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Abstrakt: 
 

Předložená práce se zabývá problematikou životního smyslu ve stáří. 
Smysluplnost života, která je jako hluboká lidská potřeba zařazena i mezi 

položky vyhodnocované v dotaznících Světové zdravotnické organizace zaměřených 
na kvalitu života, je zde chápána jako významný salutogenní faktor. Stručně je 
představena logoterapie, metoda zaměřená na odhalení a obnovení smyslu v životě a 
orientaci na hodnoty. Jsou zmíněny možnosti logoterapeutického přístupu 
v komunikaci se seniory, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. 

V  teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se stárnutí, stáří, 
demografického vývoje v současné společnosti, zdravotních a psychosociálních 
aspektů stárnutí a potřeb seniorů. Dále jsou zde shrnuty teoretické poznatky o 
problematice kvality života a jeho smyslu ve stáří, metody jejich studia a výsledky 
výzkumných šetření. V poslední kapitole teoretické části jsou shrnuty dosavadní 
poznatky týkající se deprese ve stáří. 

V empirické části práce je popsán průběh výzkumného šetření. Jeho cílem bylo 
zjistit, nakolik senioři starší 75 let v České republice prožívají svůj život jako 
smysluplný, porovnat míru smysluplnosti života u starších a mladších seniorů, ověřit 
vliv demografických, sociálních a funkčních faktorů, u nichž můžeme předpokládat 
významný vztah k smysluplnosti života ve stáří a nalézt prediktory smysluplnosti 
života ve stáří. Ve studii byl zkoumán i výskyt deprese u respondentů výběrového 
souboru ve vztahu ke smysluplnosti života.  

Klí čová slova: stáří, senioři, kvalita života, smysl života, smysluplnost života, 
logoterapie, Logo-test, deprese, Geriatrická škála deprese – 15, sociální práce 
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Abstract 
 

The submitted thesis deals with the issue of the meaning in life in the elderly.  
The meaningfulness of life, which was as a deep human need listed among the 

evaluated items in the WHOQOL assessments, is considered to be an important 
salutogenic factor. The thesis briefly introduces logotherapy, a method focused on the 
revelation and renewal of the meaning in life and the orientation towards values. It 
also mentions the possibilities of logotherapeutic approach in the communication 
with seniors being in a difficult life situation.  

The theoretical part specifies the fundamental terms regarding the ageing, the 
elderly, the demographic evolution of the contemporary society, health and 
psychosocial aspects of ageing and the seniors´ needs. Further, this part summarizes 
the theoretical knowledge about the issue of quality of life and its meaning, the 
methods of their examination and the results of research. The last chapter of the 
theoretical part summarizes the existing knowledge regarding the depression in the 
elderly. 

The course of the research is described in the empirical part of the thesis. The 
aim of the research was to find out to what extent the seniors over 75 years of age in 
the Czech Republic live their lives as meaningful, to compare the measure of 
meaningfulness of life of older and younger seniors, to verify the influence of certain 
demographic, social and functional factors and to find predictors of meaningfulness 
of life in the elderly. The study also examines the occurrence of the depression in the 
selected sample of respondents in the relation to the meaningfulness of life.  

 
Key words: ageing, seniors, quality of life, meaning in life, meaningfulness of 

life, logotherapy, Logo-test, depression, Geriatric Depression Scale – 15, social work 
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ÚVOD 

Stárnutí populace je v současnosti významným celosvětovým fenoménem, jehož 
důsledkem jsou změny ve struktuře společnosti. Také v České republice se zvyšuje 
podíl seniorů a i v budoucnosti lze očekávat akceleraci demografického stárnutí. 
Tento demografický vývoj s sebou nese závažné ekonomické, sociální, medicínské, 
ale i psychologické a etické důsledky.  

Stále větší část dospělého života budou lidé prožívat ve stáří. Involuce a pokles 
potenciálu zdraví mohou u seniorů vyústit ve specifické zdravotní problémy. Z 
geriatrizace medicíny vyplývá potřeba proměny medicínského myšlení, vzdělávání a 
struktury poskytovaných služeb. Poté, co ve vyspělých společnostech byly pro 
seniory zajištěny základní materiální podmínky a nezbytná zdravotní a sociální péče, 
dostávají se v současné době do popředí otázky kvality života a jeho smysluplnosti i 
v pokročilém stáří. Ke klíčovým faktorům kvality života patří zdraví. A smysluplnost 
života je významným salutogenním prvkem. Jako hluboká lidská potřeba je zařazena 
i mezi položky vyhodnocované v  mezinárodních výzkumech zaměřených na kvalitu 
života. Jak je však zdůrazněno v Deklaraci Evropské konference o péči a ochraně 
starších lidí1, která se konala v květnu 2009 v Praze a nesla podtitul „Vůle a podpora 
ke smyslu, důstojnosti a respektu“… „vůle ke smyslu, touha po uspokojení i vyšších 
lidských potřeb bývá často podceňována“.  

Stáří je přirozenou etapou lidského života a téma stárnutí a kvality života ve 
stáří, jeho naplněnosti a smyslu se týká každého z nás. Je málo známo o tom, zda staří 
a velmi staří lidé v České republice, v kontextu závažných životních a zdravotních 
změn, prožívají svůj život jako smysluplný. V jaké míře jsou ohroženi frustrací a jaké 
postoje ke svému životu zaujímají. Tato práce je zaměřena na problematiku stárnutí a 
stáří, na faktory, které ovlivňují kvalitu života seniorů a z nich především na „vůli ke 
smyslu". Ta je chápána jako hlavní motivační síla v životě člověka a zároveň hluboká 
potřeba najít a realizovat v životě hodnoty. Zkoumán je i vztah smyslu života a 
deprese. 

V  teoretické části práce předkládám základní teoretické poznatky o 
problematice smysluplnosti života se zaměřením na specifiku u osob vyššího věku a 
snažím se o komplexní popis souvislostí, které se s tímto fenoménem pojí.  

V první kapitole shrnuji vymezení pojmů týkajících se stárnutí a stáří a 
demografický vývoj v současné společnosti. Větší prostor je věnován 
demografickému stárnutí populace z hlediska geriatrie, zdravotním a 
                                                 
1 European Conference on Care and Protection of Senior Citizen: Prague, Czech Republic: 25th -26th May 2009 
Deklarace Evropské konference o péči a ochraně starších lidí – dostupné z http://www.zivot90.cz/ 
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psychosociálním aspektům stárnutí a potřebám seniorů. Tématem druhé kapitoly je 
kvalita života, která je v současné době spolu se snižováním mortality chápána jako 
důležitý ukazatel léčby a cíl v medicíně. Zaměřuji se především na kvalitu života ve 
stáří a to z pohledu medicínského, psychologického i sociologického a uvádím 
možnosti měření kvality života s přihlédnutím ke specifice stáří a geriatrických 
pacientů. Snažím se upozornit na to, že nedílnou složkou kvality života je i jeho 
smysluplnost, chápaná jako významný salutogenní faktor. Těžiště teoretické části 
disertační práce tvoří kapitoly, v nichž se věnuji fenoménu smysluplnosti života, 
jakožto naléhavé, specificky lidské potřebě. Definuji a popisuji smysl života a jeho 
zdroje, předkládám stručný přehled metod nejčastěji používaných k jeho studiu a 
uvádím výzkumy zaměřené na smysluplnost života především ve vztahu k seniorské 
populaci a studiím realizovaným v České republice. Zmiňuji také možnosti 
logoterapeutického přístupu v komunikaci se seniory, kteří se nacházejí v tíživé 
životní situaci. Vzhledem k tomu, že ve výzkumném šetření byla spolu s mírou 
smysluplnosti života seniorů zkoumána i přítomnost depresivních symptomů u 
dotazovaných, jsou v teoretické části shrnuty i dosavadní poznatky o depresi ve stáří. 

V empirické části popisuji průběh výzkumného šetření. Jeho cílem bylo zjistit, 
do jaké míry staří lidé v České republice prožívají svůj život jako smysluplný, ověřit 
vliv demografických, sociálních a funkčních faktorů, u nichž můžeme předpokládat 
významný vztah k smysluplnosti života u seniorů a analyzovat prediktory smyslu 
života ve stáří. Součástí studie bylo i zkoumání výskytu deprese u respondentů a 
vztahu deprese ke smysluplnosti života. 

Cílem předkládané disertační práce je prostřednictvím výzkumného šetření určit 
úroveň smysluplnosti života u seniorů 75+, analyzovat faktory, které se smyslem 
života ve stáří souvisejí, a tak přispět k otevření tohoto tématu. Praktickým výstupem 
je návrh na realizaci dalších projektů v rámci sociální práce se seniory v rezidenčních 
zařízeních. 
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2. CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem práce byla analýza faktorů ovlivňujících míru smysluplnosti života ve 
stáří. Na základě shrnutí dosavadních poznatků jsme se zaměřili na tyto okruhy: 

1) porovnat míru smysluplnosti života osob starších 75 let s mladší seniorskou 
populací (60–70 let) s přihlédnutím k rozdílům mezi muži a ženami; 

2) ověřit vliv demografických, sociálních a funkčních faktorů, u nichž můžeme 
předpokládat významný vztah k smysluplnosti života ve stáří; 

3) ověřit, zda míra smysluplnosti života u osob vyššího věku souvisí 
s přítomností deprese; 

4) nalézt charakteristiky, které souvisí s nízkou mírou smysluplnosti života ve 
stáří. 

Pro výzkumnou činnost byly zformulovány následující hypotézy. Pro pojmy 
použité v hypotézách platí tato vymezení: 

„Smysluplnost života“ je vyjádřena celkovým skórem dotazníku zkoumajícího 
„prožívanou smysluplnost“ a „existenciální frustraci“ – Logo-testu E. Lukasové.             

„Depresivita“ je vyjádřena celkovým skórem pozitivních příznaků měřených 
dotazníkem GDS-15. 

„Vyšší věk“ je označení pro osoby starší 75 let. 

Hypotézy 

1a) Prožívaná smysluplnost je ve zkoumaném souboru seniorů významně vyšší u 
starších seniorů v porovnání s mladšími seniory. 

1b) Ve vyšším věku se míra prožívání života jako smysluplného u mužů a žen 
neliší. 

2a) Smysluplnost života je významně nižší u osob s vyšším vzděláním 
(středoškolské s maturitou a vyšší) v porovnání s osobami se základním a 
středoškolským vzděláním.  

2b) Smysluplnost života nemá významný vztah k původnímu povolání seniorů. 
2c) Smysluplnost života ve vyšším věku je významně nižší u osob žijících ve 

vlastním prostředí osaměle v porovnání s těmi, kdo žijí v manželství/partnerství nebo 
v širší rodině.  

2d) Smysluplnost života ve vyšším věku je významně nižší u osob žijících 
v rezidenčních zařízeních v porovnání s těmi, kteří žijí ve vlastním prostředí.  

2e) Smysluplnost života ve vyšším věku je u institucionalizovaných seniorů 
významně nižší u osob vyžadujících zvýšenou ošetřovatelskou péči v porovnání 
s osobami, které zvýšenou ošetřovatelskou péči nepotřebují. 
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3) Soubor seniorů s nízkou mírou prožívání života jako smysluplného má 
v porovnání se seniory, kteří prožívají život jako smysluplný, významně vyšší výskyt 
depresivity.  

4) Jako prediktory nízké úrovně smysluplnosti života se uplatní depresivita, 
osamělost a nesoběstačnost. 

3. METODIKA  

Počáteční etapy práce zahrnovaly rešerše současného stavu poznání (říjen 2006 
– leden 2007), absolvování kurzů zaměřených na logodiagnostiku a logoterapii a 
úpravu Logo-testu pro osoby vyššího věku na základě konzultace dané problematiky 
s autorem české verze příručky k použití dotazníku K Balcarem (říjen 2006 – leden 
2007). Další fází bylo pilotní testování použitelnosti Logo-testu u seniorů (únor – 
listopad 2007). Následovala vlastní studie (leden 2008 – červen 2008) a statistické 
zpracování získaných dat (září 2008 – červen 2009 a listopad 2010 – únor 2011). 

Sběr dat provedla autorka práce spolu se sedmi zaškolenými tazatelkami – 
studentkami UK HTF v Praze. Získané dotazníky byly vyhodnoceny autorkou práce. 

Instrumenty  

• Logo-test E. Lukasové: dotazník, zkoumající míru životní smysluplnosti, 
doplněný formulářem sociodemografických údajů  

• Geriatrická škála deprese – 15 (GDS-15): dotazník, zjišťující výskyt 
depresivních symptomů / zkrácená verze s 15 položkami 

Analýza dat 

Data empirického šetření byla uspořádána do tabulek. Pro kategoriální proměnné 
byly prezentovány četnosti, pro číselné proměnné základní deskriptivní statistiky. U 
kategoriálních proměnných byla významnost rozdílů pro zvolené podsoubory 
stanovena testem chí-kvadrát; s hladinou významnosti α = 0,05. Při statistickém 
zpracování byla pole tabulek s nízkými četnostmi sloučena. U vyhodnocení Logo-
testu má stejné skórování volba „nevím“ a „neuvedli“, pro výpočet hodnoty χ² byly 
tedy sloučeny. U číselných proměnných (celkový skór Logo-testu a GDS skór) byla 
významnost rozdílů pro zvolené podsoubory stanovena analýzou rozptylu One-Way 
ANOVA. Pro určení rozdílů mezi průměry více souborů byla zvolena Bonferroniho 
korekce významnosti.  

Prediktory smysluplnosti života byly určeny regresní analýzou. Jako závislá 
proměnná byl zařazen celkový skór Logo-testu (míra smysluplnosti) jako nezávislé 
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proměnné jsme zařadili GDS skór (míra depresivity) pohlaví (0 = žena, 1 = muž), věk 
(0 = 85+, 1 = do 84), vzdělání (0 = nižší, 1 = vyšší), profese (1 = odborná, 0 = 
ostatní), bydliště (0 = ústav, 1 = ostatní), osamělost (0 = žije sám, 1 = ostatní 
možnosti). K analýze dat byla použita počítačová aplikace PASW 18.0. 

4. VÝSLEDKY  

Celkem bylo ve  věkové kategorii 75+ dotázáno 467 seniorů. Logo-test vyplnilo 
347 osob, tj. tři čtvrtiny oslovených (74,3 %). Z celkového počtu 347 vyplněných 
dotazníků bylo při kontrole dat pro nespolehlivost vyřazeno 14 dotazníků. Jelikož je 
výzkumný projekt zaměřen na smysluplnost života ve stáří, zařadili jsme do 
konečného statistického zpracování všechny respondenty s vyhodnoceným Logo-
testem, tj. 333 osob (tab. 1).  

Redukovaný soubor (bez 81osob, které se zúčastnily pilotního šetření), u něhož 
byla zároveň s Logo-testem hodnocena i GDS-15, tvořilo 252 seniorů (tab. 2) 
S redukovaným souborem (N=252) pracujeme tehdy, kdy hledáme vztahy mezi 
znaky obou testů. U vztahů, kdy jsou oba znaky součástí Logo-testu, pracujeme 
s neredukovaným souborem (N = 333). 

Seniory jsme oslovili v rámci 19 různých zařízení, kde žili nebo kam docházeli. 
Šetření proběhlo v Praze, Hradci Králové, Lounech, Rajhradě, Kyjově, Vracově a 
Libčicích. Šetření bylo anonymní, souhlas s ním vyslovila všechna oslovená zařízení. 

Kritéria pro zařazení do studie: věk 75+, ochota k účasti, schopnost pochopit 
instrukce výzkumné metody.  

Vylučující kritéria (u institucionalizovaných seniorů je sdělil ošetřující 
personál): těžká porucha sluchu, porucha komunikace, demence.  

Respondenti z domácího prostředí byli osloveni na přednáškách Univerzity 
třetího věku Univerzity Karlovy, v klubech pro seniory, zájmových kroužcích, 
v ordinacích praktických lékařů a v bytech domů s pečovatelskou službou (DsPS), 
které představují samostatné bydlení se zajištěnými sociálními službami podle potřeb 
klientů – tedy obdobně jako v domácnosti, bez celodenní péče a nočního dohledu.  
Zastoupeni byli lidé žijící sami, v partnerských svazcích a v širších rodinách.  

Při podrobném zkoumání skupiny seniorů z rezidenčních zařízení podle míry 
jejich závislosti na ošetřovatelské péči jsme ještě rozčlenili tyto osoby na obyvatele 
standardních (běžných) oddělení domovů pro seniory (DS) a na ty, kteří žili v těchto 
domovech na ošetřovatelských odděleních se zvýšenou péčí, nebo byli 
hospitalizováni v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) a v nemocnici následné 
péče (NNP).  
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Výsledky měření úrovně smysluplnosti života 

Tabulka č. 1: Demografické charakteristiky souboru (N=333) 
Demografické 
charakteristiky 

 Počet Podíl % 

75 – 79 let 128  38,4 
80 – 84 let 102  30,6 
85 – 89 let   72  21,6 
90 a více let   30    9,0 

Věková skupina 

neuvedli     1    0,3 
do 84 let 230  69,1 
85+ 102  30,6 

2 věkové 
skupiny 

neuvedli     1    0,3 
muži  102  30,6 Pohlaví 
ženy 231  69,4 
ZŠ, vyučen 100  30,0 
SŠ bez maturity   40  12,0 
SŠ s maturitou 140  42,0 
VŠ   35  10,5 

Vzdělání 

neuvedli   18    5,4 
vědečtí a odborní pracovníci     3    0,9 
techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci   82  24,6 
administrativní pracovníci   68  20,4 
pracovníci ve službách a obchodě   36  10,8 
dělníci, řemeslníci, drobné výrobci a opraváři   81  24,3 
příslušníci armády a státních služeb   10    3,0 
jiná povolání   20    6,0 

Původní 
povolání 

neuvedli   33    9,9 
ve vlastním prostředí 146  43,8 
v institucionální péči 180  54,1 

Prostředí, kde 
žijí 

neuvedli     7    2,1 
doma – sám   52 1 5,6 
doma – v manželství, partnerství   18    5,4 
doma – v širší rodině   16    4,8 
v domě s pečovatelskou službou   60  18,0 
v domově pro seniory 104  31,2 
v LDN, NNP a na ošetřovatelských odd. DS   76  22,8 

Místo pobytu 

neuvedli     7    2,1 

 
Prožívaná smysluplnost u osob starších 75 let, které se účastnily našeho 

výzkumu (N=333), je vyšší v porovnání s normami pro populaci ve věku 60–70 let. 
Překvapující je především zjištění vysokého procenta seniorů, kteří byli podle 
výsledků Logo-testu v našem výzkumu zařazeni do kvartilu Q1 (56,5 %), oproti 25 % 
dospělé populace starší 60 let v původních cizích normách, vypracovaných autorkou 
testu E. Lukasovou. Přičteme-li k této skupině respondenty v pásmu průměru, je 
zřejmé, že více než čtyři pětiny dotázaných (86,8 %) vykazují velmi dobrou až 
průměrnou úroveň životního smyslu a můžeme o nich předpokládat, že jsou v životě 
dostatečně zakotveni. Pouze 13,2 % seniorů v našem souboru má nízkou míru 
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smysluplnosti života (Q4) Podle původních norem publikovaných v německé verzi 
Logo-testu v r. 1986 (Lukasová, 1992) je to 25 % populace starší 60 let (obr. 1). 

Obrázek č. 1a: Rozložení znaku Q v populaci osob 60+ podle populačních norem 

 

 
Obrázek č. 1b: Rozložení znaku Q ve zkoumaném souboru seniorů 75+ 

 
Podle výsledků statistického vyhodnocení při zařazení respondentů do kvartilů 

(Q1, Q2 + Q3, Q4), což odpovídá klinickému přístupu, nesouvisí smysluplnost života 
u starších seniorů s jejich věkem (p = 0,298), pohlavím (p = 0,868), ani dosaženým 
vzděláním (p = 0,117). Významný rozdíl jsme prokázali mezi různými skupinami 
podle původního povolání (p = 0,018). Jako velmi významná (p = 0,004) se ukázala 
souvislost mezi mírou smysluplnosti života a prostředím, kde senioři žili. Nezjistili 
jsme rozdíl mezi seniory žijícími doma a v rezidenční péči (p = 0,146). Významný 
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rozdíl jsme prokázali u respondentů, kteří žili doma osaměle oproti těm, kdo žili 
doma s někým nebo v DsPS (p = 0,024). V rezidenční péči je smysluplnost života 
významně nižší u osob, které potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči (p = 0,033).  

Celkový skór Logo-testu činil 9,49 ± 4,459 (škála 0–42). Vyšší celkový skór 
Logo-testu (nižší míru smysluplnosti) měli senioři starší 85 let oproti mladším (p = 
0,021), respondenti s nižším vzděláním oproti těm, kteří měli středoškolské vzdělání 
s maturitou a vyšší (p = 0,018) a významný rozdíl jsme obdobně jako u rozdělení do 
kvartilů prokázali mezi různými skupinami podle povolání (p < 0,001). Mezi 
nejohroženější skupiny patřili bývalí dělníci a úředníci. Nejlépe naopak skórovali 
odborní pracovníci. Významný rozdíl jsme zjistili i v celkovém skóru Logo-testu 
mezi seniory z domácího prostředí a těmi, kteří žili v rezidenčním zařízení (p = 
0,039). Bonferroniho korekce významnosti prokázala, že významně vyšší celkové 
skóry Logo-testu mají nesoběstační senioři z ošetřovatelských oddělení DS a 
hospitalizovaní v LDN a NNP v porovnání s těmi, kdo žili doma s někým (p < 0,001) 
a na běžných odděleních domovů pro seniory (p < 0,001). Od institucionalizovaných 
v LDN, NNP a na ošetřovatelských odděleních DS se významně neodlišovaly 
celkové skóry Logo-testu těch, kteří žili doma osaměle (p = 0,104).  

Výsledky měření depresivity 

Vyhodnocení Geriatrické škály deprese – 15 u 252 seniorů (tab.1) z našeho 
šetření prokázalo výskyt manifestní deprese u 7,5 % zkoumaných, přítomnost mírné 
depresivity u 23,4 % osob, bez deprese bylo 69,0 % respondentů (obr.2). 

 
Obrázek č. 2: Výskyt deprese (N=252) 
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Tabulka č. 2: Demografické charakteristiky redukovaného souboru (N=252)  

Demografické charakteristiky abs  % 
Věková skupina 
75 – 79 let 102 40,5 
80 – 84 let   79 31,3 
85 – 89 let   48 19,0 
90 a více let   23   9,1 
2 věkové skupiny 
do 84 let 181 71,9 
85+   71 28,1 
Pohlaví 
muži    84 33,3 
ženy 168 66,7 
Vzdělání 
ZŠ, vyučen   87 34,5 
SŠ bez maturity   29 11,5 
SŠ s maturitou 108 42,9 
VŠ   22   8,7 
neuvedli     6   2,4 
Původní povolání 
technici, zdravot. a pedagogičtí pracovníci.   54 21,4 
administrativní pracovníci   53 21,0 
pracovníci ve službách a obchodě   25   9,9 
dělníci, řemeslníci a opraváři   70 27,8 
příslušníci armády      8   3,2 
jiná povolání   16   6,3 
neuvedli   26 10,3 
Prostředí, kde žijí 
ve vlastním prostředí  120 47,7 
v instituci  125 49,6 
neuvedli     7   2,8 
Prostředí, kde žijí 
doma – sám   37 14,7 
doma – v manželství, partnerství   12   4,8 
doma – v širší rodině   11   4,4 
v domě s pečovatelskou službou   60 23,8 
v domově pro seniory   71 28,2 
v LDN, NNP a na ošetřov odd. DS   54 21,4 
neuvedli     7   2,8 

 

Při zařazení do skupin podle počtu přítomných depresivních příznaků (bez 
deprese, mírná deprese, manifestní deprese) jsme neprokázali statisticky významný 
vztah depresivity k věku (p = 0,140) ani k dosaženému vzdělání respondentů (p = 
0,295). Vztah depresivity k pohlaví respondentů byl na hladině významnosti (p = 
0,054). Podle získaných výsledků souvisí depresivita ve stáří s původním povoláním, 
které senioři vykonávali (p = 0,025). Mezi odbornými pracovníky je 85,2 % bez 
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deprese a v této skupině nenacházíme žádného s manifestní depresí. Oproti tomu u 
39,8 % administrativních pracovníků v našem souboru byla prokázána depresivita.  

Významný rozdíl v míře depresivních příznaků jsme zjistili mezi seniory 
z vlastního prostředí a těmi, kteří žili v rezidenčním zařízení (p = 0,015). Dalším 
faktorem, který přítomnost depresivity u starých osob ovlivňuje, je míra jejich 
soběstačnosti a potřeba zvýšené ošetřovatelské péče. Mezi nemocnými, 
nesoběstačnými seniory ve zdravotnických a sociálních zařízeních jsme 
diagnostikovali 42,6 % osob s mírnou a 16,7 % s manifestní depresí (celkem 59,3 %). 
Oproti tomu u obyvatel běžných oddělení domovů pro seniory jsme zjistili 18,3 % 
osob s mírnou a 4,2 % s manifestní depresí (celkem 22,5 %), což se blíží míře 
depresivity seniorů z domácího prostředí (celkem 21,7 %).  

Celkový GDS skór činil 4,1940 ± 3,51827 (škála 0–15). Významné rozdíly jsme 
prokázali ve vztahu k původnímu povolání respondentů (p = 0,017), přičemž 
nejnižších GDS skórů (bez deprese) dosáhli ti, kteří v minulosti zastávali odbornou 
profesi. Průkazně nižší GDS skóry měli senioři, kteří žili v domácím prostředí oproti 
starým lidem v institucionální péči (p = 0,010). Bonferroniho korekce významnosti 
prokázala, že významně vyšší GDS skóry mají staří lidé, kteří potřebují zvýšenou 
míru ošetřovatelské péče a to v porovnání s těmi, kdo žijí v domácím prostředí sami 
(p = 0,022), v partnerství, širší rodině či v DsPS (p < 0,001) a na běžných odděleních 
DS (p < 0,001).  
 

Analýza vztahu smysluplnosti života a depresivity 

Vztah mezi klasifikací respondenta podle míry depresivních příznaků a jeho 
zařazením do kvartilu podle úrovně smysluplnosti života je vysoce statisticky 
významný (p < 0,001).  

Podle výsledků našeho šetření senioři, kteří prožívají svůj život jako smysluplný 
a jsou zařazeni do kvartilu Q1, trpí depresivitou ve významně nižší míře, než ostatní 
zkoumané osoby. Manifestní deprese byla prokázána pouze u 2,3 % těchto 
respondentů, mírná deprese u 15,5 % (celkem 17,8 %), zatímco v celém 
redukovaném souboru vykazuje depresivní příznaky 30,9 % dotázaných. Naopak ve 
skupině s nízkou mírou vnímání života jako smysluplného (Q4) trpí senioři 
významně více depresivitou (celkem 67,4 %). Manifestní deprese byla zjištěna u 27,9 
% respondentů z kvartilu O4 a mírná depresivita u 39,5 % těchto dotázaných (obr. 3). 

Také vztah mezi GDS skórem a celkovým skórem Logo-testu je vysoce 
významný (p < 0,001). Zatímco u seniorů bez deprese byl zjištěn celkový skór Logo-
testu 8,86 ± 3,688, u respondentů s mírnou depresí to bylo 11,58 ± 4,419 a u 
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dotázaných s manifestní depresí dokonce 16,16 ± 6,619. Korelace GDS skóru a 
celkového skóru Logo-testu činila 0,562 (p < 0,001).  
 
Obrázek č. 9: Výskyt deprese v kvartilech Q1 – Q4 

 

 

Prediktory smysluplnosti života ve stáří 

Tabulka č. 3: Regresní rovnice pro celkový skór Logo-testu 

Celkový skór Logo-testu (celý soubor) = 9,484 + 0,609 * GDS – 1,641* bydliště – 1,168 * věk  

                                                                                                                    (29,9 % predikováno) 

Celkový skór Logo-testu (ženy) = 8,580 + 0,624 * GDS – 1,803 * věk (26,1 % predikováno) 
 
Celkový skór Logo-testu (muži) = 7,506 + 0,770 * GDS – 2,265 *profese (36,5 % predikováno) 
  

Podle výsledků (tab. 3) je hlavním prediktorem vyššího celkového skóru Logo-testu 
GDS skór (vysvětluje 26,7 % celkové variability). Vliv mají také dvě další proměnné: 
zvýšená potřeba ošetřovatelské péče z důvodu nesoběstačnosti a věk nad 85 let. Vliv 
věku je malý, do modelu by nemusel být zařazen a rovnice by pak vypadala takto: 

Celkový skór Logo-testu = 8,720 + 0,626 * GDS – ,795* bydliště (28,9 % predikováno) 

U mužů je vyšší celkový skór Logo-testu predikován GDS skórem; vliv má také 
původní povolání. Muži, kteří zastávali vysoce kvalifikovanou (odbornou) profesi 
mají nižší celkový skór Logo-testu tj. vyšší míru smysluplnosti. Tyto proměnné u 
mužů vysvětlují 36,5% variability.  
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Také u žen je hlavním prediktorem sníženého prožívání smysluplnosti 
depresivita, vliv má i věk. Protože tyto proměnné vysvětlují u žen jen 26 % 
variability, lze předpokládat, že podstatná část závisí na faktorech, které jsme 
nesledovali (rodina, vztahy). 

Rekapitulace hypotéz 

1a) Nepotvrdil se předpoklad, že smysluplnost života je významně vyšší u 
starších seniorů v porovnání s mladšími seniory. Podle našich výsledků úroveň 
smysluplnosti života u seniorů s jejich věkem nesouvisí. 

1b) Na našem souboru nebyly prokázány statisticky významné rozdíly mezi 
muži a ženami v prožívání života jako smysluplného. 

2a) Nepotvrdil se předpoklad, že smysluplnost života ve vyšším věku je 
významně nižší u osob s vyšším vzděláním.  

2b) Byla zamítnuta hypotéza o nezávislosti smysluplnosti života na dříve 
vykonávaném povolání. Podle našich výsledků existuje statisticky významný vztah 
mezi druhem původního povolání a mírou smysluplnosti života ve stáří. Mezi 
nejohroženější skupiny v našem souboru patří senioři, kteří pracovali v dělnických 
profesích a administrativě.  

2c) Bylo potvrzeno, že smysluplnost života ve vyšším věku je významně nižší u 
osob žijících ve vlastním prostředí osaměle. 

2d) Nepotvrdil se předpoklad, že smysluplnost života ve vyšším věku je 
významně nižší u osob žijících v rezidenčních zařízeních.  

2e) Bylo potvrzeno, že smysluplnost života je u institucionalizovaných seniorů 
ve vyšším věku významně nižší u osob nesoběstačných, vyžadujících zvýšenou 
ošetřovatelskou péči. 

3) Bylo potvrzeno, že osoby s nízkou mírou prožívání života jako smysluplného 
jsou v porovnání se seniory, kteří vnímají život jako smysluplný, významně více 
depresívní.  

4) Potvrdil se předpoklad, že jako prediktor nízké úrovně smysluplnosti života 
se uplatní depresivita a nesoběstačnost. Osamělost jako prediktor nízké úrovně 
smysluplnosti života na našem souboru prokázána nebyla. 

Při testování hypotéz č. 1, č. 2 a č. 3 jsme použili zařazení respondentů podle 
vyhodnocených Logo-testů do kvartilů (Q1, Q2 + Q3, Q4), což odpovídá klinické 
praxi.  
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5. DISKUZE 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, do jaké míry prožívají senioři 
v České republice svůj život jako smysluplný, analyzovat faktory, které úroveň 
smysluplnosti v jejich životě ovlivňují, ověřit vztah mezi smyslem života a depresí a 
nalézt charakteristiky, které souvisí s nízkou mírou smysluplnosti života ve stáří. 

Studie zahrnuje seniory aktivní, soběstačné, žijící v domácím prostředí, dále 
obyvatele běžných oddělení domovů pro seniory i oddělení se zvýšenou 
ošetřovatelskou péčí a také pacienty hospitalizované v léčebně dlouhodobě 
nemocných a nemocnici následné péče. 

Míra smysluplnosti u osob starších 75 let, které se účastnily studie, vyjádřená 
podle výsledků Logo-testu jejich zařazením do kvartilů Q1, Q2+Q3 a Q4 je vyšší 
v porovnání se zahraničními normami pro populaci 60+. Překvapivé je především 
zjištění vysokého procenta respondentů zařazených do kvartilu s nejlepší úrovní 
prožívání života jako smysluplného (Q1: 56,5 %) i malý počet osob, které spadaly do 
kvartilu s nízkou úrovní smysluplnosti života (Q4: 13,2 %). Menší míru 
smysluplnosti lze však očekávat u osob, které odmítly vstoupit do studie. Ty tvořily 
jednu čtvrtinu z oslovených seniorů.  

Podle výsledků předloženého šetření úroveň smysluplnosti života podle zařazení 
zkoumaných osob do kvartilů souvisí u seniorů 75+ s jejich původním povoláním, 
osamělostí a nesoběstačností.  

Míra smysluplnosti života vyjádřená celkovým skórem Logo-testu ve stáří 
souvisí s věkem, vzděláním, původní profesí a s prostředím, v němž starý člověk žije. 
Celkový skór Logo-testu u seniorů z našeho souboru činil 9,49 ± 4,459, byl tedy 
nízký (srov. Farský, 2006). Vyšší celkový skór Logo-testu jsme zjistili u starších osob 
(85+), u seniorů s nižším vzděláním, u respondentů, kteří dříve zastávali dělnické 
profese anebo pracovali v administrativě, a u seniorů v rezidenční péči. Shrneme-li 
poznatky z našeho šetření o zkoumání vlivu prostředí a soběstačnosti na prožívání 
života jako smysluplného, můžeme konstatovat, že ztrátou smyslu života jsou 
ohroženi především staří lidé žijící v domácím prostředí osaměle a nesoběstační 
senioři se závažnými zdravotními problémy umístění ve zdravotnických zařízeních 
(LDN, NNP) a na ošetřovatelských lůžkách DS. Vyšší úroveň smysluplnosti jsme 
zjistili u starých lidí, kteří žili doma v manželství, partnerství, v širší rodině, ve 
vlastních bytech v domech s pečovatelskou službou a u těch, kdo obývali běžná 
oddělení domovů pro seniory. Za zajímavé lze považovat zjištění, že mezi těmito 
skupinami jsme neprokázali rozdíly. 

Celkový výskyt deprese, měřený dotazníkem GDS-15, byl u osob v našem 
souboru o něco nižší (30,9 %), než v jiných v ČR nedávno publikovaných šetřeních 
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(srov. kpt. 8.2). Mírnou depresi jsme diagnostikovali u 23,4 % zkoumaných seniorů a 
manifestní depresi u 7,5 % osob. Určitý vliv může mít výše charakterizované složení 
respondentů a také užívání antidepresiv některými z nich. Proléčenost antidepresivy 
zkoumána nebyla. Lze také předpokládat vyšší stupeň depresivity u osob, které 
odmítly vstoupit do studie.  

Celkový GDS skór u seniorů z našeho souboru činil 4,19 ± 3,51. Při 
vyhodnocování depresivity obě analýzy shodně ukázaly, že depresivita ve stáří 
souvisí s institucionalizací, nesoběstačností a také s povoláním, které respondenti 
vykonávali. Ve větší míře jsou depresivní ti staří lidé, kteří původně pracovali 
v dělnických profesích a administrativě a v rezidenčních zařízeních nesoběstačné 
osoby. U zkoumaných seniorů jsme neprokázali vztah depresivity k věku, pohlaví ani 
vzdělání. Deprese pozdního věku zůstává diagnózou podceňovanou, často 
přehlíženou a neléčenou. Jde přitom o závažný problém, který může u starých lidí 
komplikovat léčbu ostatních nemocí a zároveň vést k jejich suicidálnímu jednání. 
Zatímco v některých zařízeních dotazovaní při rozhovoru sami od sebe sdělovali, že 
svůj těžký úděl jsou schopni unést proto, že „beru prášky na nervy“, „mám deprese, 
ale pomáhají mi léky“ jinde byl výskyt depresivních symptomů u respondentů velmi 
vysoký a tato sdělení o léčbě nezazněla. Terapii antidepresivy jsme nezkoumali, zdá 
se však, že i když psychofarmaka dobře léčí depresi, sama o sobě v dosažení 
vyrovnání, integrity a smyslu života příliš nepomáhají 

V našem souboru jsme prokázali velmi významný vztah mezi mírou 
smysluplnosti života a depresivitou. Z respondentů, zařazených do kvartilu Q4 (nízká 
úroveň smyslu života) byly dvě třetiny (67,4 %) depresivní. Korelace depresivních 
příznaků a míry smysluplnosti prokázala, že mezi zkoumanými proměnnými sice 
existuje významný vztah, ale že nejsou totožné. (srov. kpt. 9). 

Hlavním prediktorem nízké úrovně smysluplnosti života ve stáří je podle našich 
výsledků právě depresivita, dále věk nad 85 let a také situace, kdy jsou staří lidé 
nesoběstační, a proto žijí v sociálním nebo zdravotnickém zařízení se zvýšeným 
stupněm ošetřovatelské péče (LDN, NNP, ošetřovatelská oddělení DS). Zdravotní 
stav byl ve studii zastoupen právě proměnnou soběstačnosti vyjádřenou mírou 
potřeby ošetřovatelské péče. Konkrétní ukazatele zdravotního stavu vyhodnocovány 
nebyly. Soběstačnost je definována jako schopnost samostatné existence v daném 
prostředí. Protože příčinou zhoršené soběstačnosti starého člověka jsou kromě 
nemedicínských faktorů především chronické choroby a ubývání tělesných a 
duševních sil, můžeme ze získaných výsledků usuzovat, že podobně jako 
soběstačnost ovlivňuje míru vnímání života jako smysluplného i zdravotní stav. U 
mužů má vliv skutečnost, že nevykonávali odborné povolání. 
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6. ZÁVĚR 

Otázky po smyslu života patří k těm zásadním. V posledním desetiletí můžeme 
sledovat stoupající zájem o toto téma, což do značné míry souvisí se zvýšenou 
pozorností, která je věnována kvalitě života. Obzvlášť naléhavě se mohou vyskytovat 
tyto otázky ve stáří. Vzhledem k tomu, že ve vyspělých zemích dochází k rychlému 
demografickému stárnutí populace, stává se problematika, jíž se zabývá předložená 
práce, stále aktuálnější.  

K faktorům, které chrání před ztrátou smyslu života ve stáří, patří tvořivost, 
dobré mezilidské vztahy, zdraví, potěšení, pocit užitečnosti a potřebnosti pro druhé a 
také religiozita. Velký význam je přisuzován konstruktivní práci se vzpomínkami, 
která pomáhá pochopit vlastní život ve smysluplném kontextu. Lze konstatovat, že i 
ve stáří jde o realizaci tvůrčích, prožitkových a postojových hodnot. Z výsledků 
předložené studie vyplývá, že hlavním prediktorem nízké úrovně smysluplnosti 
života ve stáří je depresivita. Dále je významný vyšší věk, potřeba institucionální 
péče pro nesoběstačnost a u mužů skutečnost, že se nerealizovali v původním 
povolání. U seniorů z vlastního prostředí se významně uplatňuje osamělost. Zatímco 
ostatní výše uvedené faktory u starých lidí příliš ovlivnit nelze, depresi můžeme 
účinně léčit. 

Ztráta smyslu života a deprese nejsou totožné, ale existuje mezi nimi silný vztah. 
Obojí zhoršují průběh somatických chorob a snižují kvalitu života. Lidé, kteří ztratí 
smysl života, jsou podobně jako silně depresivní osoby ohroženi sebevraždou. U 
rizikových seniorů je proto vhodná diagnostika a léčba deprese spolu s podporou 
smysluplnosti života v rámci sociální práce se seniory. Při včasné diagnostice jsou 
možnosti ovlivnění deprese i nízké životní smysluplnosti reálné. 

A jak shrnout možnosti logoterapeutického přístupu k seniorům? Ve stáří ubývá 
příležitostí k uskutečňování tvůrčích hodnot. Cenná je nabídka zážitkových aktivit, 
které jsou, podobně jako dobré mezilidské vztahy, zdrojem potěšení ve stáří. V rámci 
naplnění psychosociálních potřeb rizikových skupin je vhodné i doprovázení při 
vyrovnání se s minulostí a v případě potřeby pomoc při řešení vztahů v rodině. Právě 
prostřednictvím sociální práce zaměřené na podporu smysluplného života a ochranu 
důstojnosti by bylo možné uskutečnit tolik potřebné spojení výzkumu a praxe tam, 
kde žijí staří lidé, kteří jsou ztrátou smyslu života ohroženi nejvíce. 

Přála bych si, aby tato práce přispěla k diskuzi o tématu smyslu života ve stáří. 
Navrhované praktické výstupy vycházejí z předpokladu vlivu smyslu života na 
zdravotní stav a psychickou pohodu člověka. Jejich realizací by bylo možno podpořit 
ty nejohroženější a nejkřehčí ze široké populace seniorů v naší společnosti. 
 



 21 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

ABRAMS, R. C., TERESI, J. A., Butin D. A. Depression in nursing home residents. Clin Geriatr 
Med, 1992, 8(2): 302–322. 

ADLER, A. Smysl života. 1. vydání. Praha: Práh, 1995. ISBN 80-858009-34. 
ANTONOVSKY, A. The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc Sci Med, 

1993, 36(6): 725–733. 
ASPINALL, R. Longevity and the immune response. Biogerontology, 2000, 1(3): 273–278 
AUSTAD, S. Proč stárneme. Praha: Mladá Fronta, 1999. ISBN 80-204-0804-5. 
BALCAR, K. Standardizace dotazníku „Logo-test“ na vzorku studujících českých vysokých škol. 

Československá psychologie, 1995a, 39: 400–405. ISSN 0009-062X. 
BALCAR, K. Životní smysluplnost, duševní pohoda a zdraví. Československá psychologie, 1995b, 

39: 420–424. ISSN 0009-062X. 
BALCAR, K. Životní smysluplnost a osobnost. Československá psychologie, 1995c, 39: 496–502. 

ISSN 0009-062X. 
BALCAR, K. Životní smysl a kvalita života. 10. sympozium o lékařské etice: Zdraví a kvalita 

života. Praha, 2002. 
BALCAR, K. Logodiagnostické metody – kurz. Praha: PVŠ PSS, 2006. 
BALCAR, K. Tragická triáda logoterapie – utrpení, vina a smrt – kurz. Praha: PVŠ PSS, 2007. 
BAUM, S. K., Stewart R. B. Sources of meaning through the life span. Psychological Reports, 

1990, 67: 3–14. 
BENEDICTIDIS, G., TAN, Q., JEUNE, B., CHRISTENSEN, K. et al. Recent advances in human 

gene-longevity association studies. Mech Ageing Dev, 2001, 122(9): 909–920 
BERAN, J. Psychoterapeutický přístup v klinické praxi. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství 

H&H, 1996. ISBN 80-85467-43-7. 
CACKOVÁ, H. Prožívání smysluplnosti života u vybraných skupin středoškolské mládeže. 

Diplomová práce. Vedoucí práce: PhDr. E. Smékalová, Ph.D. Filosofická fakulta Univerzity 
Palackého Olomouc, 2009. 

CAPPELIEZ, P. Functions of reminiscence and mental health in later life. Aging & Mental Health, 
2005, 9(4): 295–301. 

COLE, M. G. Risk factors for depression among elderly community subjects: a systematic review 
and metaanalysis. American Journal of Psychiatry, 2003, 160(6):1147–1156 

CRUMBAUGH, J. C. Cross-validation of Purpose-in-life test based on Frankl's concepts. Journal 
of Individual Psychology, 1968; 24, 74–81. 

ČEŠKOVÁ, E. Deprese ve vyšším věku a suicidalita. Čes Ger Rev 2007, 5(4): 228–233. 
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Přehled a charakteristika hlavních tříd klasifikace KZAM. 

[online] 2008 [cit. 2008–10–24]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/prehled_a_charakteristika_hlavnich_trid_klasifikace_kza
m 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Demografická ročenka 2009. [online] 2010 [cit. 2010-01-22]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/0001–09–2009–0400 



 22 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věková skladba obyvatelstva v roce 2008. [online] 2010 [cit.2010-
01-12]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2008 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věková skladba obyvatelstva v roce 2050. [online] 2010 [cit.2010–
01–12]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2050 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Populační prognóza ČR do r. 2050. [online] 2010 [cit. 2010–
01–22]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4025–04  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Pohyb obyvatelstva. [online] 2011 [cit.2011–09–01]. Dostupné: 
http://www.czso.cz/csu.nsf/informace/coby031411.doc 

ČMÁRIKOVÁ, A. Možnosti zachytenia životného zmyslu v psychologickom výskume. [online] 
Konference Logoterapia – psychoterapia pre tretie tisícročie, 30–31. 5. 2003, Svit. [cit. 2010–
01–30].                                                                        

         Dostupné z: http://katpsych.truni.sk/existprob/prispevky/cmarik.html   
ČORNANIČOVÁ, R. Kvalita života v séniu. In Sýkorová, D., Chytil, O. Autonomie života ve stáří. 

Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2004: 143–153. ISBN 80-7326-
026-3. 

DEBATS, D. L. Measurement of personal meaning: The psychometric properties of the Life 
Regard Index. In P. T. P. Wong and P. S. Fry (Eds.): The human quest for meaning. A 
handbook of psychological research and clinical applications. Mahwah, New Jersey – London: 
Lawrence Erlbaum Associates, 1998: 237–259.  

DEBATS, D. L. Sources of meaning: An investigation of significant commitments in life. Journal of 
Humanistic Psychology, 1999,39: 30–57.  

DEBATS, D. L. An inquiry into existential meaning: theoretical, clinical  and phenomenal 
perspectives. In Reker G. P., Chamberlain K. (Eds): Exploring existential meaning. 
Optimizing human development across the life span. Thousand Oaks – London – New Delphi, 
Sage Publications, 2000: 93–106. 

DJERNES, J. K. Prevalence and predictors of depression in populations of elderly a rewiew. Acta 
Psychiatr Scand, 2006, 113(5): 372–387. 

DRAGOMIRECKÁ, E. Kvalita života a nemoc. 5. konference Inco Fora na téma „Inkontinence a 
kvalita života“. Brno 4. 11. 2005.  

DRAGOMIRECKÁ, E., BARTOŇOVÁ, J. The World Health Organization Quality-of-life 
Questionnaire: WHOQOL-BREF. Psychometric properties and innitial uses of the Czech 
version. Psychiatrie, 2006, 10: 144–149.  

DRAGOMIRECKÁ, E., BARTOŇOVÁ, J. a kol. Příručka pro uživatele české verze dotazníků 
kvality života Světové zdravotnické organizace WHOQOL-BREF a WHOQOL-100. 
Psychiatrické centrum Praha, 2006. ISBN 80-85121-82-4.  

DRAGOMIRECKÁ, E. Prediktory kvality života ve vyšším věku. Disertační práce. Školitel doc. 
PhDr. Jan Srnec, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007. 

DUFKOVÁ, D., KRATOCHVÍL, S. Psychometrické zkoumání existenciální frustrace. 
Československá psychologie.1967;6: 594–597. 

EBERSOLE, P. Types and depth of written life meanings. In P. T. P. Wong and P. S. Fry (Eds). The 
human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical applications. 
Mahwah, New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Associates, 1998:179–191. 



 23 

EMMONS, R. A., COLBY, P. M., KAISER, H. A. When losses lead to gains: personal goals and 
recovery of meaning. In P. T. P. Wong, P. S. Fry (Eds). The human quest for meaning. A 
handbook of psychological research and clinical applications. Mahwah New Jersey – London: 
Lawrence Erlbaum Associates, 1998: 163–178. 

ENDLER, P. C., HAUS, T. M., SPRANGER, H. Sense of coherence and physical health. A 
„Copenhagen interpretation“ of Antonovsky’s SOC concept. Scientific World Journal, 2007, 
20, 8:451–453.  

ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 1999. ISBN 80-7106-291-X. 

ERIKSSON, M., LINDSTRÖM, B. Validity of Antonovsky‘s Sense of Coherence Scale: a 
systematic review. J Epidemiol Community Health 2005, 59(6):460–466. 

ERIKSSON, M., LINDSTRÖM, B. Antonovsky‘s Sense of Coherence Scale and its relation with 
quality of life: a systematic review. J Epidemiol Community Health 2007, 61(11):938–944. 

EUROSTAT. DATABASE. Střední délka života prožitá ve zdraví v Evropské unii. [online] 2010 
[cit 2010–01–22]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm 

EVROPSKÁ KONFERENCE O PÉČI A OCHRANĚ STARŠÍCH LIDÍ. Deklarace. Praha [online] 
2009 [cit. 2010–03–03]. Dostupné z: http://www.zivot90.cz/110- pro-novinare/m-136-
deklarace-evropske-konference-o-peci-a-ochrane-starsich-lidi 

FARSKÝ, I., ŽIAKOVÁ, K., ONDREJKA, I., ČÁP, J. Zmysel života v séniu. In Dušová B 
Jarošová. D, Vrublová Y. (Eds). Trendy v ošetřovatelství IV. Ostrava: Zdravotně sociální 
fakulta Ostravské univerzity, 2006: 65–69.  

FEGG, M. J, KRAMER, M., BAUSEWEIN, C., BORASIO, G. D. Meaning in life in the Federal 
republic of Germany: results of a representative survey with Schedule for meaning in life 
evaluation. Health Qual Life Outcomes 2007, 22, 5:59. 

FILIP, V., SIKORA, J., MARŠÁLEK, M. a kol. Praktický manuál psychiatrických posuzovacích 
stupnic. Praha: Psychiatrické centrum, 1997. ISBN 80-85121-06-9.  

FLENSBURG-MADSEN, T., VENTEGODT, S., MERRICK, J. Why is Antonovsky‘s Sense of 
Coherence not correlated to physical health? Analysing Antonovsky’s 29-item Sense of 
Coherence Scale (SOC-29). Scientific World Journal, 2005, 14, 5:767–776. 

FRANKL, V. E. The will to meaning. New York: The Penguin Group, 1988. 
FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996. ISBN 80-85319-50-0. 
FRANKL, V. E Vůle ke smyslu. 2. české vydání. Brno: Cesta, 1997 ISBN 80-85139-63-2. 
FRANKL, V. E Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta, 1998. ISBN 80-85319-80-2. 
FRANKL, V. E A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. 2. vydání. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN: 80–7192–848–8. 
FRY, P. S. The development of personal meaning and wisdom in adolescence: a reexamination of 

moderating and consolidating factors and influences. In: P. T. P. Wong and P. S. Fry (Eds). 
The human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical 
applications. Mahwah, New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Associates, 1998: 91–110.  

GERWOOD, J. B. The existential vacuum in treating substance-related disorders. Psychol Rep 
1998, 83 (3Pt2): 1394. 

GOSTYNSKI, M., AJADACIC – GROSS, V., Gutzwiller F. et al. Depression among the elderly in 
Switzerland. Nervenartz, 2002, 73(9): 851–60. 



 24 

GOURION, D. Events of life and links with severe depression at different agens. Encephale, 2009, 
35 Suppl 7: 250–256. 

GRÜN, A. Umění stárnout. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-
7195-316-3. 

HALAMA, P. Teoretické a metodologické prístupy k problematice zmyslu života. Československá 
psychologie, 2000, 3: 216–236. ISSN 0009-062X. 

HALAMA, P. Zmysel života z pohladu psychologie. Bratislava: Slovac Academic Press, 2007. 
ISBN 978-80-8095-023-1. 

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-158-2. 
HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek sociální gerontologie, Brno: IDVZ PZ, 2002. 
HAYFLICK, L. Jak a proč stárneme. Praha: Knižní klub, 1997. ISBN 80-7176-536-8. 
HELLER, J. Podvečerní děkování. Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-809-6. 
HEUN, R. BURKHART, M. MAIER, W. BECK, P. Internal and external validity of the WHO 

Well-Being Scale in the elderly population. Acta Psychiatr Scand, 1999, 99 (3):171–178. 
HNILICOVÁ, H. Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Payne, J. a kol.: 

Kvalita života a zdraví. Praha, Triton 2005, s. 205–216. ISBN 80-7254-657-0. 
HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. Vybrané kapitoly z gerontologie. 

Praha: GEMA, 2002. 
HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., VAŇKOVÁ, H. Deprese ve stáří. Lékařské listy, 

2007,12,56: 6–8. 
HOVORKA, J. Cesta do stáří. Praha: Práce, 1980. ISBN 24-112-80. 
HRDLIČKOVÁ, V. Smysl života v seniorském věku. Diplomová práce. Vedoucí práce: PhDr. Eva 

Drlíková, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009. 
CHARDIN, P. T. Chuť žít. Praha: Vyšehrad, 1970. ISBN 3324970.  
JANEČKOVÁ, H. Salutogenetický přístup v péči o člověka s demencí. Gerontologické aktuality, 

2001,3: 21–26.  
JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In Matoušek: Sociální práce v praxi. Specifika 

různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005: 163–193. ISBN 80-7367-002-X. 
JANEČKOVÁ, H., HOLMEROVÁ, I., VAŇKOVÁ, H. a kol. Studium vlivu reminiscenční terapie 

na kvalitu života seniorů – využití kvantitativních a kvalitativních metod. Čes. Ger. Rev, 2007, 
5 (3):149–155. ISSN 1214-0732. 

JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha, Portál 2009. ISBN 
978-80-7367-592-9. 

JAROŠOVÁ, D. Péče o seniory. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 
2006. ISBN 80-7368-110-2. 

JOSSELSON, R. Irvin D. Yalom – O psychoterapii a lidském bytí. Praha: Portál, 2009. ISBN 
978-80-7367-533-2. 

KALVACH, Z. a kol. Úvod do gerontologie a geriatrie: I. díl Gerontologie obecná a aplikovaná. 1. 
vydání. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-366-0. 

KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R. a kol. Geriatrie a gerontologie. 1. vydání. Praha: Grada 
Publishing, 2004. ISBN 80-247-0548-6. 

KALVACH, Z. Psychosomatická problematika ve stáří. Lékařské listy, 2005; 47:10–13, ISSN 
0044-1996.  



 25 

KALVACH, Z., ŠNEJDRLOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, J., DRBAL, C. Zdravotní stav ve stáří. 
Demografie, 2006a; 48 (4): 265–269. ISSN 0011-8265. 

KALVACH, Z., DRBAL, C., ZAVÁZALOVÁ, H. a kol. Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost 
ve stáří – změna paradigmatu? Časopis lékařů českých, 2006b,145 (12): 909–915. ISSN 0008-
7335.  

KALVACH, Z., ONDERKOVÁ, A. Stáří. Praha: Galén, 2006c. ISBN 80-7262-455-5. 
KALVACH, Z. Zdravotnické aspekty stárnutí populace. Zdravotnické noviny, 2007;10:12–14, 

ISSN 0044–1996. 
KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: 

Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4. 
KALVACH, Z. 13. Pražské gerontologické dny 2009. In Gabriel J. Křehké stáří. Esprite, 

2009,5:10–11. 
KAŠPARŮ, M. O radostech lidské duše s Maxem Kašparů. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-549-7. 
KAVENSKÁ, V. Smysl života v kontextu závislosti na alkoholu. [online] E-psychologie-

elektronický časopis ČMPS. 2009 (3)1. [cit. 2010–02–01] Dostupné z: http://e-
psycholog.eu/pdf/kavenska.pdf 

KIRKWOOD, T. B., Austad, S. N. Why do we age? Nature, 2000, 408(9809): 233–238. 
KOVÁČ, D. Kvalita života – naliehavá výzva pre vedu nového storočia. Československá 

psychologie, 2001; 45: 34–44. ISSN 0009-062X. 
KOVÁČ, D. Kultivace integrované osobnosti. Psychologie dnes, 2004 (2): 32–34. ISSN 1211-5886. 
KOŽENÝ, J. Dotazník emocionálního prožívání (DEP36): explorační a konfirmační analýza. 

Československá psychologie, 1993; 37:523 – 521. ISSN 0009-062X. 
KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. 5. vydání. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-122-0. 
KRAUSE, N. Stressors arising in highly valued roles, meaning in life, and the physical health 

status of older adults. Journal of Gerontology: Social Science, 2004, 59B: 287-297.  
KRAUSE N. Meaning in life and mortality. Journal of Gerontology: Social Science, 2009, 64B: 

517–527. 
KRHUTOVÁ, L. Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce, 2010;4. s.49–59. ISSN 

1213-6204.  
KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít. Praha: Návrat domů, 1994. ISBN 80-85495-33-3. 
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0. 
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie smysluplnosti existence – otázky na vrcholu života. Praha: Grada, 

2006. ISBN 80-247-370-5. 
KŘIVOHLAVÝ, J. Problematika smysluplnosti života v psychologii. Dostupné z: 

http://jaro.krivohlavy.cz/problematika-smysluplnosti-zivota-v-psychologii [online] Prof. Jaro 
Křivohlavý 3. 2. 2007 [cit. 2010–02–01] 

KŘÍŽOVÁ, E. Sociologické podmínky kvality života. In Payne J. a kol. Kvalita života a zdraví. 
Praha: Triton, 2005: 351-365. ISBN 80-7254-657-0. 

KUBEŠOVÁ, H., MATĚJOVSKÝ, J., MELUZÍNOVÁ, H., WEBER, P. Výskyt a související 
aspekty deprese u seniorů žijících ve vlastním prostředí. Čes Ger Rev, 2008, 6 (4): 227–231. 
ISSN 1214-0732. 



 26 

KUCHAŘOVÁ, V., RABUŠIC, L., EHRENBERGOVÁ, L. Život ve stáří. Zpráva o výsledcích 
empirického šetření. [online] Praha, 2002 [cit. 2010–03–02]. Dostupné z: 
http://www.vupsv.cz/Empiricky_vyzkum.pdf 

LÄNGLE, A. Old age from an existential – analytical perspective. Psychol Rep, 2001a, 89(2): 211–
215. 

LÄNGLE, A., ORGLER, CH., KUNDI, M. Existenciální škála. Praha: Testcentrum, 2001b.  
LÄNGLE, A. Smysluplně žít. Brno: Cesta, 2002. ISBN 80-7295-037-1. 
LÄNGLE, A. Nalézt přitakání životu. 2007. Dostupné z: http://www.slea.cz/index.php/odborne-

texty-mainmenu-2/6-alfried-langle/8-alfried-langle-pritakani-zivotu [online] 22. 10. 2007 [cit. 
2010–08–28] 

LÄNGLE, S., SULZ, M. Eds. Žít svůj vlastní život. Praha, Portál: 2007. ISBN 978-80-7367-220-1. 
LEHOTSKÁ, M. Jaký může mít lidské utrpení smysl? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004 (2): 

26–27. ISSN 1211-5886. 
LEPINE, J. P., BOUCHEJ, S. Epidemiology of depression in the elderly. Int Clin Psychopharmacol, 

1998,13 Suppl 5: 7–12. 
LINDEN, M., KURTZ, G., et al. Depression in the very elderly. Nervenartz,1998, 69(1):27–37. 
LUKASOVÁ, E. Logo-test. Zkouška k měření „prožívané smysluplnosti“ a „existenciální 

frustrace“. Chrudim: Mach, 1992. 
LUKASOVÁ, E. Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997. ISBN 80–7178–180–0. 
LUKASOVÁ, E K validizaci logoterapie. In Frankl V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1997: 183–

209. ISBN 80–85139–63–2. 
LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1998. ISBN 80–85319–79–9. 
LUKAS, E. The Meaning of Life and the Goals in Life for Chronically Ill People. In P. T. P. Wong 

and P. S. Fry (Eds.): The human quest for meaning. A handbook of psychological research 
and clinical applications. Mahwah, New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Associates, 
1998a: 307–316. 

LUKAS E. Alles fügt sich und erfüllt sich. Die Sinnfrage im Alter. Gütesloher: Gütersloher 
Verlagshaus, 2004, ISBN 978–3–579–06917–3. 

MAC KINLAY, E. The spiritual dimension of ageing. London – New York: Jessica Kingsley 
Publisher, 2001. ISBN 1 843 10 008 8. 

MASLOW, A. H. Náboženství, hodnoty a vrcholné prožitky. New York: Viking Press 1973; 7. 
vydání překlad T. Vocelka 1992. 

MASLOW, A. H. Ku psychlógii bytia. Bratislava: LAPRINT, 2000, ISBN 80-967980-4-9. 
MAŠKOVÁ, M. Věková struktura populace, regionální rozdíly – jak pracovat s demografickou 

informací. In Postavení a diskriminace seniorů v ČR. Sborník z mezinárodní konference 
pořádané v rámci XI. Celostátního gerontologického kongresu v Hradci Králové 25. 11. 2005. 
MPSV Praha, 2006. s. 12–28. ISBN 80-86878-52-X. 

MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X.  
MC FADDEN, S. H. Religion and meaning in late life. In Reker and Chamberlain. Exploring 

existential meaning. Optimizing human development across the life span. Thousand Oaks – 
London-New Delphi, Sage Publications, 2000; s. 171–183. 

MEDVEDEV, Z. An atempt at a rational classification of theories of ageing. Biological Rewiews, 
1990, 65:375–398. 



 27 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLN9CH VĚCÍ. Národní program přípravy na stárnutí na 
období let 2008–2012 (Kvalita života ve stáří). [online] Praha: MPSV, 2008 [cit. 2009–10–
22]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/6129/brozura_stari_CZ_9.pdf 

NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, K., VIDOVIČOVÁ, L. Zajištění potřeb seniorů s důrazem na 
roli nestátního sektoru. [online]. Praha: VÚPSV, 2008 [cit. 2010–01–10] Dostupné z: 
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_260.pdf 

NYGREN, B., ALEX, L., HOSEM, E. et al. Resilience, sense of coherence, purpose in life and self-
transcendence in relation to perceived physical and mental health among the oldest old. 
Aging Mental Health, 2005, 9: 354–362. 

OPATRNÝ, A. Pastorační péče v sociální práci. [online] Praha 2000 [cit. 2010–02–02]. Dostupné 
z: http://www.hospice.cz/pastsoc.html. 

ORBACH, I., ILLUZ, A., ROSENHEIM, E. Value systems and commitment to goals as a function 
of age, integration and personality, and fear of death. International Journal of Behavioral 
Development, 1997, 10: 225–239. 

OSN (Organizace spojených národů) 2009. World Population Prospects: The 2008 Revision 
Population Database. [online] 2009 [cit.2010–02–26]. http://esa.un.org/unpp/ 

OTOVÁ, B., KALVACH, Z. Odchylky a poruchy stárnutí a genetická dispozice některých chorob 
stáří. In Kalvach Z., Zadák Z., Jirák R. a kol. Geriatrie a gerontologie. 1. vydání. Praha: Grada 
Publishing, 2004: 90–99. ISBN 80-247-0548-6. 

PACOVSKÝ, V. Proti věku není léku: Úvahy o stárnutí a stáří. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1997. 
ISBN 80-7184-486-1. 

PAYNE, J. Kvalita života a zdraví. 1. vydání. Praha: Triton, 2005: 196–204. ISBN 80-7254-657-0. 
PIDRMAN, V. Deprese seniorů. Čes Ger Rev 2005, 3(2): 45–52. ISSN 1214-0732. 
PIDRMAN, V. Antidepresiva v léčbě seniorů v roce 2007. Čes Ger Rev 2007, 5(4): 234–240. ISSN 

1214–0732.  
PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. Soužití se staršími lidmi. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. ISBN 

80-7178-184-3. 
PRAGER, E., SAVAYA, R., BAR-TUR, L. The Development of a culturally sensitive measures of 

sources of life meaning. In Reker G. T, Chamberlain K. (Eds): Exploring existential meaning. 
Optimizing human development across the life span. Thousand Oaks - London – New Delphi, 
Sage Publications, 2000:123–136. 

REKER, G. T., PEACOCK, E. J., WONG, P. T. P. Meaning and purpose in life and well-being: 
life-span perspective. J Gerontol,1987, 42(1): 44–49. 

REKER, G. T. Personal meaning, optimism, and choice: Existential predictors of depression in 
community and institutional elderly. The Gerontologist, 1997, 37: 709–716. 

REKER, G. T. Theoretical perpective, dimensions and measurement of existential meaning. In 
Reker G. T., Chamberlain K. (Eds.) Exploring existential meaning. Optimizing human 
development across the life span. Thousand Oaks – London – New Delphi, Sage Publications, 
2000; 39–55. 

REKER, G. T. and CHAMBERLAIN, K. Existential meaning: reflections and directions. In Reker 
and Chamberlain. Exploring existential meaning. Optimizing human development across the 
life span. Thousand Oaks – London – New Delphi, Sage Publications,2000: 199–209. 



 28 

REKER, G. T., CHAMBERLAIN, K. (Eds.) Exploring existential meaning. Optimizing human 
development across the life span. Thousand Oaks – London – New Delphi, Sage Publications, 
2000. 

RYCHTAŘÍKOVÁ, J. Perspektiva seniorů v České republice a ve vybraných zemích EU. 
Demografie, 2006, 48 (4): 252–256. Praha: ČSÚ. ISSN 0011-8265. 

ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vydání. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-829-5. 
ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. 5. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-

1174-4. 
ŘÍČAN, P., JANOŠOVÁ, P. Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a 

dívek. Československá psychologie, 2008, 52:105–120. ISSN 0009-062X. 
ŘÍČAN, P. Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-

247-2362-4. 
SALOVEY, P., ROTHMAN, A. J., DETWEILER, J. B. et al. Emotion states and physical health. 

American Psychologist, 2000, 55: 110–121.  
SCANELL, E., ALLEN, F., BURTON, J. Meaning in life and positive and negative well-being. 

North American Journal of Psychology, 2002, (4)1: 93–112. 
SCHMIDBAUER, W. Psychoterapie im Alter – eine praktische Orientierungshilfe. Stuttgart, Kreuz 

Verlag, 2005. ISBN-97-3-7831-2509-X. 
SCHULENBERG, S. E. Empirical research and logotherapy. Psychol Rep, 2003, 93(1): 307–19. 
SLÁMA, O. Kvalita života onkologicky nemocných. In Payne. Kvalita života a zdraví. 1. vydání. 

Praha: Triton, 2005: 288–295. 
SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. 2. vydání. Brno: Barrister Principal, 2004. ISBN 

80-86598-65-9. 
SODERHAMN, O., HOLMGREN, L. Testing Antonovsky´s sense of coherence (SOC) scale among 

Swedish physically active older people. Scand. J. Psychol, 2004, 45: 215–221. 
SRNEC, J., DRAGOMIRECKÁ, E. Umění stárnout. Revue 50 plus, 2008 (1) – 2009 (1). 
STEGER, M. F., OISHI, S., KASHDAN, T. B. Meaning in life across the life span: Levels and 

correlates of meaning in life from emerging adulthod to older adulthood. The Journal of 
Positive Psychology 2009, 1: 43–52. 

STUART-HAMILTON. Psychologie stárnutí. 1. vydání. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-274-2. 
SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo, 1995. 
SVOBODOVÁ, L. Kvalita života. In Šubrt J. Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých 

společností. Praha: Karolinum, 2008: 122–141. ISBN 978-80-246-1486-1. 
SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-

86429-62-5. 
ŠEVČÍKOVÁ, S. Logoterapie v sociální práci. Psychologie dnes. 2006/1 s. 30–32. ISSN 1212-

9607. 
ŠIKLOVÁ, J. Dopisy vnučce. Praha: Kalich, 2007. ISBN: 978-80-7017-057-1. 
ŠIKLOVÁ, J. Zápisník Jiřiny Šiklové: Staří lidé nejsou parazité. [online] Elán plus. [cit 2008–02–

12] Dostupné z:http://elanplus.cz/elanplus/index.php?articleID=848 
ŠNAJDROVÁ, K. Volnočasové aktivity seniorů a jejich vliv na depresivní onemocnění ve stáří. 

Magisterská práce. Vedoucí práce MUDr. J. Ondrušová. Husitská teologická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze, 2009. 



 29 

ŠVANCARA, J. Psychická involuce a psychologické aspekty adaptace ve stáří. In Kalvach Z., 
Zadák Z., Jirák R. a kol. Geriatrie a gerontologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004: 
103–115. ISBN 80-247-0548-6. 

TANSKÁ, N. Proč jdeme mladým na nervy? 1. vydání. Praha: Motto, 2001. ISBN 80-7246-098-6.  
TERESI, J., ABRAMS, R., HOLME, D. et al. Prevalence of depression and depression recognition 

in nursing homes. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2001,36: 613–629. 
TOSATO, M., ZAMBONI, V., FERRINI, A. et al. The aging process and potential interventions to 

extend life expectancy. Clin Interv Aging, 2007, 2(3): 401–412. 
TOPINKOVÁ, E., NEUWIRTH, J. Geriatrie pro praktického lékaře. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 1995. ISBN 80-7169-099-6. 
TOPINKOVÁ, E., NEUWIRTH, J. Depresivní syndrom u geriatrických pacientů v ústavní péči. 

Česká a slovenská psychiatrie 1997, 93, (4):181–188. 
TOPINKOVÁ, E. Jak správně a včas diagnostikovat demenci. Praha: UCB Pharma, 1999. 
TOPINKOVÁ, E. Dlouhověkost – hrozba nebo triumf? Zdravotnické noviny, 2003, 52(12): 50–52. 

ISSN 0044–1996. 
TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. 1. vydání. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-365-6. 
TOŠNEROVÁ, T. Příručka pečovatele. Praha: Ambulance pro léčbu paměti, 2002. ISBN 80-238-

8541-3. 
TUMPACHOVÁ, N. Hodnocení smyslu života v průběhu psychoterapie osob závislých na 

návykových látkách. [online] Adiktologie 2005, 4 [cit 2010–02–01]. Dostupné z: 
http://www.adiktologie.cz/publications/cz/177/488/Hodnoceni-smyslu-zivota-v-prubehu-
psychoterapie-osob-zavislych-na-navykovych-latkach.html?acc=enb 

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8. 
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007. 

ISBN 978-80-246-1318-5. 
VAILLANT, G. E., MUKAMAL, K. Succesful aging. American Journal of Psychiatry, 2001, 158: 

839–847. 
VAN RANST, N., MARCOEN, A. Personal meaning in the elderly: sources of meaning, welfare, 

coping and attitude to death. Tijdschr Gerontol Geriatr 1996, 27(1): 5–13. 
VAN RANST, N., MARCOEN, A. Meaning in life of young elderly adults: An examination of the 

factoral validity and invariance of the Life Regard Index. Personality and Individual 
Differences, 1997, 22: 877–884. 

VAN RANST, N., MARCOEN, A. Structural components of personal meaning in life and their 
relationship with death attitudes and coping mechanism in late adulthood. In Reker G. T., 
Chamberlain K. Eds. Exploring existential meaning. Optimizing human development across 
the life span. Thousand Oaks – London-New Delphi, Sage Publications, 2000: 59–74. 

VAŇKOVÁ, H., HOLMEROVÁ, I., VELETA, P, DRAGOMIRECKÁ, E. Depresivní syndrom u 
seniorů žijících v domovech důchodců a jeho souvislosti. 10. PGD 2006. Sborník přednášek. 
ČALS, 2006: 73–76. ISBN 80-86541-17-7. 

VEENHOVEN, R. The four qualities of life. Journal of Happiness Studies, 2000, 1(1): 1–39 
VEENHOVEN, R. Healthy happiness: effects of happiness on physical health and the 

consequences for preventive health care. Journal of Happiness Studies, 2008, 9(3): 449–469. 



 30 

VIDOVIČOVÁ, L. Věková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních 
přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha: VÚPSV, výzkumné 
centrum Brno, 2005. ISBN 80-239-4645-5. 

VIDOVIČOVÁ, L. RABUŠIC, L. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu 
české veřejnosti. [online] 2003 [cit. 2010–03–23] Dostupné z 
http://www.vupsv.cz/Rabusic-seniori_a_soc_opat.pdf. 

VOHRALÍKOVÁ, L., RABUŠIC, L. Čeští senioři včera, dnes a zítra. Praha: Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí, 2004.  

VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE. Praha, Diderot: 1999. ISBN 80-902555-2-3. 
VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. Praha, Grada: 2010. ISBN 978-80-247-2667-0. 
WAGENKNECHT, M. Nástin dalšího vývoje Franklovy existenciální analýzy a logoterapie. 

[online] 10. 4. 2009. [cit. 2010–08–10] Dostupné z:http://www.slea.cz/index.php/odborne-
texty-mainmenu-2/7-martin-wagenknecht/53-nastin-dalsiho-vyvoje-franklovy-existencialni-
analyzy-a-logoterapie  

WAGENKNECHT, M. Osoba v dialogu. [online] 23. 10. 2007. [cit 2010–08–10] Dostupné z: 
http://www.slea.cz/index.php/odborne-texty-mainmenu-2/7-martin-wagenknecht/11-martin-
wagenknecht-osoba-v-dialogu.  

WALFORD, R. L., MOCK, D., MAC CALLUM, T., LASETER, J. L. Physiologic changes in 
humans subjected to severe, selective calorie restriction for two years in biosphere 2: health, 
aging, and toxicological perspectives. Toxicol Sci, 1999, 52 (2 Suppl): 61–65.  

WALFORD, R. L., MOCK, D., VERDERY, R. et al. Calorie restriction in biosphere 2: 
alternations in pfysiologic, hematologic, hormonal and biochemical parameters in human 
restricted for a 2 - yers period. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2002, 57(6): 211–224. 

WICKI, CH. Časovost jako výzva k pravé existenci. In Langle S., Sulz M. Žít svůj vlastní život. 
Praha, Portál: 2007. s. 53–63. ISBN 978-80-7367-220-1. 

WIJA, P. Příprava na stárnutí v České republice. Demografie 2006, Praha: ČSÚ, 2006, 4: 269–273. 
ISSN 0011-8265. 

WONG, P. T. P. Spirituality, meaning and successful aging. In Wong P. T. P., Fry P. S. (Eds) The 
human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical applications. 
Mahwah, New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Associates, 1998. 359–394. 

WONG, P. T. P., Fry P. S. (Eds) The human quest for meaning. A handbook of psychological 
research and clinical applications. Mahwah, New Jersey – London: Lawrence Erlbaum 
Associates, 1998. 

ZAVÁZALOVÁ, H. a kol. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001. 
ISBN 80-246-0326-8. 

ZAVÁZALOVÁ, H., ZAREMBA, V., ZIKMUNDOVÁ, K. Nemocnost, potřeba a spotřeba 
zdravotní péče u osob vyššího věku. In Kalvach Z., Zadák Z., Jirák R. a kol. Geriatrie a 
gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2004:129–138. ISBN 80-247-0548-6. 

ZAVÁZALOVÁ, H. a kol. Stárnout aktivně v 21. století – jak v předdůchodovém věku. Čes Ger 
Rev, 2007, 5(4): 241–246. ISSN 1214-0732. 

ZIKA, S., CHAMBERLAIN, K. On the relation between meaning in life and psychological well-
being. British Journal of Psychology, 1992, 83: 133–145. 

 
 



 31 

Seznam publikovaných prací: 

 

1a) 

ONDRUŠOVÁ, J., DRAGOMIRECKÁ, E. Smysl života a depresivita u českých 
seniorů. Československá psychologie. Přijato k publikaci  

1b) 

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-
1997-2. 

 

ONDRUŠOVÁ, J. Smysluplnost života ve stáří. Česká geriatrická revue. 2010; 8(1–
2): 50–55. ISSN 1214-0732. 

ONDRUŠOVÁ, J. Smysl života ve stáří – společenské aspekty dlouhověkosti. Pražské 
gerontologické dny 2010. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2010. ISBN 80-86541-
18-5. 

ONDRUŠOVÁ, J. Smysl života ve stáří. (Slovo úvodem). Interní medicína pro praxi 
2010; 9. Solen. ISSN 1010-7299. 

ONDRUŠOVÁ, J. Smysl života ve stáří – výsledky výzkumu a jejich uplatnění v 
sociální práci. Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 
Sborník příspěvků z konference. Bratislava. Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžběty, 2010: 336–348. ISBN 978-80-87386-10-1. 

ONDRUŠOVÁ, J. Měření kvality života u seniorů. Česká geriatrická revue 2009; 
7(1): 36–39. ISSN 1214-0732. 

ONDRUŠOVÁ, J. Gerontologická problematika životní smysluplnosti. In Kontexty 
sociální a charitativní práce. Sborník katedry psychosociálních věd a etiky UK 
HTF. Praha: nakladatelství L. Marek, 2008. ISBN 978-80-87127-07-0. 

ONDRUŠOVÁ, J. Možnosti využití logoterapie při práci se seniory. 12. Pražské 
gerontologické dny. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2008. ISBN 80-86541-25-8. 

KALVACH, Z., ONDRUŠOVÁ, J., ŠNEJDRLOVÁ, M. Hodnocení kvality života. In 
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. kpt. 3.3.7., s. 
109–110. ISBN 978-80-247-2490. 

ONDRUŠOVÁ J., KALVACH, Z., ŠNEJDRLOVÁ, M., NOVOTNÁ, E. 
Logodiagnostika jako nástroj k poznávání smysluplnosti u seniorů. 11. Pražské 
gerontologické dny 2007. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2007. ISBN 80-86541-
18-5. 



 32 

KALVACH, Z., DRBAL, C., ZAVÁZALOVÁ, H., ŠNEJDRLOVÁ, M., 
ONDRUŠOVÁ, J. Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost ve stáří – změna 
paradigmatu? Časopis lékařů českých. 2006, 154: 909–915. ISSN 0008-7335. 

KALVACH, Z., ŠNEJDRLOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, J., DRBAL, C. Zdravotní stav 
ve stáří. Demografie, 2006, 48, 4: 265–269. ISSN 0011-8265. 

 
2b) 

ONDRUŠOVÁ, J., KALVACH, Z. Syndrom duálního senzorického deficitu. In 
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. kpt. 6. 2., s. 
287–293. ISBN 978-80-247-2490. 

ŠNEJDRLOVÁ, M., KALVACH, Z., OTOVÁ, B., ONDRUŠOVÁ, J. Stárnutí a 
involuční změny. In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 
2008. kpt. 2, s.39–45. ISBN 978-80-247-2490. 

KALVACH, Z., ONDRUŠOVÁ, J., ŠNEJDRLOVÁ, M. Hodnocení sociálních 
souvislostí. In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. 
kpt. 3.3.6., s. 104–108. ISBN 978-80-247-2490. 

KALVACH, Z., JANEČKOVÁ, H., ONDRUŠOVÁ, J. Syndrom maladaptace. In 
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. kpt. 6.13., s. 
293–299. ISBN 978-80-247-2490. 

NOVOTNÁ, E., ŠNEJDRLOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, J., KALVACH, Z. Geriatrický 
syndrom hypomobility, dekondice a svalové slabosti. 11. Pražské gerontologické 
dny 2007. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2007. ISBN 80-86541-18-5. 

KALVACH, Z., ŠNEJDRLOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, J., NOVOTNÁ, E. Koncept 
geriatrické deteriorace, křehkosti, a deskripce pacientů pomocí geriatrických 
syndromů. 11. Pražské gerontologické dny 2007. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 
2007. ISBN 80-86541-18-5. 

ŠNEJDRLOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, J., NOVOTNÁ, E., KALVACH, Z. Medicína 
dlouhověkosti (longevity medicine) – fikce nebo realita? 11. Pražské 
gerontologické dny 2007. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2007. ISBN 80-86541-
18-5. 

 
 
 
 
 
 

 



 33 

The meaningfulness of life in the elderly 
Jiřina Ondrušová 

Summary 

 
 

The submitted thesis deals with the issue of the meaningfulness of life in the 
elderly. This deep human need was listed among the evaluated items in the 
WHOQOL assessments. The meaning in life is considered as a remarkable 
salutogenic factor. The questions on the meaning in life become mostly more 
pressing in the elderly than in earlier stages of life. The loss of meaning in life brings 
incapability of human to find and realize values and to adopt positive attitude towards 
the particular circumstances in life. The human missing the meaning in life 
experiences dissatisfaction, emptiness, desperation and depression. The depression in 
old age still remains an often underestimated and untreated diagnosis.  

The empirical part of this thesis describes the results of research focused on the 
meaningfulness of life in the elderly. The goal of the study was to find out to what 
extent the Czech elderly perceive their lifes as meaningful, to verify the influence of 
demographic, social and functional factors, to analyse the relation between meaning 
in life and depression and to find predictors of meaningfulness of life. Meaning in life 
was measured by the Logo-test, depression was measured by the Geriatric Depression 
Scale – 15. Sociodemographic characteristics of respondents were also assesed . 

The sample consisted of 333 participants aged 75 to 98 years from 19 localities 
in the Czech Republic. The respondents lived at home, in homes for seniors and in 
nursing houses. All respondents were assessed using the Logo-test. The reduced 
sample of respondents (252 persons) was simultaneously examined by the Geriatric 
Depression Scale – 15.  

In the researched sample of seniors over 75 years of age significantly more (56,5 
%) persons have very good level of perception of life as meaningful (Q1), than the 
population of younger seniors in the foreign population norms of the Logo-test. The 
study shows that only 13,2 % of questioned persons in the tested sample have low 
level of meaningfulness of life (Q4). The average total value of score of the Logo-test 
(the level of meaningfulness in life ) in our sample was 9,49 ± 4,46 (scale 0–42). The 
low level of meaningfulness of life was detected in older elderly, in seniors with 
lower education, in previous worker and administrative professions, in solitary and 
disable old persons.  
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The depression was diagnosed in 30, 9 % of respondents. The average total 
value of GDS score (the level of depression) was 4,19 ± 3,51 (scale 0–15). The 
prevalence of depression was significantly associated with institutionalisation of 
seniors, their previous professions and disability.  

The most important predictor of low level of meaning in life was depression. 
The previous profession was also important for male respondents. The other 
demographic variables examined in this study accounted for little variance in 
meaning in life. 

The lost of the meaning in life and the depression are not the same but they are 
very closely related to each other. Both of them make the course of somatic diseases 
worse as well as both of them decrease the quality of life. In case of the seniors 
jeopardized by low level of meaning in life, the diagnostics and the subsequent 
treatment of depresivity with the support of the meaningfulness of life are appropriate 
in the frame of social work with these elders. 

 
 

 
 

 

 


