování ve specifických situacích, 

informace o Já v širších doménách a celkové sebepojetí). 

  Vrchol hierarchičnosti (globální sebepojetí; je stabilní; jeho změna je moţná 

na základě specifických situací). 



11 
 

  Geneze (s vývojem řeči, myšlení dochází věkem  k diferenciaci  a  integraci 

do multifasetálního, hierarchického modelu). 

  Deskriptivnost a evaluace (Já se mŧţe popisovat a hodnotit). 

  Diference od ostatních konstruktŧ (sebepojetí lze odlišit od konstruktŧ, ke kterým 

se teoreticky vztahuje. Příkladem mŧţe být vyšší korelace úspěchu ve škole 

s akademickým sebepojetím neţ s tělesným či sociálním). 

  Identita je zpŧsob, jakým jedinec vnímá svou stejnost, kontinuitu, místo, smysl 

a význam své existence v lidské společnosti (Prŧcha, Walterová, Mareš, 2008). Má rozměr 

osobní, psychický a sociální. 

  Fialová (2012) řadí mezi základní komponenty sebepojetí sebepoznání, sebecit, 

sebehodnocení a sebeřízení. 

  Sebepojetí  lze chápat  jako  komplexní  postoj  k vlastní osobě, který má sloţky 

kognitivní (sebepoznání, sebedefinování…), emocionální (sebehodnocení, sebeúcta…) 

a konativní (sebeprosazování, sebeuplatnění, sebekontrola…) (Fialová, 2001).   

       Vědomí vlastního Já představuje významný jednotící činitel subjektivního zaţívání, 

nositele vlastní identity a základní hodnotu i východisko jedinečné existence (Čačka, 

1997). 

       Vlastní sebeuvědomování a sebepoznávání, podobně jako navazující sebehodnocení 

a sebepojetí i pozdější sebeaktualizace a seberealizace, procházejí určitými vývojovými 

fázemi. Avšak jejich nejranější zdroje formování sebeidentity zŧstávají v mnohém nejasné 

(Kon, 1980, in Čačka, 1997). 

       V procesech sebepoznávání a sebedefinování (viz obr. 1) srovnává jedinec  svou 

sebereflexi (subjektivní identita) s přijímáním a definováním vlastní osoby sociálním 

prostředím (objektivní identita). Výsledkem této skutečnosti je definování sebe sama podle 

toho, jak vnímá sám  sebe a přijímá názory druhých. Intuitivně nebo uvědoměle se snaţí 

o přibliţnou rovnováhu definicí tak, aby nedošlo k rozporu mezi subjektivní a objektivní 

identitou (Fialová, 2001). 

Sebeuvědomování Já probíhá převáţně subjektivní proţitkovou cestou, mnohdy 

v součinnosti s podvědomými procesy. 

  Základními otázkami sebepoznávání jsou podle Rosenbergra (1965) nejen „Kdo 

jsem Já?“, ale především „Jaký jsem?“. Člověk navíc chápe sám sebe nejen z hlediska 

reálného, ale i moţného. Mŧţeme tedy hovořit o Já reálném a ideálním, ale také ţádoucím, 

prezentovaném apod. (Čačka, 1997). 
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       Vědomí kaţdého jedince má svŧj předmět (vědomí něčeho, např. vlastního těla). Já 

jsem  v tomto případě obrazem sebe –  vnímaného a hodnoceného,  současně  má vědomí 

svŧj podmět (čí vědomí). Já jsem v tomto případě činitel vnímající, hodnotící, rozhodující 

a konající. V těchto dvou podobách je subjektu dán proţitek vlastní osoby. Jeho 

prostřednictvím jsou získávány  informace  z okolí a z nitra,  ze současnosti a minulosti, 

ze skutečna i ze snění (Balcar, 1983): 

  Já vnímáme ve svém těle. 

  Já má svou přítomnost, minulost a budoucnost. 

  Já je jediným příjemcem událostí a pŧvodcem činŧ. 

      Z vývojového hlediska lze obsah sebepoznání charakterizovat jako proces 

postupného narŧstání informací o sobě, ať uţ na základě zpětných informací z prostředí, 

či vyvozených samostatně observací z prŧběhu a výsledkŧ vlastní činnosti. 

 

  Obr. 1: Interakční kruh sebedefinování (Brehmová, Kassin, 1989) 

Představa o tom, jak mě druzí 

hodnotí. Očekávání druhých. 
 

 

Vnímání a interpretace 

chování druhých vŧči mně. 
  Sebehodnocení a očekávání 

od sebe. 
 

 
 
 
Chování druhých ve smyslu 

předchozího hodnocení. 
  Moje chování ve smyslu 

předchozích očekávání. 
 
   
 
 
 

Hodnocení mé osoby 

druhými lidmi. 
  Vnímání druhými, 

interpretace mého chování. 
 

       Přirozenou formou sebepoznávání je sebereflexe. Sebereflexe je prostředek nejen 

sebeuvědomování, ale také východisko sebeformování, které se opírá o sebepojetí 

a směřuje aţ k sebeaktualizaci. Sebereflexe zahrnuje: A, sociální identitu – tj. sjednocující 
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aspekt vlastní sebereflexe, který se více či méně opírá o empirické  hodnocení jiných 

a závisí zvláště na fázově či osobnostně podmíněné váze vlivu skupinových hodnot, norem 

a cílŧ na jedince, včetně míry osobní identifikace s nimi; B, personální identitu – 

tj. diferencující aspekty sebeuvědomování, které vycházejí z vlastních individuálních 

schopností, dovedností i vlastností s ohledem na osobitá hlediska vlastního sebehodnocení, 

vyplývající jak z reálných úspěchŧ, tak pouhých představ o sobě (Čačka, 1997). 

  V oblasti tělesné kognice ukazují rŧzné úrovně tělesné sebepercepce a vnější 

a vnitřní vlivy, které na ni pŧsobí, obrázky 2 a 3. 

 

  Obr. 2: Tělesná sebepercepce (výzkumný model podle Foxe, 1990) 

 
 
 

Sebeúcta 
Struktura a obsah 

 
 

  
 
 
   
   
 
 

  
 
   

Pohybové aktivity 
Typ, kvalita, kvantita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální stav 
Rodičovský vliv 

Tělesný typ 
Sociální normy 

Sport a TV 

Tělesná 
sebepercepce 
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  Obr. 3: Rŧzné úrovně tělesného sebevnímání (Fox, 1990) 

 
 

                           
                               

                                                                                                
                                                                                                
 

 
Tělesná sebeúcta 

                                  
 
 
Sportovní                    Tělesný 
kompetence                 vzhled 
        
 
 
Schopnost                      Postava, 
hrát kopanou                tělesno 
        
 
Schopnost                    Štíhlé 
střílet                            tělo 
         
 
Mohu mít        Dnes se cítím   
úspěch                     atraktivně     
 

 

       Kaţdé vyjádření o sobě zahrnuje i určité evaluační hledisko, vztah člověka k sobě 

není nikdy indiferentní a nezainteresovaný (Kon, 1988, in Nakonečný, 1997).  V dynamice 

chování se signifikantně uplatňuje sebeoceňování, tzn. oceňování vlastních moţností 

výkonu v rŧzných situacích, resp. v širším smyslu sebeoceňování vlastní osobnosti vŧbec 

(tak se někdo mŧţe např. povaţovat za úspěšného sportovce, avšak nikoliv za atraktivního 

muţe). Sebeoceňování pak souvisí s představou určitých moţností, coţ mŧţe být opět 

specifikováno (má šance jako sportovec, ale uţ menší vyhlídky jako milenec) nebo 

v jistém rozsahu generalizováno (ţena, která se pokládá za atraktivní, mŧţe mít představu 

velmi širokých moţností, které má nejen jako sexuálně přitaţlivá ţena, ale  i jako např. 

uchazečka o práci), (Nakonečný, 1997). 

Celková sebeúcta  Celkové a 

trvalé 

Specifické 

a proměnlivé 
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       Při sebeoceňování se vychází z určité míry: nejdŧleţitějším měřítkem je systém 

vlastních standardŧ spojených s ideálním Já, dalším měřítkem jsou výsledky druhých lidí, 

tj. porovnání se  s druhými, coţ ale mŧţe být velmi relativní a uplatňuje se v něm naivní 

psychologie. Předmětem sebeoceňování mohou být jednotlivé činy nebo chování druhých 

vŧči subjektu sebeoceňování. Z jednotlivých ocenění se pak vytváří obecnější ocenění, 

které se týká celé kategorie činností (Reykowski, 1971, in Nakonečný, 1997). 

       O obecném  sebeocenění rozhoduje úroveň sebeocenění v těch oblastech, které 

jedinec pokládá za prioritní (jestliţe se někdo pokládá za úspěšného sportovce, přisuzuje 

sportu velkou hodnotu a získává odtud obecné vysoké sebeocenění i pro oblasti, v nichţ 

třeba mŧţe vykazovat nedostatky, které ovšem prizmatem svých sportovních výkonŧ 

vnímá zkresleně). V oblasti toho, co oceňuje nejvýše (sport, práce, umění), pak mŧţe 

hledat základní zdroje seberealizace (Nakonečný, 1997). Obecné sebeocenění má velký 

vliv na emocionální rovnováhu jedince a je jedním z nejdŧleţitějších činitelŧ sociálního 

fungování člověka (Reykowski, 1971, in Nakonečný, 1997). Čím vyšší je sebeocenění, tím 

větší je i soulad mezi reálným a ideálním obrazem sebe sama, coţ poukazuje 

na spokojenost se sebou samým, resp. na vysokou úroveň sebeúcty (Nakonečný, 1997). 

       Kromě dílčích sebehodnocení (selfconcept) existuje i sebehodnocení celkové (self

esteem), (Harter, 1982, in Čačka, 1997). 

       Dílčí sebehodnocení jsou vztahována jen  k určitým předmětným okruhŧm 

a některým jejím stránkám jako např. sebehodnocení profesní, studijní, mocenské, 

ekonomické, estetické aj. Tato osobní sebehodnocení jsou často variabilní, ale  dynamika 

jejich kolísání zpravidla nemění relativně ustálený celkový postoj k sobě (Čačka, 1997). 

       Celková sebeúcta tvoří subjektivně zobecněný přístup kaţdého jedince k sobě 

samému. Vyjadřuje, jak se kdo povaţuje za schopného, významného, úspěšného 

či váţeného (Coopersmith, 1967, in Čačka, 1997). Celková sebeúcta je vţdy pouze osobní 

hodnotící soud. 

      Snaha o pozitivní sebeevaluaci  je silným motivem lidského konání. Tato motivace 

k vysoké sebeúctě vychází z vnitřní psychické potřeby jedince  maximalizovat proţitek 

kladných a minimalizovat zaţívání záporných vztahŧ k sobě (Kaplan, 1980, in Čačka, 

1997). 

          Podle Nakonečného (1997) představuje sebeúcta (selfesteem)  klíčový aspekt 

konceptu jáství, protoţe vyjadřuje podstatu jeho dynamické funkce, a pro některé 

psychology představuje  nejvýznamnější prvek vlastní individuality. Sebeúcta také patří 

k dŧleţitým předpokladŧm dobré duševní pohody. Fox (1990) popisuje strukturní modely 
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sebeúcty (viz obr. 4). Rozlišuje sebeúctu jednorozměrnou, která zkoumá sebeúctu tak, 

ţe se hodnotí nejrŧznější schopnosti a vlastnosti jedince  v co moţná nejširším spektru 

a výsledné skóre tvoří celkovou sebeúctu. Vícerozměrný model rozeznává existenci 

celkové sebeúcty, kterou ovlivňuje celá řada profilŧ, jejichţ počet se mění s věkem. Tyto 

profily poskytují bohatší a přesnější zdroj informací. Hierarchický model  navazuje 

a rozpracovává vícerozměrný model především v jeho jednotlivých profilech a vyšetřuje 

jejich strukturální uspořádání, vzájemné vazby a jejich dynamiku.  
 
 
  Obr. 4: Strukturní modely sebeúcty (Fox, 1990) 
 
 

 

      Fox (1990) rovněţ navrhl hypotetické uspořádání tělesného sebehodnocení. Toto 

uspořádání vychází z hierarchického chápání sebeúcty. 
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  Obr. 5: Hypotetické uspořádání tělesného sebehodnocení (Fox, 1990) 

   

 
Celková sebeúcta 

 
 
 

 
 

Tělesné 

sebehodnocení 
         

 
 
 
 

Sportovní 
kompetence 

Tělesný 
vzhled 

Tělesná 
síla 

Tělesná 
kondice 

 
 

     Podle Bertocciho (in Čačka, 1997) prezentuje konativní aspekt Já jeden 

z nejdŧleţitějších faktorŧ subjektobjektového vztahu. V dynamice motivační struktury ega 

je zahrnuto také  to, jak jedinec sám sebe subjektivně vnímá a proţívá, co o sobě ví, jak 

sebe hodnotí, jaké má a jak reálně naplňuje vlastní sebepojetí (Čačka, 1997). 

       Motivační struktura ega zahrnuje výraznou tendenci  k vlastní sebeevaluaci  

a naopak se vyhýbá jeho degradaci, coţ se projevuje např. v konkrétních motivech – podat 

výkon, získat uznání, úctu, obdiv, kompetenci, autonomii, respekt, vyhnout se pokoření, 

projevŧm nedŧvěry, pohrdání, neúspěchu, selhání atd. Já se angaţuje zvláště tam, kde je 

dána příleţitost k udrţení jeho pozitivní hodnoty, popř. k jejímu zvýšení předpokládaným 

úspěchem, obdivem apod. (Čačka, 1997). 

       Vyhraněnější a komplexnější sebepojetí postupně hledá i  přiměřenější 

a adekvátnější cestu k realizaci svého subjektivně vnímaného potenciálu. Člověk se ujímá 

zejména takových úkolŧ a vstupuje do takových situací, o nichţ se domnívá, ţe je svými 

schopnostmi zvládne, a ostatním úkolŧm a situacím se raději vyhýbá. Míra sebedŧvěry tak 

koresponduje  s ambicemi i stupněm vynakládaného úsilí a zpravidla také spoluurčuje 

úspěšnost při překonávání těţkostí (Čačka, 1997). 

       Vlastní sebeaktualizace, představuje přirozenou a ţádoucí tendenci k expanzi 

vlastního Já; stálé sebezdokonalování, sebevzdělávání a sebekultivace jsou tak často 
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spojeny  i  s bezděčnou snahou všestranně rozšiřovat a modifikovat dispozice vlastního Já 

a směřovat tak k účinnějšímu ovládnutí prostředí a adekvátnější kontrole stále širších jevŧ, 

včetně uspokojování osobních potřeb, pohnutek (Čačka, 1997). 

       Seberealizace  je  jedincem  volený nebo alespoň akceptovaný směr a charakter 

„využití dosažené úrovně osobního rozvoje formou reálného sebenaplňování v daných 

podmínkách“ (Čačka, 1997, s. 243). 

       Sebeaktualizace a seberealizace jsou dvě elementární a vzájemně se doplňující 

součásti činnostně regulativních projevŧ vlastního Já.  Oba  tyto  aspekty  významně 

přispívají k většímu či menšímu pocitu uspokojení a naplněnosti vlastního ţivota jak 

z hlediska osobních, tak situačních moţností (Čačka, 1997). 

       Neodlučitelnou součástí seberealizace je aspirace. Aspiraci definuje Nakonečný 

(1993, s. 176) jako „úroveň nároků kladených na vlastní výkon“. Podle Čačky (1997) se 

tento kvantitativní prvek  motivace  demonstruje  snahou  dosáhnout určité míry výkonu, 

sebeuplatnění, společenské pozice atd. 

       Aspirační úroveň má  funkci  energetizujícího činitele motivace při dosahování 

bezprostředních i vzdálenějších cílŧ. Z poměru skutečného a předpokládaného výkonu 

vyplývá pak subjektivní pocit úspěšnosti, který má funkci odměny (Nuttin, 1960, in Čačka, 

1997). 

       Součástí  seberealizace je také i její vnější demonstrace, tzv. veřejná identita, 

do které bývá zahrnován i vnější výraz kvalit vlastní rodiny, manţela, manţelky, dětí, bytu, 

povolání, postavení v zaměstnání, platu, zpŧsobŧ trávení volného času apod. V této 

souvislosti je nutno připomenout i  autoprezentaci, jeţ vyjadřuje snahu prezentovat se 

druhým určitým stylizovaným chováním. 

      
 

2.1.3  Sebepojetí a chování 
 

       Sebepojetí se opírá o vlastní zkušenost i o mínění druhých osob. Vliv pocitu vlastní 

hodnoty se spojuje s tím, ţe činitelé, kteří ho zvyšují, jsou zdrojem intenzivně příjemných 

emocí. Sebepojetí podle Wylieho (1979, in Nakonečný, 1995) ovlivňuje chování jedince 

v mnoha směrech: 
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  Jedinec vnímá a osvojuje si takové obsahy, které  souhlasí s jeho  sebepojetím, 

a odmítá takové, které nejsou v souladu s jeho sebepojetím. 

  Jedinec s nepřiměřeným a nepravdivým sebepojetím je lehce zranitelný, protoţe 

musí stále počítat s moţností, ţe bude konfrontován s neočekávanými reakcemi 

druhých lidí. Výsledkem toho je pak úzkost a obranné reakce. 

  Hodnocení sociálního okolí jedincem závisí na vztahu tohoto okolí k jeho osobě. 

Úroveň sebevědomí jedince je dána poměrem obrazu jeho reálného a ideálního 

já, tj. toho, za koho se povaţuje, a toho, kým by chtěl být. Čím menší je rozdíl, 

tím je jeho sebevědomí větší. 

 

2.1.4  Úlohy sebepojetí 
 

     Podle Fialové (2001) má sebepojetí dvě základní úlohy a funguje jako: 

  Nástroj orientace v osobním ţivotě. Pomáhá orientovat se ve vztazích 

společenských, citových a časových.  Jím řídíme svá očekávání i chování. 

Jednání člověka záleţí na tom, jak spolehlivý obraz o sobě má. 

  Stabilizátor činnosti. Sebepojetí je inertní, má tendenci k jednotě a odpírání 

změn. Vjemy a představy vztaţené k sobě jsou relativně stálé. 

 

2.1.5  Význam sebepojetí 
 

       Fialová (2001) rozlišuje několik základních významŧ sebepojetí: 

  Obraz já. Je to výpověď o mně samotném –  jaký jsem, jak se vnímám jako 

individualita. Mŧţe se shodovat s realitou, ale mŧţe být i zkreslený. 

  Hodnocení jaký mám být.  Je to citový a hodnotící vztah ke svému obrazu 

(láska, pocit viny, odpor). Opět zde mŧţe existovat rozpor mezi ideálním 

a skutečným já.  Závisí to na přijatých nárocích na sebe. Toto sebehodnocení 

bývá značně odolné vŧči změně. 

  Směřování chci být. Obraz o sobě je také výzvou, zdrojem budoucí motivace. 

Kromě hodnocení je tu i činné směřování.  

  Moţnost ovlivnění. Obraz o sobě je ovlivněn druhými lidmi. Jde o přijetí vnější 

kontroly  nebo vnitřní kontroly v situacích, k jejichţ změně jsem motivován, 
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se projevuje mŧj postoj jako míra sebedŧvěry a výrazně ovlivňuje mé proţívání 

a chování. 

  Role (mám učinit). Sociální  role je činitel, který mění chování a proţívání 

prostřednictvím sebepojetí. Společnost má určitá očekávání, která se liší např. 

pro  osobu ţeny, studenta, ředitele. Na základě  tohoto zařazení je očekáváno 

určité chování, oblékání, vzhled, znalosti. 

 

2.1.6  Obrana sebepojetí 
 

       Jasný, vnitřně soudrţný a stálý obraz o sobě a o světě je provázen pocitem jistoty. 

Jakákoli změna v sebepojetí vede vţdy aspoň k dočasné ztrátě jistoty. Tato nejistota pak 

v jedinci vyvolává úzkost. Vzhledem k nové situaci, lze dosavadní sebepojetí zachovat 

nebo  obnovit  nejsnáze tím, ţe subjekt nepřijme  obsah  a význam této skutečnosti. 

Pod tlakem okolností a sílícím náporem na poznání a cítění jedince si vzniklá situace 

vynutí přehodnocení reality a sebeobraz člověka  je  v tomto smyslu korigován (Balcar, 

1983). 

       Následující tabulka podává přehled základních druhŧ obrany sebepojetí. 

             

 

  Tab. 1: Přehled základních druhŧ obrany sebepojetí (Fialová, 2001) 

Popření  Skutečnost bývá zkreslena tak, ţe je proţívána jako méně hrozivá. Např. 

tělesná indispozice není vnímána realisticky, jedinec se chová, jako 

kdyby nebyla. 

Vytěsnění  Zábrana uvědomění vlastních obávaných pohnutek a citŧ. Např. 

zapomenutí hrozivých vzpomínek, vyhýbání se problematickým 

prostředím a skutečnostem. 

Regrese  Únik do jiţ překonaného vývojového stupně. Např. u dětí návrat k lezení 

po čtyřech. 

Projekce  Vcítění do nevyjádřených myšlenek druhých lidí (intuitivně se 

připodobňuji  druhé osobě, často bez  vazby  k jejich  osobnosti, 

ale s úzkým vztahem k vlastní představě a vnímání). 

Izolace  Oddělení obsahu poznání od citŧ (izolované emoce mají za následek 

nepřiměřené projevy). 
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Racionalizace  Klamné zdŧvodňování (nejsem dokonalý, protoţe…, často se vyskytují 

dŧvody nezávislé na vlastní osobě: náhoda, neschopnost druhých…). 

Somatizace  Nepříjemné emoce jsou přeneseny na tělesné projevy. Např. třes aţ 

ochrnutí při psychicky náročné situaci. 

Odčinění  Vyhnout se trestu novým, přesným, pečlivým činem. 

Přesunutí  V tzv. sublimaci jde o přesun pŧvodních nepřijatelných pudových sklonŧ 

do kladně hodnocených činností (odreagování agresivity při výkonu 

povolání řezník). 

 

 

2.1.7  Sebepojetí a normalita 
 

  Nedílnou kategorií v oblasti sebepojetí je problematika  normality.  Normalita  je 

relativní pojem, který se mění s prostředím i časem. Z hlediska  statistiky  je  osobnost 

normální, pokud je statisticky prŧměrná. Z funkčního paradigmatu lze mluvit o normalitě 

tehdy, plníli  osobnost  svou  funkci,  a  z pohledu normativního představuje  míru 

dodrţovaných norem. Sillamy (2001) řadí mezi její základní kritéria: 

  Schopnost správného sebehodnocení. 

  Pocit identity. 

  Schopnost seberealizace. 

  Subjektivní uspokojení. 

  Autonomii, nezávislost, sebeurčení. 

  Integraci osobnosti. 

  Rezistenci ke stresu, toleranci úzkosti. 

  Adekvátní vnímání reality. 

  Sociální adaptaci. 

  Aktivní přizpŧsobení. 
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2.2   Tělesné sebepojetí 
 

2.2.1  Pojetí těla 
 

  Nejstarším nazíráním na tělo a tělesnost je filozofické zkoumání. Antická 

i středověká filozofie oddělovala tělo od duševna i sociálna. Fenomenologie tento přístup 

spojuje a vytváří dva základní vztahy: „mám tělo“ a „jsem tělo“. V prvním případě je tělo 

nástrojem k realizaci ţivota, ale má zároveň svou mluvu, splývá s konkrétním já. 

V druhém případě zaujímá tělo ke světu poznávací, proţitkový a činnostní vztah. 

Hogenová (2003) hovoří o těle ve smyslu soma (tělo má tvar, hranice a je určeno 

prostorově), sarx (tělo má své funkce a je dáno v čase), peras (subjektivně proţívané tělo, 

je na rozhraní těla a netěla) a pexis (vlastní pociťované tělo, tělo, kterým ţijeme). 

V moderní a postmoderní době, kde je výkon to hlavní, rozlišuje Bauman (2006) dva druhy 

těl. První je tělo připravené podat výkon. Pokud je nepodává, není zdravé. Druhé tělo je 

nástroj na přijímání poţitkŧ. Tělo, které se otevře poţitkŧm a absorbuje je, hodnotí jako 

výkonné. 

  Z biologického pohledu je tělo především biologickou entitou. Má svou anatomii, 

chemické sloţení, genetické vybavení, pohlaví. Dá se podrobně zkoumat, ale také vytváří 

prostor pro vznik rŧzných esencialistických či sociobiologických teorií (Fialová, 2012). 

  V psychologické rovině dnes dominuje zájem o self. Zkoumá se já z rŧzných 

aspektŧ a v rŧzných vztazích, zdŧrazňuje se pŧsobení  rozličných self na proţívání 

a jednání. Existují i teorie behaviorální nebo kognitivněvývojové. 

  Z hlediska sociálního získává biologické tělo svŧj sociální rozměr při styku 

s lidskou kulturou (Gjuričová, 1992). Tělo je danou kulturou a společností interpretováno 

a je mu připisována hodnota, stává se sociálním tělem (Ševítová, 2004). 

  Estetické pojetí těla hraje dnes jak u ţen, tak i u muţŧ poměrně dŧleţitou roli. 

Vypadat dobře je výrazný psychologický i sociální benefit, je mnohdy měřítkem 

úspěšnosti. Pohled na tělo jako na něco krásného je dán dobou a kulturou, ideály krásy se 

vyvíjely a měnily. Je potřeba zdŧraznit, ţe ideálem má být tělo relativně zdravé a funkční, 

které je realistické. 

  Nejkomplexnějším pojetím těla je podle mého názoru pojetí holistické. 
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2.2.2  Vymezení pojmu a struktura tělesného sebepojetí 
 

       Pod  pojem  tělesné sebepojetí lze zařadit všechny představy jedince, které mají 

vztah k jeho vlastnímu tělu. Tělesné sebepojetí má tak poznávací (kognitivní), emocionální 

(afektivní) a činnostně regulativní (konativní komponenty), které ho charakterizují 

(Mrazek, 1984). Vzhled jako část tělesného sebepojetí má největší vliv na celkové 

sebepojetí. Tělesné sebepojetí má souvislost s proţíváním těla, které je subjektivní a těţko 

měřitelné. Fialová (2001) tento pojem chápe šířeji a přiřazuje k němu i tělesné představy, 

pozitivní nebo negativní hodnocení a plány jednání zaměřené na tělo. 

       Podle Mrazka (1984) jsou představy o vlastním těle dŧleţitými komponentami 

osobního subjektivního proţitku  reality, která člověka neustále nutí k afektivnímu, 

kognitivnímu a konativnímu stanovisku. 

       Všechny představy o těle také vţdy obsahují sociální aspekty. Ty se nevztahují 

pouze na okolí nebo na sebe, ale také na interakci s okolím (Mrazek, 1986). 

       Podle Siebrasseho (1995,  in Fialová, 2001) výsledky výzkumŧ v oblasti tělesného 

sebepojetí ukazují na tyto skutečnosti: 

  Tělo je naší vizitkou, vypovídá o věku, pohlaví, zdravotním stavu, 

společenském postavení, příslušnosti k rase. 

  Postoj k vlastnímu tělu podmiňuje náš vztah k ostatním lidem i naše chování. 

  Hodnocení vlastního těla má význam pro sebehodnocení a psychické zdraví. 

  Tělesná hmotnost je základní sloţkou tělesného sebepojetí. 

  Přílišné proţívání těla mŧţe pŧsobit i destruktivně. 

       Řada výzkumŧ (např. Fox, 1999, Mrazek, Fialová, Bychovskaja, 1999) jiţ 

potvrdila, ţe existuje poměrně úzký vztah mezi tělesným sebepojetím, mírou aktivnosti 

ţivotního stylu a zdravím jedince. 

   

2.2.3  Základní sloţky tělesného sebepojetí 
 

       Mrazek (1986) a Fialová (2001) povaţují za základní sloţky tělesného sebepojetí 

zdraví, vzhled a zdatnost. Význam těchto jednotlivých sloţek se mění s věkem člověka a je 

závislý i na pohlaví. 

       Vzhled má významný vliv na celkové sebepojetí. Představy o vlastním těle jsou 

dŧleţitými komponentami individuálního přijímání skutečnosti. 
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Vzhled člověka o něm prozrazuje řadu informací (Fialová, 2001): 

  příslušnost ke skupině 

  stáří a pohlaví 

  status a společenské role 

  zaměstnání 

  individuální osobnostní znaky 

  úpravu zevnějšku 

  oblečení 

  signály tělesné stavby 

  signalizuje určité vztahy –  např. sexuální pohotovost, agresi, nenávist, 

formálnost 

Podle WHO (1980) lze zdraví definovat jako stav úplné tělesné, duševní a sociální 

pohody a ne pouze jako nepřítomnost nemoci. Psychické zdraví často souvisí se zdravím 

fyzickým. Špatný tělesný stav mŧţe zpŧsobit duševní zhoršení, a naopak chatrné duševní 

zdraví mŧţe zapříčinit tělesné onemocnění. S duševním zdravím souvisí rovněţ i tělesná 

přitaţlivost. Krch a Faltus (1988) potvrdili závislost subjektivního duševního stavu 

na atraktivitě i závislost pocitu subjektivní pohody na přitaţlivosti.  Zdraví souvisí také 

s aktivitou subjektu i jeho zdatností. 

       Schopnost těla fungovat s optimální účinností a hospodárností se nazývá zdatnost 

(Fialová, 2001).  Podle  Corbina a Pangraziho (1992) je tělesná zdatnost stavem pohody, 

který se vyznačuje minimálním rizikem předčasných zdravotních problémŧ a vitalitou 

umoţňující se účastnit rŧzných fyzických aktivit. Tělesnou zdatnost lze rozdělit 

na zdravotně orientovanou a výkonnostně orientovanou (Dobrý, 1993).  Za nejdŧleţitější 

součásti zdravotně orientované zdatnosti povaţuje Bunc (1995) tyto komponenty: 

  kardiovaskulární zdatnost 

  svalovou zdatnost (svalová síla a vytrvalost) 

  flexibilitu 

  sloţení těla 

Někteří odborníci (Fox a Biddle, 1988, Skopová, Zítko, 2008) do zdatnosti navíc zařazují 

drţení těla a kvalitu základních pohybových stereotypŧ. 

       Zdatnost podle Fialové  (2001) vyjadřuje také dosaţení harmonie těla a ducha. 

Psychická vyrovnanost a duševní svěţest bývá výsledkem tělesných cvičení a pohybové 

aktivnosti vŧbec. Pohyb má významné salutogenní účinky. Dobrá tělesná kondice 
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umoţňuje nejen větší fyzickou zátěţ, účinnější obranu proti nemoci, ale rovněţ vede 

k duševní vyrovnanosti, atraktivnímu vzhledu a celkově větší spokojenosti se sebou (well

being). Na psychologické benefity pohybových cvičení upozorňuje také Stackeová (2008), 

podle níţ mají pohybové aktivity abreaktivní, anxiolytický a antidepresivní efekt.  

 

2.2.4   Tělesné sebepojetí a identita 
 

       Identitu jedince lze chápat jako proţívání toho, čím je jedinec jako individum, nebo 

jako člen lidské společnosti. Identita se vyvíjí na základě  kulturního  a  sociohistorického 

kontextu. Její utváření je aktivní proces, jehoţ výsledkem je sebeuvědomování jednotlivce 

na bázi jeho hledání, rozhodování a vybírání si toho, čím jednotlivec ve světě je nebo bude 

nejen jako osoba, ale také jako člen rŧzných společenství (Fialová, 2001). 

       Tělo lze povaţovat za fundamentální kategorii v lidském bytí. Je povaţováno 

za mediátora mezi duševní a  fyzickou existencí člověka.  Je prostředníkem mezi okolím 

a sebou samotným (Mrazek, 1991). Sociální význam těla mŧţe být odlišný v rŧzných 

společnostech, třídách, epochách, generacích. Společenské normy a hodnoty utvářejí 

i vztah k tělu.  

       Tělo je hlavním prostředkem k sebevyjádření  a k interakci se světem a významně 

determinuje naše sebedefinování. Zpŧsob, jakým se vnímá tělo a motorika a jakou pro nás 

mají prioritu, určuje naši fyzickou identitu. Vzhledem  k tomu, ţe sebepojetí 

a sebehodnocení jsou výsledkem styku s druhými lidmi a skutečné moţnosti člověka jsou 

dány jeho organismem, mŧţe mezi nimi vznikat rozpor.  Správné fungování jedince a jeho 

sebepoznání je moţné pouze tehdy, kdyţ přijímá nejen sám sebe, ale je také přijímán 

druhými (Fialová, 2001). 

       Podle  Haussera (Siebrasse, 1995) tvoří identitu  kognitivní (sebepoznání), 

emocionální (sebehodnocení) a motivační (osobní kontrola) komponenty, které jsou 

psychicky generalizovány jako pocit vlastní ceny. 

       Tělo jako objekt sociálního a kulturního vývoje podléhá měnícím se normám 

a hodnotám, které ovlivňují naše sebepojetí. Podle Heinemanna (Siebrasse, 1995) má tělo 

jako sociální obraz tyto 4 podstaty: 
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  Techniky těla, tj. zpŧsoby, jak se tělo ve společnosti tradičně předvádí. 

  Expresivní pohyb těla, tj. drţení těla, gesta, mimika, které slouţí jako 

symbolická forma vyjadřování. 

  Tělesný ethos, tj. představy o obrazu vlastního těla. 

  Kontrola potřeb. 

       Podle Abrahama (1992) jsou ţeny více ovlivňovány tělem neţ muţi a jsou se svým 

tělem více spojeny. Sociální uznání ţeny mnohem více záleţí na její tělesné stavbě, 

zevnějšku, atraktivitě. Muţŧm záleţí více na výkonnosti, schopnostech, svou osobnost 

definují přes intelekt, zaměstnání, peníze, moc. Jejich vztah k tělu je více instrumentální.  

 

2.2.5   Význam tělesného sebepojetí 
 

       Vzhled a funkčnost lidského těla patří mezi základní faktory tělesných 

a psychických stavŧ a projevŧ osobnosti v chování. Spokojenost, či nespokojenost 

s vlastním tělem je nedílnou součástí sebepojetí. Rovněţ tělesný vzhled je určujícím 

faktorem úcty člověka k sobě samému. Chování i osobnost člověka se také mnohdy 

v komunikaci diagnostikují s ohledem na jeho tělesný vzhled. Tělesný vzhled je i jedním 

ze signálních znakŧ sociální percepce. Z těchto dŧvodŧ je tělesné sebepojetí součástí 

interakce člověka v kaţdodenním ţivotě (Fialová, 2001). 

       Současná společnost přisuzuje vzhledu jedince velký význam. Cítit se přitaţlivě je 

dŧleţité pro naše sebehodnocení. Mnozí lidé posuzují ostatní dokonce podle toho, jak 

vypadají. 

       „Image může podporovat nebo bořit naše šance na úspěch. Vypadámeli dobře, 

cítíme větší sebedůvěru. Pozitivní image v nás vyvolává sebeúctu a působí na naše výkony. 

V důsledku lepšího sebepojetí se cítíme jistěji při vystupování a následně se 

pravděpodobně dočkáme většího uznání, které podpoří naši sebeúctu. Negativní image 

(nevhodné oblékání, zanedbaný zevnějšek, špatná kondice, sebepodceňování, nedostatek 

suverenity při vystupování) může vést ke zhoršenému výkonu a v určitém stupni až 

k paranoie“ (Fialová, 2001, s. 68). 
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 2.3  Tělesné sebepojetí a postiţení 
 

2.3.1  Problematika postiţení 
 

       V posledních letech se u nás rozvíjí diskuse kolem rozdílného chápání termínu 

postiţení.  

  Krhutová (2008) uvádí tři základní modely, Novosad (2011) doplňuje ještě čtvrtý: 

  Medicínský model – zaloţený na tělesné vadě, zkoumá odlišnosti, popisuje, co je 

normální a co abnormální. Je to negativizující pohled, protoţe zdŧrazňuje to, 

co člověk nemŧţe. Integraci do společnosti spatřuje v léčbě, rehabilitaci 

a zdravotnických aktivitách. 

  Model osobní tragédie –  prezentuje ochranitelský přístup, postiţení je vnímáno 

z hlediska sociálně patologické ţivotní situace, převaţuje soucit a charita. 

  Sociální model – prosazuje rovná práva, příleţitosti, odstraňování bariér, posouvá 

postiţení k sociálnímu znevýhodnění. U lidí s postiţením podporuje jejich 

sebeurčení, samostatnost a nezávislost. 

  Kulturní model –  je širší neţ sociální, orientuje se na postoje, klima a morálku 

společnosti, nediskriminuje, respektuje specifika, nedeformované vztahy mezi 

rŧznými lidmi chápe jako znak civilizované společnosti. 

       Jestliţe vycházíme z označení termínu postiţení uvedeného WHO 1980 jako 

impairment (vada, poškození), disability (omezení, chybění), handicap (postiţení), lze je 

pouţít jako východiska při definování pojmŧ tělesného a zdravotního postiţení takto 

(Vítková, 1998): 

  Vada (poškození) –  je postiţení systému pohybového, podpŧrného či jiných 

orgánŧ, vedoucí k podstatným somatickým změnám. 

  Omezení (sníţení výkonu) –  jde o kvantitativní změny a sníţení pohybového 

výkonu vzhledem k výkonnosti normální, běţné v závislosti na věku,  konstituci 

a vzhledem k ţivotnímu prostředí. 

  Postiţení –  jedná se o trvalé podstatné pŧsobení na kognitivní, emocionální 

a sociální výkony, ztíţenou sociální interakci, neúplné nebo chybějící přebírání 

sociálních rolí v souladu s pohlavím a věkem. 

       Podle  WHO  (2001)  dokumentu  ICF  (International  Classification  of  Functioning, 

Disability and Health) lze problematiku postiţení chápat ve dvou oblastech –  v oblasti 
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funkčnosti a omezení a v oblasti kontextuálních faktorŧ. Podrobný přehled podává tabulka 

2, v níţ jsou znázorněny nejen obě oblasti, ale i další kategorie včetně faktorŧ, které mají 

na celou problematiku vliv. 

 

  Tab. 2: Přehled postiţení podle ICF (WHO, 2001) 

  Část 1: Funkčnost a omezení  Část 2: Kontextuální faktory 

Komponenty  Tělesné funkce 

a struktura 

Aktivity a účast  Environmentální 

faktory 

Osobnostní 

faktory 

 

Domény 

 

Tělesné funkce 

Tělesná 

struktura 

 

Oblasti ţivota 

(úkoly, činnosti) 

 

Vnější vlivy na 

funkčnost 

a omezení 

Vnitřní vlivy 

na funkčnost 

a omezení 

 

 

 

 

Konstrukty 

Změny 

v tělesných 

funkcích 

(fyziologické) 

 

Změny 

v tělesné 

struktuře 

(anatomické) 

Kapacita 

Vykonávání 

úkolŧ 

ve standardním 

prostředí 

 

Výkon 

Vykonávání 

úkolŧ v běţném 

prostředí 

 

 

 

Pozitivní (facilitující) 

nebo negativní dopady 

na rysy tělesného, 

sociálního a vnitřního 

světa 

 

 

 

Dopad na 

osobnostní 

atributy 

 

Kladné 

aspekty 

Funkční 

a strukturální 

integrita 

 

Aktivity a účast 

 

Facilitátoři 

 

 

Funkčnost 

 

Záporné 

aspekty 

Poškození  Omezení aktivity 

Omezení účasti 

 

Bariéry/překáţky 

 

 

Omezení 
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       Tělesné funkce jsou fyziologické funkce tělesného systému (včetně psychických 

funkcí); tělesná struktura jsou anatomické části těla, orgánŧ, údŧ a jejich částí; poškození 

jsou problémy v tělesných funkcích nebo tělesné struktuře, významné odchylky nebo 

chybění; aktivity jsou individuálně vykonávané činnosti a úlohy; účast je zapojení 

v ţivotních situacích; omezení aktivity jsou obtíţe jednotlivce vykonávat činnosti; omezení 

účasti jsou obtíţe jednotlivce, které mŧţe zaţít v rŧzných ţivotních situacích; 

environmentální faktory tvoří tělesné, sociální a vnitřní prostředí, ve kterých lidé ţijí 

a které řídí jejich ţivoty. Vzájemnou interakci mezi jednotlivými částmi ICF ukazuje 

obrázek 6. 

 

  Obr. 6: Vzájemná interakce mezi jednotlivými částmi ICF (WHO, 2001) 
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 2.3.2  Člověk s postiţením hybnosti 
 

         Člověk s postiţením hybnosti je osoba, u níţ je sníţená schopnost nebo 

neschopnost pohybu a pohybových výkonŧ, nebo mobilita či imobilita, buď primární 

(postiţený se nemŧţe pohybovat následkem tělesné vady nebo nemoci), nebo sekundární 

(ze stejných dŧvodŧ se pohybovat nesmí), poněvadţ by se pohybem zhoršil jeho tělesný 

a zdravotní stav (Kábele, 1993). 

       Podle Renotiérové (2003, s. 204) jsou tělesná postiţení „přetrvávající nebo trvalé 

nápadnosti, snížené pohybové schopnosti s dlouhodobým nebo podstatným působením 

na kognitivní, emocionální a sociální výkony“. Příčinou mohou být změny v pohybovém 

aparátu, dědičnost, nemoc či úraz. Za tělesná postiţení lze povaţovat vady pohybového 

a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubŧ, šlach i svalŧ a cévního zásobení a poškození nebo 

poruchy nervového ústrojí, pokud se projevují porušenou hybností (Renotiérová, 2003). 

V problematice tělesného postiţení hraje dŧleţitou roli doba vzniku postiţení. 

Psychika člověka a jeho sociální postavení při vrozeném postiţení se vyvíjí odlišně 

ve srovnání s těmi, u nichţ se zdravotní stav změnil aţ v prŧběhu ţivota. Neznamená to 

však, ţe by člověk se získaným postiţením měl vţdy příznivější postavení. Ţivotní geneze 

zahrnuje spoustu aspektŧ (Novosad, 2011). 

Člověk s postiţením vrozeným musí jiţ od počátku vynakládat úsilí k překonávání 

jeho dŧsledkŧ, získává cenné a potřebné zkušenosti, ví, co mŧţe a čeho je schopen, osvojil 

si řadu dovedností včetně sociálních, má určitou hierarchii  hodnot, usiluje o rŧzné cíle 

a zná prostředky k jejich dosaţení. Člověk s postiţením mívá k dispozici dostatek času, 

škálu podpŧrných opatření a mŧţe se adaptovat na svou situaci, přijmout ji a nalézt vlastní 

prostor k seberealizaci a naplněnému ţivota. Ačkoliv mŧţe mít jistou časovou a podpŧrnou 

výhodu, neznamená to, ţe ji vţdy v plné míře vyuţije (Novosad, 2011). 

Lidé se získaným postiţením nemají moţnost postupné adaptace. Prudká změna 

zdravotního stavu je jednou z nejtěţších ţivotních situací. Postiţení je výrazný zásah 

do kvality ţivota a znamená omezení aktivit a příleţitostí oproti předchozímu stavu, coţ se 

negativně promítá do sociální, osobní, rodinné, profesní  stránky ţivota a mŧţe vést 

i k existenčním problémŧm. Musí začínat znovu. Vţdy ale záleţí na osobnosti postiţeného, 

jeho zázemí, závaţnosti stavu, perspektivách a schopnosti adaptace. Někteří se 

s traumatem vyrovnávají rychleji a snáz, jiní mohou mít  potíţe. Vše je individuální 

a proměnlivé (Novosad, 2011). 
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Poruchy hybnosti mohou mít lehkou formu, kdy je jedinec mobilní, tudíţ schopen 

samostatného pohybu, střední formu, kdy je jedinec částečně mobilní a potřebuje pomoc 

druhé osoby nebo vyuţívá kompenzačních pomŧcek, a těţkou formu, kdy je jedinec 

imobilní a není schopen pohybu ani s dopomocí (Renotiérová, 2003). 

          Podle Renotiérové (2003) lze osoby s postiţením hybnosti rozdělit: 

1.  osoby tělesně postiţené: 

vrozené postiţení    vrozené vady lebky a páteře 

                   vrozené vady končetin a rŧstové odchylky 

         dětská mozková obrna 

           získané postiţení     deformace 

         úrazová onemocnění mozku a míchy 

         úrazová poškození periferních nervŧ 

         amputace 

           získané po nemoci    revmatická onemocnění 

                dětská infekční obrna 

            Perthesova nemoc 

           myopatie 

2.  osoby nemocné 

3.  osoby zdravotně oslabené 

Příčinou vrozeného tělesného postiţení jsou poruchy vývoje embrya, ale řadí se 

sem i postiţení, která vznikla v době prenatální, perinatální a raně postnatální. Dŧsledkem 

mohou být (Renotiérová 2003): 

Vrozené vady lebky (kraniostenóza), poruchy velikosti lebky (makrocefalus, 

mikrocefalus), rozštěpy lebky, rtŧ, čelistí, patra a páteře. Z hlediska mobility je patrně 

nejzávaţnější spina bifida (rozštěp páteře). Vzniká nedokonalým uzavřením medulární 

trubice  s vakovitým výhřezem v bederní krajině. Projevuje se obrnou dolních končetin, 

deformitami nohou, inkontinencí. 

Vrozené vady končetin jako amélie (nevyvinutí končetin), dysmélie (tvarová 

odchylka), fokomélie (chybějící paţe a předloktí, podobně u nohy), arachnodaktylie 

(pavoučí prsty), syndaktylie (srŧsty prstŧ), polydaktylie (zmnoţení prstŧ), pes equinovarus 

congenitus (kososvislá noha), pes calcaneus congenitus (hákovitá noha), pes adductus 

(noha kosá) a luxace (vymknutí, vykloubení). 

Centrální a periferní obrny, které se liší rozsahem a stupněm závaţnosti a dělí se 

na parézy (částečné ochrnutí) a plegie (úplné ochrnutí). Vznikají na základě poškození 
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mozku a kromě motoriky mŧţe být postiţena senzorika, svalový tonus, koordinace 

i kognitivní schopnosti. Nejčastější poruchou je dětská mozková obrna (DMO). Ta se dělí 

na  spastickou  (spasmus  –  křeč) a formu a nespastickou formu. Spastická forma se dále 

člení na diparetickou, hemiparetickou a kvadruparetickou. Nespastická mŧţe být buď 

dyskinetická, nebo hypotonická. Diparéza postihuje obě dolní končetiny, které jsou slabší 

a v tělesných disproporcích kratší oproti trupu, zvýšený svalový tonus zpŧsobuje překříţení 

bércŧ nebo stehen, mobilita je moţná s oporou, mentální schopnosti jsou neporušené. 

Hemiparéza postihuje pravou nebo levou stranu těla. Horní končetina je ohnuta v lokti, 

dolní je napjatá a došlapuje na špičku. Končetiny bývají menší a slabší. U nejlehčích 

případŧ mŧţe být hybnost téměř normální. Kvadruparéza postihuje všechny končetiny, 

bývá zasaţen intelekt. Dyskinetická forma je provázena mimovolními, bezděčnými, 

nechtěnými a nepotlačitelnými pohyby (atetotické – pomalé, červovité, vlnité; choreatické 

–  prudké, nečekané, drobné; balistické –  prudké, s velkou amplitudou; myoklonické – 

drobné pohyby rŧzných svalových skupin atd.).  Jsou spontánní, mohou je vyvolat i rŧzné 

podněty. Postiţená je řeč i dechová vlna. Hypotonická forma je typická sníţením 

svalového napětí a je téměř vţdy provázena těţkým mentálním postiţením. Chŧze, pokud 

je moţná, bývá široká, nejistá, je přítomná hypermobilita. 

Příčinami získaných postiţení mohou být deformace, úrazy a nemoci (Renotiérová, 

2003): 

Deformity vycházejí zejména z nesprávného drţení těla. To mŧţe být zpŧsobeno 

buď vnitřními (fyziologickými) vlivy jako jsou dědičné, rŧstové vlivy, výţiva, konstituce 

či nerovnoměrný vývoj dítěte, nebo vnější, na jejichţ vzniku se podílí prostředí 

(hypomobilita, obezita). Řadí sem zejména svalové dysbalance a deformity páteře 

(hyperlordóza a hyperkyfózy, skoliózy, plochá záda). 

Nejzávaţnějšími úrazy jsou úrazy mozku a zlomeniny obratlŧ s následným 

poškozením míchy. Příznaky poškození míchy odpovídají místu a stupni úrazu. Objevují 

se poruchy hybnosti, citlivosti, vegetativních funkcí, dochází k poruše mikce a defekace. 

Závaţné dŧsledky mívají i poškození periferních nervŧ. Neuropraxis je přechodná 

funkční blokáda, axonotmesis je těţší poškození, kdy dochází k přerušení střední osové 

části nervu, neurotmesis je nejtěţší poškození, kdy je nerv přerušen úplně. 

Mezi tělesná postiţení získaná po nemoci mŧţeme zařadit revmatická onemocnění, 

dětskou infekční obrnu, Perthesovu chorobu, myopatii, poruchy hybnosti na základě 

artrózy, artritidy, encefalitidy, meningitidy, ictu. 
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Revmatická onemocnění mohou být jak akutní, tak i chronická. Příčinou akutní 

formy bývá streptokoková infekce, která postihuje zpravidla velké klouby. Chronická 

forma omezuje mobilitu a jemnou motoriku. Dětská infekční obrna se u nás díky očkování 

nevyskytuje. Postihovala míšní nervové buňky a docházelo k degeneraci svalŧ, ztrátě 

pohybových schopností. Při Perthesově chorobě je postiţena hlavice femuru zánětem, kost 

ztrácí odolnost a mŧţe být deformována. Myopatie neboli progresivní svalová dystrofie 

vzniká na základě dědičných a metabolických poruch. Projevuje se postupným rozpadem 

svalových vláken, které nahrazuje vazivo. V pokročilém stadium jiţ není moţná lokomoce. 

Artrózy patří mezi nezánětlivé degenerativní poškození, při kterých dochází k odvápnění 

kosti a poškození chrupavek a vazŧ, naruší se kloubní tvar, objevují se výrŧstky. Artritidy 

jsou zánětlivá poškození pohybového aparátu. Polyartritida vede k těţkému poškození 

kloubŧ a značnému omezení pohyblivosti. Obdobně probíhá Bechtěrevova nemoc, která 

postihuje zejména obratle. Záněty mozku a míchy mohou vést rovněţ k tělesnému 

postiţení. Dŧsledkem mozkové mrtvice jsou poruchy hybnosti a motoriky na levé nebo 

pravé polovině těla. 

Amputace je umělé oddělení části orgánu nebo části či celé končetiny od ostatního 

organismu. Kromě úrazu mŧţe být její příčinou cévní onemocnění, zhoubné nádory 

na končetinách nebo sepse, kterou nebylo moţné zvládnout běţnými prostředky 

(Renotiérová, 2003). Je indikována v těch případech, kdy poúrazové nebo chorobné změny 

končetin zhoršují postiţenému ţivot, podstatně sniţují jeho pracovní schopnost nebo mu 

ţivot přímo ohroţují. 

Dŧsledkem amputací není jen anatomická, ale především funkční ztráta. Současně 

vzniká viditelný defekt kosmetický. Tyto okolnosti bývají příčinou mimořádné ţivotní 

a společenské situace a mohou vyvolávat reaktivní psychické poruchy. Amputační ztráty 

jsou kompenzovány protézami, technickými pomŧckami, které mají ztracené části těla 

nahradit (Renotiérová, 2003). 

Nemoc  lze  charakterizovat  jako porušení rovnováhy organismu s jeho prostředím 

s dŧsledky v anatomických i funkčních změnách. Nemoci jsou akutní a dlouhodobé, které 

lze rozdělit dále na recidivující a chronické. Nemoc má zevní projevy a symptomy 

subjektivní a objektivní. Etiologie jsou vnitřní (dispozice, alergie, imunita, tělesná 

konstituce, přímá a nepřímá dědičnost) a vnější (fyzikální, chemické, dietetické, 

biologické). Nemoci mŧţeme klasifikovat do několika skupin: regresivní a metabolické 

(diabetes, dna), kardiovaskulární (infarkt, ischemická choroba srdeční, angina pectoris, 



34 
 

vady srdce), respirační a pulmonární (astma, cystická fibróza, TBC), CNS (epilepsie, 

skleróza multiplex, Parkinsonova nemoc), progresivní, záněty, nádory (Renotiérová, 2003). 

Do kategorie zdravotního oslabení  řadíme osoby se sníţenou odolností vŧči 

nemocem a zvýšeným sklonem k jejich opakování. 

 

2.3.3  Postoje společnosti k postiţení 
 

      Problémy, které se ve vztahu k lidem s jinakostí řeší, nejsou nové, mají historickou 

kontinuitu. Liší se pouze ve struktuře společnosti a prostředcích podporujících dosaţení 

cílŧ. Pro všechny civilizace je vţdy typické zaujetí nějakého konkrétního hodnotícího 

vztahu  k těmto lidem a vnímání jejich nedostatkŧ vztaţených k atributŧm lidského bytí 

modifikovaných danou ekonomickou a kulturněhistorickou situací a existenční či osobně

biografickou situací znevýhodněného jedince (Novosad, 2011). 

  Přes mnohé humanizující tendence zŧstává vztah společnosti k lidem s postiţením 

mnohdy stále ambivalentní. Na jedné straně se vnímá, ţe soubor vnějších znakŧ neubírá 

na lidské hodnotě, na straně druhé pak figurují odtaţitost, obavy a předsudky, které 

ovlivňují vzájemnou koexistenci (Novosad, 2011). 

  Potíţe se objevují také v oblasti  terminologie. Pokud pomineme vulgární 

a dehonestující označení, vyskytují se rŧzná výraziva česká i anglická: postiţený, člověk 

s postiţením, handicapovaný, člověk s handicapem, disabilitou, člověk se specifickými 

potřebami, člověk s (fenoménem) jinakosti, člověk jinak zrakově disponovaný, člověk 

s omezením hybnosti apod. Jejich uţívání je z hlediska odborného většinou správné, 

v popředí stojí vţdy člověk, ale objevují se rŧzné adjektivní variace: člověk s …. 

Z hlediska laického mohou být odborná označení nesrozumitelná, matoucí nebo obsahově 

neuchopitelná a rovněţ panuje i nejistota, jaké označení pouţít. Často zaznívá pojem 

postiţení. Tento pojem není z pohledu  psychosociálního optimální, nicméně 

pro prŧměrného člověka je jednoduchý a srozumitelný. Myslím, ţe si kaţdý představí 

nejprve konkrétní osobu a teprve pak nějaké odlišnosti. Murphy (2001) popisuje zcela 

správně, ţe lidé s postiţením některé pejorativní výrazy na svou osobu pouţívají jako ironii 

nebo o sobě mluví jako o invalidech, vozíčkářích či postiţených, aniţ by v tom spatřovali 

něco, co by poškozovalo jejich dŧstojnost. Pro lidi s postiţením je dŧleţitý přístup, nikoliv 

slovíčkaření. 
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  Rŧzné argumenty se objevují i v oblasti  integrace  a  inkluze.  Pokud  pomineme 

aspekty technického, materiálního a personálního charakteru, tak mnohé prointegrační teze 

pracují s tím, ţe postiţení, úraz či nemoc mohou postihnout kohokoliv. To je sice pravda, 

avšak akceptovat takto člověka s postiţením není korektní (Novosad, 2011). 

  Častým problémem v oblasti postojŧ jsou stigma a stigmatizace. Podle Goffmana 

(2003)  je  stigma  záměrné označení jedince s nápadnými tělesnými znaky tak, aby bylo 

zřejmé něco špatného, amorálního a nečistého patřící výlučně k statusu označovaného. 

Na tomto základu se aktivuje proces stigmatizace, jenţ je specifickou reakcí společnosti 

na odchylku od normy a obsahuje názor, jak má vypadat, vnímat, komunikovat, fungovat, 

reagovat, čeho má být schopen a jakou má mít účast na ţivotě včetně plnění rŧzných rolí 

a úkolŧ. 

  Goffman (2003) dále upozorňuje, ţe existuje rozdíl mezi naplňováním normy a její 

podporou. Spatřuje rozdíl mezi normalizací (zacházení se stigmatizovaným tak, jako by 

stigma neměl) a normifikací (snahou stigmatizovaného vystupovat jako běţný člověk). 

Stigma má ve vztahu k tělu dvojí hledisko: 1, Diskreditovanost –  na osobě s postiţením 

jsou  zcela zřejmé znaky jinakosti, které zásadně ovlivňují sebepojetí i vztah s ostatními; 

2, Diskreditovatelnost – osoba s jinakostí se snaţí tuto skutečnost maskovat, aby vypadala 

normálně, coţ vede k zvýšené sebekontrole a vyčerpání z trvalého napětí mezi normalitou 

a diskreditací. 

  Další problémem jsou podle Novosada (2011) předsudky, které mají příčinnou 

souvislost se stigmatem a abnormalitou. Znevýhodňující dŧsledky tělesného postiţení 

bývají zesilovány interpersonálními, architektonickými a logistickými bariérami, ale také 

neinformovaností či předsudky. 

  Typy předsudkŧ: 

  Paternalistické a podceňující (lidé posuzují moţnosti osob s postiţením a sami 

rozhodují o tom, co mohou a co dokáţou; přístup ochranitelský, pečující 

a charitativní). 

  Odmítavé a degradující (vylučují práva a potenciál lidí s tělesným postiţením, jsou 

povaţováni za neuţitečné a parazitující; předpojatý přístup). 

  Protektivněpaušalizující (manifestují názor, ţe občané s tělesným postiţením 

disponují celou řadou benefitŧ, avšak jde zpravidla jen o kompenzační opatření, 

která mají nedŧstojný byrokratický a pseudomedicínský rituál). 
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  Disabilismus (předpokládá paušálně, ţe člověk s postiţením je víceméně 

neschopný a závislý na pomoci druhých). 

  Idealizující (pojímají ţivot s tělesným postiţením jako hrdinství, výzvu). 

  O rodičovských schopnostech (neschopnost výchovy, lítost nad jejich dětmi). 

  Halóefekt (hodnocení na základě prvního dojmu). 

K předsudkŧm často přispívá i mediální obraz, který je zkratkovitý a nepřesný. 

Tendenčně jsou vykreslováni tito lidé jako chudáci nebo naopak jako nadlidé. Všechny 

předsudky, špatné postoje, primitivní názory vytvářejí ţivnou pŧdu pro diskriminaci. Ta 

nastává tehdy, kdyţ je s člověkem s postiţením zacházeno odlišně, nevýhodněji, má 

nerovné postavení a sníţenou dostupnost příleţitostí a moţností. Osoby s postiţením mají 

stejná práva jako ostatní, legislativa jim nepřisuzuje práva nová či jiná, je ţádoucí, aby své 

schopnosti, dovednosti mohly uplatnit, mohly se realizovat a aktivně se účastnit na ţivotě 

svém i společnosti. Je proto dŧleţité, aby převaţující paternalismus a byrokraticko

institucionální rozhodování byly nahrazeny přijetím práva na autonomii, seberealizaci, 

dŧstojnost a přirozenou jinakost svého bytí (Novosad, 2011). 

Výzkumné centrum nezávislého ţivota v USA (in Novosad, 2011) uvádí podnětnou 

metodiku pro kontakt, komunikaci a kooperaci s lidmi s jinakostí: 

  Zdŧrazňovat lidi, nikoliv nálepky. 

  Na prvním místě je člověk, nikoliv postiţení. 

  Zdŧrazňovat pozitiva, nikoliv omezení (např. pouţívá vozík, místo je upoután 

na vozík). 

  Nezaměřovat se na postiţení, soustřeďovat se na dŧsledky ovlivňující kvalitu 

ţivota. 

  Nepopisovat úspěchy lidí s postiţením jako nadlidské. 

  O nepostiţených lidech mluvit jako o lidech bez postiţení neţ jako normálních či 

zdravých. 

  Handicap není synonymem postiţení (handicap je znevýhodnění/bariéra vytvořené 

společností). 

  Prezentovat  lidi  s postiţením jako aktivní členy společnosti, mluvit o tom, co 

mohou dělat nebo by mohli, pomáhat ostatním pochopit, ţe lidé s postiţením se 

vyvíjejí a nacházejí nové moţnosti. 
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2.3.4  Postiţení jako náročná ţivotní situace 
 

       Kaţdé postiţení pŧsobí podle toho, jak člověk s postiţením své postiţení proţívá 

a jak toto proţívání na něj pŧsobí, jaké zpŧsoby řešení své situace nachází a jak tyto 

zpŧsoby řešení ovlivňují jeho osobnost. Postiţení mŧţeme z hlediska proţívání jedince 

chápat jako náročnou ţivotní situaci (Čáp a Dytrych, 1968), protoţe dlouhodobě pŧsobí na 

jedince zatěţujícím vlivem, zvyšuje stres, zhoršuje jeho kaţdodenní situaci, zpŧsobuje řadu 

konfliktŧ, z nichţ některé jsou pro člověka s postiţením neřešitelné a zpŧsobují řadu 

frustrací. 

  Ţivot s tělesným postiţením má rozměr konfrontace a výzvy. Konfrontace probíhá 

ve třech základních rovinách: 

  Konfrontace mezi moţnostmi vlastního těla a ambicemi jedince. 

  Konfrontace sebe samého s postoji a chováním druhých lidí a  s jedinci podobně 

postiţenými. 

  Konfrontace mezí tím, čeho by měl podle společnosti dosáhnout, a mezi tím, co 

mŧţe dosáhnout (Novosad, 2011). 

  Výzva se chápe v rovině osobní a společenské: 

  Postiţený přijímá ţivotní situaci jako výzvu k překonání handicapu a k prokázání 

toho, ţe je právoplatným, rovnocenným a uplatnitelným členem společnosti, 

přičemţ není dŧleţité, zdali se mu podaří splnit všechny cíle, ale primární je jeho 

aktivnost a úsilí. 

  Aktivní a usilující člověk s postiţením mŧţe být výzvou pro intaktní populaci. 

Subjektivně zdravý jedinec je schopen pod vlivem proaktivního vztahu k ţivotu 

osoby  s nějakou jinakostí reflektovat sebe sama, zhodnotit své cíle, ambice 

a postoje a posunout svou existenci na kvalitativně vyšší úroveň (Novosad, 2011). 

  Determinanty, které ovlivňují člověka s postiţením, mohou být subjektivní 

(zdravotní stav a z něho vyplývající omezení, osobnostní rysy jedince, vlastní 

sebehodnocení a aspirace, schopnost zvládnout náročnou ţivotní situaci, sociální opora) 

a objektivní (předsudky, postoje, hodnoty společnosti, kultura, ţivotní prostředí, sociální 

politika, zdravotní politika, politika zaměstnanosti, globální vlivy). Tyto aspekty se pak 

mohou být dŧsledkem specifik osob s tělesným postiţením: 

  Ztíţení či ztráta schopnosti pohybu. 

  Narušení motoriky, koordinace pohybŧ. 

  Specifické pohybové stereotypy, kompenzační pohyby. 
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  Zvýšená závislost na fyzické pomoci, technických pomŧckách a opatřeních. 

  Nutnost respektování zdravotních opatření. 

  Ohroţení citovou, podnětovou a informační deprivací. 

  Výkonová a činnostní deprivace. 

  Obtíţe při zvládání procesu osamostatňování se. 

  Poruchy sebepojetí. 

  Nedostatečné dovednosti při navazování sociálních vztahŧ. 

  Komunikační bariéry. 

  Menší zkušenost v mezilidských a partnerských vztazích. 

  Oslabení vŧle a motivace k seberozvoji, sociální adaptaci, k překonávání překáţek 

  Neadekvátní hodnocení jedince s tělesným postiţením jeho sociálním okolím 

(Novosad, 2011). 

  Výše uvedená specifika mohou, ale také nemusejí být přítomná, mohou se 

projevovat u rŧzných jedincŧ rŧzně, s jinou  hloubkou  a  intenzitou,  mohou  existovat  jen 

v některých aspektech. 

 

2.3.5  Vliv postiţení na strukturu osobnosti 
 

       Podle Vágnerové (1999, s. 64) je osobnost „složitá, mnohonásobně podmíněná 

struktura psychických jevů, která se vyvíjí vzhledem k individuální situaci, v níž jedinec 

žije, a vzhledem k vývojovým možnostem.“ Rŧzné faktory mají rozdílný vliv na jednotlivé 

sloţky osobnosti. Co je více podmíněno biologicky, mění  se méně, co je více závislé 

na sociálních vlivech, je více ovlivnitelné. V případě člověka s postiţením mŧţe být 

biologický faktor mimořádně dŧleţitý, protoţe zasahuje právě to, co lze ovlivnit 

nejobtíţněji (Vágnerová, 1999). 

       Rozdíly ve vlivu postiţení na jednotlivé sloţky osobnosti jsou dány také tím, kdy 

postiţení vzniklo. Vrozené postiţení mění veškeré podmínky vývoje, mŧţe vyřazovat 

mnohé druhy podnětŧ či jejich kvalitu a omezuje vývojové moţnosti jedince. Na druhé 

straně jedinec, který ţije s postiţením od narození, se na něj lépe adaptuje. Ostatní sloţky 

osobnosti se vyvíjejí kompenzačně právě vlivem omezení či nedostatku v jiné oblasti 

(Vágnerová, 1999). 

       Získané postiţení zasahuje méně do vývojových moţností jedince. Klade však 

daleko větší nároky na adaptaci, zejména v oblasti postiţené funkce a kompenzačních 
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funkcí. Získané postiţení je velkým zásahem do osobnosti, zpŧsobuje duševní trauma 

a subjektivně je hluboce proţíváno (Vágnerová, 1999). 

       Postiţení pŧsobí na vývoj jedince individuálně v závislosti na tom, jak se člověk 

s  postiţením se svou odlišností vyrovnává. Pokud ji akceptuje  a vyrovnává se s ní 

realisticky, existence jeho postiţení nemusí mít za následek výraznější změny ve struktuře 

osobnosti. Často se však lze setkat s tím, ţe člověk s postiţením reaguje na své postiţení 

tak, ţe jeho reakce má za následek vznik určitých specifických rysŧ osobnosti (Vágnerová, 

1999). 

       Významný vliv má také to, jak se vyvíjí vztah člověka s postiţením k okolnímu 

světu a jak postiţení zasahuje do tohoto vztahu. Postiţení se mŧţe projevovat nejen v tom, 

ţe zasahuje osobnost jako takovou, ale také v tom jak ovlivňuje moţnosti člověka 

s postiţením navazovat sociální kontakty s okolím, případně jeho ochotu navazovat tyto 

kontakty a schopnost je udrţet a rozvíjet. Velmi dŧleţitou roli zde hraje také vztah člověka 

s postiţením k sobě samému, tj. jaké dŧsledky má postiţení na jeho sebehodnocení 

(Vágnerová, 1999). 

   Rysy osobnosti člověka s postiţením ovlivňuje řada okolností, v nichţ se jedinec 

v prŧběhu svého vývoje nachází, náročnost podmínek či poţadavkŧ, které jsou na něj 

kladeny a které jsou vyuţívány více či méně podle vlastních moţností a vrozených 

dispozic. Přítomnost postiţení zde pŧsobí velmi markantně (Vágnerová, 1999). 

       Pro člověka  s postiţením je jeho handicap náročnou ţivotní situací a klade velké 

nároky na schopnost adaptace. Je pro něj mnohem obtíţnější přizpŧsobit se podmínkám 

okolí, ať fyzikálním, nebo podmínkám sociálním. Aby se člověk s postiţením adaptoval, 

musí se neustále uchylovat ke kompenzačním technikám řešení náročných situací. V této 

základní situaci se pak formují základní rysy osobnosti člověka s postiţením (Vágnerová, 

1999). 

       Vzhledem  k rŧzným postojŧm k postiţení ve společnosti mŧţe být člověk 

s postiţením také vtlačován do role „postiţeného“. Člověk s postiţením je pak zpravidla 

chápán především jako postiţený, jeho osobnost je redukována na jeho handicap. Toto 

vnímání lze vysledovat nejen na straně lidí nepostiţených, ale je přejímáno i lidmi 

s postiţeným. Z postiţení se tak stává hlavní identifikátor jedince, coţ opět mŧţe mít 

za následek určité změny ve struktuře osobnosti  a  z nich vyplývající reakce či  zpŧsoby 

chování. Takto reagující člověk s postiţením utvrzuje okolí v oprávněnosti přesvědčení 

o odlišnosti lidí s postiţením. Při analýze rysŧ osobnosti člověka s postiţením, je nutné 

brát v úvahu tyto tlaky a stereotypy v sociální percepci, protoţe reakce a chování lidí 
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s postiţením mohou být interpretovány z hlediska předsudkŧ o „typickém“ chování, 

vlastnostech či osobnosti člověka s postiţením bez ohledu  na reálnou příčinu chování. 

Na druhou stranu lze konstatovat, ţe se tato situace rychle  zlepšuje a ţe dochází nejen 

ke komplexní integraci a inkluzi lidí s postiţením, ale sami lidé s rŧznými odlišnostmi se 

dnes lépe vyrovnávají se svými problémy. 

       Ačkoliv nelze mluvit o rysech osobnosti typických pro všechny lidi s postiţením, 

dají se konstatovat určité společné, nebo častěji se vyskytující rysy, které vyplývají 

z existence stejných vnějších tlakŧ. Mezi relativně časté vlastnosti řadí Vágnerová (1999): 

  egocentrismus 

  agresivita 

  závislost a nesamostatnost 

  malá sociabilita 

  málo aktivní ţivotní styl 

  pocity méněcennosti 

       Velkou  roli  v ţivotě člověka s postiţením hraje motivace. Motivaci lze definovat 

jako intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energetizace 

organismu, projevující se napětím, neklidem, činností směřujících k porušení rovnováhy 

(Hartl & Hartlová, 2000). 

       Motivace slouţí k uspokojování potřeb člověka. Postiţení významně determinuje 

moţnosti i zpŧsob uspokojování potřeb, podobně jako aktivity, které vedou k jejich 

uspokojení. Stojí také za kladením cílŧ jedince a strategiemi jejich dosahování. 

V některých případech pŧsobí postiţení jako omezení aspirací jednotlivce,  jindy  je  mu 

naopak spíše stimulací k vytyčování si relativně vysokých cílŧ, jejichţ naplnění by vedlo 

k překonání této náročné ţivotní situace (Vágnerová, 1999). 

  Člověk s postiţením bývá také často ohroţen neúspěchem. Tato situace se zvlášť 

patrná u lidí s lehčím handicapem, kde je větší tendence komparovat své schopnosti 

a dovednosti  s nepostiţenými a mŧţe tak selhávat kvŧli svým nepřiměřeným aspiracím. 

Na druhou stranu má však člověk s postiţením větší osobní zkušenost se situací zátěţe a to 

mŧţe vést k překonávání překáţek a rychlejšímu se vyrovnávání s neúspěchem 

(Vágnerová, 1999). 
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  Potřeby, jejichţ uspokojování je nejvíce postiţením ohroţeno (Vágnerová, 1999): 

  láskyplný vztah a bezpečí 

  potřeba sociálních kontaktŧ a kladného sociálního přijetí 

  potřeba činnosti 

  potřeba výkonu a sociálního uznání 

  potřeba sexuální 

  potřeba cíle, ţivotních perspektiv 

        

2.3.6  Sebepojetí člověka s postiţením 
 

       Podle Balcara (1983) je základem sebepojetí vjem a představa vlastního těla 

a vlastní osobnosti ve světě. To předpokládá schopnost odlišení sebe od okolního světa, 

vymezení hranic, co jsem já a co uţ nejsem. Takové vymezení mŧţe být u lidí s postiţením 

limitované. 

       Charakteristické rysy sebepojetí lidí s postiţením lze chápat v tomto smyslu (Říčan, 

1973, Balcar, 1983): 

a)  Charakteristické rysy sebepojetí v oblasti vjemu a představy vlastního těla 

       Z hlediska tělesného obrazu se mohou u lidí s postiţením vyskytovat nepřesné 

představy o vlastním těle. Vjem a představu vlastního těla mŧţe ovlivňovat např. 

emocionální sloţka (skutečnost je nepřijatelná a jedinec ji nechce vidět takovou, jaká je). 

Obraz vlastního já v jeho psychických charakteristikách (schopnosti, sociální vztahy, role 

atd.) mŧţe být deformován stejným zpŧsobem. Člověk s postiţením zahrnuje do své 

identity celý komplex ţádoucích i neţádoucích, negativně hodnocených vlastností svého 

zevnějšku. 

b)  Charakteristické rysy sebepojetí v oblasti sebehodnocení 

       Sebehodnocení mŧţe být značně variabilní. Sebehodnocení vyplývá ze srovnání 

představy či přání s realitou, tzn. diferencí mezi skutečným a ideálním já. Hodnotící citový 

vztah k sobě bývá závislý na vlastní aspirační úrovni, která je ovlivněna zkušeností. 

       Sebehodnocení lidí s postiţením bývá v mnoha směrech odlišné. Závisí především 

na moţnostech jedince adekvátním zpŧsobem posuzovat a hodnotit. Na úrovni 

emocionální mŧţe být sebehodnocení zkresleno jak v kladném, tak i záporném smyslu. 
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c)  Charakteristické rysy sebepojetí v oblasti motivace 

       Podle motivace, aspirací a cílŧ je moţné vidět směřování člověka. Toto směřování 

vyplývá ze sebehodnocení. Člověk s postiţením mŧţe usilovat o něco reálného nebo zcela 

nedosaţitelného, popřípadě mŧţe reagovat rezignací, vzdávat předem jakékoliv úsilí. 

d)  Charakteristické rysy sebepojetí v oblasti vlastní moci 

       Tato oblast sebehodnocení zahrnuje představu,  co  mohu,  nebo  co  jsem  mohl 

ve vlastním ţivotě aktivně ovlivnit a co je dáno náhodnými vlivy či aktivitou někoho 

jiného. Tento postoj se projevuje jako míra sebedŧvěry a má značný vliv na vlastní 

proţívání i chování. U lidí s postiţením hrozí riziko vzniku extrémních variant chování, 

protoţe na jedné straně mohou akceptovat pasivní strategii, která akcentuje vlastní 

bezmocnost a řešení situace přenechává jiným, na druhou stranu zase mŧţe existovat 

přehnaná snaha o uplatnění vlastní vŧle a přecenění vlastních moţností, kterou lze 

interpretovat jako obranný mechanismus, pokus o kompenzaci handicapu. Je to řešení, 

které přináší řadu konfliktŧ a naráţí na odpor společnosti. Prosazování vlastních představ 

za kaţdou cenu mŧţe vyplývat i z nedostatku zkušeností, niţšího sebeovládání a mŧţe vést 

aţ k agresivitě. 

e)  Charakteristické rysy sebepojetí v oblasti sociálních rolí 

      Role, které člověk zaujímá, patří k jeho identitě a ovlivňují jeho sebehodnocení, 

protoţe mají nějakou hodnotu. Role nemocného či postiţeného ovlivňuje sebepojetí spíše 

negativně, např. ve smyslu zdŧrazňování závislosti, pasivity, zdŧraznění menších práv 

a kompetencí atd. Tato role má rysy, které je moţné pojímat jako pozitivní, či spíše 

příjemné   např. méně povinností, menší zodpovědnost, právo na větší výhody, ohledy 

apod. Ovšem na druhé straně je jednoznačně vymezením odlišnosti, která mŧţe být 

pojímána i jako degradace a vést k pocitŧm méněcennosti. Proto mŧţe být tato role 

odmítána a jedinec se s ní nechce identifikovat. Její přijetí by pro něj znamenalo 

znehodnocení vlastní identity. 
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2.3.7  Tělesné sebepojetí člověka s postiţením 
 

       Principy a zákonitosti, které souvisejí s tělesným sebepojetím obecně, platí i u lidí 

s postiţením. Musíme však vzít v úvahu fakt, ţe postiţení je silně determinující prvek jak 

ve  vztahu  k sobě, tak i k společnosti, a zasahuje všechny sloţky osobnosti člověka 

s postiţením. Tělesné sebepojetí se liší podle druhu postiţení, ale mŧţe se odlišovat 

i u osob s podobným postiţením. Tím, ţe je kaţdý člověk naprosto jedinečný, je i kaţdé 

postiţení jiné a vyţaduje vţdy individuální přístup. 

       Tělesné postiţení bývá zjevné a do jisté míry limitující. Je zpravidla nejcitlivějším 

místem ve struktuře osobnosti. Postiţení se tak mŧţe projevovat  v rŧzných úrovních 

a rovinách. Mŧţe se promítat do tělesného sebepojetí i do tělesného sebehodnocení, jehoţ 

sloţky (sportovní kompetence, tělesný vzhled, tělesná síla, tělesná kondice a tělesná 

sebeúcta) mohou být postiţením významně ovlivněny. Ignorace těla či naopak patologická 

pozornost pŧsobí na osobnost destruktivně a sebesystém člověka se stává nekompaktním 

a nestabilním, coţ vede k narušení integrity osobnosti. 

       Aby člověk s postiţením překonal nebo minimalizoval dopad svého postiţení, musí 

být splněna celá řada náročných podmínek nejen na jeho straně, ale i na straně společnosti. 

Jde především o dostatek informací o zdravotním postiţení, ochotě vzájemně 

spolupracovat, vytváření podmínek materiálních, sociálních, právních, rehabilitačních, 

psychoterapeutických ap. Právě podmínky jsou zásadním činitelem v problematice 

postiţení a určují další vývoj postiţeného. Dobrá znalost tělesného sebepojetí je dŧleţitým 

fragmentem v celé problematice postiţení. 
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2.4  Kvalita ţivota 
 

  V předcházejícím textu jsme řešili problematiku sebepojetí a tělesného sebepojetí 

nejen  v obecné rovině, ale zejména s akcentem  na  osoby  s postiţením, u nichţ se ještě 

věnujeme otázkám jejich handicapu, které povaţujeme za stěţejní ve snaze o pochopení 

všech aspektŧ, jeţ mohou mít vliv na jejich osobnost, ale i na kvalitu ţivota.  

  Pojem „kvalita ţivota“ je chápán rŧzně, avšak vţdy je pojímán subjektivně a u lidí 

s postiţením mŧţe vykazovat významné odlišnosti oproti lidem bez postiţení. S ohledem 

na cíl práce osvětlujeme základní teze a prvky daného pojmu včetně wellbeingu a zdraví 

jak v obecné rovině, tak i rovině osob s postiţením. 

  Je přáním autora, aby se kaţdý člověk cítil dobře a mohl se aktivně podílet 

na ţivotě a aby se  v době rozvinutých technologií a informační společnosti neřešilo 

„postiţení“, ale pouze technické záleţitosti, které mŧţe jinakost přinášet, a na kaţdého 

člověka bylo nahlíţeno v duchu: „Všichni jsme jiní, a přece stejní.“ 

Kvalita ţivota je pojmem multidimenzionálním, interdisciplinárním, kontroverzním 

a těţko uchopitelným. Lze do něj zahrnout jak aspekty materiální, tak i psychologické, 

sociální kulturní a mnohé jiné. Zabývají se jím rŧzné vědní obory. Termín nelze přesně 

definovat, chybí rovněţ jednoznačná koncepce. Obtíţnost uchopitelnosti spočívá 

v komplexnosti a sloţitosti ţivota, který je utvářen mnoha faktory, ovlivňován rŧznými 

procesy a skutečnostmi a je subjektivně proţíván. Přesto zaţívá problematika kvality 

ţivota velký boom. Je to pravděpodobně dáno tím, ţe v postmoderní době dochází 

k radikálním změnám ve společnosti, v její dynamice, v postavení jedince, muţe, ţeny, 

rozpadu tradičních společenských systémŧ a hodnot, demokratizací a pluralizací ve všem 

a všeho, obrovským rozvojem technologií (Heřmanová, 2012). Tento stav zpŧsobuje 

odklon člověka od jeho přirozenosti a sepětí s přírodou a otevírá neznámý prostor, v němţ 

se objevují nové otázky nejen ohledně kvality ţivota. Zatímco před sto lety by se kvalita 

ţivota dala definovat poměrně snadno, tak dnes jde o poměrně sloţitý úkol. 

Z hlediska ekonomie se kvalita ţivota posuzuje podle hodnocení objektivních 

ukazatelŧ jako je HDP, produktivita práce, prŧměrný výdělek, kupní síla. 

Sociologie pojímá kvalitu ţivota na základě sociálních atributŧ, které zahrnují 

ţivotní úroveň, zpŧsob ţivota, ţivotní styl, potřeby, hodnoty. 

Pro psychologii je odrazem kvality ţivota subjektivně proţívaný pocit štěstí, 

radosti,  spokojenosti  s vlastním ţivotem, míra sebepřijetí, pocit autonomie a osobní 

pohody. 
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Z pohledu environmentálního je kvalita ţivota dána stavem ţivotního prostředí, ale 

i celkovým stavem a klimatem společnosti. 

Pro medicínu je kvalita ţivota definována stavem zdraví jedince (Faťunová, 2007). 

Základem kaţdé kvality ţivota je podle mého názoru uspokojování elementárních 

ţivotních potřeb, jak je koncipoval Maslow ve svém pyramidovém modelu. Výsledek je 

pak dán poměrem mezi mírou naplnění a nenaplnění daných potřeb. Maslowova teorie 

však nabízí prostor k dalšímu a podrobnějšímu zkoumání. V centru  pozornosti  jsou 

zejména výzkumy celkové spokojenosti se ţivotem, dále výzkumy spokojenosti s dílčími 

oblastmi ţivota a nakonec hledání faktorŧ, jeţ podmiňují subjektivní pocit kvalitního 

a smysluplného ţivota (Heřmanová, 2012). Kvalita ţivota má dvě dimenze: subjektivní 

a objektivní. Subjektivní je zásadní a určující, vyjadřuje hodnocení vlastního ţivota, jeho 

vnímání, proţívání. Objektivní se týká materiálního zabezpečení, fyzického zdraví, 

funkčního stavu, sociálních podmínek i sociálního statutu (Faťunová, 2007). 

Světová zdravotnická organizace definovala  daný pojem ve smyslu, ţe jde 

o individuální vnímání vlastní pozice v ţivotě, v rovině kultury a hodnot. Vyjadřuje 

jedincŧv vztah k vlastním cílŧm, hodnotám a zájmŧm a dále subjektivní ohodnocení, které 

se odehrává v multidimenzionálním kontextu (Heřmanová, 2012). 

V současné době se zdají být z hlediska holistického zajímavé dva modely kvality 

ţivota. První pochází z Centra pro podporu zdraví Univerzity Toronto a druhý vytvořila 

Veerhovenová a dále rozpracovala Heřmanová. 
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Tab.  3:  Kvalita ţivota podle Centra  pro  podporu zdraví Univerzity Toronto 

(Heřmanová, 2012) 

BÝT (BEING) – OSOBNÍ CHARAKTERISTIKY ČLOVĚKA 
Fyzické bytí  Zdraví, hygiena, výţiva, pohyb, odívání, celkový vzhled. 

Psychologické bytí  Psychologické zdraví, vnímání, cítění, sebeúcta, sebekontrola. 

Spirituální bytí  Osobní hodnoty, přesvědčení, víra. 

PATŘIT NĚKAM (BELONGING) – SPOJENÍ S KONKRÉTNÍM PROSTŘEDÍM 
Fyzické napojení  Domov, škola, pracoviště, sousedství, komunita. 

Sociální napojení  Rodina, přátelé, kolegové, sousedé. 

Komunitní napojení  Práce, příjmy, vzdělávání, sluţby, rekreace, společenské aktivity. 

REALIZOVAT SE (BECOMING) – DOSAHOVÁNÍ OSOBNÍCH CÍLŦ; 
NADĚJE A ASPIRACE 

Praktická realizace  Domácí aktivity, placená práce, zájmové aktivity, péče o zdraví, 

sociální začleňování. 

Volnočasové realizace  Relaxační aktivity podporující redukci stresu. 

Rŧstová realizace  Aktivity pro zachování a rozvoj znalostí a dovedností, adaptace 

na změny. 
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Tab. 4: Dimenze kvalita ţivota (Heřmanová, 2012) 

DIMENZE QOL  Vnější dimenze  Vnitřní dimenze 

Konkrétní 

podmínky 

Ekonomické, ekologické, 

sociální a kulturní 

podmínky ţivotního 

prostředí v dané 

společnosti a v daném 

regionu. 

 

Vhodnost prostředí pro 

život. 

 

Obory: ekonomie, ekologie, 

sociologie, politologie, 

historie, architektura, 

kulturologie, geografie aj. 

Geneticky podmíněné fyzické 

a duševní předpoklady jedince pro 

proţití určitého ţivota. 

Získané předpoklady jedince, tj. 

aktuální zdravotní stav, humánní 

kapitál (znalosti, schopnosti, 

dovednosti), sociální inteligence, 

morálně volní vlastnosti aj. 

 

Životaschopnost jedince. 

 

Obory: antropologie, lékařství, 

genetika, psychologie, pedagogika, 

etika aj. 

Dosaţené výsledky 

Vnější hodnocení 

uţitečnosti (a přesahů) 

člověka, hodnocení 

významů jeho ţivota 

pro společnost. 

 

Společenská potřebnost, 

cena života, hodnota 

a ohodnocení života. 

 

Obory: filozofie, etika, 

ideologie 

Vlastní hodnocení dosaţení 

ţivotních cílů, osobní uţitečnosti, 

osobních přínosů, smysluplnosti 

a utváření vlastního ţivota 

(zanechání „stopy“, pokračování 

rodu apod.). 

 

Sebereflexe v kontextu vnitřních 

a vnějších podmínek, subjektivní 

osobní pohoda. 

 

Obory: psychologie, sociální 

psychologie, sociologie 
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Podle Engela a Bergsma (in Křivohlavý, 2002) lze nahlíţet na zkoumání kvality 

ţivota v hierarchických rovinách: makro rovina (nahlíţena z pohledu velkých 

společenských celkŧ), mezo rovina (malá sociální skupina), personální rovina (kvalita 

ţivota jedince) a fyzická existence (kvalita ţivota jako výsledek pozorovatelného chování 

lidí). 

 

2.4.1  Wellbeing, zdraví a kvalita ţivota 
 

Osobní pohodu (wellbeing) povaţuji spolu se zdravím za základní konstrukty 

kvality ţivota. Osobní pohodu lze charakterizovat jako dlouhodobý emoční stav, ve kterém 

je reflektována spokojenost jedince s jeho ţivotem (Šolcová, Kebza, 2004). Z hlediska 

časové osy  se  wellbeing a spokojenost se ţivotem (contetment, satisfaction) vztahuje 

k minulosti, pocit štěstí (happiness) a momentálního extatického nadšení (flow) 

k současnosti a k budoucnosti pak naděje (hope) a optimismus (Seligman, 

Csikszentmihalye,  in  Kebza,  2004).  Podle  Okuna  a  Stocka (1987) má osobní pohoda 

3 komponenty: 1, ţivotní spokojenost je hodnocením toho, jak se jedinci dařilo dosahovat 

cílŧ; je orientována do minulosti a má kognitivní obsah; 2, mravní zásady směřující 

ke kázni a dŧvěře; je orientována do budoucna; 3, štěstí jako emoční reakce na běţný ţivot. 

Becker (1991) definuje osobní pohodu jako tři vzájemně související a ovlivňující se 

dimenze: stav, rys a proces. Podstatou stavu je nálada jako hodnotící ladění aktuální 

zkušenosti jedince (Morris, 1989, Abele, 1991) a mŧţe být charakterizována jak z hlediska 

kvality (dobrá x špatná), tak i z hlediska kvantity (míra intenzity). Rysem je pak 

nejfrekventovanější charakteristika nálad zaţívaná jedincem a proces odráţí variabilitu 

stavu nálad v prŧběhu času. Podle Ryffové a Keysové (1995) má wellbeing 6 dimenzí: 

  Sebepřijetí (selfacceptance) – pozitivní postoj k sobě, srozumění se sebou, 

akceptace a přijetí rŧzných aspektŧ a vlastností sebe, srozumění s vlastní 

minulostí. 

  Pozitivní vztahy s druhými. 

  Autonomie – nezávislost a sebeurčení, schopnost odolat sociálním tlakŧm. 

  Zvládání ţivotního prostředí – pocit kompetence při zvládání kaţdodenních 

nárokŧ, přehled o dění, schopnost vidět příleţitosti a vyuţívat je. 

  Smysl ţivota. 

  Osobní rozvoj. 
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  Keysová (1998) dále rozlišuje specifické dimenze sociální pohody: sociální 

integraci, sociální akceptaci, sociální přínos, sociální aktualizaci a sociální koherenci. 

  Podle WHO (1946) je zdraví stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody 

a nikoliv pouhá nepřítomnost nemoci či vady.  Tento model se dá povaţovat 

za biopsychosociální model, avšak nemá holistický rozměr. Komplexnější výklad podává 

Křivohlavý (2001), podle nějţ je zdraví celkovým tělesným, duševním, sociálním 

a spirituálním stavem člověka, který mu umoţňuje dosahovat optimální kvality ţivota 

a není překáţkou v obdobném snaţení druhých lidí. 

  Seedhouse (1995) rozdělil teorii zdraví do čtyř skupin: 

  Teorie, které povaţují zdraví za ideální stav člověka, jemuţ je dobře (wellness). 

  Teorie, které chápou zdraví jako „fitness“ – normální dobré fungování. 

  Teorie, které se dívají na zdraví jako na zboţí. 

  Teorie, které chápou zdraví jako určitý druh „síly“. 

  Křivohlavý (2001) uspořádal teorie zdraví podle toho, zda je zdraví chápáno jako 

prostředek k určitému cíli, nebo jako cíl sám, do sedmi skupin: 

  Zdraví jako zdroj fyzické a psychické síly. 

  Zdraví jako metafyzická síla. 

  Salutogeneze – individuální zdroje zdraví, smysl pro integritu. 

  Zdraví jako schopnost adaptace. 

  Zdraví jako schopnost dobrého fungování. 

  Zdraví jako zboţí. 

  Zdraví jako ideál. 

 

2.4.2  Kvalita ţivota u lidí s tělesným postiţením 
 

  Všechny dimenze, konstrukty, aspekty, které se týkají kvality ţivota, zdraví, osobní 

pohody platí u všech lidí. Kvalitu ţivota u lidí se zdravotním postiţením mŧţeme zkoumat 

stejně jako u lidí nepostiţených. Je třeba však počítat se specifickou situací a také se 

specifickými podmínkami. Podle Vágnerové (2004) je u lidí s postiţením subjektivní 

spokojenost a vnímání kvality ţivota závislé na: 
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  Míře soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých (sebeobsluha, osobní hygiena, 

velikost prostoru, v němţ se dotyčný pohybuje, mobilita apod.). 

  Míře generalizovaného omezení moţností, vyčerpání a zvýšené unavitelnosti 

(nemoţnost práce nebo osobní realizace, udrţení sociálních vztahŧ). 

  Míře schopnosti sociálního kontaktu. 

  Na úrovni zachovaného celkového pocitu pohody. 

  Postiţení hybnosti mŧţe být permanentní stresovou záleţitostí, která ovlivňuje 

integritu jedince, všechny jeho sloţky osobnosti a kvalitu ţivota. Jde o náročnou ţivotní 

situaci a je potřeba se s ní naučit pracovat a zvládat ji. Velmi záleţí na nastavení jedince, 

typu jeho osobnosti (A typ chování a B typ chování – Friedman a Roseman, 1974), na jeho 

nezdolnosti (resilienci), na rysech soudrţnosti osobnosti (sense of coherence), na osobní 

tvrdosti (hardiness), na osobní zdatnosti (selfefficacy), optimismu, smysluplnosti ţivota, 

sebehodnocení, sebedŧvěře a na sociální opoře. 

  Sociální opora je pomoc, která je poskytována druhými lidmi člověku, jenţ se 

nachází v zátěţové situaci. Tato pomoc mŧţe mít makro  rovinu (celospolečenskou, 

sociální a ekonomickou), mezo rovinu (sociální skupina pomáhá jednomu ze svých členŧ, 

případně lidem z okolí, kteří nejsou členy skupiny, avšak nacházejí se v nouzi)  a  mikro 

rovinu (pomoc poskytuje osoba, která je dotyčnému blízká). Je dŧleţité, aby sociální opora 

byla dosaţitelná, přiměřená a v některých případech i legislativně definovaná. Sociální 

opora má čtyři formy: instrumentální (konkrétní forma materiální pomoci –  finanční 

výpomoc, obstarání věcí, osobní asistence), informační (poskytnutí informací, které jsou 

nutné k orientaci  v situaci a jejímu řešení, zvládání), emocionální a hodnotící (úcta 

a respekt  k člověku, posilování jeho sebehodnocení, sebevědomí, snaha o jeho 

autoregulaci, povzbuzování, sdílení těţkostí). 
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2.5  Stav řešené problematiky 
 

       Ve své bakalářské práci (2004) jsem uvedl, ţe na téma tělesné sebepojetí 

a postiţení se v  naší odborné literatuře nenachází dostatek informací. Tato situace se 

změnila a dnes naopak je to často řešené téma. Jeho obliba je patrná také u diplomantŧ. 

Na portálu theses.cz lze nalézt pod vybraným tématem přes 900 prací. 

Sebepojetím postiţených se obecně zabývali např. Říčan (1972) a Balcar (1983).     

Problematiku zdravotního postiţení zkoumali z komplexního hlediska např. Kábele (1986, 

1988), Vágnerová (2000). Vliv pohybových aktivit na osobnost tělesně postiţeného šetřili 

např. Blahutková (2001), Srdečný (1994), Matějček. Potměšil (1997, 1999) se navíc 

věnoval i problematice motivace k provádění sportu u lidí s postiţením. 

       Zahraniční práce zpravidla nezkoumají tělesné sebepojetí postiţených samostatně. 

Sociologickými a psychologickými rozměry sportu handicapovaných se zabývali např. 

Sherrill  (1986,  1990),  Benson  a  Jones  (1992),  Zoerink  (1992),  Crocker  (1993),  Hutzler 

a BorEli (1993), Williams (1994), sebeúctou postiţených Wright (1983), Nelson a Gruver 

(1990), Arnold a Chapman (1992), sebepercepcí Harper (1978), Goldberg a Shephard 

(1982), Kofsky a Shephard (1985). Vztah mezi tělesnou vadou, sociální percepcí a stresem 

zkoumali Katz, Shurks, Florian (1978), vnímáním tělesného obrazu a jeho projevech v Já 

Mueller (1962), společenský ideál a sebepojetí postiţeného Simon (1971), nezávislý ţivot 

a jeho vliv na obraz těla a na psychologický profil postiţené osoby Roberts (1974). Flintoff 

(1994) se věnoval tělesnému sebepojetí u atletŧ s CP. 

       Z těchto výzkumŧ vyplývá: 

  Sportovci s postiţením mají větší sebeúctu neţ neaktivní postiţení. 

  Pohybové aktivity mají pozitivní vliv na sebeúctu. 

  Tělesně postiţení sportovci mají větší motivaci k výkonu neţ stejně postiţení 

nesportovci. 

  Niţší sebepojetí mívají lidé s vrozeným neţ získaným postiţením. 

  Postiţené ţeny mají niţší sebepojetí neţ postiţení muţi. 

  Lidé s postiţením inklinují k nezdravému ţivotnímu stylu 

  Podobně jako u tělesného sebepojetí, tak i v oblasti kvality ţivota u osob se 

specifickými potřebami došlo ke zvýšenému zájmu o tuto problematiku. Kvalita ţivota je 

velmi populární (zde se nabízí analogie s problematikou wellness). Ke svému zkoumání si 

ji rovněţ vybírá řada diplomantŧ a také zde mŧţeme na výše uvedeném portálu objevit 

podobnou sumu prací. 
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  Problematikou kvality ţivota u lidí s postiţením se zabývali např. Jesenský (2000), 

Vágnerová (2004), Vaďurová a Muhlpachr (2005), Ludíková (2012). 

  Za největší hodnotu lidé s postiţením povaţují zdraví, i kdyţ spokojenost v této 

oblasti není příliš vysoká. Relativně niţší uspokojení nalézáme v oblasti fyzické 

soběstačnosti, péče o sebe, spravedlnosti, lásky a psychické pohody. V biopsychosociálním 

kontextu je pro tyto osoby zásadní zejména spirituální stránka (Chytková, 2007). 

  Kombinaci tělesného sebepojetí a kvality ţivota jsem při zkoumání odborné 

literatury nenalezl. 

 

2.6  Metody zkoumání tělesného sebepojetí 
 

  Meermann a Fitcher (1982) rozlišují  3 hlavní zpŧsoby zkoumání tělesného 

sebepojetí: projekční, experimentální a dotazníkové metody. Vedle těchto postupŧ existují 

i další formy měření, která nelze jednoznačně přiřadit do ţádné z výše uvedených skupin 

(Fialová, 2001). 

  Fialová (2012) rozlišuje metody měření tělesného sebepojetí na subjektivní 

a na objektivní. Mezi subjektivní se řadí např. projekční, experimentální, dotazníkové 

a zobrazovací metody, dále řízené a strukturované rozhovory a behaviorální zjišťování. 

K objektivním metodám patří měření tělesných proporcí, výšky, váhy apod. 

       Projekční postupy zachycují hlavně fenomenální aspekty těla v psychoanalytickém 

smyslu. Je pro ně typická neprŧhlednost diagnostického záměru. Mezi tyto metody je 

moţné zařadit např. DrawAPerson  Test  (Machover,  1949,  1957)  a  Sophisticsation  of 

Body Concept Scale (Witkin, 1962), které mají zachytit nevědomé stanovisko a hodnocení 

vlastní postavy. 

       Většina experimentálních metod zjišťuje především perceptivní aspekty ve smyslu 

subjektivní rámcové představy o vlastním těle ve srovnání s reálnou velikostí. Přitom 

probandi hodnotí určité tělesné dimenze a výsledky jsou pak srovnány s realitou. Do této 

skupiny metod mŧţeme např. zařadit zrcadlící techniky (Shipman, Solkhahl, 1967), 

fotografické techniky (Gluskmann, Hirsch, 1969), zaostřovací přístroje, které umoţňují 

sebehodnocení pomocí lampy v temnotě (Slade, Russell, 1973). 

       Kombinovanou techniku pro odhad částí i celé postavy vytvořil Emery a jeho 

kolegové v roce  1995  (Grogan,  2000).  Jde  o  sofistikovanou počítačovou metodu 

umoţňující uchopit obraz postavy na videozáznamu, který zachycuje účastníky v trikotu. 
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Pomocí kurzoru je moţné měnit jednotlivé části těla podle toho, jak je respondentem 

vnímáno. Program potom vypočítá stupeň zveličení či podhodnocení jednotlivých partií. 

       Dotazníky zjišťující spokojenost s vlastním tělem jsou konstruovány tak, aby 

ukázaly kvantitativní míru spokojenosti s tělem. Většina z nich vyhodnocuje stupeň 

souhlasu nebo nesouhlasu  s tvrzením vztahujícím se k jednotlivým částem těla nebo tělu 

jako celku. 

       Dotazník Body Cathexis Scale (Secord & Jouard, 1953) zjišťuje míru spokojenosti 

s tělem. Dotazovaný uvádí své pocity z 12  částí těla, ke  kterým zaujímá stanovisko 

na 7 bodové škále. Secord a Jouard (1953) udávají, ţe spokojenost s vlastním tělem úzce 

souvisí s celkovým sebevědomím. Osoba, která dosáhla vysokého skóre ve škále 

spokojenosti s tělem, bude mít pravděpodobně také vysoké hodnocení sebevědomí. 

       Modifikovanou verzí rozšířenou na 15 poloţek je Body Parts Satisfaction  Scale 

(Berscheid, Walster, Bornstedt, 1973), později pouţitou i Paulusem (1982), Mrazkem 

(1983), McCaulayem, Mintzem, Glennem (1986) a Fialovou (1994). 

       Dotazník Body Attitute Scale (Osgood, 1957) zjišťuje percepci vlastního těla 

pomocí 15 poloţek. Poloţky jsou sdruţeny do 3 postojových dimenzí: dimenze hodnotící, 

potencionality a aktivity. Tato škála se pokoušela zohlednit i úroveň vlastního konceptu, 

sebepřijímání a ideálního já. 

       Personal Construct Theory (Kelly, 1955 in Basini, 1999) je metoda, která zjišťuje 

individuální mínění a přijímání těla. Furnham (1994) ji pouţil ve srovnávacím výzkumu 

mezi sportovci a nesportovci pro zjištění odlišných poţadavkŧ na skladbu a funkčnost těla 

v obou skupinách. 

       Tenessee  Self  Concept  Scale (Fitts, 1965) hodnotí sebepojetí na základě 

3 hledisek: tělesného, psychologického a sociálního. V této metodě je pouţita bipolárnost 

dimenzí a 7 bodová hodnotící škála. Internal Self Concept má 3 subškály: jaký jsem, jak 

se prijímám, jak jednám. External Self Concept zahrnuje 5 subškál: tělesné já, osobní já, 

morálněetické já, rodinné já a společenské já. 

       Rosenbergova 10 bodová škála hodnotící sebepojetí (Rosenberg, 1965) hodnotí 

vlastní já v kulturních, pracovních, sociálních a odborných souvislostech, ale i tělesný 

vzhled a výkon. Sledovány jsou tyto dimenze: zdraví a tělesná aktivita, tělesný tuk, 

koordinace, síla, ohebnost, vytrvalost, sportovní kompetence, vzhled, sebeúcta, sebepojetí. 

       Dotazník Self  Efficacy  (Ryckman,  Robbins,  Thornton  &  Cantrell,  1982)  sleduje 

reálnou rovinu (jak cítím své tělo) a ideální rovinu (jak bych si přál, aby mé tělo vypadalo). 
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Tento stav zjišťuje 24 bipolárních přídavných jmen hodnocených na 7 bodové škále. Tuto 

verzi rozšířil Goldberg, Shephard (1982) a byla pouţita i v ČR (Válková, 1995). 

       Tělo a já je část dotazníku, který vznikl pro účely mezinárodního srovnávacího 

výzkumu „Sport, zdraví a tělesné sebepojetí ve střední a východní Evropě“ (Mrazek, 

Fialová, Bychovskaja, 1998). Dotazník obsahuje 4 části:  vztah  k vlastnímu tělu, vzhled, 

tělesný kontakt a sexualita, činnosti vztahující se k tělu. Odpovědi na otázky jsou 

vyhodnocovány na 5 bodové škále Lickertova typu. 

       Physical Self Perception Profil a Perceived Importance Profile (Fox, Corbin, 1989) 

jsou dotazníkové metody, kterými zjišťujeme 6 dimenzí: atraktivita, tělesná síla, 

předpoklady pro sport, tělesná kondice, sebehodnota, sebeúcta (viz metodika). 

       Siluety jsou časté metody, které pouţívají schematických obrazŧ nebo siluet 

rŧzných šířek  těla na jedné škále od zcela hubené aţ po velmi obézní (Fallon, Rozin, 

1985). Takto mŧţeme zjišťovat vnímání těla vlastního i cizího, ale také emocionálně

kognitivní aspekty ve smyslu spokojenosti s postavou.  Probandi mají za úkol vybrat 

na základě vlastního hodnocení obraz, který odpovídá jejich aktuální podobě i ideálu. 

Rozdíl mezi oběma odhady je indikátorem pro stupeň (ne)spokojenosti s vlastním tělem. 

       Na základě nových technických objevŧ lze vytvářet siluety pro hodnocení pomocí 

počítačového stínítka, kde mohou probandi sami sestavit postavu v kaţdé myslitelné 

podobě (DicksonParnell, JonesBrady, 1987). 

       Klasifikace tělesných typŧ (Salusso, Deonier, 1991) je posuzovací škála, která 

vyuţívá imaginární portréty pro určení vlastního a ideálního typu postavy. Nabízí 

5 základních typŧ: svaly, tuk, kosti v rovnováze; převaha svalŧ; převaha tuku; široká 

ramena a úzká pánev; úzká ramena a široká pánev. Kaţdá skupina má ještě 3 podskupiny 

podle výšky postavy. 

  Kresby dospělých figur – Adult figure drawings (Stunkard, Sorenson, Schulsinger, 

1983, in Fialová, 2012) pouţívají obrazy 7 chlapeckých a 7 dívčích postav od velmi 

štíhlých po obézní. Hodnotí se vlastní postava, ideální postava, postava ideální pro druhé 

pohlaví, ideální dospělou postavu apod. 

  Perceived Somatotype (Tucker, in Siebrasse, 1995) je metoda, která graficky 

znázorňuje tělesné schéma, vychází ze Sheldonova somatotypu. 

  Personal Construct Approach Perceptions of Body  Image (Basini, Cockeril, 1999, 

in Fialová, 2012) vyuţívá předloţených kreseb postavy i kresby vlastní. Nabízí 12 siluet, 

ze kterých se vybírá ideální tělo pro sport a hodnotí se vlastní tělo. 
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  ColoraPerson body Dissatisfaction Test vyuţívá kresebného testu v podobě 

zobrazení siluety z rŧzných rovin a pomocí rŧzných barev je odstupňována nespokojenost 

s jednotlivými částmi těla. 

  Metoda nákresu pracuje s podrobnou analýzou nakreslených postav, jejich 

velikostí, umístěním v prostoru, oblečením apod. Pro klinickou praxi se pouţívá test 

kresby obrysu vlastního těla. Stackeová (2015) navrhuje hodnotit ve vztahu k vnímání těla 

zejména plynulost čáry, reálnost rozměrŧ, diferencovanost kresby a pravolevou symetrii 

kresby. 

  K analýze tělesného sebepojetí se vyuţívá i řízených a strukturovaných rozhovorŧ. 

Ty jsou zpravidla jako metoda flexibilnější neţ dotazníkový prŧzkum, tazatel se mŧţe ptát 

hlouběji a probírá oblasti, které potřebuje, dotazovaný má větší prostor k odpovědím. 

Takový výzkum prováděly např. Charlesová a Kerrová (Grogan, 2000) nebo u nás 

Grabová (2010, in Fialová, 2012). 

  Existují také behaviorální ukazatelé v měření tělesného sebepojetí. Je dŧleţité 

monitorovat chování vztahující se k tělu, které dotazníky nebo jiné metody nemusejí 

zachytit. Pro záznam stravování se vyuţívají kalorické deníky, pohybové aktivity jsou 

zaznamenávány v pohybovém deníku, sleduje se kosmetická či chirurgická péče (Fialová, 

2012). 

  Při zkoumání tělesného sebepojetí se doporučuje vyuţívat více metod současně, 

aby výstupy z těchto měření byly co nejkomplexnější a měly významnou vypovídací 

hodnotu  s minimálním zkreslením. Vedle subjektivních metod lze pouţít i objektivní 

hodnocení těla, v němţ se zohledňuje výška, hmotnost, výškováhové indexy, mnoţství 

podkoţního tuku, somatotyp, proporcionalita, poměry tělesných částí či drţení těla 

(Fialová, 2012). 

 

2.7  Metody zkoumání kvality ţivota 
 

  Existuje značné mnoţství metod, kterými se zkoumá kvalita ţivota. Jejich obsah 

reflektuje rŧzná chápání tohoto pojmu, odráţejí se v ní rŧzné trendy, zohledňují se 

ekonomické, sociální či jiné aspekty a dŧleţitý je i účel, pro který byla daná metoda 

vytvořena (Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

  Nástroje pro měření kvality ţivota lze rozdělit podle objektivnosti, podle zaměření 

a podle zkoumané populace. 
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Podle objektivnosti měření lze kvalitu ţivota hodnotit objektivně, kde  je 

hodnotitelem druhá osoba, dále subjektivně, kdy je hodnotitelem sama zkoumaná osoba, 

a smíšeným zpŧsobem, kdy se vyuţívají obě předchozí metody (Křivohlavý, 2001). 

Mezi objektivní metody patří např. APACHE II, The Karnofsky Performance 

Scale, Visual Analogue Scale, Index kvality ţivota a Spitzer Quality of Life Index. 

APACHE II je hodnotící systém, který se pokouší vystihnout celkový stav pacienta 

prostřednictvím fyziologických a patofyziologických kritérií. Číselné vyjádření 

kvantifikuje výsledek vzhledem k normě. Čím vyšší skóre, tím je větší pravděpodobnost 

úmrtí pacienta (Křivohlavý 2001, in Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

The Karnofsky Performance Scale je nástroj, který byl vytvořen  pro hodnocení 

paliativní léčby. Index stanovuje lékař, který pro posouzení vyuţívá procentuální škálu od 

0 do 100, kde index100 znamená normální stav. Tento nástroj preferuje tělesnou dimenzi 

kvality ţivota (Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

Visual Analogue Scale (VAS) je metoda vizuálního škálování, kde je stupnice 

10 cm dlouhá vodorovná nebo v úhlu 45 stupňŧ stoupající úsečka s označenými dvěma 

extrémy   velmi dobrý stav a mimořádně špatný stav pacienta (Křivohlavý, 2001 

in Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

Index kvality ţivota (ILF) je metoda, která uvádí slovně formulovaná kritéria 

(sebeobsluţnost, sociální oporu, zvládání těţkostí). Výběr hodnotících kritérií je 

výsledkem konsensu mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Hodnocení stavu je 

odstupňováno v jednotlivých dimenzích (Křivohlavý, 2001, in Vaďurová, Muhlpachr, 

2005). 

Spitzer Quality of Life Index (QL) je nástroj, kteří vyuţívají odborníci pro zjištění 

zdravotního stavu pacienta před a po ukončení terapie. Do QL indexu jsou zahrnuty tyto 

oblasti: Aktivita, kaţdodenní ţivot, vnímání zdraví, podpora rodiny a přátel a pohled 

na ţivot. Škála obsahuje pět částí se třemi moţnostmi odpovědi (012). Škála mŧţe být 

hodnocena celkově nebo interpretována i samostatně (Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

Mezi subjektivní metody patří např. Schedule for the Evaluation of Individual 

Quality  of  Life  (SEIQoL),  Schedule  for  the  Evaluation  of  Individual  Quality  of  Life  – 

Direct  Weighting  (SEIQoLDW),  Lancashire  Quality  of  Life  Profile  (LQoLP)  a  jeho 

evropská verze LQoLPEU a dotazník SQUALA. 

Metoda SEIQoL patří mezi nejrozšířenější diagnostické metody. Kvalita ţivota je 

chápána jako individuální pohled. Základem je strukturovaný rozhovor. Měření probíhá 

ve čtyřech krocích. V prvním kroku dotazovaná osoba označí pět oblasti ţivota, které jsou 
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pro ni zásadní. U druhého kroku vyznačuje procentuální míru naplňování označených 

oblastí. Třetím krokem je vyjádření dŧleţitosti dané oblasti. Všech pět oblastí tvoří 100%. 

Je na respondentovi, jak dané oblasti procentuálně rozdělí. V posledním kroku je 

dotazovaná osoba poţádána, aby kříţkem na stupnici s dvěma extrémy označila místo, kde 

se domnívá, ţe leţí její spokojenost s vlastním ţivotem (Křivohlavý, 2002, in Vaďurová, 

Muhlpachr, 2005). 

Nástroj SEIQoLDW je odvozen z předcházejícího. Umoţňuje respondentŧm nejen 

označovat zásadní oblasti ţivota, ale rovněţ mohou hodnotit svŧj výkon v dané oblasti 

a celkovou spokojenost s kaţdou z nich. Jde opět o polostrukturovaný rozhovor v několika 

krocích (Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

LQoLP  a  LQoLPEU jsou nástroje kombinující subjektivní a objektivní aspekty 

ţivota. Jde o strukturovaný sebeposuzující rozhovor, který zahrnuje devět oblastí (práce 

a vzdělání, volný čas, vyznání, finance, ţivotní situace, bezpečnost, vztahy s rodinou, 

sociální vztahy a zdraví) s několika poloţkami, a subjektivní komponenty jsou hodnoceny 

na  sedmibodové škále. Rozhovor dále umoţňuje hodnocení citŧ, sebehodnocení, měření 

obecné spokojenosti apod. (Vaďurová, Muhlpachr, 2005) 

Dotazník SQUALA je sebeposuzovací dotazník, který byl vytvořen na základě 

Maslowovy teorie potřeb. Dotazník disponuje 23 oblastmi pokrývající vnitřní i vnější 

realitu a spokojenost se vyjadřuje na pětibodové škále (Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

Mezi smíšené metody patří např. MANSA či Life Satisfactory Scale (LSS). 

V metodě MANSA jde o vytvoření přesného obrazu kvality ţivota dané osoby 

v dané chvíli prostřednictvím zjišťováním informací o spokojenosti v 11 oblastech ţivota: 

zdraví, sebepojetí, sociální a rodinné vztahy, bezpečnost, ţivotní prostředí, právní stav, 

finance, náboţenství, volný čas a zaměstnání (Křivohlavý, 2001). 

LLS  je škála ţivotního uspokojení, která hodnotí nejen celkovou spokojenost, 

nýbrţ i další dimenze. Hodnotí se na sedmidílné stupnici se dvěma extrémy a pěti 

mezistupni (Křivohlavý, 2001). 

Podle zaměření nástrojŧ lze rozdělit nástroje na měření funkčního stavu (The Index 

of  Activities  of  Daily  Living  –  ADL,  The  Quality  of  WellBeing  Scale  –  QWBS), 

na měření kvality ţivota vzhledem ke zdraví (WHOQOL100,  WHOQOLBREF,  Mos 

Core Measures, dotazník SF36, The EuroQol Instrument – EQ5D, The Sickness Impact 

Profile  –  SIP,  Nottingham  Health  Profile  –  NHP), na měření psychické pohody (The 

Symptoms of Depression and Axiety Scale  – HAD, The General Health Questionnaire – 

GHQ, The Mental Status Questionnaire – MSQ), na měření sociální opory a sociální sítě 
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(Inventory  of  Social  Supportive  Behaviours  –  ISSB,  Social  Support  Questionnaire,  The 

Social  Network  Scale  –  SNS,  The  Family  Relationship  Index  –  FRI),  na měření ţivotní 

spokojenosti  a morálky (Life satisfaction – LSIA, The AffectBalance Scale – ABS, The 

General WellBeing Schedule – GWBS), (Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

Nástroj QWBS je kombinovaná metoda, která vyuţívá metodu rozhovoru 

a dotazníku. V rozhovoru se pracuje s třísloţkovým modelem zdraví (funkční stav 

zaloţený na výkonnosti jedince, význam funkčních oblastí pro jedince a prognóza). 

V dotazníkové části má respondent seznam 22 symptomŧ, z nichţ vybírá ty, které se ho 

v posledních šesti dnech týkaly,  a zaznamenává jejich váţnost. Nakonec hodnotí svou 

denní aktivitu (mobilita, fyzická aktivita, sociální aktivita), (Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

WHOQOL100  a  WHOQOLBREF jsou mezinárodní dotazníky WHO, které lze 

pouţít v rŧzných kulturních prostředích. První z nich zahrnuje 6 obecných oblastí kvalit 

ţivota a 24 aspektŧ. Kaţdý aspekt obsahuje 4 témata. Dohromady má dotazník 100 otázek, 

z nichţ kaţdá je hodnocena na pětibodové škále. Druhý dotazník je zkrácenou verzí 

prvního. Obsahuje 2 témata a jedno z kaţdého ze 24 aspektŧ zahrnutých ve WHOQOL100 

(Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

MOS Core Measures je komplexní nástroj měření kvality ţivota, který zahrnuje 

2 dimenze (fyzickou a psychickou) s širší platností. Obsahuje 149 poloţek, které hodnotí 

fungování a pohodu (Vaďurová, Muhlpachr, 2005). 

Dotazník SF36 obsahuje 36 poloţek, které byly vybrány z nástroje MOS. Poloţky 

jsou rozděleny do 8 zdravotních oblastí. 

Podle zkoumané populace lze nástroje rozčlenit na nástroje měřící kvalitu ţivota 

u běţné populace a na nástroje měřící kvalitu ţivota  u specifických skupin –  osob 

s postiţením, adolescentŧ, seniorŧ, lidí s rŧzným typem onemocnění (epilepsie, HIV). 

Při samotném zkoumání se pak u specifických skupin pouţívají jiţ výše popsané nástroje, 

modifikované nástroje (WHOQOLOLD,  WHOQOLHIV) nebo zcela nové nástroje. 

Přehled těchto metod zevrubně popisují Vaďurová a Muhlpachr (2005). 
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3   EMPIRICKÁ ČÁST 
 

3.1  Cíl a úkoly práce 
 

  Cílem této práce je: 

1.  Zjistit, zdali se fakt tělesného postiţení promítá do domén tělesného sebepojetí 

(sportovní kompetence, fyzická kondice, tělesná atraktivita, fyzická síla, 

fyzická sebeúcta) do takové míry, ţe existuje významný rozdíl v jeho 

hodnocení mezi studenty s postiţením a studenty bez postiţení. 

2.  Zjistit, zdali se fakt tělesného postiţení promítá do domén kvality ţivota 

(fyzické zdraví, proţívání, sociální vztahy, prostředí) do takové míry, ţe 

existuje  významný rozdíl v jejím hodnocení mezi studenty s postiţením 

a studenty bez postiţení. 

 

  Úkoly práce: 

1.  Rešerše českých a zahraničních zdrojŧ na dané téma. 

2.  Stanovení metodiky (výběr respondentŧ, zvolení optimální vědecké metody, 

stanovení strategie získávání dat). 

3.  Realizace výzkumu včetně časového plánu. 

4.  Zpracování dat prostřednictvím statistického programu. 

5.  Vyhodnocení a interpretace výsledkŧ. 

6.  Diskuse. 

7.  Stanovení závěrŧ a doporučení pro praxi. 

 

 3.2  Hypotézy práce 
 

Hypotézy práce: 

1.  H0:  Studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách tělesného sebepojetí statisticky významně liší, vyššího skóre 

dosahují nepostiţení studenti. 

    HA: Studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

    v doménách tělesného sebepojetí statisticky významně neliší. 



60 
 

2.  H0:  Studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách tělesného sebepojetí statisticky významně liší, vyššího skóre 

dosahují studenti bez postiţení. 

HA: Studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách tělesného sebepojetí statisticky významně neliší. 

3.  H0:  Studentky  s postiţením hybnosti a nepostiţené studentky se v doménách 

tělesného sebepojetí statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují 

nepostiţené studentky. 

HA: Studentky s postiţením hybnosti a nepostiţené studentky se v doménách 

tělesného sebepojetí statisticky významně neliší. 

4.  H0:  Studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách kvality ţivota statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují 

studenti bez postiţení. 

HA: Studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách kvality ţivota statisticky významně neliší. 

5.  H0:  Studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách kvality ţivota statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují 

nepostiţení studenti. 

HA:  Studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách kvality ţivota statisticky významně neliší. 

6.  H0:  Studentky  s postiţením hybnosti a nepostiţené studentky  se  v doménách 

kvality ţivota statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují nepostiţené 

studentky. 

HA: Studentky s postiţením hybnosti a nepostiţené studentky se v doménách 

kvality ţivota statisticky významně neliší. 

  Na základě předcházejícího textu v kapitolách 2.3.2 – 2.3.7 shrnujeme, ţe tělesné 

postiţení významně ovlivňuje osobnost jedince, jeho proţívání i chování. Tělesná jinakost 

bývá zjevná, mŧţe být limitující v mobilitě, soběstačnosti nebo ţivotních moţnostech 

a příleţitostech. Člověk s postiţením bývá vystaven většímu tlaku, musí překonávat rŧzné 

překáţky, bariéry, stigmata. Na jedné straně je postiţení výzva, na straně druhé 

permanentní  konfrontace. Jde o velmi náročnou ţivotní situaci, která mŧţe vyústit 

ve specifika  osob  s postiţením. Domníváme se, ţe tyto aspekty mohou negativně 

ovlivňovat tělesné sebepojetí a kvalitu ţivota těchto jedincŧ a ţe lze z tohoto dŧvodu 
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očekávat u studentŧ s postiţením niţší hodnoty v doménách  jak tělesného sebepojetí, tak 

i kvality ţivota. 

 

3.3   Charakteristika sledovaného souboru     
     

  Pro analýzu tělesného sebepojetí a kvality ţivota bylo vyuţito  dat  od  skupiny 

56 studentŧ s postiţením hybnosti a od skupiny 59 studentŧ bez postiţení. 

  Soubor  studentŧ s postiţením hybnosti tvoří 34  muţŧ a 22 ţen ze Střední školy 

pro tělesně postiţené Gemini Brno, Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postiţené 

Brno a Střední školy při Jedličkově ústavu Praha. Z těchto osob je 20 lidí s DMO (10 muţŧ 

a 10 ţen), 6 osob s tělesným postiţením (bez specifikace postiţení), 4 osoby se zdravotním 

postiţením (bez specifikace zdravotního postiţení), 10 osob s rŧznými diagnózami 

(8 muţŧ a 2 ţeny) a 16 studentŧ, kteří neupřesnili druh postiţení (9 muţŧ a 7 ţen). Z těchto 

56 studentŧ má 31 vrozené postiţení (17 muţŧ a 14 ţen), 14 získané postiţení (8 muţŧ 

a 6 ţen) a 11 studentŧ neupřesnilo vznik postiţení (8 muţŧ a 3 ţeny). 

  Věkový prŧměr studentŧ s postiţením (celku) je 19,56 let. Nejmladšímu 

respondentu je 16 let, nejstaršímu 29 let. Věkový prŧměr studentŧ (muţŧ) s postiţením je 

19,73 let, nejmladšímu respondentu je 16 let, nejstaršímu 29 let. Věkový prŧměr studentek 

s postiţením je 19,38 let, nejmladší respondentce je 16 let, nejstarší 29 let. 

  Kontrolní soubor studentŧ bez postiţení tvořili studenti z Gymnázia a Střední 

odborné školy Rýmařov a Obchodní akademie Bruntál v zastoupení 22 muţŧ a 37 ţen. 

  Věkový prŧměr nepostiţených studentŧ (celku) je 17,24 let. Nejmladšímu 

respondentu je 16 let, nejstaršímu 23 let. Věkový prŧměr nepostiţených studentŧ (muţŧ) je 

17,23 let, nejmladšímu respondentu je 16 let, nejstaršímu 20 let. Věkový prŧměr 

nepostiţených studentek je 17, 29 let. Nejmladší respondentce je 16 let, nejstarší 23 let. 

  Ve výsledcích a výsledných tabulkách jsou všichni studenti souborně nazváni 

osobami (s TP, bez TP), muţi jsou studenti a studentky jsou označeny jako ţeny. 
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 3.4  Realizace dotazníkového šetření 
 

        Pro účely šetření byly osloveny všechny střední školy pro tělesně postiţené v ČR. 

Tato komunikace probíhala elektronicky a telefonicky. Ze všech škol přistoupily 

na spolupráci tři –  Střední škola pro tělesně postiţené Gemini Brno, Střední škola F. D. 

Roosevelta pro tělesně postiţené Brno a Střední škola při Jedličkově ústavu Praha. Ostatní 

školy nereflektovaly na moţnost dotazníkové šetření. 

  Dotazníkový prŧzkum  byl  realizován v roce 2016. Na střední škole Gemini 

probíhal tak, ţe po vstupním rozhovoru s ředitelem školy jsem mu zanechal 37 dotazníkŧ, 

coţ byl podle ředitele počet studentŧ, kteří  se šetření mohli zúčastnit. Po vyplnění 

dotazníkŧ jsem si je vyzvedl. Jejich vyplňování trvalo měsíc. Ředitel obdrţené dotazníky 

předal učitelŧm občanské výchovy, aby je v hodinách se svými studenty vyplnili. Moţnost 

účastnit se dotazníkového šetření osobně zamítl z dŧvodu časové náročnosti a narušení 

výuky. Prŧběh ani konkrétní podmínky realizace nejsou známy. Na střední škole F. D. 

Roosevelta bylo vyuţito kontaktu s bývalou kolegyní, jeţ distribuovala 31 dotazníkŧ. Tyto 

dotazníky se vyplňovaly v jejích hodinách,  účast byla dobrovolná a studenti dotazníky 

vyplňovali sami nebo jim pomáhal asistent. Po jejich vyplnění jsem si je opět vyzvedl. 

I zde nebylo moţné realizovat dotazníkové šetření osobně ze stejných dŧvodŧ jako 

v předchozím případě. Na střední škole při Jedličkově ústavu probíhal dotazníkový 

prŧzkum osobně a bylo vyplněno 12 dotazníkŧ. Ředitel školy trval na osobní účasti s tím, 

ţe si vše zorganizuji sám. Vytvořil se rozvrh a šetření jsem zrealizoval ve čtyřech třídách 

a to ve dvou dnech. I zde u některých studentŧ pomáhali s vyplňováním osobní asistenti. 

Celkem  bylo rozdáno 80 dotazníkŧ. K pouţití bylo 56 z nich. Některé nebyly vyplněny 

vŧbec nebo špatně, jiné byly vyplněny jen zčásti, některé se nevrátily. 

  Při výběru kontrolní skupiny byly ţádosti o dotazníkové šetření směřovány 

do Olomouce a byly vybírány školy, které se svým obsahem studia podobaly testovaným 

speciálním školám (obchodní akademie, veřejnosprávní činnost, gastronomie). Vzhledem 

k přesycenosti škol v dané lokalitě s ţádostmi o dotazníkové šetření bylo nutné se nakonec 

obrátit na školy v okrese  Bruntál, které jsou  rovněţ dostupné a kde existují srovnatelné 

školy se speciálními co do obsahu studia. Šetření proběhlo na Gymnáziu a Střední odborné 

škole Rýmařov a na Obchodní akademii Bruntál. Zde bylo rozdáno 64 dotazníkŧ a vrátilo 

se jich 59. Prŧzkum byl realizován prostřednictvím dvou kolegŧ, kteří na uvedených 

školách učí a které znám z předcházejících let. Šetření  proběhlo ve stejné době jako 

u speciálních škol. 
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  3.5   Metody dotazníkového šetření 
 

       Hlavní metodami výzkumu byly dotazníky Physical Self Perception Profil (PSPP) 

Foxe a Corbina (1989) a WHOQOLBREF (WHO, 1998). 

       Dotazník tělesného sebepojetí PSPP je v současnosti jeden z nejpouţívanějších 

nástrojŧ na měření tělesného sebepojetí. Byl vyvinut na základě multidimenzionálního, 

hierarchického modelu sebepojetí a sebeúcty a rovněţ odpovídá v současnosti uznávanému 

modelu zdravotně orientované zdatnosti, která je tvořena kardiorespirační zdatností, 

svalovou sílou, vytrvalostí, flexibilitou a sloţením těla (Tomešová, 2003). 

       Autoři při konstrukci dotazníku vycházeli z metodologie Harterové (1985), která 

identifikuje hlavní domény nebo subdomény self pomocí dotazníku s otázkami 

s otevřeným koncem a interview a poté konstruuje krátké subškály pro nezávislé měření. 

Při konstrukci dotazníku se pak následně vyhýbá poloţkám se vztahem ke specifické 

situaci a nechává subjektŧm určitou míru svobody při definování obsahu kaţdé sloţky 

vlastními termíny. Tímto zpŧsobem odpovědi odráţejí sebeposouzení subjektu spíše 

v závislosti na tom, co cítí, neţ na tom, jak je daná sloţka definována výzkumníkem nebo 

s pomocí faktorové analýzy. Tato technika konstrukce profilu zvyšuje pravděpodobnost 

obsahové validity a umoţňuje testování struktury sebepojetí, protoţe subškály reprezentují 

individuální pocity, hodnocení či názory subjektŧ. Ve snaze o kompletnější postihnutí 

percepcí jsou v profilu obsaţeny poloţky, které produkují odpovědi zaměřující se 

na proces (někteří lidé se, jak se zdá, učí sportovním dovednostem velmi pomalu), produkt 

– výsledek (někteří lidé jsou dobří ve většině sportŧ) a stupeň sebedŧvěry (někteří lidé se 

cítí velmi jistí, kdyţ přijde na sport) v kaţdé subdoméně (Tomešová, 2003). 

       Při konstrukci PSPP byly identifikováno 5 subdomén tělesného sebepojetí: 

  sportovní kompetence  

  fyzická kondice  

  tělesná atraktivita  

  fyzická síla  

  fyzická sebeúcta  

  Kaţdá škála obsahuje 6 otázek skórujících 14, maximální počet bodŧ je 24. V naší 

práci jsme vyuţili české verze PSPP, který přeloţil a  standardizoval  Kudláček (2005) 

v rámci výzkumného grantu FTK UP č. 51801501. Součástí dotazníku je také doplňkový 

Profil vnímané dŧleţitosti (PIP).  Ten  jsme  z našeho výzkumu museli  z časových  a 

technických dŧvodŧ ze stran středních škol vynechat. 
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  Dotazník WHOQOLBREF je zkrácenou verzí dotazníku WHOQOL100 a zkoumá 

kvalitu ţivota. Delší verze byla vytvořena WHO (1991) a na jeho vývoji se podílelo 

15 výzkumných týmŧ z celého světa. Zkrácená verze byla vytvořena v roce 1998. Také 

tento dotazník patří v současné době k často pouţívaným nástrojŧm. Obsahuje 24 poloţek 

sdruţených do 4 domén (fyzické zdraví, proţívání, sociální vztahy a prostředí) a do dvou 

samostatných poloţek hodnotících kvalitu ţivota a spokojenost se zdravím. Kaţdá doména 

obsahuje 3 aţ 9 poloţek skórujících 15. Maximální počet bodŧ je 130.  Tento  dotazník 

do češtiny přeloţila a standardizovala Dragomirecká (2006)  v Laboratoři sociální 

psychiatrie Psychiatrického centra v Praze ve spolupráci  s pracovní skupinou WHOQOL 

a Univerzitou v Edinburghu. 

 

3.6  Metody zpracování dat 
 

       Data z prvního dotazníku byla zpracována na základě manuálu PSPP (Fox, Corbin, 

1989), který přeloţil Kudláček (2004), a z druhého na základě manuálu WHOQOLBREF, 

WHOQOL100 (Dragomirecká, 2006) v Excelu a v statistickém programu SPSS Statistics. 

Byl pouţit ShapiroWilkŧv test pro prověření normálního rozloţení dat a pro následné 

statistické určení významnosti rozdílŧ mezi skupinami byl pouţity neparametrická obdoba 

ttestu MannWhitney U test a dvouvýběrový ttest s rovností rozptylŧ. 

 

3.7  Výsledky 
 

3.7.1   Tělesné sebepojetí 
 

  Výsledky v oblasti tělesného sebepojetí prezentujeme ve třech bodech: 

  1. Srovnání studentŧ (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţených studentŧ. 

2. Srovnání studentŧ (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţených studentŧ. 

3. Srovnání studentek s postiţením hybnosti a nepostiţených studentek. 
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  Ad  1.  Srovnání studentŧ (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţených 

studentŧ 

 

Před samotnou analýzou a ověřováním hypotéz bylo nutno prověřit normální 

rozloţení dat ve skupinách ShapiroWilkovým testem. Tabulka 6 podává přehled testu 

normality. 

 

Tab. 6: Test normality 

 

 

ShapiroWilkŧv test 

Hodnota 

statistického 

kritéria 

Stupně 

volnosti 

p

hodnota 

Sportovní 

kompetence 

Ne  ,919  59  ,001 

Ano  ,947  56  ,017 

Fyzická 

kondice 

Ne  ,937  59  ,004 

Ano  ,981  56  ,553 

Tělesná 

atraktivita 

Ne  ,974  59  ,229 

Ano  ,957  56  ,045 

Fyzická síla 
Ne  ,952  59  ,020 

Ano  ,972  55  ,217 

Fyzická 

sebeúcta 

Ne  ,953  59  ,023 

Ano  ,963  56  ,089 

 

Phodnoty testu normality jsou ve všech doménách vţdy minimálně u jedné 

skupiny (postiţení, nepostiţení) menší neţ je hladina významnosti 0,05. Data těchto skupin 

nepochází z normálního rozloţení. Pro ověření hypotézy pouţijeme neparametrickou 

obdobu dvouvýběrového ttestu MannWhitney U test. 

 

H0: Studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a  nepostiţení studenti se v doménách 

tělesného sebepojetí statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují nepostiţení studenti. 

HA: Studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se v doménách 

tělesného sebepojetí statisticky významně neliší. 
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  Tabulka 7 uvádí popisnou statistiku jednotlivých domén a tabulka 8 výsledky MW 

testu. 

 

  Tab. 7: Popisná statistika jednotlivých domén 

 

   Počet  Prŧměr 

Směrodatná 

odchylka  Minimum  Maximum 

Sportovní 

kompetence 
115  15,0351  2,02170  9,00  21,00 

Fyzická 

kondice 
115  15,1754  2,28595  9,00  22,00 

Tělesná 

atraktivita 
115  15,0439  2,06698  9,00  20,00 

Fyzická síla  115  15,2368  2,42152  8,00  22,00 

Fyzická 

sebeúcta 
115  13,9211  1,96043  8,00  20,00 

 

  Tab. 8: MW test 
 

  

Sportovní 

kompetence 

Fyzická 

kondice 

Tělesná 

atraktivita 

Fyzická 

síla 

Fyzická 

sebeúcta 

Mann

Whitney 

U test 

1405,500  1604,500  1589,500  1499,500  1384,000 

p

hodnota 
,210  ,918  ,850  ,481  ,169 

 
Phodnoty jsou u všech domén vyšší neţ zvolená hladina významnosti 0,05.  

Nepodařilo se nám prokázat, ţe se studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti 

a nepostiţení v jednotlivých doménách tělesném sebepojetí statisticky významně liší. 

Nulovou hypotézu zamítáme. 

Pro doplnění uvádíme ještě tabulku 9, která popisuje prŧměrné skórování obou 

skupin v jednotlivých otázkách u kaţdé z domén. V příloze této práce jsou přiloţeny oba 

pouţité dotazníky a lze zde získat konkrétní představu o jednotlivých otázkách. 
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Tab. 9: Přehled skórování v dotazníku PSPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní 

kompetence 
Ot. 1  Ot. 6  Ot. 11  Ot. 16  Ot. 21  Ot. 26 

Studenti 
(M+Ţ)s TP 

 

2,14  2,89  2,45  2,93  1,91  2,46 

Studenti 
(M+Ţ) bez TP 

2,22  3,00  2,24  2,90  2,44  2,51 

Fyzická 

kondice 
Ot. 2  Ot. 7  Ot. 12  Ot. 17  Ot. 22  Ot. 27 

Studenti 
(M+Ţ) s TP 

 

2,36  2,45  2,30  2,70  2,73  2,61 

Studenti 
(M+Ţ) bez TP 

2,46  2,78  2,12  2,61  2,47  2,75 

Tělesná 

atraktivita 
Ot. 3  Ot. 8  Ot. 13  Ot. 18  Ot. 23  Ot. 28 

Studenti 
(M+Ţ) s TP 

 

2,79  2,36  2,34  2,82  2,11  2,61 

Studenti 
(M+Ţ) bez TP 

2,92  2,36  2,24  2,85  2,10  2,56 

Fyzická síla  Ot. 4  Ot. 9  Ot. 14  Ot. 19  Ot. 24  Ot. 29 

Studenti 
(M+Ţ) s TP 

 

2,84  2,80  2,66  2,00  2,98  2,13 

Studenti 
(M+Ţ) bez TP 

2,44  2,37  2,76  2,36  2,73  2,42 

Fyzická 

sebeúcta 
Ot. 5  Ot. 10  Ot. 15  Ot. 20  Ot. 25  Ot. 30 

Studenti 
(M+Ţ) s TP 

 

2,09  2,14  2,27  2,59  2,11  2,45 

Studenti 
(M+Ţ) bez TP 

1,97  2,42  2,53  2,46  2,15  2,63 
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Ad 2. Srovnání studentŧ (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţených studentŧ 

 

I zde proběhlo ověření normálního rozloţení dat SW testem. Tabulka 10 podává 

výsledek testu. 

Tab. 10: Test normality 

 

 

ShapiroWilkŧv test 

Hodnota 

statistického 

kritéria 

Stupně 

volnosti 

p

hodnota 

Sportovní 

kompetence 

Ne  ,929  22  ,117 

Ano  ,932  34  ,040 

Fyzická 

kondice 

Ne  ,888  22  ,017 

Ano  ,972  34  ,525 

Tělesná 

atraktivita 

Ne  ,934  22  ,151 

Ano  ,964  34  ,334 

Fyzická síla 
Ne  ,967  22  ,649 

Ano  ,943  34  ,082 

Fyzická 

sebeúcta 

Ne  ,914  22  ,058 

Ano  ,951  34  ,138 

 

  U domén tělesná atraktivita, fyzická síla a fyzická sebeúcta pochází data 

z normálního rozloţení u obou skupin dle postiţení. U těchto domén tedy lze pouţít 

dvouvýběrový ttest. U domén sportovní kompetence a fyzická kondice je nutno opět 

pouţít neparametrický MannWhitney U test. 

 

  H0: Studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se v doménách 

tělesného sebepojetí statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují nepostiţení studenti. 

  HA:  Studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se v doménách 

tělesného sebepojetí statisticky významně neliší. 
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Tabulka 11 obsahuje popisnou statistiku, tabulka 12 výsledky MW testu a tabulka 

13 výsledky ttestu. 

 

Tab. 11: Popisná statistika jednotlivých domén 

 

   Počet  Prŧměr 

Směrodatná 

odchylka  Minimum  Maximum 

Sportovní 

kompetence 
56  15,0182  1,99528  9,00  19,00 

Fyzická 

kondice 
56  15,2545  2,50347  9,00  22,00 

Tělesná 

atraktivita 
56  15,2364  2,17701  9,00  19,00 

Fyzická síla  56  15,3818  2,57114  9  22 

Fyzická 

sebeúcta  56  13,7273  1,89008  8  17 

 

Tab. 12: Výsledky MW testu 

 

  

Sportovní 

kompetence 

Fyzická 

kondice 

Mann

Whitney 

U test 

305,500  318,500 

p 

hodnota 
,314  ,438 
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Tab. 13: Výsledky ttestu 

 

  

Levenŧv test shody 

rozptylŧ  Dvouvýběrový ttest 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

P

hodnota. 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

Stupně 

volnosti 

P 

hodnota 

Rozdíl 

prŧměrŧ 

Tělesná 

atraktivita 

Shoda 

rozptylŧ 

zamítnuta 

,096  ,757  1,779  53  ,081  1,04545 

Fyzická 

síla 

Shoda 

rozptylŧ 

nezamítnuta 

4,840  ,032  ,657  52,486  ,514  ,42424 

Fyzická 

sebeúcta 

Shoda 

rozptylŧ 

nezamítnuta 

5,771  ,020  1,612  52,788  ,113  ,75758 

 

  Phodnoty jsou u všech domén vyšší neţ zvolená hladina významnosti 0,05. 

Nepodařilo se nám prokázat, ţe se studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení 

studenti v tělesném sebepojetí statisticky významně liší. Nulovou hypotézu zamítáme. 

  I zde pro doplnění tabulka 14 s přehledem prŧměrného skórování v konkrétních 

otázkách jednotlivých domén. 
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  Tab. 14: Přehled skórování v dotazníku PSPP 

 

Sportovní 
kompetence 

Ot. 1  Ot. 6  Ot. 11  Ot. 16  Ot. 21  Ot. 26 

Studenti 
(muţi) s TP 

 

2,33  2,64  2,61  2,85  1,97  2,30 

Studenti bez 
TP 

2,45  2,82  2,59  2,64  2,50  2,27 

Fyzická 

kondice 
Ot. 2  Ot. 7  Ot. 12  Ot. 17  Ot. 22  Ot. 27 

Studenti 
(muţi) s TP 

 

2,58  2,33  2,27  2,70  2,48  2,52 

Studenti bez 
TP 

2,68  2,50  2,32  2,77  2,41  2,41 

Tělesná 

atraktivita 
Ot. 3  Ot. 8  Ot. 13  Ot. 18  Ot. 23  Ot. 28 

 
Studenti 

(muţi) s TP 

2,67  2,27  2,52  2,88  2,06  2,58 

Studenti bez 
TP 

2,68  2,73  2,73  3,00  2,32  2,41 

Fyzická síla  Ot. 4  Ot. 9  Ot. 14  Ot. 19  Ot. 24  Ot. 29 

 
Studenti 

(muţi) s TP 

2,64  2,64  2,45  2,06  2,82  2,06 

Studenti bez 
TP 

2,55  2,45  2,64  2,64  2,59  2,77 

Fyzická 

sebeúcta 
Ot. 5  Ot. 10  Ot. 15  Ot. 20  Ot. 25  Ot. 30 

 
Studenti 

(muţi) s TP 

2,00  2,21  2,36  2,58  2,06  2,45 

Studenti bez 
TP 

2,05  2,59  2,86  2,23  2,23  2,23 

 

Ve výše uvedené tabulce zmiňujeme rozdíl ve skórování mezi oběma skupinami, 

který je větší neţ 0,5 bodu. Ačkoliv nejde z globálního pohledu o statisticky významný jev, 

komentujeme, u kterých otázek je tento rozdíl. Otázka 21 zkoumá, jak rychle se dotyčný 

učí sportovním dovednostem. Lépe skórují nepostiţení. Toto zdŧvodňujeme tím, ţe tělesné 

postiţení omezuje pohybové učení a nácvik technik. Otázka 19 zkoumá, jak si dotyčný 

věří, pokud jde o fyzickou sílu. Opět zde skórují lépe nepostiţení. I zde lze vidět příčinu 

v samotném postiţení, které mŧţe limitovat fyzický rozvoj. Otázka 29 zkoumá, zdali si 
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dotyčný myslí, ţe je silný oproti ostatním. Výsledek i závěr jsou podobné jako 

v předchozím případě. Otázka 15 zkoumá, jak si dotyčný  věří, pokud jde o jeho tělesné 

vlastnosti. Tělesné postiţení, jako potenciálně limitující faktor, mŧţe hrát roli i zde, a proto 

studenti s TP vykazují o něco menší skóre. 

 

Ad 3. Srovnání studentek s postiţením hybnosti a nepostiţených studentek 

 

Rovněţ u studentek proběhlo ověření normálnosti rozloţení dat SW  testem, 

tabulka 15 podává přehled výsledkŧ. 

 

Tab. 15: Test normality 

 

 

   ShapiroWilkŧv test 

     

Hodnota 

statistického 

kritéria 

Stupně 

volnosti 

p

hodnota 

Sportovní 

kompetence 

Ne  ,836  37  ,000 

Ano  ,966  22  ,619 

Fyzická 

kondice 

Ne  ,949  37  ,091 

Ano  ,954  22  ,385 

Tělesná 

atraktivita 

Ne  ,961  37  ,210 

Ano  ,935  22  ,157 

Fyzická síla 
Ne  ,939  37  ,042 

Ano  ,949  22  ,298 

Fyzická 

sebeúcta 

Ne  ,932  37  ,025 

Ano  ,929  22  ,120 

 

  Phodnoty  testu  normality  jsou u domén sportovní kompetence, fyzická síla 

a fyzická sebeúcta niţší neţ zvolená hladina významnosti 0,05. Data příslušných výběrŧ 

nepochází z normálního rozloţení. Pro tyto domény je pouţit neparametrický Mann

Whitney U test. Pro domény fyzická kondice a  tělesná atraktivita, splňující normální 

rozloţení dat ve skupinách, pouţijeme dvouvýběrový ttest. 
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  H0:  Studentky  s postiţením hybnosti a nepostiţené studentky se v doménách 

tělesného sebepojetí statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují nepostiţené 

studentky. 

  HA:  Studentky  s postiţením hybnosti a nepostiţené studentky se v doménách 

tělesného sebepojetí statisticky významně neliší. 

 

  Tabulka 16 obsahuje popisnou statistiku, tabulka 17 výsledky MW testu a tabulka 

18 výsledky ttestu. 

 

  Tab. 16: Popisná statistika jednotlivých domén 

 

   Počet  Prŧměr 

Směrodatná 

odchylka  Minimum  Maximum 

Sportovní 

kompetence 
59  15,0508  2,06301  9,00  21,00 

Fyzická 

kondice 
59  15,1017  2,08190  10,00  21,00 

Tělesná 

atraktivita 
59  14,8644  1,96045  10,00  20,00 

Fyzická síla  59  15,1017  2,28711  8,00  21,00 

Fyzická 

sebeúcta 
59  14,1017  2,02310  10,00  20,00 

 

  Tab. 17: Výsledky MW testu 

 

  

Sportovní 

kompetence 

Fyzická 

síla 

Fyzická 

sebeúcta 

Mann

Whitney 

U test 

350,500  338,000  365,000 

p 

hodnota 
,363  ,274  ,504 
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Tab. 18: Výsledky ttestu 

 

  

Levenŧv test shody 

rozptylŧ  Dvouvýběrový ttest 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

P

hodnota. 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

Stupně 

volnosti 

P 

hodnota 

Rozdíl 

prŧměrŧ 

Fyzická 

kondice 

 
2,117  ,151  ,674  57  ,503  ,37961 

Tělesná 

atraktivita 

 
1,339  ,252  1,818  57  ,074  ,94103 

 

  Phodnoty jsou u všech domén vyšší neţ zvolená hladina významnosti 0,05. 

Nepodařilo se nám prokázat, ţe se studentky s postiţením hybnosti a nepostiţené 

studentky v tělesném sebepojetí statisticky významně liší. Nulovou hypotézu zamítáme. 

Také u studentek doplňujeme přehled prŧměrného skórování u konkrétních otázek 

jednotlivých domén v tabulce 19. 
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Tab. 19: Přehled skórování v dotazníku PSPP 

 

Sportovní 

kompetence 
Ot. 1  Ot. 6  Ot. 11  Ot. 16  Ot. 21  Ot. 26 

Studentky 
s TP 

 

1,87  3,26  2,22  3,04  1,83  2,70 

Studentky 
bez TP 

 

2,08  3,11  2,03  3,05  2,41  2,65 

Fyzická 

kondice 
Ot. 2  Ot. 7  Ot. 12  Ot. 17  Ot. 22  Ot. 27 

Studentky 
s TP 

 

2,04  2,61  2,35  2,70  3,09  2,74 

Studentky 
bez TP 

 

2,32  2,95  2,00  2,51  2,51  2,95 

Tělesná 

atraktivita 
Ot. 3  Ot. 8  Ot. 13  Ot. 18  Ot. 23  Ot. 28 

Studentky 
s TP 

 

2,96  2,48  2,09  2,74  2,17  2,65 

Studentky 
bez TP 

 

3,05  2,14  1,95  2,76  1,97  2,65 

Fyzická síla  Ot. 4  Ot. 9  Ot. 14  Ot. 19  Ot. 24  Ot. 29 

Studentky 
s TP 

 

3,13  3,04  2,96  1,91  3,22  2,22 

Studentky 
bez TP 

 

2,38  2,32  2,84  2,19  2,81  2,22 

Fyzická 

sebeúcta 
Ot. 5  Ot. 10  Ot. 15  Ot. 20  Ot. 25  Ot. 30 

Studentky 
s TP 

 

2,22  2,04  2,13  2,61  2,17  2,43 

Studentky 
bez TP 

 

1,92  2,32  2,32  2,59  2,11  2,86 

 

Ve výše uvedené tabulce opět zmiňujeme rozdíl ve skórování mezi oběma 

skupinami, který je větší neţ 0,5 bodu. Ačkoliv ani zde  nejde  z globálního pohledu 

o statisticky významný jev, komentujeme, u kterých otázek je tento rozdíl. Otázku 21 jsme 

jiţ komentovali výše u skupiny studentŧ. Otázka 22 řeší problematiku schopnosti zvládat 
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pravidelné cvičení. Zde máme ale obrácené skórování. Horší skóre u postiţených studentek 

ukazuje pravděpodobně na to, ţe pro člověka s postiţením mŧţe být pravidelné cvičení 

náročnou činností z dŧvodu omezené mobility či limitace v pohybu. Otázky 4  a  9 

zkoumají, jak dotyčný hodnotí svou sílu oproti ostatním. I zde je obrácené skórování. 

Lepšího skóre dosahují studentky bez postiţení. Tělesné postiţení je faktor, který mŧţe 

omezovat člověka v kaţdé aktivitě. V našem výzkumném vzorku osob s postiţením 

převládají lidé s rŧzným stupněm DMO. DMO mŧţe mít negativní vliv na vnímání vlastní 

síly z dŧvodŧ omezení mobility a motoriky. 

Shrnutí: U všech nulových hypotéz jsme předpokládali, ţe existuje významný 

statistický rozdíl v doménách tělesného sebepojetí mezi  studenty  s postiţením hybnosti 

a studenty bez postiţení a ţe vyššího skóre dosahují studenti bez postiţení. Všechny 

nulové hypotézy byly zamítnuty a byly přijaty alternativní hypotézy. 

 

3.7.2   Kvalita ţivota 
 

I v této části výsledkŧ budeme prezentovat nasbíraná data ve třech bodech: 

 

  1. Srovnání studentŧ (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţených studentŧ. 

2. Srovnání studentŧ (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţených studentŧ. 

3. Srovnání studentek s postiţením hybnosti a nepostiţených studentek. 

 

Ad  1.  Srovnání studentŧ (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţených 

studentŧ 

 

Před ověřením hypotézy provádíme  SW test normálního rozloţení. Výsledky 

přináší tabulka 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Tab. 20: Test normality 

 

 

ShapiroWilkŧv test 

Hodnota 

statistického 

kritéria 

Stupně 

volnosti 

p

hodnota 

Fyzické 

zdraví 

Ne  ,977  59  ,324 

Ano  ,982  56  ,588 

Proţívání  Ne  ,946  59  ,013 

Ano  ,940  56  ,008 

Sociální 

vztahy 

Ne  ,950  59  ,017 

Ano  ,938  56  ,007 

Prostředí  Ne  ,968  59  ,132 

Ano  ,979  56  ,453 

 

Normalitu  splňují v obou skupinách pouze domény fyzické zdraví a prostředí. 

Pro tyto domény pouţijeme dvouvýběrový ttest. Pro domény proţívání a sociální vztahy 

pouţijeme neparametrický Mann.Whitney U test. 

 

  H0: Studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách kvality ţivota statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují nepostiţení 

studenti. 

  HA: Studenti (muţi i ţeny) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se 

v doménách kvality ţivota statisticky významně neliší. 

 

  Tabulka  21 podává přehled popisné statistiky, tabulka 22 výsledky MW  testu 

a tabulka 23 výsledky ttestu. 
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  Tab. 21: Popisná statistika jednotlivých domén 

   Počet  Prŧměr 

Směrodatná 

odchylka  Minimum  Maximum 

Fyzické 

zdraví 
115  26,4298  3,49708  18,00  35,00 

Proţívání  115  21,2281  4,44442  9,00  30,00 

Sociální 

vztahy 
115  11,2544  2,69319  3,00  15,00 

Prostředí  115  28,1053  4,80665  11,00  40,00 

 

  Tab. 22: Výsledky MW testu 

   Proţívání 

Sociální 

vztahy 

Mann

Whitney 

U test 

1182,000  1568,500 

p 

hodnota 
,012  ,751 

 

  Tab. 23: Výsledky ttestu 

  

Levenŧv test 

shody rozptylŧ  Dvouvýběrový ttest 

Hodnota 

testovací

ho 

kritéria 

P

hodnota

. 

Hodnota 

testovacíh

o kritéria 

P

hodnota

. 

Hodnota 

testovacíh

o kritéria 

P

hodnota. 

Fyzické 

zdraví 

Shoda 

rozptylŧ 

zamítnuta 

,001  ,976  ,806  112  ,422  ,52894 

Prostředí  Shoda 

rozptylŧ 

zamítnuta 

,109  ,742  1,136  112  ,258  1,02155 
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  Statisticky významný rozdíl mezi studenty (muţi i ţeny) s postiţením 

a nepostiţenými  studenty byl nalezen u domény proţívání.  MannWhitney  U  test 

porovnává místo prŧměrŧ mediány. Medián domény proţívání  studentŧ s postiţením  je 

23 a u nepostiţených studentŧ  je 21. Studenti s postiţením dosahují u domény proţívání 

statisticky významně vyššího skóre. 

  Jako  v předchozích případech uvádíme  přehled prŧměrného skórování 

u konkrétních otázek jednotlivých domén, a to v tabulce 24. Pro přesné znění otázek 

odkazujeme na kapitolu přílohy, kde je dotazník WHOQOLBREF  v plném znění 

k dispozici. 

 

  Tab. 24: Přehled skórování v dotazníku WHOQOLBREF 

 

Fyzické zdraví  Ot. 
3 

Ot. 
4 

Ot. 
10 

Ot. 
15 

Ot. 
16 

Ot. 
17 

Ot. 
18 

 

Studenti (muţi i 

ţeny) s TP 
4,02  3,96  3,66  3,66  3,64  3,63  3,59   

Studenti bez TP  3,81  4,43  3,53  4,29  3,40  3,67  3,55   
                 

Proţívání  Ot. 
5 

Ot. 
6 

Ot. 
7 

Ot. 
11 

Ot. 
19 

Ot. 
26 

   

Studenti (muţi i 

ţeny) s TP 
3,88  3,80  3,39  3,91  3,68  3,61     

Studenti bez TP  3,52  3,62  3,07  3,59  3,45  2,98     
                 

Sociální vztahy  Ot. 
20 

Ot. 
21 

Ot. 
22 

         

Studenti (muţi i 

ţeny) s TP 
3,71  3,27  4,16           

Studenti bez TP  3,81  3,79  3,76           
                 

Prostředí  Ot. 
8 

Ot. 
9 

Ot. 
12 

Ot. 
13 

Ot. 
14 

Ot. 
23 

Ot. 
24 

Ot. 
25 

Studenti (muţi i 

ţeny) s TP 
3,52  3,57  2,91  4,16  3,93  3,66  3,63  3,25 

Studenti bez TP  3,48  3,43  3,10  3,90  3,66  3,45  3,66  2,93 
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  Ad 2. Srovnání studentŧ (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţených studentŧ 

 

  Tabulka 25 přináší výsledky  testu normality. Normalitu splňuje pouze doména 

fyzické zdraví. Tu podrobíme ttestu, ostatní domény budeme testovat neparametrickým 

Mann Whitney U testem. 

 

  Tab. 25: Test normality 

 

 

ShapiroWilkŧv test 

Hodnota 

statistického 

kritéria 

Stupně 

volnosti 

p

hodnota 

Fyzické 

zdraví 

Ne  ,947  22  ,295 

Ano  ,955  34  ,159 

Proţívání  Ne  ,918  22  ,080 

Ano  ,909  34  ,007 

Sociální 

vztahy 

Ne  ,948  22  ,313 

Ano  ,936  34  ,042 

Prostředí  Ne  ,970  22  ,741 

Ano  ,934  34  ,037 

 

  H0: Studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se v doménách 

kvality ţivota statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují nepostiţení studenti. 

  HA: Studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení studenti se v doménách 

kvality ţivota statisticky významně neliší. 

 

Přehled popisné statistiky přináší tabulka 26, tabulka 27 obsahuje výsledky MW 

testu a tabulka 28 výsledky ttestu. 
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Tab. 26: Popisná statistika jednotlivých domén 

 

   Počet  Prŧměr 

Směrodatná 

odchylka  Minimum  Maximum 

Fyzické 

zdraví 
56  26,6607  3,53824  21,00  35,00 

Proţívání  56  21,0000  4,80151  9,00  28,00 

Sociální 

vztahy 
56  10,8036  2,63142  3,00  15,00 

Prostředí  56  28,8214  4,84339  14,00  38,00 

 

 

  Tab. 27: Výsledky MW testu 

 

   Proţívání 

Sociální 

vztahy  Prostředí 

Mann

Whitney 

U test 

281,500  318,000  325,000 

p 

hodnota 
,143  ,399  ,471 

 

  Tab. 28: Výsledky ttestu 

 

  

Levenŧv test shody 

rozptylŧ  Dvouvýběrový ttest 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

P

hodnota. 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

P

hodnota. 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

P

hodnota. 

Fyzické 

zdraví 

Shoda 

rozptylŧ 

zamítnuta 

2,782  ,101  ,145  54  ,885  ,14286 
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Phodnoty jsou u všech domén vyšší neţ zvolená hladina významnosti 0,05. 

Nepodařilo se nám prokázat, ţe se studenti (muţi) s postiţením hybnosti a nepostiţení 

studenti v kvalitě ţivota statisticky významně liší. Nulovou hypotézu zamítáme. 

V tabulce 29 přinášíme přehled prŧměrného skórování v konkrétních otázkách 

jednotlivých domén. V otázce 16 je mezi skupinami rozdíl více jak 0,75. Tento údaj není 

statisticky významný, avšak nabízí prostor ke komentáři. Otázka 16 řeší spokojenost se 

spánkem. Lepší kvalitu spánku vykazují studenti s postiţením. Vnímání kvality ţivota je 

vţdy vysoce subjektivní a u studentŧ mohou mít svá specifika s ohledem na věk 

i konkrétní postiţení. Problematika kvality spánku a její podrobnějšího zkoumání by 

moţná stálo za úvahu pro další šetření. 

 

 

Tab. 29: Přehled skórování v dotazníku WHOQOLBREF 

 

Fyzické zdraví  Ot. 
3 

Ot. 
4 

Ot. 
10 

Ot. 
15 

Ot. 
16 

Ot. 
17 

Ot. 
18 

 

Studenti (muţi) s 

TP 
4,03  4,20  3,71  3,83  3,66  3,66  3,63   

Studenti bez TP  3,86  4,76  3,52  4,33  2,90  3,76  3,43   
                 

Proţívání  Ot. 
5 

Ot. 
6 

Ot. 
7 

Ot. 
11 

Ot. 
19 

Ot. 
26 

   

Studenti (muţi) s 

TP 
3,77  3,77  3,29  3,74  3,57  3,63     

Studenti bez TP  3,10  3,33  2,86  4,00  3,38  3,05     
                 

Sociální vztahy  Ot. 
20 

Ot. 
21 

Ot. 
22 

         

Studenti (muţi) s 
TP 

3,69  3,17  4,11           

Studenti bez TP  3,57  3,43  3,52           
                 

Prostředí  Ot. 
8 

Ot. 
9 

Ot. 
12 

Ot. 
13 

Ot. 
14 

Ot. 
23 

Ot. 
24 

Ot. 
25 

Studenti (muţi) s 

TP 
3,49  3,69  3,14  4,11  3,97  3,63  3,77  3,34 

Studenti bez TP  3,43  3,67  3,38  4,19  3,76  3,33  3,86  2,67 
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Ad 3. Srovnání studentek s postiţením hybnosti a nepostiţených studentek 

 

Před ověřením hypotézy provádíme  SW test normálního rozloţení. Výsledky 

přináší tabulka 30. 

 

Tab. 30: Test normality 

 

 

ShapiroWilkŧv test 

Hodnota 

statistického 

kritéria 

Stupně 

volnosti 

p

hodnota 

Fyzické 

zdraví 

Ne  ,940  37  ,045 

Ano  ,968  22  ,693 

Proţívání  Ne  ,953  37  ,122 

Ano  ,962  22  ,564 

Sociální 

vztahy 

Ne  ,932  37  ,026 

Ano  ,893  22  ,026 

Prostředí  Ne  ,922  37  ,013 

Ano  ,955  22  ,416 

   

  Normalita je splněna pouze u domény fyzické zdraví. Tuto podrobíme ttestu, 

ostatní domény budeme testovat neparametrickým Mann Whitney U testem. 

 

  H0:  Studentky  s postiţením hybnosti a nepostiţené studentky se v doménách 

kvality ţivota statisticky významně liší, vyššího skóre dosahují nepostiţené studentky. 

  HA:  Studentky  s postiţením hybnosti a nepostiţené studentky se v doménách 

kvality ţivota statisticky významně neliší. 

 

Přehled popisné statistiky přináší tabulka 31, tabulka 32 obsahuje výsledky MW 

testu a tabulka 33 výsledky ttestu. 
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Tab. 31: Popisná statistika jednotlivých domén 

 

   Počet  Prŧměr 

Směrodatná 

odchylka  Minimum  Maximum 

Fyzické 

zdraví 
59  26,2069  3,47300  18,00  34,00 

Proţívání  59  21,4483  4,10037  12,00  30,00 

Sociální 

vztahy 
59  11,6897  2,70287  5,00  15,00 

Prostředí  59  27,4138  4,70921  11,00  40,00 

 
  Tab. 32: Výsledky MW testu 

 

  
Fyzické 

zdraví 
Sociální 

vztahy  Prostředí 
Mann
Whitney 
U test 

288,000  375,000  371,000 

p 
hodnota  ,102  ,825  ,776 

 
 
 
  Tab. 33: Výsledky ttestu 

 

  

Levenŧv test shody 

rozptylŧ  Dvouvýběrový ttest 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

P

hodnota. 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

P

hodnota. 

Hodnota 

testovacího 

kritéria 

P

hodnota. 

Proţívání  Shoda 

rozptylŧ 

zamítnuta 

,364  ,549  2,399  56  ,020 


2,58172 

 
  Statisticky významný rozdíl mezi studentkami s postiţením  a nepostiţenými 

studentkami byl nalezen u domény proţívání. Phodnota ttestu je totiţ menší neţ zvolená 

hladina významnosti 0,05. Prŧměr domény proţívání studentek s postiţením je 23 
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a u nepostiţených studentek je 21. Studentky s postiţením dosahují u domény proţívání 

statisticky významně vyššího skóre. 

Tabulka 34 obsahuje přehled prŧměrného skórování u konkrétních otázek 

jednotlivých domén. 

 

Tab. 34: Přehled skórování v dotazníku WHOQOLBREF 

Fyzické zdraví  Ot. 
3 

Ot. 
4 

Ot. 
10 

Ot. 
15 

Ot. 
16 

Ot. 
17 

Ot. 
18 

 

Studentky s TP  4,00  3,57  3,57  3,38  3,62  3,57  3,52   
Studentky bez TP  3,78  4,24  3,54  4,27  3,68  3,62  3,62   

                 
Proţívání  Ot. 

5 
Ot. 
6 

Ot. 
7 

Ot. 
11 

Ot. 
19 

Ot. 
26 

   

Studentky s TP  4,05  3,86  3,57  4,19  3,86  3,57     
Studentky bez TP  3,76  3,78  3,19  3,35  3,49  2,95     

                 
Sociální vztahy  Ot. 

20 
Ot. 
21 

Ot. 
22 

         

Studentky s TP  3,76  3,43  4,24           
Studentky bez TP  3,95  4,00  3,89           

                 
Prostředí  Ot. 

8 
Ot. 
9 

Ot. 
12 

Ot. 
13 

Ot. 
14 

Ot. 
23 

Ot. 
24 

Ot. 
25 

Studentky s TP  3,57  3,38  2,52  4,24  3,86  3,71  3,38  3,10 
Studentky bez TP  3,51  3,30  2,95  3,73  3,59  3,51  3,54  3,08 

 

Shrnutí: U všech nulových hypotéz jsme předpokládali, ţe existuje významný 

statistický rozdíl v doménách kvality ţivota mezi studenty s postiţením hybnosti a studenty 

bez postiţení a ţe vyššího skóre dosahují studenti bez postiţení. Při srovnání skupiny 

studentŧ (muţŧ) s postiţením hybnosti a nepostiţených studentŧ  byla nulová hypotéza 

zamítnuta. Platí zde hypotéza alternativní.  Při srovnání skupiny studentŧ (muţi i ţeny) 

s postiţením hybnosti a nepostiţených studentŧ a také při srovnání skupiny studentek 

s postiţením hybnosti a nepostiţených studentek se nulové hypotézy potvrdily jen 

částečně. U obou srovnávaných skupin je významný rozdíl v doméně proţívání, kde obě 

skupiny  s postiţením  dosahují vyššího skóre neţ skupiny bez postiţení. V ostatních 

doménách není statistický rozdíl významný. 
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3.8  Diskuse 
   

  Zkoumat tělesné sebepojetí u osob s postiţením hybnosti je poměrně obtíţný úkol. 

Ptát se lidí s jinakostí na věci, které mohou být v souvislosti  s jejich tělem velmi citlivé, 

vyvolávají u mnohých z nich nejen obavy a nepříjemné pocity, ale i stavy ohroţení. Získat 

dostatečně velký a reprezentativní vzorek, z něhoţ by se daly vyvozovat jednoznačné 

závěry, je zásadní problém.  Z tohoto dŧvodŧ bývá sběr jakýchkoliv dat komplikovaný. 

Přesto se dílčí práce objevují. Jak uţ jsme zmínili  v kapitole  2.5,  vybrané téma řešili 

někteří diplomanti.  Ondruchová (2016) analyzuje ve své práci  body  image  osob  se 

získaným postiţením na základě polostrukturovaného rozhovoru se šesti respondenty. 

V závěru své práce konstatuje, ţe jsou tito lidé se svým stavem smířeni, avšak se svým 

tělem spokojeni nejsou. Uvádějí také, ţe na začátku svého postiţení se potýkali 

s předsudky okolí, které nyní nevnímají. Rumlerová (2015) zkoumá tělesné sebepojetí 

vozíčkářŧ s vrozeným a získaným postiţením. Na základě dat z dotazníku Tennessee Self 

Concept se ukázalo, ţe vozíčkáři s vrozeným postiţením dosahují v tělesném sebepojetí 

větší skóre neţ vozíčkáři se získaným postiţením. 

  Naše dotazníkové šetření v oblasti tělesného sebepojetí ukázalo, ţe mezi studenty 

s TP a studenty bez TP nejsou významné rozdíly. Toto zjištění je překvapivé. S ohledem 

na psychologii handicapu i zahraniční studie (viz kap. 2.5) jsme čekali alespoň v některých 

doménách tělesného sebepojetí významnější rozdíly. Lze zmínit pouze  statisticky 

irelevantní slabší skórování studentŧ (muţŧ) s TP oproti studentŧm bez TP v otázce 

schopnosti učit se rychle sportovním dovednostem, dále v oblasti víry ve vlastní sílu 

a ve své tělesné vlastnosti.  Tuto skutečnost vysvětlujeme tak, ţe tělesné postiţení mŧţe 

limitovat člověka v pohybových schopnostech i dovednostech a mŧţe tak mít vliv na jeho 

sebevědomí. Podobně studentky s postiţením si věří o něco méně, pokud jde o jejich 

fyzickou sílu, oproti nepostiţeným studentkám. Navíc studentky s postiţením mají niţší 

skóre u schopnosti pravidelně cvičit. Zde vidíme opět potenciální vliv postiţení, které 

mŧţe zhoršovat mobilitu a limitovat při pohybu. Celkově však výše uvedené odlišnosti 

nemají vliv na celkový výsledek. Domnívám se, ţe současná situace je dána kvalitativním 

posunem  v chápání problematiky postiţení, lidí s jinakostí, jejich integrací a inkluzí 

do většinové společnosti a stírání rozdílŧ mezi menšinovými skupinami s většinovou 

na jedné straně, na straně druhé zájmem samotných lidí s postiţením o své tělo, svŧj ţivot, 

aktivitu a zodpovědnost za sebe sama, chuti a snahou podílet se na fungování společnosti. 

Tento trend hodnotím velmi pozitivně. 
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  V oblasti kvality ţivota proběhla mnohá zkoumání u rŧzných skupin populace. Toto 

téma je velmi populární. V souvislosti s naší tematikou řešila Zunová (2015) kvalitu ţivota 

klientŧ s tělesným postiţením. Pro tento účel vyuţila upravených dotazníkŧ SQUALA 

a WHOQOLBREF. Její cílovou  skupinou tvořili lidé se získaným postiţením, kteří byli 

organizováni v Klubu invalidních dŧchodcŧ v Plzni. Zunová konstatuje, ţe polovina 

klientŧ změnila své zájmy, zaměstnání, bydlení, závislost na okolí a osobní ţivot, nicméně 

ţe většina z nich  je  se  situací smířena  a svŧj ţivot hodnotí jako kvalitní a spokojený. 

Markvartová (2015) se věnovala problematice kvality ţivota u osob s podkolenní 

amputací. Spolupracovala se šesti protetikami. Vyuţila dotazníku WHOQOLBREF. Svou 

práci zakončuje tvrzením, ţe 48,8  %  osob  s postiţením vnímá svou kvalitu jako 

prŧměrnou, 32,9 % jako podprŧměrnou a 18,3 % jako nadprŧměrnou. Všetičková (2013) 

realizovala své šetření v ÚSP Kociánka, kde probíhala i část našeho výzkumu. Její cílovou 

skupinou  bylo  12  osob  ve věku 18 –  27  let  s kombinovaným postiţením. Ve svém 

polostrukturovaném rozhovoru se zaměřovala na mezilidské vztahy a sebenaplnění. 

Závěrem konstatuje, ţe vnímání kvality ţivota těchto lidí závisí na jejich ţivotním 

přístupu, kvalitě sociálního zázemí, vyrovnávání se s postiţením, sounáleţitostí s podobně 

postiţenými, snahou pracovat na pohybových schopnostech a pocitu potřebnosti. 

  Naše dotazníkové šetření v oblasti kvality ţivota ukázalo, ţe mezi studenty (muţi) 

s TP a studenty bez TP stejně tak jako u studentek s TP  a  studentek  bez  TP  jsou 

signifikantní rozdíly v doméně proţívání, zatímco v doménách fyzické zdraví, sociální 

vztahy a prostředí významné rozdíly nenalézáme. Doména proţívání řešila, jak moc 

jedince těší ţivot, nakolik se mu zdá, ţe má jeho ţivot smysl, jak se dokáţe soustředit, 

jestli dokáţe akceptovat svŧj tělesný vzhled, jak je spokojený sám se sebou a jak často 

proţívá negativní pocity  beznaděje, úzkosti  či deprese. Vyššího skóre dosáhli studenti 

i studentky s TP. Domníváme se, ţe změna tělesné struktury přináší přehodnocení přístupu 

k ţivotu a jedincových hodnot, člověk se stává  senzitivnější vŧči ţivotu jako takovému, 

vnímá to, co člověk bez postiţení mŧţe přehlíţet nebo pro něj nemá  hodnotu, víc si jej 

váţí.  Je však nutno podotknout, ţe takový přístup lze očekávat pouze u lidí, kteří svou 

jinakost překonali. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, ţe svou odlišnost povaţuji za dar 

a výhodu, která mi umoţňuje ţivot vnímat a proţívat hlouběji. Tělesné postiţení stojí 

pravděpodobně i za mým zájmem o wellness. Výše uvedená tvrzení lze povaţovat 

za názor, který vyplynul z dotazníkového šetření a osobní empirie, sám autor se brání jeho 

generalizaci, neboť se domnívá, ţe fakt postiţení je velmi specifická situace a její 

proţívání je velmi individuální. 
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  Rád bych na tomto místě ještě zmínil některé okolnosti ohledně sběru dat. Střední 

škola při Jedličkově ústavu byla jediná, která mi umoţnila dotazníkové šetření realizovat 

osobně. Osobní setkání povaţuji za zásadní záleţitost při realizaci jakéhokoliv výzkumu. 

Je  zde  totiţ větší pravděpodobnost, ţe dotazovaným vše vysvětlíte  a získáte je 

pro spolupráci. Mŧţete se s nimi bavit nejen o obsahu šetření, ale i o věcech, které 

s šetřením nesouvisejí. Spolupráce je otevřenější. Mohu potvrdit, ţe dotazování v Praze se 

neslo v duchu uvolněné a veselé atmosféry. Ostatní školy se sice nebránily dotazníkovému 

šetření, a to i přesto, ţe je všude „předotazníkováno“, ale prŧzkum chtěly realizovat podle 

svých moţností a dispozic. Zde vidím slabinu, protoţe nelze vidět do realizace šetření, 

přístupu kolegŧ, kteří měli dotazování na starosti, i samotných studentŧ. Mnohé z těchto 

dotazníkŧ byly nepouţitelné z dŧvodu špatného vyplnění či neúplného vyplnění. Rovněţ 

výběr respondentŧ probíhal tak, ţe jeho výběr provedla kompetentní osoba ze školy. Nelze 

určit, podle jakého klíče byli studenti vybíráni. Z tohoto dŧvodu jsme opatrní 

při vyvozování závěrŧ z dotazníkových šetření. 

  Zajímavou skutečností je také to, zdali se studenti s TP při vyplňování dotazníku 

PSPP srovnávali se stejnou skupinou s postiţením nebo se srovnávali s lidmi bez postiţení. 

26 studentŧ z 56 uvedlo, ţe se srovnávalo s nepostiţenými, 17 se srovnávalo s podobnými 

lidmi s postiţením a 13 neuvedlo, s kým se srovnávali. Toto zjištění vítám. Svědčí podle 

mě o tom, ţe se tito mladí lidé s postiţením nevnímají jako postiţení a ţe postiţení jim 

nestojí v cestě ţít naprosto plnohodnotně, bez zábran a bariér. 
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4  ZÁVĚRY 
 

  Výsledky šetření, které proběhlo mezi studenty středních speciálních škol 

prostřednictvím dotazníkŧ PSPPCZ  a  WHOQOLBREF, ukázalo, ţe tělesné postiţení 

nemusí být překáţkou  ke kvalitnímu ţivotu a ţe kvalita ţivota  je  u těchto studentŧ 

srovnatelná jako u kontrolní skupiny studentŧ bez postiţení. V doménách fyzického zdraví, 

sociálních vztahŧ a prostředí jsou rozdíly mezi studenty s postiţením a studenty 

bez postiţení statisticky nevýznamné. Pouze v doméně proţívání dosahují studenti 

i studentky s postiţením vyššího skóre neţ studenti a studentky bez postiţení. Tento fakt 

připisujeme tomu, ţe lidé se změněnou tělesnou strukturou jsou vnímavější vŧči ţivotu 

a ţe pokud jsou se svým stavem vyrovnáni, mohou ţivot vnímat a proţívat velmi hluboce. 

  Rovněţ v oblasti tělesného sebepojetí se nám nepodařilo prokázat významnější 

rozdíly mezi studenty s postiţením a studenty bez postiţení. Pouze u jednotlivých otázek si 

mŧţeme povšimnout rozdílnosti ve skórování mezi studenty s postiţením a mezi studenty 

bez postiţení, které je sice statisticky nevýznamné, nicméně zajímavé  pro další diskuse 

či bádání.  Jde například o vnímání vlastní síly, schopnosti učit se  rychle sportovním 

dovednostem nebo pravidelně cvičit, kde studenti s postiţením skórují o něco méně. Zde 

mŧţeme uvaţovat o tom, ţe tělesné limity a omezení mohou mít vliv na sebevědomí 

v konkrétním aspektu, avšak na celkové tělesné sebepojetí a kvalitu ţivota nemají 

zásadnější vliv. 

  Domnívám se, ţe cíle práce se podařilo splnit. V dalším zkoumání se lze například 

zaměřit na podrobnější analýzu konkrétních domén jak v oblasti tělesného sebepojetí, tak 

i kvality ţivota v těch segmentech, kde jsme nalezli statisticky nevýznamné rozdíly. 

Vzhledem k relativně malému vzorku zkoumaných studentŧ se při dalším šetření mohou 

objevit nové nebo zajímavé skutečnosti. 
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