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a osobnostními charakteristikami. Cílem této práce bylo zjistit úroveň sebehodnocení u vybrané 

skupiny 30ti seniorů, kteří se pravidelně věnují nějakému druhu organizované pohybové aktivity. 

Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou 30ti seniorů, kteří se pohybovým aktivitám 

nevěnují. U skupiny pravidelně sportujících seniorů byla dále zjištěna hodnota pěti faktorů 

osobnosti (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenostem, přívětivost a svědomitost), 

výsledky byly porovnány s normami vytvořenými pro českou populaci. Dále byla provedena 
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skupinou necvičících seniorů, dosáhli vyšší úrovně sebehodnocení senioři, kteří se pravidelně 
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a sebehodnocením. 
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Abstract 

Author: Hana Saková 

Title of thesis: Self-esteem of older adults, who practise regularly organised physical activity 

and iť s correlation with persona! characteristics 

This thesis treat of old age in connection with self-esteem and persona! characteristics. The goal 

of this thesis was to detect self-esteem of 30 older adults, who practise regularly some type of 

organised physical activity. The results were compared with control group of 30 older adults, 

who don't practise any organised physical activity. There was also detected five persona! 

characteristics of older adults, who practise physical activity (neuroticism, extraversion, 

openness, agreeableness, conscientiousness), the results were compared with standards for czech 

population. There was made correlation analysis between neuroticism, extraversion and self

esteem. To detect five persona! characteristics was used NEO Five-Factor Inventory, level of 

self-esteem was detected through Rosenberg Self-Esteem Scale. The findings showed that in 

compare with control group of non-excersising older adults, excersising older adults reached 

higher level of self-esteem. In the group of excersising oder adults was also detected correlation 

between self-esteem and persona! characteristics. There was revealed strong negative correlation 

between neuroticism and self-esteem and positive correlation between extraversion and self

esteem. 

Key words: self-esteem, old age, persona! characteristics, organised physical activity, NEO 

Five-Factor Inventory, Rosenberg Self-Esteem Scale 
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I ÚVOD 

Stáří bývá označováno jako postvývojová fáze, je však nedílnou součástí lidského života. 

Stejně tak je stárnoucí populace součástí naší společnosti, je proto vhodné věnovat problematice 

stámutí pozornost a nahlížet na starší jedince přinejmenším s respektem. 

V současnosti se významně zvyšuje průměrný věk populace ve vyspělých zemích a tento 

fakt je patrný i u nás. Stárnutí i stáří je současně problém individuální i společenský, je tedy 

důležité hledat východiska, která by umožnila, aby i lidé ve stáří žili spokojeně a smysluplně. 

Ne každý člověk je schopný vyrovnat se s následky stárnutí, ať už jde o změny 

psychické, fyzické, či sociální. Je známo, že všechny tři složky se navzájem ovlivňují. 

V souvislosti se stárnutím dochází ke změně sebeobrazu a pod vlivem biologicky 

podmíněných změn i sociálních faktorů, se mohou nějakým způsobem měnit také osobnostní 

vlastnosti. Mnohé tyto změny lze chápat jako reakci na novou žívotní situaci. Někteří lidé si 

na život v důchodu zvyknou rychle, jiní jej naopak nejsou schopni akceptovat. Člověk, 

který má dostatečnou sebeúctu a dobré sebehodnocení zvládne tento úkol lépe než jedinec 

primárně nejistý a nevyrovnaný (Vágnerová, 2007). 

Stále více publikací se věnuje problematice stáří a stárnutí v souvislosti s aktivním 

životním stylem. Aktivní styl života prokazatelně oddaluje psychické i fyzické změny objevující 

se s postupem věku. Kromě genetických daností se na každém člověku projevuje i způsob jeho 

života, udržování fyzické zdatnosti, stravovací návyky a psychický přístup k okolí i k sobě 

samému (Štilec, 2004). Objevují se výzkumy, které dokazují pozitivní vliv fyzické aktivity 

na psychickou odolnost, sebehodnocení a celkovou pohodu, nejen u seniorů. 

V souvislosti se sebehodnocením se objevují studie, které se zabývají jeho vztahem 

k charakteristikým rysům osobnosti. Především se ukázala významnost vztahu mezi faktorem 

neuroticismu, faktorem extraverze a sebehodnocením. V Československé psychologii se této 

problematice v několika článcích věnuje např. Blatný a Osecká. 

Úkolem mé práce je tedy v teoretické části popsat změny, které jsou způsobené 

v důsledku stárnutí a zdůraznit důležitost pozitivního a aktivního přístupu ke stáří. V praktické 

části pak porovnám úroveú sebehodnocení seniorů, kteří mají aktivní přístup ke stáří s kontrolní 

skupinou seniorů, kteří se aktivně nevěnují žádnému druhu organizované pohybové aktivity. 

U skupiny cvičících seniorů pak zjistím hodnotu pěti faktorů osobnosti a provedu korelační 

analýzu mezi faktorem neuroticismu, extraverze a sebehodnocením. 
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Cíle práce 

1. Popsat změny, které jsou způsobené v důsledku stárnutí a zdůraznit důležitost pozitivního 

a aktivního přístupu ke stáří. 

2. Porovnat úroveň sebehodnocení seniorů, kteří se pravidelně věnují nějakému druhu 

organizované pohybové aktivity se sebehodnocením seniorů, kteří tyto pohybové aktivity 

neprovozují. 

3. Zjistit hodnotu pěti faktorů osobnosti u skupiny sportujících seniorů. 

4. Zjistit, jak koreluje faktor neuroticismu a extraverze s jejich sebehodnocením. 
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ll TEORETICKÁ ČÁST 

1 Stáří a stárnutí 

1.1 Definice stárnutí 

Stárnutí představuje postupnou ztrátu běžných životních funkcí od okamžiku dovršení 

pohlavní dospělosti až po maximální délku života, která je pro každého jedince daného 

biologického druhu jiná (Hayflick, 1997). 

Dessaintová (1999) popisuje stárnutí jako dlouhý proces, při kterém dochází jak 

k evoluci, tak k involuci a jenž začíná velmi brzy - v případě určitých buněčných funkcí 

už od pěti let věku člověka - a trvá celý život. Tento proces probíhá různým způsobem 

u každého jedince, avšak k fyziologickým změnám dochází většinou kolem čtyřicátého roku. 

Stárnutí je proces opotřebení, ve kterém se sčítají změny, k nimž dochází během celého 

života organismu. Tyto změny nastávají ve všech úrovních: tělesné (vnější vzhled, konstituce), 

psychické, funkční a biochemické. 

Stárnutí ve svém důsledku znamená snížení schopnosti adaptace a funkčních rezerv všech 

orgánů a soustav organismu při stresových situacích, což vytváří predispozice k nemoci (Folch, 

2006). 

Existuje mnoho způsobů, jak definovat stárnutí, avšak jak popisuje Stuart - Hamilton 

( 1999), je nesnadné nalézt uspokojivou definici okamžiku, ve kterém končí střední věk a začíná 

stáří. 

V průběhu řady let lze sledovat proměnu lidských fyzických a psychologických znaků 

charakterizujících obvykle střední věk ve znaky charakterizující stáří, přičemž je velice nesnadné 

určit dobu, kdy se člověk definitivně "stane" starým. Výzkumníci jsou si tohoto problému velice 

dobře vědomi a pokoušejí se vytvořit celou řadu metod konstrukce objektivního měřítka stáří. 
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1.1.1 Chronologický věk 

Nejběžnějším měřítkem stárnutí je chronologický (kalendářní) věk. Je to věk jedince, 

vyjadfujeme jej časem, který uplynul od jeho narození jako věk v letech. Má význam spíše 

sociální a právní než biologický (Folch, 2006). 

Jak bylo popsáno výše, proces stárnutí Je individuálně velmi rozmanitý. Často 

se setkáváme s jedinci, kteří na svůj (chronologický) věk "vypadají mladě", či naopak. 

Gerentologové potvrzují, že tyto rozdíly nejsou jen zdánlivé, ale zcela reálné. 

Stuart - Hamilton ( 1999) tedy udává, že chronologický věk nemůže být pokládán 

za spolehlivý prediktor životního stavu konkrétního jedince, přinejlepším může naznačovat stav 

průměrného člověka. 

Chronologické vymezení stáří 

Většina gerentologů ( badatelů studujících stárnutí) pro označení začátku stáří, neboli 

mezního věku, volí hodnoty mezi šedesáti a šedesáti pěti lety. Zhruba v tomto věku dochází 

k evidentním fyzickým a psychologickým změnám (Stuart- Hamilton, 1999). 

V současné době je podle meřítek Světové zdravotnické organizace (WHO) definován 

starý člověk jako člověk starší 60 let. Od tohoto věku jsou stanoveny následující kategorie: 

• Třetí věk 

• Čtvrtývěk 

• Vysoký věk 

• Staletí 

60 - 74 let (rané stáří) 

75 - 89 let (vlastní stáří) 

90 - 99let (dlouhověkost) 

více než I 00 let (Folch, 2006) 

Jiné označení jednotlivých období udává Příhoda (1974): 60 - 74 let (senescence, časné 

stáří), 75- 89 let (senium, kmetství, vlastní stáří), 90 let a více (patriarchium, dlouhověkost). 

Vágnerová rozděluje stáří jen na dvě období, a to období raného stáří (60-75 let) a období 

pravého stáří ( 75 a více let) (Vágnerová, 2007). 

12 



Charakteristika raného stáří (60-75 let) 

Rané stáří, resp. třetí věk je obdobím života, v němž sice dochází k evidentním změnám 

daným stárnutím, které ale nemusí být ještě tak velké, aby staršímu člověku znemožnily aktivní 

a nezávislý život. 

Na počátku 60. let života si lidé uvědomují nevyhnutelné přibližování stáří se všemi jeho 

probJémy. Jde o to, jak budou očekávanou proměnu interpretovat a jak jí dokáží přizpůsobit svůj 

životní plán. Rané stáří ještě zpravidla nepřináší zásadnější omezení. Většina 60letých lidí si 

udržuje přijatelnou úroveň tělesných i duševních schopností a může žít uspokojivě a nezávisle. 

Může žít dokonce mnohem svobodněji než dřív, nezatěžována povinnostmi, které již splnili 

(zaměstnání, péče o děti a staré rodiče) (Vágnerová, 2007). 

Proces duševního a tělesného úpadku bývá individuálně variabilní, závisí na interakci 

dědičných předpokladů a důsledků různých exogenních vlivů, které se v průběhu života 

stárnoucího člověka postupně nakumulovaly. 

Charakteristika pravého stáří (75 a více let) 

Období po 75. roce života je označováno jako životní fáze pravého stáří. Dovršením 80 

let dosáhne senior tzv. čtvrtého věku, kdy je naživu pouze polovina jeho původní generace. Toto 

období je spojené s nárůstem problémů daných tělesným a mentálním úpadkem i se zvýšeným 

rizikem vzniku a kumulace různých zátěžových situací, které kladou značné nároky na adaptaci, 

např. umístění do institucionální péče (Vágnerová, 2007). 

13 



1,.1;.2 Biologický věk 

Podle Pacovského ( 1990) bychom se při posuzování starého člověka měli řídit věkem 

funkčním, který odpovídá skutečnému funkčnímu potenciálu člověka. Funkční věk má 

charakteristiky biologické {biologick;/ věk), psychologické a sociální. 

Znalost biologického věku dává o skutečném stavu stárnutí lepší infonnaci. Stuart -

Hamilton (1999) popisuje výraz "biologický věk" jako objektivní stav fyzického vývoje 

či degenerace. 

Je to věk, který koresponduje s funkčním stavem orgánů v porovnání se standardním 

stavem v určitém věku. 

Mezi specifičtější určení biologického věku patří anatomick;l věk (stav kosterní soustavy, 

tělesné stavby apod.), karpální věk (stav karpálních kůstek), .fýziologick;l věk (stav 

fyziologických procesů organismu, jako je například rychlost metabolismu). 

Určení biologického věku 

Nejen, že každý člověk má svůj vlastní rytmus stárnutí, ale dokonce i u stejného člověka 

má každá tkáň a každý orgán jiný rytmus stárnutí. Určit biologický věk jedince je proto velmi 

obtížné (Folch, 2006). 

V současné době však již existují výzkumná centra, která se výpočtem biologického věku 

zabývají. S určením biologického věku souvisí i preventivní postupy a doporučení, díky nimž se 

člověk může naučit žít v co nejlepším souladu se svým genetickým potenciálem a uzpůsobovat 

mu svůj životní styl. 

1.2 Změny vyvolané stárnutím 

Během života prochází naše tělo, stejně jako myšlení, třemi dobře známými etapami: 

růstem, dospělostí a stářím. Dochází jednak ke změnám morfologickým, které se týkají struktury 

tkání a orgánů, aj ednak ke změnám funkčním. 
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1.2.1 Tělesné změny 

S věkem se snižuje čitmost téměř všech orgánů, vrcholu efektivnosti dosahují kolem 30 

let a poté začíná postupný, ale trvalý pokles. Přesto zůstává většina funkcí zachována a je 

postačující do konce života, protože funkční kapacita téměř všech orgánů přesahuje délku života 

organismu (tzv. funkční rezerva). 

S přibývajícím věkěm jedince dochází k opotřebování orgánových ústrojí a soustav. 

Nonnálním projevem stárnutí jsou změny, týkající se kardiovaskulární soustavy. V důsledku 

zvětšování tloušťky vnitřních tkáňových vrstev, které tvoří stěnu tepen, dochází ke kornatění. 

V kombinaci s dalšími vlivy se může objevit predispozice k arterioskleróze. Srdce atrofuje 

a jeho výkonnost se snižuje. Spotřebovává ke své činnosti postupně více energie, reaguje 

obtížněji na stres a na námahu a pomaleji se zotavuje. 

Stárnutí má vliv na imunitní systém. hnunitní soustava je nesmírně složitá a skládá se 

ze stovek životně důležitých částí, z nichž mnohé se mění věkem. V důsledku toho nebývá 

imunitní reakce u starých lidí dostatečně účinná. Při poruchách imunitního systému, hrozí 

nebezpečí nemocí, které můžeme rozdělit do čtyř velkých skupin: chronické infekce, alergie, 

rakovinné bujení a autoimunitní nemoci (diabetes, kožní nemoci). 

Endokrinní soustava ovlivňuje prakticky všechny buňky našeho těla. Proto v ní lze 

hledat možného původce všech věkových změn. S přibývajícím věkem dochází ke snížení 

produkce růstového honnonu, či poruchám štítné žlázy. Tyto a další honnonální změny pak mají 

vliv na hladinu cukrů v krvi. 

Změny postihují i vylučovací soustavu (močový měchýř ztrácí svůj tonus a hůře udržuje 

moč- močová inkontinence). 

Známky stárnutí lze pozorovat i na pohybovém aparátu. Mezi dvacátým a sedmdesátým 

rokem života se zvyšuje o dvacet pět procent podíl tuků, které se hromadí ve tkáních 

a v orgánech, a to i tehdy, když se nezvyšuje váha. Tuková vrstva se objevuje hlavně v úrovni 

břicha a boků a zmenšuje se v obličeji a na končetinách. 

Svaly pomalu atrofují a ztrácejí částečně na pružnosti, mohutnosti, síle a vytrvalosti. 

Průměr kostí se zužuje, stávají se porézní a křehčí, čímž vzniká větší nebezpečí zlomenin. Páteř 

se zkracuje o jeden až pět centimetrů a hrudní koš ztrácí na objemu, důsledkem je snížení 

dýchací kapacity. Negativní dopad na držení těla a rovnováhu má i úbytek minerálních zásob. 
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Klouby také podléhají změnám: opěrné oblasti kostí se rozrušují, kolem a uvnitř kloubů se 

šíří kostní výrůstky ( osteofyty) a poškozuje se chrupavka. Toto ochabování kloubů se později 

stává příčinou artrózy. Mnoho starších lidí jí trpí, stěžují si na bolesti a ztuhlost kloubů. Artróza 

je nejčastější příčinou invalidity starších lidí (Dessaintová, 1999). 

Přibývající věk dále poznamenává celou nervovou soustavu, zvláště mozek a míchu. 

Mozek začíná stárnout již kolem dvacátého roku, člověk to skutečně pocítí až asi v padesáti 

letech a teprve po sedmdesátce má stárnutí mozku vliv na každodenní život, vzniká nebezpečí 

úrazů a nehod. V důsledku stárnutí nervů a nervových vláken, dochází ke snížení schopnosti 

přenášet a přijímat nervové podněty a zprávy. Reflexy jsou mnohem pomalejší. 

Tyto změny mají vliv na poznávací schopnosti. Tyto schopnosti se projevují např. v řeči, 

paměti, gestech a při řešení problémů. Inteligence naštěstí poškozena není a zůstává po celý život 

dost stabilní. 

Procesu stárnutí podléhají rovněž smyslové orgány, které slouží mozku jako nástroje 

kontaktu s okolním prostředím. Jakýkoliv úpadek smyslů přímo ovlivňuje funkci mozku. 

Zhoršují se: zrak (zhoršení schopnosti akomodace - zaostřovat na různé vzdálenosti, 

presbyopie - stařecká dalekozrakost), sluch (porucha slyšení tónů o vyšší frekvenci, později 

i střední a hluboké frekvence), chuť (úbytek chuťových pohárků), hmat (je třeba větší stimulace 

kůže, aby byl dotyk zaregistrován), čich (u zdravých lidí s věkem v podstatě neslábne), bolest 

(zvýšení prahu citlivosti na bolest). 
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1.2.2 Změny psychiky 

Duševní vývoj ve stáří závisí do značné míry na tom, jak se stárnoucí člověk dovede 

s touto skutečností vyrovnat. 

Pro stárnutí je charakteristický úbytek řady duševních funkcí, podmíněný přirozenými 

změnami na úrovni biologické. Úbytek nastává pozvolna, v některých složkách už ve středním 

věku dospělosti (Wolf, 1982). 

Ve stáří se objevuje změna některých psychických kvalit regresivního charakteru. 

Některé takové změny se považují za součást stařecké nonny. Je to především snížení výbavnosti 

a vštípivosti paměti (Pacovský, 1990). 

Zpomaluje se psychomotorické tempo, což se projevuje v určitých zátěžových situacích. 

Bývá ochucena fantazie a je nechuť řešit aktuální události. 

Emoce jsou labilnější, staří lidé snadno podléhají dojetí. Převládá touha po soukromí 

a pohodlí, což má velký vliv na chování starých lidí. 

S přibývajícím věkem se postupně zhoršuje vnímání (percepce). Jak již bylo napsáno, 

příčinou jsou změny ve smyslových orgánech a v nervovém přenosu informací. Zhoršené 

vnímání má další důsledky pro život člověka, protože reakce nejsou vždy přiměřené vnějším 

podmínkám. Obecně úbytek ve vnímání způsobuje vznik pocitů nejistoty, různých strachů 

a úzkostí. 

Některé psychické funkce se s přibývajícím věkem nemění. Slovní zásoba, stejně jako 

jazykové dovednosti, zůstávají zpravidla zachovány. Totéž se týká některých okrsků intelektu. 

Problém však tkví v tom, že intelektuální úroveň nemůže starý člověk projevovat vlivem 

některých přítomných poruch a vad. 

Mezi další pozitivní změny ve stáří patří zvýšená trpělivost a pochopení pro motivy 

jednání stejně starých nebo jen málo mladších lidí. Starý člověk projevuje větší stálost ve svých 

názorech a ve svých vztazích. Ve vlastním jednání je opatrnější a obezřetnější (Pacovský, 1990). 
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1.2.3 Změny v sociální oblasti 

Ve stáří dochází k postupné proměně či redukci různých sociálních dovedností. 

Tento proces má individuálně specifický průběh a může být nápadnější až v pozdním stáří. 

Vyplývá ze zákonitých změn života seniorů, které sociální kompetence ovlivňují. 

Změny v této oblasti začínají u většiny lidí odchodem do důchodu. Mění se 

hodnoty v životě člověka po životě orientovaném především na práci a aktivitu. Dochází 

k úbytku sociálních vazeb a poklesu ekonomických příjmů. 

Je vhodné se na tyto změny předem připravit. Člověk, jehož sociální postavení 

v zaměstnání nebo v rodině nebylo ani dříve nijak významné, je na ztrátu sociální prestiže méně 

citlivý než člověk, který měl dříve vyšší status a zakládal si na něm. 

"Důchodci se paradoxně dostávají do situace, kdy zasloužený odpočinek přijímají jako 

hodnotu konfliktně, často přímo negativně. Akcentace (zdůraznění) práce jako jediného modelu 

lidské realizace vede k tomu, že důchodce nevidí hodnotu ve svém stáří." (Pacovský, 1990). 

V literatuře se objevují dva modely řešení problému. Teorie aktivity vychází z názoru, 

že pokud nemá starší člověk zdravotní potíže, má zůstat po všech stránkách plně aktivní. Teorie 

stažení se (disengagment) naopak zdůrazňuje včasnou přípravu na odchod do důchodu 

a ze společnosti. Stáhnout ze společnosti by se měl včas, odchod z aktivního života se má však 

dít pouze na základě dobrovolného rozhodnutí. 

"Včasné stažení se" zdaleka nezaručuje spokojenost starých lidí. Angažování 

je příznivější pro spokojený statut stáří. 

Starým lidem nelze přisuzovat pouze postavení manipulovatelného objektu, vztah 

společnosti k nim se neproJeVUJe pouze "poskytováním péče". Staří mají spolurozhodovat 

o svých záležitostech (Pacovský, 1990). 

18 



1.3 Demografické aspekty stárnutí 

Stárnutí obyvatelstva je "zákonitým efektem" demografické tranzice (Rabušic, 2002; 

Sýkorová, 2007), v jejímž rámci došlo k posunu od extenzivní k intenzivní demografické 

reprodukci, charakteristické nízkou porodností a úmrtností, resp. prodlužováním lidského života. 

Odborníky je označováno za základní populační proces 21. století (Kučera, 2002; Sýkorová, 

2007). 

Stárnutí české populace 

Stárnutí české populace nastoupilo oproti západoevropským zemím s jistým zpožděním 

a probíhá ve specifických podmínkách společenské a ekonomické transformace. Přestože 

obyvatelstvo České republiky je nyní historicky nejstarší, jeho věková struktura patří prozatím 

k evropskému průměru. Podle údajů z posledního sčítání žijí u nás bezmála dva miliony osob 

ve věku šedesát a více let, které tak tvoří necelé dvě pětiny obyvatelstva. Z více než tří pětin jde 

o jedince v tzv. třetím věku, 60 až 74leté. Skutečnost, že muži umírají v průměru o šest až osm 

let dříve než ženy, zřetelně formuje strukturu seniorské populace podle pohlaví a rodinného 

stavu: Zatímco na tisíc 60-64letých žen připadá 865 mužů, v kategorii 85letých a starších činí 

poměr pouze 1 000 : 3 6 7. 

Demografové upozorňují, že perspektivně, v průběhu desetiletí, se převaha žen mezi 

starými lidmi zřejmě oslabí. I nadále bude žít relativně vysoký počet osob v manželství, postupně 

bude přibývat rozvedených a nepatrně i svobodných a naopak ubývat ovdovělých seniorů. 

S úmrtím partnera budou lidé konfrontováni o čtyři až pět let později než nyní, takže vdovství 

mužů potrvá zhruba třináct až čtrnáct roků a žen sedmnáct až osmnáct let. 

Česká republika se v mnohých demografických charakteristikách dosti rychle přibližuje 

západoevropským zemím (Dvořáková, 2000; Sýkorová, 2007) a očekává se, že intenzitou 

populačního stárnutí většinu z nich dokonce výrazně předčí (Kretschmerová, Šimek, 2004; 

Sýkorová, 2007). 

V závěru dekády se počet šedesátiletých a starších osob u nás pravděpodobně zvýší 

na 2,3 milionu, za dalších deset let se posune k 2, 7 milionu a v polovině tohoto století by Česká 

republika mohla postoupit na třetí, či dokonce první místo světového žebříčku. Podle projekce 

Českého statistického úřadu dosáhne podíl starého obyvatelstva do roku 2050 jedné třetiny 

populace. 
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Budoucí změny demografické struktury starého obyvatelstva, počítaje v to zvýšení 

vzdělanostní úrovně a výraznější příjmovou diferenciaci, ještě více prohloubí heterogenitu potřeb 

a zájmů a způsobu života ve stáří (Kučera, 2002; Sýkorová, 2007). 

Obr. 1 Vývoj podílu osob ve věku nad 65 let ve vybraných evropských zemích v období 2000-2050 
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Pramen: Recent Demographic Devefopments in Europe 2001. Strasbourg: Council of Europe Publishing (in 
Mašková, 2003). 

2 Osobnost 

2.1 Definice osobnosti 

"Osobnost" můžeme definovat různými způsoby; vhodná obecná definice je například 

takto: "(Osobnost tvoří) individuální charakteristiky a způsoby chování, které svým uspořádáním 

determinují jedinečné přizpůsobení jednotlivce prostředí, jež ho obklopuje." (Hilgard, Atkinson, 

1979; Stuart-Hamilton, 1999). 

Říčan (2007) se zaměřuje na tři význan1y, které má slovo osobnost v psychologii, tedy 

na tři pojmy osobnosti. 

1. Hodnotící pojem: Slovo osobnost nacházíme v běžné řeči především v hodnotícím významu. 

Osobností, resp. "skutečnou osobností", je jedinec nějak pozoruhodný, vynikající, především 

v pozitivním smyslu. V duchu humanistické psychologie využívá tento význam i v psychologii -

jako jeden z mála- velmi podnětně a ušlechtile Smékal: "Člověk je osobností tehdy, když má 

svou tvář, když je autorem svých činů, když nekopíruje a nenapodobuje, ale když zodpovědně 
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stojí za tím, co dělá, když jedná s vědomím důsledků svých činů ... Osobnost je dána především 

tím, jak dovede ... kontrolovat svou činnost svým svědomím a tím, jak uvědoměle, odpovědně 

a ohleduplně řeší úkoly svého života" (Smékal, 2004; Říčan, 2007). 

2. Psychická individualita jedince: Osobností se rozumí osobitost, odlišnost jedince od jiných 

jedinců, zejména (i když nikoli výlučně) od jedinců téhož věku a kultury. V tomto smyslu je 

psychologie osobnosti vědou o individuálních rozdílech, které jednak popisuje, jednak vykládá. 

3. Osobnost jako architektura či struktura (uspořádání) celku psychiky: "Osobnost je člověk jako 

celek po stránce duševní" (Tardy, 1967; Říčan, 2007). Zkoumání osobnosti v tomto smyslu je 

analogické ke zkoumání anatomie a fyziologie lidského těla (či jiného organismu). Jde 

o rozčlenění psychiky na relativně samostatné složky, z nichž každá má určitou funkci či funkce, 

a zejména o integrovanou souhru těchto složek, zcela analogicky, jako je tomu při zkoumání 

lidského organismu. 

Mnozí autoři považují za důležité obohatit definici osobnosti (ve smyslu uspořádanosti, 

tedy náš třetí pojem, někdy v kombinaci s druhým), a to různým směrem, zejména o myšlenky 

t;íkající se geneze a funkce osobnosti. Takový předpoklad splňuje například Smékalova (2004) 

definice: "Osobnost je individualizovaný systém (integrace) psychických procesů, stavů 

a vlastností, které vznikají jednak socializací (působením výchovy a prostředí), jednak 

přetvářením vrozených vnitřních podmínek bytí člověka a determinují a řídí předmětné činnosti 

jedince, jeho sociální styky a duchovní vztahy (Říčan, 2007). 

2.1.1 Struktura osobnosti 

Strukturu osobnosti tvoří: schopnosti, temperament, rysy a charakter. 

Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, důležité pro kvalitní rozvoj a správné využití určité 

činnosti. Se schopnostmi se člověk nerodí, je tedy potřeba je v činnostech rozvíjet. Jádro 

schopností jsou vlohy- dispozice. 

Temperament je soubor vrozených vlastností projevujících se způsobem reagování, 

chování a prožívání. Označujeme jím dynamické vlastnosti osobnosti. Na základě Hippokratovy 

a Galénovy typologie vznikly v psychologii čtyři základní typy temperamentu: 

1 )sangvinik je nestálé povahy, živý, značně pohyblivý, city u něho snadno vznikají a rychle se 

střídají, navíc jsou nehluboké a povrchní. 

2)cholerik je výbušný, vznikají u něho náhlé, velmi silné emocionální reakce, těžko se umí 

ovládat, je pohyblivý, extrovertní. 

3)flegmatikje pomalý, klidný, má slabé, pomalu vznikající a navenek málo výrazné 
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reakce, je utlumený, introvertní. 

4)melancholik má laskavou, dobrotivou povahu, city u něho vznikají pomalu, ale jsou 

trvalé a hluboké, je pomalý, zpravidla samotář. 

Rysy jsou psychické vlastnosti člověka, projevují se chováním a jednáním, jsou příznačné 

pro určitého jedince- těmito vlastnostmi se odlišuje od ostatních. Tento je pojem je podrobněji 

popsán v následujících kapitolách. 

Charakter člověka Je komplexní subsystém struktury osobnosti, souvisí 

s temperamentem. Charakterová složka se podílí na chování a jednání jedince ve společenských 

vazbách, k ostatním lidem. Charakter se odvíjí mj. od: vytrvalosti, sebeovládání, vztahu k sobě, 

svědomí. 

2.2 Teorie osobnosti 

Psychologové, kteří se zabývají osobností, se snaží a) popsat a vysvětlit individuální 

rozdíly - různé způsoby, jimiž se jedinci vzájemně liší, a b) spojit mnoho procesů, které mohou 

ovlivňovat interakce jedince a prostředí - biologii, vývoj, učení, myšlení, emoce, motivaci 

a sociální interakci - do integrovaného popisu celé osobnosti. 

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI 

INTELIGENCE SELF 

DĚDIČNOST PROSTŘEDÍ 

TEMPERAMENT RYSY 

EMOCIONALIT A 

Inteligence - rozumové schopnosti přijímat a zpracovávat informace, schopnost adaptace 

na nové situace, jsme jí vybaveni všichni 

Rysy- dispozice chovat se určitým způsobem 

Temperament - základní vrozená výbava, základ osobnosti 
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Self- vědomí vlastního já, obsah mentálních aparátů,blízký zkušenosti 

Studium osobnosti je nejnáročnější oblastí psychologie (Atkinson, 1995). 

Mezi čtyři hlavní přístupy k osobnosti patří rys01ý přístup, psychoana~ytický přístup, přístup 

teorie sociálního učeni afenomenologick;) přístup. 

Při studiu každého přístupu k osobnosti Je důležité mít na paměti to, že mnoho 

současných psychologů jsou eklektici, kteří sbírají a vybírají mezi odlišnými přístupy, 

aby dospěli ke svému vlastnímu integrovanému pohledu na osobnost. 

Pro účely této diplomové práce se budu zabývat rysovým přístupem. Kromě studie rysů 

osobnosti, zahrnuje tento přístup také typologii osobnosti. 

2.2.1 Typové teorie 

Odpradávna se vědci snažili stanovit projevy chování, kterými se jednotlivci navzájem 

liší, a vytvořili taxonomii osobnostních typů. Například Hippokrates (460- 360 před Kristem) 

rozlišoval čtyři typy osobnosti: (1) sangvinický typ, optimistickou a energickou osobu; (2) 

cholerický typ, popudlivou osobu; (3) melancholický typ, osobu se sklonem k depresi; (4) 

flegmatický typ, netečnou osobu, vykazující málo emočních odezev. V novější době vytvořil 

svou typologii Jung; užil dva základní typy - introverzi a extroverzi, spojené se čtyřmi 

mohutnostmi či funkcemi - myšlením, cítěním, smyslovým vnímáním a intuicí (Drapela, 1997). 

Mezi nejznámější patří teorie amerického lékaře Williama Sheldona, který ve čtyřicátých 

letech popsal vzájemný vztah mezi třemi typy tělesné stavby, které nazval somatotypy, a typy 

temperamentu: endomorfní (měkký a zaoblený) somatotyp má viscerotonní temperament 

(uvolněnost pohybu, zaměřenost na lidi); mezomorfní (svalový a atletický) somatotyp má 

somatotonní temperament (energický, průbojný, odvážný) a ektomorfní (vysoký a hubený) 

somatotyp má cerebrotonní temperament (zdrženlivý, bázlivý, introvertní, umělecký) (Sheldon, 

1954; Atkinson, 1995). Sheldonův důkaz však není příliš přesvědčivý a jeho metody nechávají 

otevřenou možnost, že jeho klasifikace temperamentu jednoduše odráží populární stereotypy. 

Když jsou jedinci posuzováni spíše podle specifického chování než podle celkových rysů, mezi 

tělesnými typy a typy osobnosti neexistuje pevné spojení (Mischel, 1968; Atkinson, 1995). 

Ačkoliv většina současných psychologů nepovažuje konstituční typologii za užitečnou, někteří 

dále rozpracovávají jemnější systém klasifikace a prezentují data potvrzující její platnost (Carter 

a Heath, 1971; Atkinson, 1995). Tvůrci této typové teorie předpokládají, že jedince lze 

kategorizovat do nespojitých typů, jež se kvalitativně vzájemně liší. 

23 



2.2.2 Rysové teorie 

V oblasti výzkumů osobnosti zřejmě s obecnou psychologií nejvíce souvisejí studie 

cltarakterových rysů osobnosti. Můžeme je definovat jako trvalé charakteristiky lidské 

osobnosti, které jsou hypoteticky základním kamenem chování člověka. Možná, že to zní příliš 

složitě, ale ve skutečnosti se s tímto pojetím často setkáme v každode1mím životě. Jestliže se 

například dozvíme, že někdo je "velmi nervózní", pak můžeme snadno předpokládat, jak se asi 

bude chovat ve vypjatých situacích (předpokládáme tedy, že rys "nervóznosti" povede 

k charakteristickému vzorci chování). Psychologové vytvořili celou řadu modelů charakterových 

rysů, kterými se pokoušeli vysvětlit chování lidí pomocí několika málo jejich predispozic. 

Zatímco typologie obsahují nespojité kategorie, rysy jsou pojímány jako spojité dimenze. 

Tvůrci rysových teorií osobnosti předpokládají, že člověk zároveň dosahuje různých hodnot 

v mnoha osobnostních dimenzích nebo škálách. Psychologové, kteří zkoumají rysy, se snaží jít 

za naše běžné rysové koncepce osobnosti. Zvláště se snaží a) dospět k nejmenší možné množině 

rysů, které mohou obsáhnout rozmanitost osobnosti člověka, b) zkonstruovat reliabilní a validní 

nástroje k měření osobnosti a c) zjistit vztahy mezi rysy a mezi rysy a specifickým chováním. 

Jedním z nejvlivnějších tvůrců rysových teorií byl harvardský psycholog Gordon Allport, 

který zemřel v roce 1976. Allport považoval rysy za základní stavební kameny psychologické 

organizace, které slouží k integraci toho, co by jinak bylo nesourodnou změtí podnětů a reakcí. 

Allport rozlišoval mezi obecnými rysy a osobnostními dispozicemi. Obecné rysy jsou rysové 

dimenze, ve kterých lze jedince vzájemně porovnat. Osobnostní dispozice se vztahují 

kjedinečnému vzorci nebo konfiguraci rysů jedince. 

Většina psychologů, kteří se zabývají zkoumáním rysů, se zaměřuje na to, co Allport 

nazval obecné rysy, protože se lépe hodí ke kvantitativní analýze a systematickému srovnávání 

jedinců. 

Jedním z úkolů psychologů, kteří se zabývají zkoumáním rysů, je dospět k nejnižšímu 

možnému množství rysů, které stačí obsáhnout rozmanitost osobnosti člověka. Gordon Allport 

a jeho kolega se problému ujali a z 18000 slov sloužících k popisu chování, které obsahuje 

anglický jazyk, snížili uvedený počet slov na 4500 (vyřadili nejednoznačná slova a synonyma). 

Potom uspořádali tento seznam do psychologicky smysluplných podmnožin (Allport a Odbert, 

1963; Atkinson, 1995). 

Několik dalších badatelů začalo pracovat s Allport-Odbertovým seznamem. 

Nejrozsáhlejší studie provedl Raymond B. Cattel. Cattel zestručnil Allport- Odbertův seznam 

na 200 termínů a požádal osoby, aby na škálách, určených k měření těchto rysů osobnosti, 
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posoudili své přátele. Výsledky zpracoval faktorovou analýzou. Tato analýza poskytla 12 faktorů 

osobnosti, ke kterým přidal další 4 faktory. Výsledkem je Cattelův 16ti faktorový systém. 

Faktory 11. řádu 

extraverze 

úzkostnost 

činorodost 

nezávislost 

Pramenné rysy 

Faktory I. fédu 

A bezprostfednost 

I 

1e B inteligence 
I 
I 

: , C citová zralost 

E průbojnost 

F nad!enost 

svědomitost 

H smělost 

útlocitnost 

L podezíravost 

M fantazijnost 

zchytralost 

O nejistota 

O, radikálnost 

O, soběstačnost 

sebevláda 

Q, pudové napěti 

Povrchové rysy 

- - - - - kritický 

• 

dráždivý 

I 
I 

.I .. 
I 

.I •• 
I 

•• 
•• a další 

Faktorová hierarchie rysů osobnosti v Caltellově ~estnáclifaktorovém systému Pferuoované čáry 
symbolizují negativní náboje, např. citová zralost je negaUvně nabitá úzkostnosti. 

Druhým významným teoretikem, který používá faktorovou analýzu, je britský psycholog 

Hans Eysenck. Jeho hlavními faktory jsou introverze - extroverze a emoční instabilita 

stabilita, který nazval neuroticismus. Jako třetí dimenzi doplnil Eysenckpsychotžcismus. 

V diagnostice vlastnosti osobnosti bývá tedy využíván jak Eysenckův osobnostní dotazník 

(EOD), tak i Cattellův šestnáct(faktorový dotazník (16 PF). Obě metody zjišťují více rysů 

osobnosti s cílem popsat osobnost v co nejširším kontextu. 

V současné době se však objevuje všeobecný souhlas, že nejlepší kompromis je pět 

rysových dimenzí osobnosti, tzv. systém Big Five ("Velká pětka"). Tento nový personologický 
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popisný systém vznikl přibližně před dvaceti lety a vydobyl čelné postavení v tomto oboru. 

Právě tento systémový přístup byl využit v empirické části této diplomové práce. Pro lepší 

pochopení celé problematiky jsem zde však blíže popsala rysový přístup a teorie osobnosti. 

2.2.3 Big five (pětifaktorový model osobnosti) 

Pětifaktorový model osobnosti je založen na dispozičním pojetí osobnosti, které staví 

na základním předpokladu, že podstatou osobnosti je určitý systém rysů, které člověka 

predisponují reagovat specifickým způsobem v různých životních situacích. Současně tento 

přístup předpokládá, že konfigurace tohoto systému dispozic se vyznačuje poměrně vysokou 

mírou interindividuální variability. Dlouhodobě rozvíjené dispoziční pojetí osobnosti vyústilo 

v současné psychologii do vlivné koncepce osobnosti, která je označována jako tzv. velká pětka 

(Big Five) nebo jako pětifaktorový model osobnosti. 

Ke studiu pětifaktorového modelu osobnosti se využívá lexikálního přístupu 

a dotazníkového přístupu. Dotazníkový přístup vychází z analýzy dotazníkových položek a jeho 

cílem je vytvoření univerzálně platné rysové teorie osobnosti. Tento přístup v současnosti 

reprezentují zejména autoři P. T. Costa a R. R. McCrae (1996). Tito autoři na základě 

matematického postupu shlukové analýzy dotazníku 16 PF R. B. Cattela identifikovali škály 

neuroticismu, extraverze a otevřenosti vůči zkušenostem. Inspirováni lexikálními výzkumy L. R. 

Goldberga stávající škály doplnili o škály přívětivosti a svědomitosti. Pětifaktorový model 

osobnosti se pokusili operacionalizovat prostřednictvím série dotazníků, např. NEO Personality 

Inventory - NEO PI (Costa, Mc Crae, 1985), Revised NEO Personality h1Ventory NEO-PI-R 

(Costa, McCrae, 1992) a NEO Five-Factor Inventory NEO-FFI , který představuje zkrácenou 

verzi původního inventáře NEO PI. 

Pro účely této diplomové práce byl použit NEO pětifaktorový osobnostní inventář (M. 

Hřebíčková, T. Urbánek) podle NEO Five-factor Inventory P. T. Costy a R. R. McCraee. 

Charakteristika tohoto dotazníku je popsána ve výzkumné části této práce. 

2.3 Stárnutí a osobnost 

Vlastnosti, které v souhrnu tvoří individuální osobnost, jsou sice poměrně ustálené 

už na začátku dospělosti, ale jejich vývoj pokračuje i ve stáří. Změny osobnostních charakteristik 
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nemusí být jen důsledkem samotného stárnutí. Mnohé z nich lze chápat jako reakci na novou 

životní situaci. 

Podle Pacovského ( 1990) se při fyziologickém stárnutí a stáří kvalitativně nemění 

struktura osobnosti. Pro kvalitu psychiky ve stáří má zřejmě větší význam osobnost člověka 

a její úroveň než kalendářní věk. Rozhodující není, že je někdo starý, ale kdo stárne. 

Charakteristické osobnostní rysy ovšem získávají nebo upadají ve své intenzitě. Říká se, 

že člověk ve stáří karikuje svou vlastní povahu. Dříve nedůvěřivý člověk se např. stává sudičem, 

citlivý má sklon k depresivním reakcím. Introvertovi se lépe vede v druhé polovině života, 

extrovertovi v první (Pacovský, 1990). 

Vlivem biologicky podmíněných změn i sociálních faktorů, se osobnostní vlastnosti 

mohou měnit. Jejich proměna může mít charakter akcentace některych vlastností, jinou možností 

je rozvoj nových projevů, které se u daného jedince v mladším věku nevyskytovaly. Na rozdíl 

od Pacovského se Vágnerová (2007) domnívá, že někdy se může změnit struktura celé osobnosti 

a v důsledku toho i chování staršího člověka. Většinou jde o plynulé a nepříliš nápadné změny, 

osobnost jako integrovaný celek mnoha dílčích složek bývá v raném stáří ještě relativně stabilní. 

Genetická podmíněnost osobnostních vlastností, která je základem jejich stability, není 

tak velká jako v případě inteligence. Jejich index heritability se pohybuje v rozmezí 0,3-0,5. 

To znamená, že jsou dědičně podmíněné nanejvýš z poloviny. Pokud bychom jako základní 

charakteristiku použili pěti osobnostních faktorů vyššího řádu (BIG FNE systém), lze proměnu 

bazálních vlastností vyjádřit následujícím způsobem (Digman, 1990; Papalia a Olds, 1992; 

Markus a Lachman, 1996; Stuart-Hamilton, 1999; Lachman a Bertrand, 2001; Staudinger, 2005, 

Vágnerová, 2007): 

1. Extraverze, tj. společenskost, družnost a otevřenost sociální stimulaci. Jak muži, 

tak ženy jsou v průběhu života stále introvertnější. Muži jsou však během dospívání mnohem 

extrovertnější než ženy, ale poté dochází k rychlejšímu poklesu jejich extroverze, takže v 60 

letech jsou muži introvertnější než ženy. (Stuart-Hamilton, 1999) Ve čtvrté dekádě života jsou 

obě pohlaví zhruba stejně extrovertní. Nárůst introverze může v krajním případě vést 

až k samotářství a izolaci. 

2. Neuroticismus, který lze chápat jako sklon k labilitě a nevyrovnanosti s věkem rovněž 

klesá. Starší lidé bývají klidnější, vyrovnanější, stabilnější a poněkud lhostejnější k okolnímu 

světu. V pozdním stáří může N znovu narůstat, velmi staří lidé mohou být úzkostnější. 

3. Otevřenost novým zkušenostem, lidé dosahující vysokého skóru v této dimenzi mají 

živou představivost, jsou citliví na estetické podněty, vnímaví k vnitřním pocitům, upřednostňují 

rozmanitost, jsou zvídaví, mají nezávislý úsudek. Starší lidé však bývají konvenčnější 

a konzervativnější než příslušníci mladší generace. 

27 



4. Svědomitost, tato dimenze zjišťuje vztah k práci, aktivní proces plánování, organizování 

a realizace úkolů. Proměna této dimenze bývá diferencovanější, starší lidé mohou být např. 

dostatečně pečliví a zodpovědní, někdy až akcentovaně, ale na druhé straně mohou mít větší 

problémy v oblasti sebeovládání. 

5. Přátelskost (Přívětivost), soucitnost a ochota pomáhat se také nemění jednoznačným 

způsobem. U starších lidí narůstá egocentrismus, popudivost a leckdy i podezíravost, ale zároveň 

se udržuje vysoká míra soucitnosti a důvěřivosti. Posun v oblasti sociálního hodnocení vyplývá 

z životní situace seniorů a z proměny jejich sebepojetí (Vágnerová, 2007). 

E, P a N se v průběhu lidského života mění, přičmž velký vliv má také pohlaví člověka. P 

(psychoticismus) s věkem klesá, avšak rychlost tohoto poklesu je mnohem rychlejší u mužů 

než u žen. Během dospívání jsou muži mnohem extrovertnější než ženy, ale poté dochází 

k rychlejšímu poklesu jejich extroverze, takže v 60ti letech jsou muži introvertnější než ženy 

(k okamžiku, v němž jsou obě pohlaví zhruba stejně extrovertní, dochází ve čtvrté dekádě 

života). Změny v N (neuroticismu) nejsou tak nápadné. K poklesu neuroticismu dochází u obou 

pohlaví, avšak ve všech věkových skupinách jsou ženské skóry v N škále znatelně vyšší 

než u mužů (Eysenck, 1987; Stuart-Hamilton, 1999). 

2.4 Proces adaptace na stáří 

Adaptace na stárnutí může mít různý průběh v čase, zpravidla v závislosti na vnějších 

stresorech i změnách psychického a somatického stavu. Zvládnutí této zátěže je závislé 

na schopnosti i motivaci aktivizovat přiměřené a účelné obranné mechanismy. 

2.4.1 Psychické reakce a adaptace na stáří 

Od okamžiku, kdy si člověk poprvé uvědomí, že stárne, začíná vlastně problém jeho 

reakce a adaptace na stáří. Některým lidem se daří lépe a jiným hůře (nebo vůbec ne) překonávat 

sérii zátěží i krizí, které se stářím nesporně souvisejí, např. odchod do důchodu, změnu 

společenského statutu, ztrátu životního partnera, samostatnosti a růst závislosti, očekávání smrti 

(Pacovský, 1990). 
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Rozhoduje komplex různých činitelů. Velký význam má osobnost jedince v průběhu celé 

životní dráhy. Úspěšná adaptace je spojena s osobní budoucností. Starý člověk nemůže žít 

jen v minulosti. Musí mít program a perspektivu, ovšem reálnou, specifickou a plnou zvláštností. 

2.4.2 Způsoby adaptace na stáří 

Existuje v podstatě pět způsobů, jak lidé reagují na stáří, pět strategických modelů 

adjustace na stáří (volně podle Bromleye) (Pacovský, 1990). 

1. Konstruktivnost: Jedinci, kteří se adaptují podle této strategie, se smířili s faktem stárnutí 

a stáří, jsou soběstační, realizují přiměřeně cíle a plány. Jsou spokojeni se svým prožitým 

životem a se zájmem hledí do budoucnosti. 

2. Závislost : Tato strategie směřuje více k pasivitě a závislosti než k aktivitě 

a soběstačnosti. Člověk je poměrně vyrovnaný, není však ctižádostivý, rád se vzdal své práce 

a odešel do důchodu. V psychických a fyzických aktivitách nenachází radost a uspokojení. 

3. Obranný postoj : Zaujímají jej lidé, kteří byli profesionálně a společensky úspěšní a byli 

dobře "adjustováni" na práci. Často odmítají pomoc, jen aby dokázali, že jsou nezávislí 

na druhých, že pomoc nepotřebují. K akceptaci stáří jsou většinou donuceni teprve objektivními 

okolnostmi. 

4. Nepřátelství : Lidé patřící do této kategorie měli již v předcházejícím životě sklon 

svalovat vinu za své neúspěchy na jiné. Dávají najevo svůj odpor ke stáří. Mnohým z nich chybí 

schopnost realisticky a konstruktivně reagovat na problémy stáří. 

5. Sebenenávist : Reprezentatnti této skupiny se liší od předcházející v podstatě jen tím, 

že nepřátelství obracejí vůči sobě samým. Nevěří, že by jedinec mohl uplatňovat svůj vliv 

na průběh vlastního života, považují se za oběť okolností. Zanedbávají společenské styky, cítí se 

osamělí a zbyteční. 

2.5 Sebehodnocení jako mentální reprezentace emočního 

vztahu k sobě 

Mentální reprezentaci emocí je v současném výzkumu sebepojetí věnována malá 

pozornost (Blatný, 2003). Za mentální reprezentaci emočního vztahu k sobě se obvykle považuje 
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sebehodnocení neboli představa sebe z hlediska vlastní kompetence (ať už v jakékoli oblasti -

sociální, morální nebo výkonové). 

V současné odborné literatuře JSOU v některých případech poJmy sebepojetí 

a sebehodnocení používány synonymně. Jedna skupina autorů se domnívá, že lidé v běžném 

životě nerozlišují mezi sebehodnocením a sebepojetím. Tito autoři přistupují k sebepojetí 

z hlediska lidí samotných (např. Shavelson, Rubner a Stanton, 1976; Blatný, 2003). Druhá 

skupina autorů považuje sebehodnocení pouze za aspekt sebepojetí, byť důležitý (např. 

Kihlstrom a Cantor, 1984, Markus a Wurf, 1987, Watkins a Dhawan, 1989; Blatný, 2003). 

Blatný (2003) se však přiklání k názoru, který podporuje rozlišování pojmů sebepojetí 

a sebehodnocení. Sebepojetí vedle hodnotící složky obsahuje i pouze deskriptivní znalosti 

o sobě. Podle obecného předpokladu má každá mentální reprezentace Já jak kognitivní, 

tak emoční složku, takže jde spíše o míru vyjádření hodnotícího aspektu sebepojetí. 

Sebehodnocením se rozumí to, jak si člověk sám sebe váží, cení, jak hodnotí sám sebe, 

jaké mínění má sám o sobě- o svých hodnotách, schopnostech, o své činnosti, o tom, co v životě 

udělal a kým je, o svém osobním i společenském stavu. Z toho pak vyplývá i další. Nejde jen 

o to, za koho se člověk považuje, ale i o to, za koho chce být považován, jakou úctu ke své 

vlastní osobě od druhých lidí očekává, v jaké vážnosti chce být mezi lidmi, s nimiž přichází 

do osobního styku. 

Hodnotící, citový vztah k sobě tak bývá závislý na přijatých nárocích na sebe. To se může 

měnit v závislosti na poznání, cítění a snažení osoby; v rámci sebepojetí však -kladné i záporné 

-sebehodnocení vykazuje značnou odolnost vůči změně (Balcar, 1991 ). 

2.5.1 Zdroje sebehodnocení 

Sebehodnocení jako jedna ze složek sebepojetí je chápáno jako výsledek sociálního 

srovnávání a sebeposuzování na základě pozorování vlastní činnosti. Pro vytváření 

sebehodnotících kritérií a výsledný emoční vztah k sobě je významné především posílení 

z prostředí, zvláště od významných druhých (Blatný, 2003). 

Základy sebehodnotících kritérií jsou položeny v dětství a JSou utvářeny rodiči, 

významnými osobami v rámci rodiny nebo jinými osobami zastávajícími výchovné, rodičovské 

funkce. S postupujícím vývojem se v hodnocení vlastní osoby stále více uplatňuje vliv 

vrstevníků, který je na počátku adolescence v podstatě srovnatelný s rodičovskou oporou. 

Psychologové se pokoušejí co nejpřesněji vysledovat, kde a jak se sebehodnocení rodí. 

Mc Gee uvádí čtyři prameny našeho sebehodnocení. Prvním z nich je výkon - mám-li se kladně 
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hodnotit, měl bych k tomu mít jako podklad to, že to či ono umím, znám, dovedu atp. a že jsem 

to či ono udělal. To mne opravňuje sama sebe takto kladně hodnotit. Druhým pramenem je 

uznání ze strany druhých lidí- to, za koho se považuji, pramení do určité míry z toho, jak mne 

druzí lidé vidí, jak si mne cení, jak mne hodnotí a za koho mne považují, jaké vážnosti se mezi 

nimi těším. Třetím zdrojem sebehodnocení je nepřítomnost chyb ve vlastní činnosti - ti, kteří 

udělají chybu, mohou se stydět a měli by si snížit známku ve svém sebehodnocení. A konečně 

čtvrtým pramenem z něhož sebehodnocení podle Mc Geeho vyvěrá, je nepřítomnost nedostatků 

- ten, kdo vykazuje určitý nedostatek (to či ono neví, nezná, neumí, nedělá či naopak dělá to, 

co by dělat neměl), je společensky mimo, a to by se mělo odrazit v jeho sebehodnocení. 

Naproti tomu C. W. Ellison vyčlenil tři zdroje sebehodnocení: vzhled -jak (po všech 

stránkách) vypadám (ve srovnání s druhými lidmi); výkon- co (ve srovnání s druhými lidmi) 

umím, znám, dělám (mám za sebou a mohu se tím vykázat) a stav- sociální úroveň (status)

jak daleko jsem to dotáhl v sociálním žebříčku společenského hodnocení úspěšnosti. 

Sullivan zdůrazňoval mimořádnou hodnotu zdravého kladného sebecenění pro duševní 

život člověka. Vyjádřil to např. větou: "Zdravé kladné sebehodnocení je strážcem naší duševní 

bezpečnosti." Viděl však též až příliš silný vliv negativního hodnocení naší vlastní osoby 

druhými lidmi. Zjišťoval, jak se naše sebeúcta snižuje, když nás druzí lidé opomíjejí, když se nás 

straní, když o nás špatně hovoří, když nás urážejí, když nás vidí v nepříznivém světle atp. 

Mezi zdroje nízkého sebevědomí se řadí: 

perfekcionismus- nejsem takový- tak dokonalý, jaký bych měl být 

pocit viny - přestoupil jsem to či ono nařízení a nesu za to vinu 

stud a zahanbení- to či ono jsem udělal špatně 

pasivita- měl jsem to či ono udělat a neudělal jsem to 

zranění (psychické trauma)- jsem tím či oním (vrozeným, zažitým) poznamenán 

nekompetence- jsem neschopen, neumím, nevím, neznám, nevím si rady 

odmítnutí- nepřijali mne mezi sebe, vyhostili mne, zbavili se mne 

pocit oběti - neprávem mne odsuzují, špiní, zostuzují 

selhání sebeovládání- nezvládl jsem svá pokušení, své vášně, touhy, snahy 

sociální izolace- jsem společensky mimo- ti či oni mne mezi sebe neberou (Křivohlavý). 

2.5.2 Aspekty sebehodnocení 

Jedním z nejdůležitějších aspektů sebehodnocení Je jeho pozitivita či negativita. 

Individuální rozdíly v sebehodnocení ovlivňují chování v nejrůznějších oblastech, jako je 
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soutěžení, konformita, kauzální atribuce, výkon a další (Blatný, 2003), a tradičně jsou spojovány 

s pocitem spokojenosti a duševního zdraví jedince. 

Dalším aspektem sebehodnocení je jeho stabilita. Lidé s nestabilním sebehodnocením 

mají příznivější reakce na pozitivní zpětnou vazbu a více defenzivní na negativní zpětnou vazbu. 

Jejich globální sebehodnocení je navíc významněji ovlivňováno dílčími hodnoceními vlastní 

osoby. To je spojeno se zvýšenou tendencí zapojovat své Já do každodenních aktivit a s nízkou 

vnitřní motivací. 

2.5.3 Dimenzionalita globálního sebehodnocení 

Globální sebehodnocení bylo pro psychologický výzkum tradičně konceptualizováno 

jako jednodimenzionální konstrukt vyjadřující generalizovanou, relativně stálou percepci 

hodnoty vlastního Já (např. rosenberg, 1965). Proti tomuto pohledu se v poslední době prosazuje 

přístup, podle něhož globální sebehodnocení obsahuje dvě složky, které reprezentují mínění 

o sobě jadnak z hlediska vlastní kompetence, jednak z hlediska sociálně definované hodnoty. 

Tafarodi a Swann (1995) označili tyto komponenty jako kompetentnost (self-competence) 

a sebepřijetí (self-liking). Kompetentnost reprezentuje hodnocení schopnosti dosahovat 

žádaných výsledků a zahrnuje názory ohledně vlastních schopností, kvalifikace, platnosti 

či efektivity. Sebepřijetí je definováno jako internalizovaný citový vztah druhých k vlastní osobě 

a vyjadřuje tak hodnocení z hlediska sociální žádoucnosti, přijatelnosti a hodnoty (Blatný, 2003). 

2.5.4 Metody výzkumu sebepojetí a sebehodnocení 

K tradičním metodám výzkumu sebepojetí můžeme zařadit třídící techniky 

a sebeposuzovací škály, metodu volné výpovědi, sledování reakčního času na podnětová 

slova a strukturované dotazníky. 

Strukturovaný dotazník. Řada autorů má vůči této metodě výhrady, jelikož 

je diskutabilní, do jaké míry jsou dotazníky schopny postihnout skutečné sebepojetí respondenta, 

který je omezen nejen zvolenými výroky (jako v případě posuzovacích škál), ale i oblastmi, 

ke kterým se vztahují. 

K dotazníkům bychom mohli zařadit i sebehodnotící škály, které zjišťují úroveú 

globálního vztahu k sobě. K široce používaným patří např. Rosenbergova škála sebehodnocení 

(Rosenberg, 1965), dobře známá i v našem prostředí. Původně byla vyvinuta pro adolescenty, 
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ale našla své uplatnění i u jiných vzorků populace. Obsahuje deset položek, které jsou 

respondenty hodnoceny na čtyr'bodové škále nesouhlasím - souhlasím, celková úroveň 

sebehodnocení je vyjádřena součtovým skóre. 

Rosenbergova škála sebehodnocení (Rosenberg Self-Esteem Scale) byla použita i v této 

práci a je podrobněji popsána v empirické části. 

2.6 Sebehodnocení a sebeobraz ve stáří 

Jednou z největších sociálně podmíněných změn ve stáří je odchod do důchodu. V době 

raného stáří je třeba změnit způsob sebehodnocení a hledat osobní rovnováhu i smysl 

zbývajícího života v jiných oblastech. Ukázalo se, že kvalita sebehodnocení před odchodem 

do důchodu je významným prediktorem jeho kvality v době důchodu. Člověk, který má 

dostatečnou sebeúctu a dobré sebehodnocení zvládne tento úkol lépe než jedinec primárně 

nejistý a nevyrovnaný. Důvodem je fakt, že ve fázi jakékoliv zásadnější změny se 

prohlubuje nejistota a to i ve vztahu k sobě srunému. 

Chceme-li porozumět stárnoucí osobnosti, je třeba zvažovat rovněž vnější vlivy 

ovlvivňující sebeobraz starého člověka a jeho životní spokojenost. Hlavní je vliv stereotypu 

"typického" starého člověka. Společnost očekává, že lidé se budou chovat přiměřeně svému 

věku. Stereotypy pravděpodobně mají vliv na sebedůvěru starých lidí; obecně platí, že čím více 

jim starý člověk podléhá, tím nižší je jeho sebehodnocení (Stuart-Hamilton, 1999). Mnozí staří 

lidé jsou spíše introvertní, možná tedy začnou považovat všechny své vrstevníky za stejné, jako 

jsou sami. Čím kritičtěji pak hodnotí ostatní, tím nižší je jejich vlastní sebehodnocení. Sebeobraz 

a stereotypy možná vzájemně souvisejí, a vytvářejí tak začarovaný kruh. Jejich vzájemný vztah 

zůstává dosud nejasný, ale ať už je tomu jakkoliv, u většiny lidí se sebeobraz ve stáří zhoršuje. 

Jako příčiny změny sebeobrazu uvádí Ward (1984) (ln: Stuart-Hamilton, 1999) tělesné 

změny, počínaje relativně nevýznamnými (např. šediny) až po vážnější (např. artróza), 

které mohou způsobit přehodnocení představy o sobě. Tyto obtíže mohou být mnohdy zmírněny 

díky moderní kosmetice a lékařské péči, avšak jiné změny- ve společenských rolích a vztazích

napravit nelze. Největší změnou je pravděpodobně odchod ze zaměstnání na plný úvazek 

do důchodu a ovdovění (Stuart-Hamilton, 1999). 

Starší člověk by měl svůj život akceptovat takový, jaký byl, bez velké lítosti nad tím, 

co se neuskutečnilo nebo mohlo být jinak. To zahrnuje i přijetí vlastní nedokonalosti, smíření se 

svými nedostatky a vyrovnání se vším, co se nepodařilo, včetně vlastních činů, které ještě 

po čase vyvolávají pocity zahanbení a viny. Dosažení integrity je podmíněno i harmonizací 
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všech rolí, které člověk v jednotlivých vývojovývh fázích získal. Součástí tohoto vyrovnání je 

vyjádření a pochopení pocitů, které si dosud neuvědomoval (Vágnerová, 2007). 

Starší člověk se musí vyrovnávat se ztrátami a negativní proměnou své osobnosti. Jednou 

z obran přijatelného sebepojetí je důraz na své pozitivní vlastnosti a relativně dobré kompetence, 

které zatím nejsou nijak narušeny. Pro srovnání slouží těmto lidem jako referenční skupina jejich 

vrstevníci, mladší lidé jen velmi vzácně. Proklamování relativních kvalit v oblasti zevnějšku, 

tělesných i duševních kompetencí, sociální pozice apod. signalizuje, že tyto vlastnosti jsou 

subjektivně důležitou součástí sebepojetí. Dokonce i tehdy, jsou-li z objektivního hlediska 

zanedbatelné. (Např. kolik dokáže udělat kliků nebo zda má stále dost vlasů.) 

Pro staršího člověka je důležité kam a ke komu patří. Jeho identita Je vázána 

na příslušnost k určitým lidem, sociální skupině a místu. 

Sebepojetí a sebehodnocení staršího člověka velice významně ovlivňuje jeho zdravotní 

stav. Jedinec, který trpí závažnějším onemocněním, postupně chápe svůj chorobný stav jako 

trvalou součást vlastní osobnosti (Vágnerová, 2007). 

2. 7 Sebehodnocení a vliv pohybové aktivity 

Existují studie, které prokázaly, že pravidelná pohybová aktivita má celkový pozitivní vliv 

na psychiku člověka a posiluje sebedůvěru. 

Internetový článek časopisu The Research File (h~formation for professionals fl·om the 

Canadian Fitness and L({estyle Research Institute) s názvem Fyzická aktivita zvyšuje sebevědomí 

(Physical Activity Promotes Se(f-Esteem) popisuje studii, která proběhla na Univerzitě v Albertě. 

Cílem této studie bylo odhalit proč programy fyzické aktivity zvyšují sebehodnocení. Studie 

zahrnula muže i ženy všech věkových kategorií, z nichž někteří se pravidelně účastní cvičebních 

programů a někteří ne. Bylo zjištěno, že jedinci, kteří pravidelně cvičí, mají lepší představu o své 

osobě. Sebehodnocení se zvyšuje díky tomu, že cvičení má pozitivní dopad na postavu člověka 

a celkový vzhled. Jako důležitý se ale úkázal i pocit své vlastní schopnosti. Fyzická aktivita je 

pro nás určitou výzvou, dosahování krátkodobých či dlouhodobých cílů v nás probouzí pocit 

toho, že jsme úspěšní a schopní. 

McAuley a kol. (2005) provedl čtyřletý longitudinální výzkum u skupiny seniorů, jejichž 

průměrný věk byl 66,7 let (n = 174). Výzkum se týkal vlivu fyzické aktivity a soběstačnosti 

seniorů na jejich celkové hodnocení vlastní osoby. V průběhu 4 let byl prokázán pokles 

sebehodnocení vlivem redukce fyzické aktivity a tím i soběstačnosti seniorů. 
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V časopise Telesná výchova a šport (2004) byl uveřejněn článek s názvem Pohybové 

aktivity jako prostředek aktivního způsobu života seniorů (Štilec, Bunc, 2004). Článek popisuje 

3,5 letý experiment se skupinou 30ti seniorů (24 žen, 6 mužů, věkové rozmezí 62 - 82 let). 

Skupina měla stanoven pohybově prožitkový program, jehož záměrem bylo vytvářet podmínky 

aktivního přístupu k životu s posilováním sebedůvěry, soběstačnosti a zodpovědnosti za své 

zdraví. Hypotéza týkající se pozitivního vlivu pravidelné pohybové intervence (2x týdně 60-70 

min) na psychickou odolnost seniorů, zachování osvojených životních stereotypů a důvěru 

ve své schopnosti byla prokázána. Pozitivní psychické změny, případně posílení sebedůvěry, 

které autoři považují u stárnoucího organismu jako rozhodující, byly potvrzeny v závěrečném 

subjektivním hodnocení seniorů (Štilec, Bunc, 2004). 

2.8 Výzkumné studie týkající se sebehodnocení a 

pětifaktorového modelu osobnosti 

Významnou roli v subjektivím prožívání spokojenosti, především z dlouhodobého 

hlediska, má pozitivní a negativní afektivita. Pozitivní a negativní afektivita jsou na sobě 

navzájem nezávislé a souvisejí s odlišnými temperamentovými rysy: negativní emoce jsou 

spojeny s neuroticismem, pozitivní emoce jsou spojeny s extraverzí (In: Blatný; Costa a McCrae, 

1980, Watson a Clark, 1992). 

Výzkum opakovaně prokázal, že extraverti a emočně stabilní osoby jsou spokojenější 

s životem, než introverti a neurotici (např. Costa a McCrae, 1984, Emmons a Diener, 1985). 

Z dlouhodobého hlediska jsou pak temperamentové charakteristiky dokonce spolehlivějším 

prediktorem spokojenosti než objektivní životní události (Costa, mcCrae a Zondennan, 1987, 

Suh, Diener a Fujita, 1996). 

Osobností seniorů se zabývá článek v Československé psychologii (2007), jehož autorkou 

je M. Kačmárová, která působí na Filozofické fakultě Prešovské univerzity. Název článku je 

Osobnost: manželsý stav a subjektívna pohoda seniorov. Cílem této studie bylo ověřit vztah 

vybraných osobnostních charakteristik ( extraverze, neuroticismu), materiálního statusu 

a subjektivní pohody seniorů. Pojem subjektivní pohoda všeobecně zahrnuje to, jak lidé hodnotí 

svůj život (Lucas a Diener, 2000). 

Kačmárová provedla studii na vybraném souboru, který tvořilo 198 respondentů ve věku 

65-94let. Pro realizaci výzkumu vycházela z koncepce subjektivní pohody, kterou použil Diener 
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(1984, 1994). Při měření jsou zjišťovány tři komponenty: celková spokojenost se životem, 

frekvence prožívání pozitivních a negativních emocí. 

Na základě analýzy vztahu mezi osobnostními proměnnými (extraverze a neuroticismus), 

manželským stavem a jednotlivými komponentami subjektivní pohody zjistila, že extraverze 

pozitivně detenninuje celkovou životní spokojenost a frekvenci prožívání pozitivních emocí 

seniorů a seniorek. Neuroticismus je naopak v negativním vztahu k těmto dvěma proměnným. 

Co se týče pozitivního vztahu mezi manželským stavem a celkovou životní spokojeností, 

výsledky nebyly hodnoceny jako přesvědčivé. 

Dále bych ráda uvedla článek, který byl také publikován v Československé psychologii 

(1994) s názvem Rosenbergova škála sebehodnocení: struktura globálního vztahu k sobě 

jehož autory jsou M. Blatný a L. Osecká. Jejích studie byla zaměřena na analýzu složek 

sebehodnocení a jejich vztahu k osobnosti. Výzkumný soubor tvořilo 188 univerzitních studentů. 

Pro zjišťování osobnostních charakteristik použili Eysenckův osobnostní dotazník, pro zjištění 

úrovně sebehodnocení Rosenbergovu škálu sebehodnocení. Hlavním cíle této analýzy bylo 

ověřit, zda existuje více složek sebehodnocení a jaký vztah mají tyto složky k uvedeným 

charakteristikám osobnosti. Rosenbergova škála sebehodnocení je v současné době používána 

jako jednodimenzíonální míra globálního vztahu k sobě, přestože někteří autoři upozorňují 

na existenci nejméně dvou faktorů této škály: například podle Stolína (1987) je tvořena 

sebeúctou a sebesnižováním. Blatný a Osecká zde však použili třífaktorový model 

sebehodnocení, doplněný navíc o faktor srovnání s druhými lidmi. 

Identifikované faktory mají podle této studie diferencované vztahy k osobnostním 

charakteristikám. Zejména se zde ukazuje odlišnost faktoru sociálního srovnání, který je závislý 

pouze na dominanci. Druhé dva faktory, faktor aserce pozitivního a faktor popírání negativního, 

jsou spojeny spíše s temperamentovými charakteristikami. 

Dominance je však někdy považována za kombinaci dvou faktorů osobnosti, 

a to extraverze a sociability (v pětifaktorovém modelu osobnosti, tzv. Big Five). 

Proto po vyjasnění role temperamentu v sebehodnocení použili faktorovou analýzu položek se 

skóry extraverze a neuroticismu jako markerů. 

Výsledky této faktorové analýzy potvrdily rozčlenění sebehodnocení na tři faktory, 

z nichž jeden (aserce pozitivního) je spojen s extraverzí, druhý (popírání negativního) 

s neuroticismem a třetí je na temperamentových vlastnostech nezávislý. 

36 



Problematikou sebehodnocení a osobnosti se samozřejmě zabývali i zahraniční autoři. 

Článek časopisu Personality and Individua! D(fferences s názvem The Rosenberg Se(f-Esteem 

Scale: lts dimensionality, stability and personality correlates in Estonian (Rosenbergova škála 

sebehodnocení: její charakteristika, stálost a vztah k osobnosti; H. Pullmatm, J. Allik, 1999) 

popisuje studii provedenou v Estonsku. Cílem bylo ověřit validitu souvislosti ERSES (Estonská 

verze Rosenbergovy škály sebehodnocení) v širší souvislosti s individuálními odlišnostmi 

osobnosti. Za tímto účelem zjišťovali vztah mezi ERSES a osobnostními faktory, měřenými 

pomocí pětifaktorového dotazníku. 

Vybraný soubor tvořili vysokoškolští studenti a dospělá populace, jejichž průměrný věk 

byl 34,8 let. Korelace mezi ERSES a faktory osobnosti vysoce korespondovala s výsledky 

zjištěnými u dospělé populace v severní Americe, HongKongu a Kanadě (K wan, V. S. Y, Bond, 

M. H., a Singelis, T. M., 1997). Jak bylo předpokládáno, globální sebehodnocení (které zde bylo 

měřeno jako jednodimenzionální) ukázalo silnou negativní korelaci s NEO-PI-R faktoru N 

(r= - 0.60). Dále byla objevena významná pozitivní korelace u faktoru E (r= 0.32). 

Časopis Journal ofpersonality assessment, uvádí článek s názvem Dimensionality of the 

rosenberg se(f-Esteem Scale and Its Relationships With the Three- and Five-Factor Personality 

Mode/s, (A. Aluja, J. P. Rolland, L. F. García, J. Rossier, 2007) (Charakteristika Rosenbergovy 

škály sebehodnocení a její vztah s tří a pěti faktorovým modelem osobnosti). 

Výsledky ukázaly, že faktor neuroticismu N koreluje silně a extraverze E a svědomitost S 

středně s RSES. 
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3 Aktivní životní styl ve stáří 

3.1 Faktory ovlivňující stárnutí 

Jak již bylo napsáno v první kapitole, stárnutí odpovídá nejspíše věku funkčnímu. 

Proto je jak dynamika (trvání a tempo), tak i kvalita stárnutí ovlivnitelná stylem života v tomto 

období. Je v našich silách uspořádat a ovlivnit svůj život tak, aby to byl život aktivní a hodnotný. 

Stárnutí je velmi individuální a tím více hraje roli odhad, co já sám mohu pro sebe 

(ale tím i pro své okolí) dělat. Není snadné rozhodnout se pro nejvhodnější aktivitu, stejně 

tak mít vůli své rozhodnutí uskutečnit. Nejde pouze o aktivitu tělesnou, je mnoho nejrůznějších 

činností, v nichž můžeme nalézt potěšení. 

Duševní a tělesná aktivita a souhra mezi těmito dvěma ·Složkami jsou základem dobrého 

zdraví člověka. 

Pro zpomalení stárnutí bývají uváděny jako rozhodující tři základní faktory: 

zlepšení kvality výživy a snížení celkového objemu konzumovaných potravin, 

přiměřený rozsah obecných aktivit (duševních i pracovních), 

odpovídající objem tělesných a relaxačních cvičení (Spirduso, 1995; Štilec, 2004). 

Třetí věk začíná mezi 60.-65. rokem. Jak již bylo výše napsáno, v této životní etapě 

dochází k různým změnám organismu. Schopnost přizpůsobení se a přijetí těchto změn vyžaduje 

značné úsilí. Nezbytným základem pro spokojený a zdravý život je zdravá vyvážená strava 

a fyzická aktivita. 

3.2 Fyzická aktivita ve třetím věku 

Pravidelné cvičení může nejen prodloužit život, ale vysoce zvýšit i jeho kvalitu. Většina 

lidí zjišťuje, že čím déle cvičí, tím více se jim to líbí. Kromě všeobecného pocitu vzrůstající 

sebedůvěry, pravidelný pohyb kloubů a svalů člověka povzbudí a vyvolá radostnou náladu. 
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Někteří lidé vidí hodnotu cvičení v získávání nových zkušeností a sociálních kontaktů, 

které jim cvičení přináší. Jiní se těší z vitální aktivity, soutěžení, z osobního maxima, 

které ze sebe vydají, další mají radost ze zjištění, že se jejich kondice a zdraví zlepšuje. 

Statistikové uvádějí, že lidé, kteří pravidelně cvičí, žijí déle než ti, kteří jsou vůči 

pohybovým aktivitám lhostejní. Současný výzkum upozorňuje, že cvičení pomáhá uchovávat 

funkce mozku, pravděpodobně stimulací krevního oběhu. Navíc se naskýtá naděje, že program 

pravidelného cvičení může zpomalit zhoršování srdečních funkcí, ubývání svalové síly 

a pohyblivosti kloubů (o účincích pohybové aktivity podrobněji v kapitole 3.3). Doba, kterou 

člověk získá díky cvičebnímu programu, jenž přináší zdokonalení tělesných funkcí a omlazení 

orgamsmu, může znamenat deset či dokonce dvacet let plnohodnotného života. 

Proti symptomům stámutí neexistuje jiná taková léčba, která by se mohla rovnat účinkům 

cvičení (Shephard, Thomas, 1995). 

3.2.1 Druhy tělesné zdatnosti významné pro seniory 

Tělesná zdatnost je celková způsobilost těla vykonávat tělesnou práci. Rozlišujeme 

několik druhů tělesné zdatnosti. Z hlediska zdraví a fungování v průběhu stámutí jsou významné 

aerobní zdatnost, svalová zdatnost, kloubní ohebnost a rovnováha. 

Aerobní zdatnost - aerobně zdatní lidé se málokdy při běžných denních činnostech unaví. 

Objevují se u nich v menší míře srdeční choroby, vysoký krevní tlak, infarkt, či otylost. U těchto 

lidí je pravděpodobné, že zůstanou do pozdního věku sebeobslužní. 

Svalová zdatnost - zahmuje svalovou sílu a vytrvalost. Během stámutí se stává svalová zdatnost 

stejně důležitou pro kvalitu života a zdraví jako aerobní zdatnost. Testovací metody prokazují, 

že mnoho starších lidí, trpících pohybovou nedostatečností, má již málo svalové hmoty na pažích 

a nohou. Pohybová aktivnost může naštěstí pomoci obnovit svalovou sílu bez ohledu na věk. 

Kloubní ohebnost - i když za normálních okolností nemusí být ohebnost pro mladé lidi 

problémem, u starších jedinců se po desítkách let velmi nízké pohybové aktivnosti může stát 

ohebnost limitujícím faktorem. Většina starších lidí postrádá náležitou ohebnost v pažích 

a ramenních kloubech. 

Stabilita postoje -je způsobilost udržet tělo při pohybu ve vzpřímené poloze. Dobrá stabilita 

postoje chrání před pádem, pády jsou nejčastější příčinou náhodných a někdy i smrtelných úrazů 

lidí starších 65 let. 
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3.2.2 Vhodné aerobní pohybové aktivity 

Aerobní cvičení je pro každodenní život důležité ze dvou důvodů. Za prvé, aerobní 

cvičení (aerobik - aér = vzduch) vám dává vytrvalost: schopnost vytrvat v aktivitě, která 

vyžaduje mnoho energie. Jestliže jsou lidé v dobré kondici, mohou se věnovat své činnosti delší 

dobu a s větší intenzitou. Za druhé, tělesná kondice a dobré zdraví jsou úzce spjaty. Vhodné 

aerobní cvičení podporuje schopnost využívat kyslík. Aerobní aktivity jsou cvičení, která 

stimulují srdeční a plicní činnost, a to v časovém období dostatečně dlouhém k tomu, 

aby vytvořila blahodárné změny v těle. Ke stimulaci srdce a plic je třeba provádět čirmosti, které 

procvičí co nejvíce svalových skupin. 

Mezi vhodné aerobní pohybové aktivity patří rychlá chůze, turistika, běh, aerobik 

ve vodě, plavání, skupinové cvičení, cyklistika. 

Chůze je nejoblíbenější aerobní aktivitou u lidí každého věku. Pro pohybově neaktivní jedince je 

vhodné začít právě s chůzí. Chůze je bezpečná, nárazy na klouby jsou nízké, asi pětkrát nižší než 

u běhu. Při chůzi je posilováno svalstvo nohou a kostí, chůze rovněž pomáhá snižovat stres. 

Aktivity ve vodě. Pohyb ve vodě je snadnější než na zemi a proto aktivity ve vodě jsou 

u starších lidí ve značné oblibě. Plavání je pohybovou aktivitou, která vynikajícím způsobem 

přispívá k celkové zdatnosti. Posiluje nejen srdce a plíce, ale udržuje v dobrém stavu svalstvo 

ramen, zad, paží a nohou. Plavání je šetrné na klouby, nedochází při něm k opakovaným 

nárazům a nadměrnému zatěžování. Stejně tak vhodnou pohybovou aktivitou je aerobik ve vodě, 

zahrnuje chůzi nebo poskoky v bazénu vpřed i vzad, poklus na místě, komíhání nohou, házení 

míčem nebo různé pohybové hry. Pro mnoho lidí má vodní prostředí celkově blahodárný účinek 

na psychiku. 

Jízda na kole představuje vynikající aerobní aktivitu, která vyžaduje minimální zdatnost 

i dovednostní úroveň. Pro ty, kteří se chtějí vyhnout možným obtížím (nebezpečí spojené se 

silničním provozem, dovednosti ovládat kolo) je možné využít stacionárních kol. Jsou součástí 

každého fitness centra, je vcelku snadné si jej pořídit i domů. 

Pro starší organismus je vhodná střední či nižší intenzita zatížení. Je doporučen trénink 

pro netrénované jedince na úrovni 50-60% jejich tepového maxima. Po několika týdnech je 

možné zvýšit intenzitu na 60-70% tepového maxima. Kardiofitness aktivitu je vhodné zařadit 

dva až třikrát týdně na 40 až 60 minut. Z celkového času pro pohybové aktivity by senioři měli 
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věnovat 50% aerobním aktivitám, 20% silovému tréninku a 30% koordinaci, flexibilitě 

a rovnováze (Dýrová, Lepková, 2008). 

3.3 Účinky pohybové aktivity 

Při výběru tělesných cvičení je nutné brát v úvahu, jak se bude aktivita hodit k hodnotám 

každého jedince a jeho životnímu stylu. Věci, které jsou pro nás důležité, rozhodují o naší 

spokojenosti (navazování sociálních kontaktů, pocit z prospěšného cvičení, snižování tělesné 

hmotnosti aj.). Nejvšeobecnější příčinou účasti ve cvičeních všech věkových skupin byl 

jednoduše důvod cítit se lépe, mentálně i fyzicky (Shephard, Thomas, 1995). 

3.3.1 Účinky z hlediska fyzických změn 

Lidé, kteří se věnují aerobní pohybové aktivitě, mají lepší kardiovaskulární systém 

(snížená rychlost srdeční činnosti, snížení krevního tlaku, snížení cholesterolu v krvi). 

Přiměřená pohybová aktivita má rovněž pozitivní účinek na celý pohybový aparát. 

Pravidelné cvičení pomáhá zpevňovat kosti, má důležitý pozitivní účinek na kostní kalcium. 

Jedním z nejtradičnějších doprovodných jevů stárnutí jsou ztuhlé klouby. Velký podíl na úbytku 

pružnosti má neččinost. Pokud jsou klouby procvičovány, pohyb se stane snadnějším- klouby 

budou ohebnější. 

Cvičení může zvětšit objem svalstva a zároveň při něm dojde k úbytku tuku. Přispívá 

k lepšímu pocitu a zisku větší energie. 

3.3.2 Účinky z hlediska psychických změn 

Podle Kubíčkové (1998) zařazením pravidelného cvičení do denního programu pěstujeme 

v sobě mnoho dalších kladných vlastností a návyků pro úspěšný vstup do stáří: soustavnost, 

důslednost, přizpůsobivost, trpělivost, pozornost, dobrou pamět; tvořivost, představivost, 

schopnost koordinace, sebedůvěru, úctu, pokoru a navíc vděčnost za dar života. Pokud spojíme 

tato cvičení s pravidelnou návštěvou nějakého kolektivu, umocní se ještě schopnost vnímat 

radost ze společného prožívání účinků cvičení, posilní se naše tolerance, schopnost naslouchat 
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druhému a soucítit s ním, být ohleduplným a schopným dobré komunikace. Podpoří se tím 

všechny projevy nesobeckého cítění a chování i prožitek skutečně blaženého pozdního věku. 

Lidé, kteří cvičí, nepociťují tak velký stres, nerozčilují se a lépe spí. Cvičení znamená 

pro člověka velké sebezapření, ale jeho účinky jsou opravdu evidentní. Výhody, které přináší, 

z vás udělají osobnost, která se nejen bude cítit lépe, ale zajistí vám, že budete moci dělat více. 

Schopnost zůstat nezávislým je nejvýznamnější výhodou pro život. 

Zkoumají se aplikace cvičení jako terapeutického prostředku při některých psychických 

poruchách, jako jsou deprese, úzkost a stresové stavy. V současné době je známa řada 

dlouhodobých sledování kladného vlivu pohybových činností na jedince s depresemi, pocity 

strachu a nedůvěry v sebe sama (Valliant a Asu, 1985, Mrazek, 1986; Štilec, 2004). Je 

potvrzeno, že deprese se dnes nejčastěji vyskytují u lidí nad 60 let a ti své psychické problémy 

spíše skrývají; nejvýše tři z deseti lidí, kteří trpí depresemi, vyhledávají lékařskou pomoc. 

Význam tělesných cvičení je proto i v možnosti, že si starší člověk může pomoci sám (Svoboda, 

Hošek, 1992; Štilec, 2004). 

3.3 Motivace starších jedinců k pohybu 

Motivace k pohybu souvisí s chápáním kvality života. Závisí především na hodnotové 

orientaci člověka, na jeho vnímání smyslu života a ochotě volit k jeho dosažení odpovídající 

nástroje. 

Motivace a ovlivňování starších jedinců k aktivnímu stylu života, jehož nezbytnou 

součástí jsou tělovýchovné aktivity, je úkol velmi obtížný a dlouhodobý. 

Osvojení aktivního životního stylu probíhá v postupných stádiích, nikoli najednou 

a okamžitě. Výzkumy odhalily pět takových stadií, každé z nich vyjadřuje různý stupeň 

motivační připravenosti ke změně a začíná vždy nějakým uvažováním. 

Lidé, kteří trpí pohybovou nedostatečností a chtějí v tomto stadiu zůstat, se nacházejí 

ve stadiu bez úvah o pohybové aktivnosti, dále rozlišujeme stadium s úvahami o pohybové 

aktivnosti, občasných pokuszl o pohybovou aktivnost, stadium začátku pravidelné pohybové 

aktivnosti a nakonec stadium tn,alé pohybové aktivnosti. V tomto stadiu jsou lidé, kterým se 

pohybové aktivity staly zvykem a součástí osobního hodnotového systému. Už je ani nenapadne 

žít bez pohybových aktivit. Překonávají přitom stále různé překážky, spojené s cestováním, 

rodinnými problémy, se zaměstnáním nebo s menšími chorobami, které občas rušivě zasáhnou 

do jejich režimu. Pohybově aktivní život je pro ně samozřejmostí a jsou odhodláni zůstat 

pohybově aktivní po celý život. 
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Výzkumy zabývající se motivací starších lidí k pohybovým aktivitám zjistily následující 

pořadí motivací: 

- okruh přátel, kteří mají sami vztah k pohybu, 

- doporučení lékaře, zdravotní důvody, 

- příklad rodinného prostředí 

Při zjišťování bariér, které stojí v cestě starším lidem a brání jim být 

aktivnější se jako nejvýznamnější považují: 

a) osobnostní faktory 

- fyzické - zdraví, nemoc, zdatnost 

- psychické- např. očekávání kladného prožitku, který se nedostaví 

b) faktory blízkého okolí 

- sociální- okolí jej nechápe, cvičení je mu vytýkáno 

- ekologické- špatná doprava, časová náročnost apod. 

3.4 Pohybově-relaxační programy pro seniory 

Štilec (2004) uvádí jako nejdůležitější zásady: 

1. Učit aktivnímu přístupu k životu a uvědomělé sebekontrole jednání. 

Člověk by neměl pociťovat aktivní styl života jako obtíž a zatěžování, ale naopak postupně 

získávat přesvědčení, že ho činnorodost obohacuje, že se sám stává aktivním spolutvůrcem svého 

života. Každý jedinec je jiný a proto i cesta k pohybové aktivnosti se bude u každého lišit. 

Některé faktory však vždy a za všech okolností zaručují úspěch. K těm klíčovým patří motivace 

a houževnatost (Ettinger, Wright, Blair, 2007). 

2. Posilovat sebedůvěru a soběstačnost v životních postojích. 

Pohybové programy seniorů snižují nežádoucí pasivní prostor, který je zdrojem depresivních 

myšlenek a nálad ovlivňujících jednání člověka. Nedokonalé sebeovládání a nedostatek důvěry 

k vlastnímu tělu vede k negativním životním postojům. Nabídkou pohybově-relaxačních 

programů lze tento stav pozitivně ovlivňovat. 

3. Vést k zodpovědnosti za své zdraví. 

Předpokladem ztotožnění se s aktivním stylem života je ochota cvičenců zařazovat jednoduché 

pohybově-relaxační aktivity do svého každodenního života (i mimo společná cvičení) (Štilec, 

2004). 
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3.4.1 Pravidla pro správnou účinnost programů 

Pro trvalý pozitivní přístup k pohybové činnosti je nutné seznámit každého se základní 

filozofií a teorií aplikovaných cvičení a významu jejich působení na organismus. 

Dále je důležitá vyváženost tělesného a duševního zatížení. Tělesnou aktivitu je nutné 

chápat jako prostředek k vytvoření harmonického vlivu na psychiku. Při cvičení by se mělo 

dostavit psychické uspokojení, radost, prožitkovost a posílení vůle. Je velice důležité vytvořit 

atmosféru dobré nálady a radosti. Přátelské vztahy ve skupině bývají hlavním důvodem, proč 

lidé ve skupině zůstávají. Splňují tak další důležité pravidlo, jejich účast je dlouhodobá 

a pravidelná. Často přivádějí další zájemce, kteří v nich spatřují kladný vzor v přístupu k životu 

(Štilec, 2004). Samozřejmostí je při vytváření programu zohlednit zdravotní stav seniorů. 
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111 VÝZKUMNÁ ČÁST 

1 Výzkumný plán, cíl výzkumu 

Cílem praktické části je zjistit úroveň sebehodnocení u vybraného vzorku 30ti senioru 

ve věku 60-80let, kteří se pravidelně věnují nějakému druhu organizované pohybové aktivity. 

Výsledky porovnám se sebehodnocením 30ti senioru, kteří se pohybovým aktivitám nevěnují. 

Pro zjištění úrovně sebehodnocení použiji Rosenbergovu škálu sebehodnocení (Rosenberg Self

Esteem Scale) (Rosenberg, 1965). U skupiny senioru pravidelně provozujících pohybové aktivity 

provedu navíc měření pěti obecných dimenzí osobnosti pomocí NEO pětifaktorového 

osobnostního inventáře (NEO-FFI) (Costa, McCrae, 1989) a výsledky porovnám s nonnami 

pro českou populaci. Následně provedu korelační analýzu mezi faktorem neuroticismu (N), 

faktorem extraverze (E) a sebehodnocením u této skupiny. 

Hypotézy: 

1. U vybraného souboru 30ti pravidelně cvičících senioru ze Žďáru nad Sázavou bude 

v porovnání s kontrolní skupinou necvičících senioru zjištěna vyšší pruměrná hodnota 

sebehodnocení. 

2. Faktor sebehodnocení bude u jedinců z vybraného souboru významně pozitivně korelovat 

s faktorem extraverze (E). 

3. Faktor sebehodnocení bude u jedinců z vybraného souboru velmi významně negativně 

korelovat s faktorem neuroticismu (N). 

Hypotézy byly zvoleny na základě výsledků a závěrečných tvrzení, které prokázaly 

dosavadní výzkumy týkající se této problematiky. 

2 Vybraný soubor 

Vybraný soubor tvořila skupina 30ti senioru (9 mužů, 21 žen) ve věku 60 - 80 let, kteří 

se pravidelně věnují nějakému druhu organizované strukturované pohybové aktivity. Všichni 

vybraní jedinci pocházejí ze stejné lokality, město Žd'ár nad Sázavou, jsou členy nějakého 

sportovního klubu a rozsah pravidelných pohybových aktivit se u této skupiny pohybuje 

v rozsahu od 2 do 8, výjimečně i 1 O hodin za týden. Vybraný soubor byl zvolen na základě 
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strategie kvótního výběru vzorků, kdy jsem cíleně vybírala semory této věkové kategorie, 

s příslušným počtem hodin organizované pohybové aktivity týdně. Co se týče reprezentativnosti 

výběru osob, vzhledem k nízkému počtu není reprezentativní pro celou populaci této věkové 

kategorie, která se pohybovým aktivitám věnuje. Do určité míry však reprezentuje sportující 

populaci seniorů ve Žd'áře nad Sázavou. Hlavním nedostatkem kvótního výběru je subjektivní 

volba jedinců z dané kategorie jedinců. 

Druhy pohybových aktivit, kterým se vybraní senioři věnují jsou znázorněny v tab. 2.1 

Někteří jedinci (muži) z vybraného souboru se příležitostně navíc věnují bowlingu, stolnímu 

tenisu a lyžování. V dotazníku uvedli také fotbal a hokej, později ale upřesnili, že se jedná 

o aktivity, které provozovali závodně v mládí, v současnosti jen zřídka. 

V tab. 2.2 jsou znázorněny údaje vybrané skupiny, týkající se dosaženého vzdělání, 

členství ve sportovním klubu, aktivní sportovní činnosti v mládí, dále údaj zjišťující, zda se 

jejich příbuzní rovněž věnují závodně či rekreačně nějakému druhu organizované pohybové 

aktivity. 

Kontrolní skupinu tvořila stejně početná skupina seniorů (20 žen, I O mužů, ve věku 60-

80 let), pocházející ze stejné lokality, města Žd'ár nad Sázavou. Členové tohoto souboru nejsou 

členy sportovní organizace a nevěnují se žádným organizovaným pohybovým aktivitám. Pouze 

někteří z nich se v mládí aktivně věnovali sportovním aktivitám. Chtěla bych zdůraznit, že se 

jedná o seniory, kteří nejsou v ústavní péči, jejich sociální prostředí je stejné jako u prvního 

souboru. Podrobnější popis kontrolní skupiny je znázorněn v tab. 2.3. 

Tab. 2.1 Pohybové aktivity, kterým se vybraní senioři věnují 

( Sočet členů v tabulce přesahuje počet 30, jelikož se vybraní jedinci věnují dvěma, často i třem druhům pohybové 

aktivity.) 

druh 60 -64 60 . 64 65 . 69 65 . 69 70 . 74 70 . 74 
pohybové let M let ž let M let ž let M let ž 75+ let M 75+ let ž 
aktivity n n n n n n n n 
cvičení pro 
seniory 3 7 4 4 

turistika 6 3 

plavání 2 2 3 

cyklistika 2 2 2 

volejbal 1 1 1 2 

tenis 1 
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Tab. 2.2 Charakteristika vybrané skupiny seniorů, kteří se pravidelně věnují organizovaným pohybovým 

aktivitám. 

příbuzní 
věnující se 

sport. aktivity sport. 
počet ve členství v 50 v mládí aktivitám 

věk pohlaví skupině vzdělání n n n 
60-641et muži 1 1-SOU 1 1 1 

1-V$ 
1-SŠ 

ženy 3 1-ZŠ 3 o 3 
1-VS 

65-691et muži 2 1-SŠ 2 2 2 
2-V$ 
6-SŠ 

ženy 9 1-SOU 8 7 9 
70-741et muži 3 3-VS 3 1 3 

ženy 5 5-SS 5 3 5 
2-VS 

75+ muži 3 1-SŠ 3 3 3 
1-V$ 

ženy 4 3-SŠ 4 2 4 

1 O členů ze skupiny dosáhlo vysokoškolského vzdělání, 13 členů středoškolského, 

2 jsou vyučeni a 1 ukončila ZŠ. Až na 1 členku jsou všichni členy nějaké sportovní organizace, 

všichni potvrdili, že jejich rodiny pravidelně sportují a více než polovina vybraného souboru 

aktivně sportovala již v mládí. 

Tab. 2.3 Charakteristika kontrolní skupiny seniorů, kteří se organizovaným pohybovým aktivitám nevěnují. 

příbuzní 
věnující se 

sport. aktivity sport. 
počet ve členství v 50 v mládí aktivitám 

věk pohlaví skupině vzdělání n n n 
2-VS 
1-SŠ 

60-641et muži 5 2-SOU o 2 3 
ženy 5 5-SŠ o 3 3 

65-691et muži 1 1-VŠ o o 1 
1-VS 
2-SŠ 

ženy 4 1-SOU o 1 2 
70-741et muži 2 2-SOU o 1 2 

1-VS 
3-SŠ 

ženy 6 2-SOU o 3 5 
75+ muži 2 2-SŠ o 1 1 

3-SS 
1-SOU 

ženy 5 1-ZŠ o o 3 
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5 členů ze skupiny dosáhlo vysokoškolského vzdělání, 16 členů středoškolského vzdělání, 8 

členů vystudovalo střední odborné učiliště a 1 členka dosáhla základního vzdělání. Nikdo 

ze skupiny již není členem žádné sportovní organizace, ll členů se však sportovním aktivitám 

věnovalo aktivně v mládí. Sportování u ostatních členů rodiny potvrdila více než polovina 

souboru. 

3 Metodika výzkumu 

K získání dat byly použity tyto metody: 

a) dotazníky - standardizované, byl vyplňován samostatně po individuálním podání 

instrukcí, jak postupovat 

b) řízený rozhovor - na základě osobního kontaktu se seniory byly zjišťovány potřebné 

upřesňující údaje 

c) prezentace výsledků- tabelárně, graficky 

Výzkum byl založen na osobním kontaktu s vybranými 30ti seniory. Výběr seniorů byl 

proveden řízeným výběrem, kdy jsem vědomě oslovila osoby ve věku 60-80 let, o kterých vím, 

že se pravidelně věnují organizovaným pohybovým aktivitám. K vlastnímu získání dat jsem 

použila dvou standardizovaných dotazníků. Dotazník NEO pětifaktorový osobnostní inventář 

(podle NEO Five- Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCraee) a dotazník Rosenbergova 

škála sebehodnocení (Rosenberg Self-Esteem Scale). 

Dotazník NEO-FFI poskytuje údaje o úrovni pěti obecných dimenzí osobnosti 

(Neuroticismus, Extraverze, Otevřenost vůči zkušenostem, Přívětivost, Svědomistost) . 

Rosenberova škála sebehodnocení (Rosenberg, 1965) je často užívaným nástrojem hodnocení 

obecné úrovně sebevědomí umožňující postihnout jak pozitivní, tak negativní sebehodnocení 

( sebekoncepci) respondentů. 

Při kontaktu s respondenty jsem každému vysvětlila jak dotazníky vyplnit a nechala jim 

dostatečný prostor pro vyplnění. Senioři byli poučeni, že neexistuje špatná, či správná odpověď, 

jde o to vybrat nejvhodnější odpověď, která odpovídá jejich pocitu. 
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3.1 Rosenbergova škála sebehodnocení (RSES, Rosenberg, 

1965) 

Výzkum individuálních rozdílů v sebehodnocení má v psychologii dlouholetou tradici. 

Individuální rozdíly v sebehodnocení ovlivňují chování v nejrůznějších oblastech, jako je 

soutěžení, konformita, kauzální atribuce, výkon a další (Campbell, 1990), a tradičně jsou 

spojovány s pocitem spokojenosti a duševního zdraví jedince. 

Pro zjišťování úrovně sebehodnocení byla vytvořena řada metod. 

Jednou z nejpoužívanějších, zejména v USA, je Rosenbergova škála sebehodnocení (1965), která 

měří celkovou úroveň globálního vztahu k sobě. Původně byla vyvinuta pro adolescenty, 

ale našla své uplatnění i u jiných vzorků populace. 

Podle některých autorů je možné u této škály identifikovat dílčí složky (Savin- Ritch

Demo, 1983). Například podle Stolína (1987) je škála tvořena dvěma faktory: sebeúctou 

a sebesnižováním. Přesto Je v současnosti považována za jednodimenzionální 

a jako jednodimenzionální je i používána. 

Rosenbergova škála sebehodnocení obsahuje 1 O položek - deklarativních vět, ke kterým 

se osoba vyjadřuje s ohledem na její souhlas či nesouhlas na Likertově škále. Vzhledem 

k rozšířenosti této škály se používají různé stupnice s různým počtem kategorií, u nás se používá 

4- bodová stupnice od 1 (zcela neplatí), přes 2 (spíše neplatí) a 3 (spíše platí) po 4 (zcela platí). 

5 položek je formulovaných pozitivně (např. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastnosti) a 5 

negativně (např. Chtěl bych si sám sebe vic vážit), přičemž ty se při vyhodnocování rekódují, 

takže vysoké skóre naznačuje vysoké sebehodnocení a nízké skóre nízké sebehodnocení. 

Rosenberg (podle Halama, Bieščad, 2006; Gray-Little, Williams, Hancock, 1997) uvádí, 

že osoba s vysokým sebehodnocením má vysokou úctu k sobě a považuje se za hodnotného 

člověka, oceňuje svoje přednosti, ale také rozeznává svoje chyby. Osoba s nízkým 

sebehodnocením má nedostatek úcty vůči sobě, považuje se za nehodnotného, zlého nebo jinak 

nedostačujícího. 
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3.2 Charakteristika dotazníku NEO Five-factor lnventory 

NEO-FFI (Costa, McCrae, 1989) 

U nás byl tento dotazník převeden a standardizován M. Hřebíčkovou a T. Urbánkem 

(2001) pod názvem NEO pětifaktorový osobnostní inventář. 

Inventář měří pět dimenzí, z nichž každá zahrnuje 12 výpovědí k sebeposouzení, 

které proband hodnotí z hlediska výstižnosti na pětibodové škále (O - vůbec nevystihuje, 

1 - spíše nevystihuje, 2 - neutrální, 3- spíše vystihuje, 4 - úplně vystihuje). NEO-FFI 

pětifaktorový osobnostní inventář obsahuje faktory osobnosti, které je možné ilustrovat stručnou 

charakteristikou. 

1) Faktor neuroticismu zjišťuje úroveň přizpůsobení či emocionální nestabilitu. Diferencuje 

mezi osobami náchylnými k psychickému vyčerpání a nereálným ideálům, od osob emocionálně 

vyrovnaných a odolných vůči psychické exhausci. Vysoký skór v této dimenzi může souviset 

s takovými osobnostními charakteristikami jako jsou napětí, neklid, nejistota, nervozita, labilita, 

sklon k hypochondrii, nízký skór může svědčit pro klid, relaxovanost, vyrovnanost, stabilitu, 

sebejistotu, spokojenost a uvolněnost. 

2) Faktor extraverze odráží kvalitu a kvantitu interpersonálních interakcí, potřebu stimulace 

a úroveň aktivace. Vysoký skór se může pojit se sociabilitou, aktivitou, hovorností, 

optimismem, zábavností a orientací na druhé, nízký skór se může vztahovat k uzavřen 

osti, vážnosti, mlčenlivosti, tichosti, úkolové orientaci. 

3) Faktor otevřenosti vůči zkušenosti měří tendenci vyhledávat nové zážitky, sklon objevovat 

a tolerovat neznámé. Vysoký skór má vztah ke zvědavosti, všestrannosti zájmů, originalitě, 

tvořivosti a pokrokovosti, nízký skór vyjadřuje konvenčnost, přízemnost, úzkost zájmů 

a neuměleckost. 

4) Faktor přívětivosti zjišťuje kvalitu interpersonální orientace na kontinuu od soucítění 

s druhými po nepřátelskost, projevující se v myšlenkách, pocitech a činech. Vysoký skór může 

souviset s konservatismem, dobrosrdečností, laskavostí, pomocí druhým, upřímností, 

důvěřivostí, nízký skór může vyjadřovat cynismus, surovost, podezíravost, odmítání spolupráce, 

pomstychtivost, bezcitnost. 

5) Faktor svědomitosti diagnostikuje úroveň motivace, vytrvalosti a orgamzace cílově 

zaměřeného chování a diferencuje mezi spolehlivými a na svou osobu náročnými jedinci 

a osobami lhostejnými a nedbalými. Vysoký skór umožňuje usuzovat na spolehlivost, 

pracovitost, disciplinovanost, přesnost, sklon k puntičkářství, náročnost na vlastní osobu, nízký 
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skór svědčí o nespolehlivosti, lenosti, bezcílnosti, nedbalosti, lhostejnosti, malé vůli 

a požitkářství. 

Metoda NEO-FFI byla ověřena na 1000 respondentech. Byly také vytvořeny normy 

pro muže a ženy dvou věkových skupin: skupina první v rozmezí 15-21 let, skupina druhá 

v rozmezí 22-75 let. Na základě interpretací skórů můžeme získat infonnace o kognitivních 

procesech, potřebách a motivaci nebo také přehled o interpersonálních charakteristikách jedince. 

Inventář je stabilní v čase a lze ho využít v několika vědeckých a praktických oblastech. 

Validita NEO pětifaktorového osobnostního inventáře 

Podle Hřebíčkové (2001) faktorová analýza položek NEO pětifaktorového osobnostního 

inventáře sice potvrdila existenci předpokládané pětifaktorové struktury, ale tento výsledek ještě 

nepotvrzuje, že jednotlivé škály měří pět obecných rysů osobnosti. Pětifaktorový model (popisu) 

osobnosti byl původně odovozen na základě lexikální analýzy osobnostně relevantních 

přídavných jmen, proto bylo provedeno srovnání faktorů odvozených z NEO pětifaktorového 

osobnostního inventáře s faktory odvozenými ze dvou lexikálních analýz. Míra shody mezi 

odpovídajícími faktory (NEO pětifaktorového osobnostního inventáře a lexikálními) poskytuje 

údaje o konvergentní a diskriminační validitě. Jedním z přístupů, pomocí kterého je možné 

otázky konvergentní a diskriminační validity řešit, je analýza tzv. MTMM-matice /mnohorysové 

mnohometodové matice - Campbell, Fiske, 1959). Tato matice obsahuje korelační korficienty 

různých metod. Princip konvergence podle uvedených autorů znamená, že lze očekávat vysoké 

korelace mezi stejnými rysy měřenými různými metodami (v tomto případě např. vysoké 

korelace škály Extraverze (Energie v případě BFQ) z NEO pětifaktorového osobnostního 

inventáře, FFPI, BFQ a IPJ). 

4 Způsob zpracování dat 

Pro vyhodnocení Rosenbergovy škály sebehodnocení (která zde byla použita jako 

jednodimenziální) jsem jednoduše sečetla hodnoty 1 Oti položek u každého člena z vybraného 

souboru. Při transformaci dat jsem provedla obrácení 5ti položek (č. 2, 5, 7, 9, 10). Hodnoty 

těchto položek byly překódovány, u 4 bodové škály RSES se tedy 1 bude rovnat 4, 2 se bude 

rovnat 3 a naopak. Výsledný součet 1 Oti položek RSES byl zaznamenán tabelárně. Následně 

jsem spočítala aritmetický průměr u obou skupin seniorů a směrodatnou odchylku, která 

vyjadřuje rozptyl hodnot kolem střední hodnoty, tj . vypovídá o tom, jak se hodnoty od této 
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střední hodnoty (průměru) liší. Pomocí t-testu pro nezávislé výběry jsem zjistila statistickou 

významnost rozdílu průměrů obou skupin. 

Vytvořila jsem graf, kde jsem se snažila vyjádřit rozptýlenost naměřených hodnot 

sebehodnocení jednotlivců kolem střední hodnoty. Do grafu byly zaneseny hodnoty obou skupin 

seniorů. 

U skupiny seniorů, věnujících se pohybovým aktivitám byla dále provedena diagnostika 

pěti obecných dimenzí osobnosti. Při zpracování NEO pětifaktorového osobnostního inventáře 

jsem sečetla u každého jedince hodnoty položek, které náleží vždy jednomu z faktorů N 

(neuroticismus), E (extravreze), O (otevřenost zkušenostem), P (přívětivost) a S (svědomitost). 

Výslednou hodnotu jednotlivých faktorů u každého jedince jsem zaznamenala tabelárně. 

Následně jsem spočítala aritmetický průměr celého souboru u jednotlivých faktorů. Získala jsem 

tak průměr u každého z faktorů N, E, O, P, S a výsledky zaznamenala do tabulky společně 

s průměrem škál vytvořeným Hřebíčkovou. Pro zjištění míry variability byla použita směrodatná 

odchylka. Pomocí grafu jsem znázornila rozdílnost středních hodnot vybrané skupiny a středních 

hodnot české populace. Pro přesnější údaj jsem však testovala rozdílnost středních hodnot 

pomocí testů nulových hypotéz o parametrech rozdělení N (!l, s2
), kdy testování bylo provedeno 

s 99% hladinou spolehlivosti. 

Ve druhé části byla provedena korelační analýza (zjišťování těsnosti vztahů mezt 

proměnnými), kdy bylo cílem ověřit hypotézu 2 a 3 - zjistit míru korelace mezi faktorem 

neuroticismu N, faktorem extraverze E (zjištěnými pomocí NEO-FFI) a úrovní sebehodnocení 

(z dotazníku RSES). Byla vytvořena tabulka, znázorňující hodnoty faktoru N, E a úrovei1 

sebehodnocení u každého člena skupiny. Pro výpočet korelace byl použit Spearmanův korelační 

koeficient r, který zachycuje monotónní vztahy (ne pouze lineární, ale obecně rostoucí nebo 

klesající); je rezistetntní vůči odlehlým hodnotám. Korelační koeficient r nabývá hodnot 

z intervalu (-1;1). Jestliže r = O, nazýváme X a Y nekorelované proměnné. Dvě náhodné 

proměnné jsou tím více korelovány, čím blíže je hodnota r k číslům 1 nebo -1. Jestliže r < O, 

resp. r > O, tak se Y v průměru zmenšuje, resp. zvětšuje při zvětšování proměnné X. Říkáme, 

že asociace je záporná, resp. kladná. O výpočtu Spearmanova korelačního koeficientu podrobněji 

pojednává Rendl (2006). 
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5 Výsledky 

Při porovnání průměrné hodnoty sebehodnocení u vybraného vzorku a kontrolní skupiny, 

byla zjištěna vyšší úroveň sebehodnocení u seniorů, kteří se pravidelně věnují organizovaným 

pohybovým aktivitám. Skupina pohybově aktivních seniorů dosáhla průměrného sebehodnocení 

Jl = 30,23 ± 4,523. U kontrolní skupiny byl průměr JlO =26,9 ± 3,942. Hodnota směrodatné 

chyby rozdílu průměrů je sd = 1, 09. 

Tab. 5.1 Porovnání průměru u obou skupin seniorů 

Skupina N Průměr Směrodatná odchylka 

sportující senioři 30 30,23 4,523 

kontrolní skupina 30 26,90 3,942 

Obr. 5.2 Graf sebehodnocení u obou skupin seniorů 

SEBEHODNOCENí 
40 

• • • 35 • • • • • • • • • • • • • • • 30 • • • • • • • • • • • • • • 25 • • • • • • • • • • • 20 • • 

60 65 70 75 80 

• SOUBOR 1• Senioři, kteří se prQvidelně věnují orgQnizovo.nýM pohybovýM o.ktivitó.M 
• SOUBOR 2• Senioři, kteří se pohybovýM o.ktivitó.M nevěnují 

---- PrůMěrné sebehodnocení SOUBORU 1 
---- PrŮMěrné sebehodnocení SOUBORU 2 
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Pomocí t-testu pro nezávislé průměry bylo zjištěno, že rozdíl průměrů obou skupin je 

statisticky významný na hladině 1%. Získaná hodnota testovací statistiky t = 3,312. Kritická 

hodnota je 2,576. (tj. 99% všech standardizovaných rozdílů průměrů je do hodnoty 2,576). 

Získaná hodnota t je větší než kritická hodnota. Pravděpodobnost, že bychom vzorky o tak 

rozdílných průměrech získali z jedné populace je menší než 1%. Je velmi málo pravděpodobné, 

že by byl takový rozdíl v průměrech, pokud by se jedinci ze souboru 1 nevěnovali pravidelně 

pohybovým aktivitám. 

Výsledné střední hodnoty jednotlivých faktorů osobnosti zjištěné u výzkumného souboru 

seniorů jsou znázorněny v obr. 5.4 společně se středními hodnotami české populace 

(Hřebíčková, 2007). 
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Tab. 5.3 Průměrné hodnoty celého souboru s průměry škál pro českou populaci 

1..1 pro ČR J.!' s, 

N 20,53 22,26 6,757 

E 31,48 28,47 7,46 

o 27,67 24,27 4,638 
p 33,39 33,83 5,12 

s 32,54 32,5 6,09 

Obr. 5.4 Průměrné hodnoty škál jednotlivých faktorů 

E o p s 

• Průměmé hodnoty pro 
českou populaci 

• Průměmé hodnoty 
výzkumného spouboru 
seniorů 

Střední hodnota faktoru neuroticismu je N = 22,26 ± 6, 76, faktoru extraverze E = 28,47 ± 7,46, faktoru 

otevřenosti vůči zkušenostem O = 24,27 ± 4,64, faktoru přívětivosti P = 33,83 ± 5,12 a faktoru svědomitosti S= 

32,50 ± 6,09. Průměrný věk skupiny je 69,9 ± 5,61. 
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Při testování rozdílnosti středních hodnot pomocí testů nulových hypotéz o parametrech 

rozdělení N (jl, s2
), kdy testování bylo provedeno s 99% hladinou spolehlivosti, jsem však došla 

k následujícím údajům: 

Faktor N: Po zamítnutí nulové hypotézy jsem přijala fakt, že faktor neuroticismu překročí 

normovou střední hodnotu s maximálním rizikem omylu 1%. [testovací kritérium R = 1 ,402; 

kritický obor W: (- oo; 2, 462)] 

Faktor E: Po zamítnutí nulové hypotézy jsem přijala fakt, že faktor extroverze nepřekročí 

normovou střední hodnotu s maximálním rizikem omylu 1 %. 

[testovací kritérium R = -2, 201; W: (-2, 462; oo)] 

Faktor 0: Předpokládala jsem, že faktor O u vybraného souboru nepřekročí normovou střední 

hodnotu. Nulovou hypotézu jsem však nezamítla. A po testování opačné hypotézy H, jsem 

přijala fakt, že faktor O nepodkročí normovou střední hodnou populace s max. rizikem omylu 

1%. 

[R = -4,015; W: (-2,462; oo) => Ho: ll :2: j.lO nezamítáme; W: (-oo; 2,462) => Ho: ll ::; j.lO 

zamítáme]. Tento výpočet tedy ukazuje, že znázornění faktoru O v obr. 5.4 není správné. Střední 

hodnota tohoto faktoru nebude nižší než střední hodnota celé populace. 

Faktor P: Po zamítnutí nulové hypotézy jsem přijala fakt, že faktor P nepodkročí nonnovou 

střední hodnotu s max. rizikem omylu 1%. [R = 0,467; W: (-oo; 2,462)]. 

Faktor S: Po zamítnutí nulové hypotézy jsem přijala fakt, že faktor S nepřekročí nonnovou 

střední hodnotu s max. rizikem omylu 1%. [R = -0,035; W: (-2,462; oo)]. 
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Korelační analýzou byla zjištěna míra stupně asociace faktoru extraverze 

a sebehodnocení rs = 0,44. Korelační koeficient faktoru neuroticismu a sebehodnocení je 

rs =- 0,69. Tab. 5.5 ukazuje zjištěné hodnoty faktorů E, N a sebehodnocení jednotlivců. 

Tab. 5.5 Výsledné hodnoty faktoru extroverze, neuroticismu a sebehodnocení jednotlivců 

E N sebehod. 

1 29 20 33 

2 33 26 30 

3 43 15 35 

4 42 13 35 

5 23 24 30 

6 26 42 29 

7 35 28 28 

8 18 29 23 

9 22 26 27 

10 38 12 36 

11 30 16 34 

12 17 31 21 

13 18 23 32 

14 27 30 26 

15 24 17 37 

16 29 21 30 

17 29 16 31 

18 25 30 25 

19 39 22 25 

20 24 28 34 

21 29 21 33 

22 19 21 32 

23 18 30 23 

24 24 19 22 

25 34 18 32 

26 38 21 33 

27 29 23 30 

28 38 16 34 

29 31 15 37 

30 23 15 30 

průměr 28,47 22,26 30,23 

srn. odch. 7,46 6,76 4,52 
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6 Diskuse 

V první části výzkumu byla provedena srovnávací studie, kdy jsem porovnala úroveň 

sebehodnocení seniorů, kteří se věnují pravidelně pohybovým aktivitám se seniory, kteří se 

pravidelným pohybovým aktivitám nevěnují. Důvodem bylo zjistit, zda senioři, kteří se věnují 

pravidelným pohybovým aktivitám hodnotí sami sebe lépe (nadprůměrně), resp. zda má 

pravidelné zařazení pohybových aktivit vliv na jejich sebehodnocení. V této studii výzkumný 

soubor tvořilo 30 seniorů ze Žd'áru nad Sázavou, kteří se pravidelně věnují organizovaným 

pohybovým aktivitám, kontrolní skupinou bylo 30 seniorů ze Žďáru nad Sázavou, kteří se těmto 

aktivitám nevěnují. Bylo zjištěno, že vybraná skupina seniorů, kteří se pravidelně věnují 

pohybovým aktivitám, dosahuje nadprůměrných hodnot sebehodnocení (při uvažování 

teoretického minima RSES - 1 O a teoretického maxima - 40), zároveň bylo dosaženo v průměru 

vyšších hodnot sebehodnocení než jak bylo zjištěno u kontrolní skupiny. Jak píše Vágnerová 

(2007), pro srovnání slouží těmto lidem jako referenční skupina jejich vrstevníci, mladší lidé 

jen velmi vzácně. Senioři z vybraného souboru si ve srovnání se svými vrstevníky uchovávají 

více fyzických i psychických kompetencí, jsou soběstační a nezávislí, jejich způsob života je 

i v seniorském věku aktivní. Kladou důraz na své pozitivní vlastnosti a relativně dobré 

kompetence, které zatím nejsou nijak narušeny, což je podle Vágnerové (2007) jednou z obran 

přijatelného sebepojetí. Velkou roli má i sociální vliv, v rámci organizovaných pohybových 

aktivit jsou tito senioři členy sociální skupiny. Pro staršího člověka je důležité kam a ke komu 

patří. 

Dotazník RSES byl vyplňován anonymně, jedinci ze souboru seniorů věnujících se 

pravidelně pohybovým aktivitám však podle mého názoru vytušili, že jsou oslovováni jako 

"výjimečná skupina", je tedy možné, že někteří z nich, zvláště pak muži, s tímto faktem 

přistupovali i ke svým odpovědím. 

Bylo provedeno mnoho studií, které se zabývaly sebehodnocením, neexistuje příliš 

mnoho výzkumů, které tuto oblast zkoumali u seniorské populace. V teoretické části jsem 

zmínila experimentální studii, která vychází z teorie, že pohybové aktivity neznamenají 

pro seniora pouze fyzický podnět, ale znamenají i výrazné psychické ovlivnění (Štilec, Bunc, 

2004). Studie prokázala, že pravidelnou pohybově - prožitkovou intervencí lze zlepšit 

psychickou odolnost, která má značný vliv na zvýšení sebedůvěry, kladné sebehodnocení a well

being seniorů. Některé zahraniční výzkumy, týkající se vlivu pravidelně zařazených pohybových 

aktivit na sebehodnocení také potvrdily pozitivní účinky pohybových aktivit. McAuley a kol. 

(2005), který provedl longitudinální čtyřletý výzkum u skupiny seniorů v průběhu let potvrdil 

pokles jejich sebehodnocení v důsledku redukce fyzických aktivit a pokles soběstačnosti seniorů. 
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K souvislosti mezi uchováním vlastních kompetencí a sebepojetím (sebehodnocení je jednou 

ze složek sebepojetí) seniorů se přiklání i Vágnerová (2007). Podle ní proklamování relativních 

kvalit v oblasti zevnějšku, tělesných i duševních kompetencí, sociální pozice apod. signalizuje, 

že tyto vlastnosti jsou subjektivně důležitou součástí sebepojetí. Dokonce i tehdy, jsou-li 

z objektivního hlediska zanedbatelné. (Např. kolik dokáže udělat kliků nebo zda má stále dost 

vlasů.) 

V této práci jsem předpokládala, že průměr sebehodnocení seniorů, kteří se pravidelně 

věnují pohybovým aktivitám bude vyšší než u seniorů, kteří se jim nevěnují. Tato hypotéza se 

potvrdila. Z důvodu malého počtu jedinců ve zkoumaném vzorku, nelze výsledky vztahovat 

k celé seniorské pravidelně sportující populaci. Závěry bude možné zobecnit po provedení 

rozsáhlejší studie. Výsledky jsou platné pro populaci seniorů ve Žďáru nad Sázavou. 

Ve druhé části výzkumu jsem provedla korelační analýzu u souboru seniorů, kteří se 

pravidelně věnují pohybovým aktivitám. Výsledky ukázaly souvislost mezi úrovní 

sebehodnocení a osobnostními rysy (extraverze, neuroticismus). Předpokládala jsem a) vysokou 

negativní korelaci mezi faktorem neuroticismu a úrovní sebehodnocení a b) středně vysokou 

(r = 0,3-0,4) pozitivní korelaci mezi faktorem extraverze a úrovní sebehodnocení. Obě hypotézy 

byly potvrzeny. Zjištění v této práci bylo v souladu s několika výzkumy, prováděnými u nás 

i v zahraničí. Mnoho výzkumů, které zjišťují úroveil sebehodnocení, se jím zabývají právě 

v souvislosti s charakteristickými rysy osobnosti. V České republice se této problematice věnuje 

např. Blatný, Osecká (1994, 1997), kteří explorativní faktorovou analýzou zjistili, že se v RSES 

objevují tři faktory, z nichž jeden, nazvaný aserce pozitivního, je spojen s extraverzí, druhý, 

nazvaný popírání negativního, je spojen s neuroticismem a třetí je na temperamentových 

vlastnostech nezávislý. Jiné zahraniční studie však chápou RSES jako jednodimenziální škálu. 

Stejně jako je tomu v této práci. Pullmann a Allik (1999) zjišťovali vztah mezi ERSES (Estonská 

verze Rosenbergovy škály sebehodnocení) a osobnostními faktory, měřenými pomocí dotazníku 

NEO Personality Inventory (NEO-PI). Výsledky jejich studie ukázaly vysokou negativní 

korelaci globálního sebehodnocení s faktorem neuroticismu a středně vysokou pozitivní korelaci 

s faktorem extraverze. Ke stejným výsledkům dospěli svým výzkumem ve Francii Rolland a kol. 

(2007). Výše uvedené výzkumy se však týkají jiných věkových kategorií. Chtěla bych poukázat 

na nedostatečnou možnost porovnání svých zjištění s podobnými výzkumy u populace seniorů. 

V literatuře jsou poznatky o této věkové skupině uváděny zřídka. Domnívám se, že výzkum, 

zaměřený na psychologické a sociální aspekty seniorského věku je důležitý, přínosný pro získání 

hlubších zalostí a pro pochopení problémů spojených s tímto obdobím života. 

Hypotézy týkající se korelace neuroticismu, extraverze a sebehodnocení byly potvrzeny. 

Při testování rozdílnosti středních hodnot fakorů osobnosti výzkumného souboru a české 
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populace se ukázalo, že faktor neuroticismu u této skupiny seniorů překročil střední normovou 

hodnotu pro českou populaci (Hřebíčková, 2001) a faktor extraverze střední nonnovou hodnotu 

nepřekročil. Skupina seniorů, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám však dosáhla 

nadprůměrných hodnot sebehodnocení. Na základě těchto zjištění, by bylo možné domnívat se, 

že pravidelné zařazení pohybových aktivit má pro sebehodnocení seniorů větší význam než-li 

jejich osobnostní charakteristika. Pro možnost takového tvrzení by byly nutné další a rozsáhlejší 

výzkumy. 
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IV ZÁVĚR 

Mým záměrem v této práci bylo porovnat úroveň sebehodnocení seniorů, kteří se 

pravidelně věnují organizovaným pohybovým aktivitám, s úrovní sebehodnocení seniorů, kteří 

se těmto aktivitám nevěnují. Výzkumný soubor i kontrolní skupinu tvořili senioři ze Žd'áru 

nad Sázavou. Výsledky této práce potvrdily vyšší průměrnou úroveň sebehodnocení seniorů, 

kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám. 

Výsledky druhé části výzkumu ukázaly korelaci mezi úrovní sebehodnocení 

a osobnostními charakteristikami, neuroticismem a extraverzí. Vysoká negativní korelace byla 

mezi neuroticismem a sebehodnocením, a středně vysoká pozitivní korelace mezi extraverzí 

a sebehodnocením. 

Uvažujeme-li o této skupině seniorů jako o reprezentativním vzorku populace seniorů 

města Žd'ár nad Sázavou, lze říci, že sebehodnocení seniorů v této populaci je vyšší, pokud se 

pravidelně věnují pohybovým aktivitám. 

Při testování rozdílnosti středních hodnot faktorů osobnosti u vybrané skupiny seniorů 

a české populace se ukázalo, že hodnoty faktoru N (neuroticismus) u vybrané skupiny překročily 

střední normovou hodnotu pro českou populaci, faktory E (extraverze), S (svědomitost) střední 

normovou hodnotu nepřekročily a hodnoty faktoru O (otevřenost vůči zkušenostem) 

a P (přívětivost) nebyly nižší než průměrné hodnoty u české populace. U této skupiny se tedy 

neukázala snížená hodnota neuroticismu, ani zvýšená hodnota extraveze. Zároveň však bylo 

dosaženo nadprůměrných hodnot sebehodnocení. Na základě těchto zjištění, by bylo možné 

domnívat se, že pravidelné zařazení pohybových aktivit má pro sebehodnocení seniorů větší 

význam, než-li jejich osobnostní charakteristika. Tento názor je pouze hypotetický a pro jeho 

potvrzení by bylo třeba jej důkladněji zkoumat, možné by byly výzkumy i u ostatních věkových 

kategorií. 
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Muž Žena Věk: Číslo: 

(zakroužkujte) 

Pozorně si přečtěte I O následujících v)rroků. U každého zvažte, do jaké míry vystihuje 
právě Vás, tj. do jaké míry uvedené tvrzení pro Vás platí či neplatí. 

Svoji volbu vyznačte kroužkem na škále: zcela neplatí (1), spíše neplatí (2), spíše platí (3), 
zcela platí ( 4 ). 

neplatí platí 

1. Mám pocit, že si uchovávám svoji osobní důstojnost 1 ") 3 4 ""' 
nejméně v takové míře, jako většina ostatních lidí. 

2. Jsem vždy náchylný považovat se za neúspěšného člověka. 1 2 3 4 

3. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností. 1 2 3 4 

4. Jsem schopný dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní. 1 2 3 4 

5. Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý. 1 2 3 4 

6. Mám k sobě dobrý vztah. 1 2 3 4 

7. Chtěl bych si sám sebe víc vážit. 1 2 3 4 

8. Jsem se sebou vcelku spokojený. 1 2 3 4 

9. Občas jasně pociťuji svoji neužitečnost. 2 3 4 

1 O. Někdy si myslím, že jsem naprosto neschopný. 1 2 3 4 



NEO pětifaktorový osobnostní inventář 
• Hřebfčková, T. Urbánek (podle NEO Five-Factor lnventory P. T. Costy a R. R. McCraee) 

10 : ....... . ............................. . ......... .. : .......... ~ .. . :-............. · ................ .. .......... . .... . ...... . ... . .. . .. .. .. . ...... . 

............. ... . ....... ......... ... . .. ...... . ........... ... .. 

JVÍ: O muž ~žena 

m: ······-······················· 

tá ř obsahuje 60 výpovědí, kterými byste mohli popsat sami sebe . Přečtěte si pozorně každou výpověď 
u ďte, do jaké míry Vás vystihuje. Svoji odpověď označte křížkem X na připojené škále čfsel : 

@ CD ® ® 0 
ec nevystihuje spíše nevystihuje neutrální spíše vystihuje úplně vystihuje 

výpověď Vás výpovéd Vás am výstižná ani nevýstižná výpovéd Vás výpověď Vás 
JE'C nevystihuje spíše nevystihuje výpověď spíše vystihuje úplně vyrtíhuje 

Jtfivé výpovědi nelze posuzovat ani jako správné ani jako nesprávné, a proto není možné dosáhnout 
ích nebo špatných výsledků. 

jte prosím pozorně a po vyplnění zkontrolujte, zda jste posoudili každou výpověď. 

;J se rozhodnete změnit svou odpověď, označte nově zvolené číslo opět křížkem 
11c je i výrazně podtrhněte. 

tím, než začnete odpovídat, vyplňte prosím údaje v záhlaví této strany. 
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® CD 0 0 0 
vůbec nevystihuje spíše nevystihuje neutrální spíše vystihuje úp l ně vystihuje 

výpověd Vás výpověd Vás ani výstižná ani nevýstilná výpovéd Vás výpověď Vás 
vůbec nevystihuje spíše nevystihuje výpovéd spíše vystihuje úplně vystihuje 

Nakolik mě vystihuje 
tato výpověď? 

QJ 

'3' 
QJ .c '3' -;:; 

~~ 
>QJ.C c-
a.~ ·=> QJ ·:::>~ >C 

1 . Obvykle si nedělám starosti. .. ................ .... .................. .... .... .. ........ .. .. ® G) ® ® 0 

2. Mám rád(a) kolem sebe mnoho lidí ......... .. ...................................... :. ® G) 0 ® 0 

3. Nerad(a) ztrácím čas denním sněním .......................... ....... ............... . @ IÍ'l 
~ 0 ® 0 

4. Snažím se být zdvořilý(á) ke každému, s kým se setkám ................... .. '()\ 
~- CD 0 ® 0 

S. Svévěci udržuji v pořádku a čistotě ... ............................................... . @ G) ~) ® 0 

6 Č t 't' h ., ~ t t ' . as o se Cl 1m ors1 nez os a n1. ....................................................... . @ ® 0 ® 0 

7. Snadno se rozesměji ...... .. .............................................. .. ......... ....... .. @ CD 0 ® 0 

8. Neměním vyzkoušené způsoby, jak něčeho dosáhnout. .... ......... ....... .. ® G) 0 ® 0 

9. často se dostanu do sporu se svou rodinou 
nebo spolupracovníky ........................... _ ............ ............. ................... . ® G) 0 ® 0 

1 O. Svůj čas si dovedu dobře zorganizovat tak, 
abych vyřídil(a) všechny nutné záležitosti .............................. ......... ... . ® CD 0 ® @ 

11. Pokud jsem vystaven(a) velkému stresu, mám občas pocit, 
že se zhroutím. . ................................................................................ . ® CD 0 ® 0 

12. Nepovažuji sám (sama) sebe za příliš veselého (veselou) ......... ........... . @ CD ® ® @ 

13. Jsem fascinován(a) motivy, které nalézám v umění a v přírodě .............. . @ G) 0 ® @ 

14. Někteří lidé si o mně myslí, že jsem sobecký(a) a egoistický(a) ......... .. ® G) 0 ® @ 

1 S. Nejsem příliš systematickým člověkem ............ .... .......... ................ .. .. . ® CD 0 ® 0 

16. Málokdy se cítrm osamělý(á) nebo smutný(á) ................................... .. @ (t) 0 ® @ 

17. Velmi rád(a) se bavím s jinými lidmi .... .. ................ ..... ...................... .. @ CD 0 ® @ 

Je zt 
prott 

RadĚ 

Poka 
s ma 

Čast( 

Jsem 

Poezi 

Vůči; 

Mám 
a pra( 

Někd) 

Raději 

Mám-

Když t 

Prom a 

Má lok 

Často 

Má lok( 
vyvol ar 

Větším 

>.. I 

_asto ~ 

I 
sem ra 

}ři řeše l 
I 

~ěkterí I 
1 vypač, 



Je zbytečné, aby člověk naslouchal rozdnným názorům, 

Nakolik mě vystihuje 
tato výpověď? 

protože si z nich stejně nedovede žádný vybrat. . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . @ CD ~ G) @) 

u je 
5 

Raději bych s ostatními spolupracoval(a), než soupeřil(a). ®CD®®® 
ie 

Pokouším se o splnění všech svěřených úkolů 
s maximální svědomitostí. . .. .. .. .. . .. .. . .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. @ CD 0 ® @ 

u je 
Lasto se cítím napjatý(á) a nervózní. ....... .............................. .. ........... ® CD @ G) @) 

41 
'3' 

><II..C c
a.~ 
•:::J s:-

0 

0 

Jsem rád(a) tam, kde se něco děje. .................... ..................... ......... .. @ CD ® G) 0 

Poezie na mě má malý nebo žádný účinek. .. ................................... .. . 

Vůči záměrům druhých jsem nedůvěřivý(á) a rezervovaný(á). 

Mám přesně vymezené cíle 
a pracuji systematicky na jejich dosažení. 

®CD®®® 

®CD®®® 

®CD®®® 

@ Někdy se cítím zcela bezcenný(á). ............ .......................................... @ CD @ G) @) 

8) 
Raději bývám sám (sama) než ve společnosti. ...................... .. .... ........ @ CD @ G) @) 

® Mám-li možnost, rád(a) si dávám nová nebo cizokrajná jídla. ............ @ CD 0 0 @) 

@) Když to člověk dovolí, tak ho ostatní lidé zneužijí pro své cfle. ............ @ CD ® 0 @) 

Promarním mnoho času, než se pustím do práce. .......... ... .... .. .... ....... @ CD @ 0 @) 

Málokdy pocítím strach nebo úzkost. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . ® CD 0 0 @) 

Často mám pocit, že překypuji energií. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. ... . .. .. .. . . .. . .. . @ CD 0 0 @ 

Málokdy si u sebe povšimnu nálad nebo pocitů 
vyvolaných okolními vlivy. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .. . @ CD 0 ® 0 

Většina lidí, které znám, mě má ráda. .. .. ....... ................. ............... .. . @ CD 0 ® @) 

p .. tv dě d ~ ' ' h '1. raCUJI r na osazeni svyc Cl u. .. ........................ .. .................... .. ®CD0®0 

0 ~asto mě rozčílí, jak se mnou lidé jedna jL ...... .................................. .. ® CD 0 0 @ 

0 1sem radostný, dobře na laděný člověk. .... ......... .... ............... .............. @ CD 0 0 ® 

)ři řešení závažných životních situací se řídfm názory autorit. ®CD0®@ 

~ěkteří lidé mne považují za chladného (chladnou) 
1 vypočítavého (vypočítavou). ..... .. .... .. .. ... ...... .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... ...... . .. . @ CD @ 0 @ 

• 
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vůbec nevystihuje spiSe nevystihuje neutrální spíše vystihuje úplně vystihuje 
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Nakolik mě vystihuje 

tato výpověď? 

40. Pokud něco slíbím, vždy to dodržím. .......... ... ..... .. .... .......................... @ CD @ ® ® 

41. Pokud se něco nedaří, až příliš často se tím nechávám 
odradit a mám pocit, že to vzdám. . ..... .... ..... ....... ........ .. ......... ...... ... .. @ ® @ @ @ 

42. Nejsem přrliš optimistický(á). .............................................................. ® CD 0 ® @ 

43. Pří čtení poezie či pohledu na umělecké dílo mi někdy 
naskakuje husf kůže a pociťuji mrazení. .............. ............................... . @ G) 0 ® @ 

44. Ve svých postojích jsem tvrdošíjný(á) a neústupný(á). ..................... ... ® CD @ ® @ 

45. Někdy na mne není takové spolehnutí, jaké by mělo být. .................. @ CD @ @ @ 

46. Málokdy jsem smutný(á) a depresivní. .. ...... ... ........ .. ...... ........ .. ........... @ CD @ 0 ® 

4 7. Často žiji v rychlém tempu. .. .... ....... ..... .... ... .. .. ... .. . .... ... .... ... .. ..... ...... .. @ CD @ ® @ 

48. Nemám zájem hloubat o podstatě světa 
nebo smyslu existence člověka. . ... .............. ..... ... ....... ... .. ... ............ ..... @ CD 0 0 @ 

49. Obvykle se snažím být ohleduplný(á) a citlivý(á). .... . ..... ......... ... .. .. ... ... @ CD 0 ® @ 

50. Jsem výkonný(á) a svou práci vždy zvládnu. ... ... ... .... .... ..... .. ...... .. .. . ... .. @ CD 0 ® @ 

51. často se cítím bezmocný(á) a potřebuji někoho, 
kdo by mi pomohl vyřešit mé problémy. .. .... ....... .... .. .. . .... ............... ... @ CD ® 0 @ 

52. Jsem velmi aktivní. ...... ...... .. .. ... ... ... .. ... .... .. .. . . .. ... ...... .. .. . ... ..... ... .... .. ... @ CD 0 0 ® 

53. Toužím po poznání a vědomostech. ... ......... .... ........ ......................... . @ G) @ ® @ 

54. Pokud někoho nemám rád(a), dám to dotyčnému najevo. .................. ® CD 0 0 @ 

55. Snad nikdy nebudu schopen (schopna) 
uspořádat si své záležitosti. ........................................................ ...... .. ® CD ® 0 @ 

56. Někdy se tak stydím, že bych se nejraději neviděl(a). ........... ........ ....... @ CD 0 0 @ 

57. Nebaví mě vést druhé lidi. ........................... .................................. ... .. @ CD @ ® @ 

58. Často si rád(a) pohrávám s teoriemi 
nebo abstraktnfmi myšlenkami. .................. .......................... ...... .... .... ® CD ® ® 0 

59. Je-li to nutné, neváhám manipulovat lidmi, 
abych dosáhl(a) toho, čeho chci. ............................ .......................... .. ® CD @ ® 0 

60. Usiluji o dokonalost ve všem, co dělám. ......... ... .......... ... ... ..... .. ......... @ CD @ ® ® 


