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Abstrakt 

Název:    Kvalita života pražských seniorů s ohledem na chůzi 

Cíle:  Cílem této práce je zjistit, zda má pravidelná chůze pražských seniorů vliv 

na kvalitu jejich života.  

Metody:  V této práci bylo použito dotazníkové metody, konkrétně konceptu české 

verze WHOQOL-OLD s doplňující anketou, týkající se chůze. Tento dotazník 

byl aplikován na vzorku 148 pražských seniorů a ten byl rozdělen na dvě 

poloviny označované jako chodci a nechodci. Úkolem bylo zjistit, zda má 

chůze v životech těchto respondentů dopad na jejich kvalitu života. Dalším 

úkolem bylo porovnat kvalitu života žen a mužů v seniorském věku, 

a posledním zjistit, zda si lidé do seniorského věku odnášejí i pohybový 

standart. 

Výsledky: Statisticky signifikantně vyšší kvalitu života na hladině významnosti 95% 

vnímali lidé, kteří pravidelně provozovali chůzi. Rozdíl v kvalitě života žen 

a mužů v tomto věku nebyl prokázán. Pohybový standart, ať už byl 

jakýkoliv, si prokazatelně s sebou lidé přinesli z dřívějšího období svého 

života. 

Klíčová slova: stáří, senior, kvalita života, chůze 

  



 

 

Abstract 

Title:           The quality of life of seniors in Prague with regard to walking 

Objectives: The aim of this study is to determine whether the regular walk of Prague 

seniors affect their quality of life 

Methods:  In this work questionnaire methods, specifically the concept of Czech 

WHOQOL-OLD version with additional poll focused on the walk, were used. 

This questionnaire was applied to a sample of 148 elderly Prague residents 

who were divided into two halves called pedestrians and non-pedestrians. 

The task was to determine impact of walking in the lives of these 

respondents on their quality of life. 

Results: Statistically significantly higher quality of life on 95% level of significance 

proved the people who regularly practiced walking. Difference in the 

quality of life of women and men in senior age has not been proved. 

Motion standard, whatever it was, the people demonstrably brought with 

them from the earlier period of their life. 

Keywords: old age, senior, quality of life, walking  
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Úvod 

Dnešní doba a současná populace je z pohledu demografie charakteristická pro 

populační stárnutí, prodlužování střední délky života a nízkou úroveň natality. Tyto 

změny jsou determinovány mnoha faktory, jako je například současný pokrok v oblasti 

medicíny a zdravotní péče, ekonomická krize a postavení žen ve společnosti. Stále více 

se setkáváme s případy, kdy si páry pořizují jedno nebo žádné dítě, a to právě z důvodů 

ekonomické situace a upřednostňování kariéry před rodičovskou rolí. Ze stejných 

důvodů se například neustále posouvá věk prvorodiček. Je proto dnes prakticky 

nevyhnutelné, že tímto tempem bude seniorská populace brzy stejně početnou, jako je 

skupina dětí do 14 let.  

Právě z důvodu populačního stárnutí se na populaci seniorů čím dál tím více soustředí 

zájem široké veřejnosti. Již teď se této populační skupině věnuje nemalé množství 

firem a organizací, které v následujících několika letech čeká strmý růst. Vzhledem 

k tomu, že lidé pravděpodobně stráví nemalou část svého života ve statutu seniora, je 

pro ně důležité, jak tato fáze jejich života bude kvalitní. Lidé se dnes na tuto etapu 

připravují se značným předstihem. Kvůli nedávné důchodové reformě jsou plně 

zodpovědní za svou finanční situaci ve stáří. Přístup k zodpovědnosti za vlastní stáří se 

mění například i z hlediska zdravotního. Současný kult zdraví a jeho principy (zdravá 

strava, cvičení a psychická pohoda) jsou kromě zlepšení současného života, zaměřeny 

právě na zlepšení kvality života ve stáří a na prodloužení jeho délky. Tento kult zdraví 

byl na jeho počátcích záležitostí pouhého zlomku populace. Dnes však prochází 

masovou propagací, a tak se k této myšlence a životnímu stylu přiklání stále více lidí. 

Významnou součástí této filozofie je zařazení pravidelné chůze do režimu dne. Je tomu 

tak díky její materiální a časové nenáročnosti a díky celé řadě zdravotních, ale 

i například společenských benefitů. Chůze ve smyslu procházek byla prakticky vždy 

součástí lidských životů, ať už byla provozována jako kulturně-poznávací činnost, jako 

prakticky jediný způsob dopravy, nebo jako prostředek jak spolu lidé mohli mluvit 

o samotě. Současný technický pokrok umožňuje lidem téměř zcela vyřadit chůzi ze 

svého života. Tento fakt představuje celosvětově větší problém, než je na první pohled 

zřejmé. Dochází tak totiž k čím dál většímu výskytu obezity a civilizačních chorob, které 
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jsou prokazatelně spjaty s nedostatkem přirozeného pohybu. Přitom k získání 

zdravotních benefitů prostřednictvím prosté chůze není třeba si vyhrazovat ani hodinu 

svého času denně. Stačí k tomu například dvě hodiny, dvakrát za týden. Krom těchto 

zdravotních benefitů lze tuto aktivitu považovat za prostředek na uvolnění psychického 

napětí, neboť stejně jako u každé jiné pohybové činnosti se do tělního oběhu vyplavují 

endorfiny.  

Zdraví člověka je obecně považováno za prioritu číslo jedna v jeho životě. Řady 

odborníků se shodují na tom, že zdraví je hlavním determinantem kvality života a to 

v každém věku. Lidé však většinu svého života jsou subjektivně, ale i objektivně zdraví. 

Problémy s nemocemi nastávají až v seniorském věku, kdy jim takzvaně jejich tělo vrací 

to, jak se k němu chovali v průběhu života. Teoreticky tedy lidé, kteří pravidelně 

provozují chůzi v seniorském věku, budou se svým životem více spokojeni. Dále se dá 

předpokládat, že spokojenější budou lidé, kteří tento standart aplikovali po celý svůj 

život a do stáří si jej s sebou přinesli. 
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1. Teoretická část 

1.1. Vymezení pojmu stáří a stárnutí 

1.1.1. Stáří 

Pojem stáří není jednoznačně v žádné literatuře určen. Pro tuto práci bude stáří 

definováno pomocí věkového období, a to takového, které se zásadněji odlišuje od 

předchozích etap života. Takové období je z biologického hlediska podle Mačáka 

a Mačákové (2004) vymezeno kalendářním věkem nad 60 let a dále se rozděluje do tří 

etap: počínající stáří (60–74 let), vlastní stáří (75–89 let) a dlouhověkost (nad 90 let). 

K této periodizaci se přiklání i světová zdravotnická organizace WHO, která používá 

pojmy Senescence, Kmetství a Patriarchum. Z praktických důvodů se tedy používá 

kalendářní věk, který je odvozen z data narození. Haškovcová (2002) uvádí, že 

mimořádně důležitý je věk funkční (biologické, subjektivní, psychologické a sociální 

aspekty), který výrazně nemusí odpovídat věku kalendářnímu.  

Wolf (1982) Uvádí, že stáří je etapou života, o které rozhodujeme po celý život. Toto 

tvrzení je podle něj zklamáním pro lidi, kteří očekávají univerzální návod na šťastné 

stáří, bez ohledu na jejich dosavadní životní styl. Tuto teorii podporuje Haškovcová 

(1989) podle které je forma stáří primárně určena obsahem a stylem našeho 

dosavadního života. Štilec (2003) publikuje názor, že rozhodující vlivy vztahu ke stáří je 

možno sledovat již v dětství. Proto je podle autora důležité, jakou výchovu v tomto 

ohledu dají rodiče svým dětem. 

Jak bylo zmíněno výše, věk se dá posuzovat podle dvou základních kritérií, a sice datem 

narození a biologickým stavem organismu. Podle Čevely a kol. (2012) se navíc rozlišuje 

stáří sociální. Biologické stáří je charakteristické dosažením jisté úrovně involučních 

změn. Dle Čevely a kol. (2012) je vnějším vyjádřením těchto změn pokles výkonnosti, 

míra funkčního zdraví či fenotyp stáří, tzv. stařecké změny postavy, postoje, chůze, 

vlasů, pokožky (vrásky), chrupu, fyziognomie obličeje, chování atd. Uotinen a kol. 

(2006) uvádí, že psychický aspekt (tzv. subjektivní vnímání věku), související 

i s vnímáním úbytku či naopak dostatku sil, potenciálu zdraví, je významným faktorem 

biologického stáří, životní prognózy a rozvoje geriatrické křehkosti. Kalendářní stáří je 
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bezprostředně odvozeno od data narození. Tento pojem nezahrnuje zohlednění 

involučních změn, je však jednoduše stanovitelný. Dle Čevely a kol. (2012) existuje 

mnoho výjimek, lidí, kteří stárnou rychleji a dříve (progerie), či naopak 

pomaleji,  později (dlouhověkost) než průměr, takže jejich individuální biologický věk se 

výrazně neshoduje s věkem kalendářním.  

Sociální stáří je postihnutelné souhrnem sociálních změn, změn sociálních rolí, postojů 

a sociálního potenciálu. Dvořáčková (2012) tvrdí, že sociální situace seniorů bude dána 

úrovní připravenosti na tyto změny. Vohralíková a Rabušic (2004) a Čevela a kol. (2012) 

uvádějí, že člověk se sociálně i mentálně stává starým dnem, kdy je jeho status změněn 

z ekonomicky aktivního na důchodce. Z pohledu sociologie do etapy stáří 

neodmyslitelně zapadá proces odchodu dětí z domova. Mluvíme o syndromu 

prázdného hnízda Dle Pichauda a Thareauové (1998) bývá ztráta rodičovské role často 

nahrazena novou rolí, rolí prarodičů. Čevela a kol. (2012) uvádí, že sociální stáří 

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

a participaci seniorů. 

1.1.2. Stárnutí 

Pacovský (1990) považuje proces stárnutí jako přechodnou vývojovou periodu mezi 

dospělostí a stářím. Podle Čevely a kol. (2012) „je stáří a stárnutí projevem 

a důsledkem involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících druhově 

specifickou rychlostí s výraznou interindividuální variabilitou a vedoucích k typickému 

obrazu označovanému jako fenotyp stáří“. Ten je modifikován vlivy prostředí, 

zdravotním stavem, životním stylem a vlivy psychologickými a socioekonomickými. 

Tuto teorii podporuje Mühlpachr (2004), který uvádí, že stárnutí je interindividuální 

a asynchronní, a jednotlivé systémy a funkce organismu stárnou nerovnoměrně. 

Viewegh (1972) popisuje stárnutí jako biologickou zákonitost, jejímž důsledkem jsou 

nevratné biofyzikální změny. Dvořáčková (2012) uvádí, že adaptační schopnost je ve 

stáří značně snížena a to jak ve smyslu biologickém, tak i psychosociálním a v této 

souvislosti odkazuje na Pacovského (1990), podle kterého by se člověk s adaptační 

schopností dítěte mohl dožít věku zhruba 700 let. 
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Vzhledem k demografické revoluci – změně struktury obyvatelstva a populačnímu 

stárnutí, se touto problematikou zabývá hned několik vědních oborů. Z pohledu 

demografie se jedná o závažný problém, neboť v současnosti je počet dětí ve věku do 

14 let přibližně roven počtu seniorské populace. Dle prognóz bude však v celé Evropě 

v roce 2050 počet seniorů dvakrát tak velký, než počet dětí do 15 let (Kalibová a kol, 

2009). V kapitole 1. 2. jsou změny přicházející se stárnutím probírány z pohledu 

sociologie, biologie a psychologie. 

1.1.3. Gerontologie a geriatrie 

Akcelerace demografického stárnutí vedla k rozvoji nové vědní disciplíny gerontologie. 

Autorem pojmu byl ovšem již v 19. Století známý mikrobiolog a imunolog Ilja Iljič 

Mečnikov. Počátkem 20. století pak vznikl pojem geriatrie pro medicínskou 

problematiku stáří (Čevela a kol., 2012).  

Pojem Gerontologie je odvozen z řeckého slova geron, gerontos, tj. starý člověk, 

a pojmu logos, tj. nauka. Čevela a kol. (2012) uvádí, že „gerontologie je 

interdisciplinární věda, souhrn poznatků o stáří a starých lidech. Zkoumá zákonitosti, 

příčiny a projevy stárnutí, problematiku života starých lidí a života ve stáří“. Holmerová 

a kol. (2007) uvádí, že vědní disciplína gerontologie zkoumá stáří z pohledu 

biologického, demografického a sociálního Tradičně se schematicky dělí do tří okruhů: 

Gerontologie speciální (studium procesů a příčin stárnutí), Gerontologie klinická 

(studium funkčního zdraví) a Gerontologie sociální (studium existencionality a životem 

ve stáří). Klinická gerontologie je též zkráceně nazývána geriatrií. Závažným úkolem 

geriatrie je formulování zdraví, především funkčního zdraví a tím i normy ve stáří. Za 

zakladatele geriatrie je považován I. L. Nascher (1863–1944), který je také autorem 

první monografie Geriatrics z roku 1914 (Čevela a kol., 2012). 

1.1.4. Vymezení pojmu senior 

Vymezení seniorské populace z hlediska věku se napříč literaturou různí. Pro tuto práci 

bude použito věkové období od 60 let výše. Český statistický úřad definuje pojem 

senior jako osobu starší 65 let (veřejná databáze ČSÚ, 2014). Psychologický slovník 

definuje seniory takto: „senior je označení lidí starších 60 let“ (Hartl, 2004). Světová 
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zdravotnická organizace WHO vytvořila kategorizaci lidského života. Tato kategorizace 

byla přijata OSN v roce 1980, je charakterizována patnáctiletými cykly a jako hranici 

stáří označila věk 60 let. Patnáctileté členění uvádí v české literatuře Příhoda (1974) 

a je definováno v tabulce č. 1. K této periodizaci se přiklání i Mačák a Mačáková (2004). 

Tabulka č. 1: Patnáctileté periody lidského života 

 

Zdroj: Příhoda (1974) 

1.1.5. Stáří a pohybová činnost 

Ve stáří se vždy, a to bez výjimky, počítá s určitým omezením fyzické i psychické 

výkonnosti jedince. Dle Štilce (2003) staří lidé svá omezení většinou nesignalizují jako 

chorobu, ale jako přirozený průběh stárnutí. To je dle autora důvod, proč se na lékaře 

se svými problémy obracejí až v pokročilé fázi onemocnění, avšak tyto problémy 

nemusejí vyplývat z důsledků přirozeného projevu vyššího věku.  

Stárnutí postihuje celý pohybový aparát na všech úrovních. Prvním projevem je 

omezení pohyblivosti, dále pak nastává pokles rychlosti, obratnosti a nakonec i síly 

a vytrvalosti (Štilec, 2003). Spirduso (1995) uvádí, že jednou z příčin těchto změn je 

úbytek svalové hmoty a úbytek rychlosti svalové kontrakce. Štilec (2003) dále 

publikuje, že obecně je možno konstatovat, že přibývající věk sám o sobě nezvyšuje 

zdravotní riziko pohybových aktivit, jestliže je dávkování těchto aktivit nastaveno na 

přiměřenou míru jejich zdravotnímu stavu a to zejména funkcím kardiopulmonárním. 

Kalvach (1997), Cassel (1992) a Zaremba (1998) se tedy shodují na tom, že pro 

uchování nezávislosti starých lidí, což je jedním z hlavních institutů kvality života, je 

doporučena přiměřené pohybová aktivita a to co nejdéle je to možné. 

  

15 - 29 let Postpubescence a mecítma

30 - 44 let Adultium

45 - 59 let Interevium, střední věk

60 - 74 let Senescence, počínající, časné stáří

75 - 89 let Kmetství, senium, vlastní stáří

90 a více let Patriarchium, dlouhověkost
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1.2. Příznaky stáří 

Jak vyplývá z výše uvedených kapitol, proces stárnutí se odehrává ve třech rovinách: 

biologické, psychické a sociální. Dvořáčková (2012) uvádí, že tyto roviny jsou 

bezprostředně propojeny. Venglářová (2007) upozorňuje, že v návaznosti na změny 

přichází nutnost hledat nový způsob života ve stáří. 

Tělesné změny 

Z čistě biologického hlediska je podstatou stárnutí zřejmě stárnutí makromolekul, které 

tvoří základ živé hmoty (Mačák, Mačáková, 2004). Křivohlavý (2002) uvádí, že mezi 

nejvýraznější změny během stárnutí patří: sexuální aktivita mužů, rychlost reflexů na 

jednoduché akustické a vizuální podněty, vitální kapacita plic, srdeční kapacita, svalová 

síla, váha mozku, bazální metabolismus a rychlost vedení vzruchu nervovými vlákny. 

Involuční změny a projevy, jimiž se staří lidé odlišují od mladých, jsou označovány jako 

fenotyp stáří. Kalvach (2004) poukazuje na to, že tělesná výška se s věkem snižuje 

a tělesná hmotnost obvykle s věkem stoupá. Tyto změny se výrazně podepisují na 

kondici jedince, a tak i sebepřirozenější pohyb činní starším lidem čím dál tím větší 

obtíže. U zraku se projevují změny akomodace, dochází k úbytku sluchové ostrosti pro 

vysoké tóny, čich i chuť významně klesá (rychleji a dříve u kuřáků).  

Všechny morfologické a funkční změny ovlivňují vzhled i chování starého člověka. Ten 

se začíná obracet na introvertní stránku své osobnosti a čím dál tím více se zaobírá 

svými tělesnými orgány a funkcemi. S těmito tělesnými změnami souvisí i změny 

psychické (Dvořáčková, 2012). 

Psychické změny 

Dvořáčková (2012) uvádí, že psychickou involuci lze chápat jako spořádaně probíhající 

demontáž osobnosti. Stárnutí bývá spojeno se změnou osobnosti. Dle Říčana (2004) se 

u seniorů projevují negativní vlastnosti a do popředí se dostávají negativní rysy jejich 

osobnosti. Holmerová (2007) říká, že pro psychiku stárnoucího člověka je důležité, jak 

ho hodnotí jeho blízké okolí, i to, jak se hodnotí on sám. Osobnost starého člověka je 

jednota duševních vlastností, která je založena na jednotě tělesné i duševní konstituce 

a utváří se v jeho společenských vztazích. Autorka dále uvádí několik příkladů změn: 
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zpomalení v reakčním čase, zpomalení psychomotorického tempa, problémy 

s krátkodobou pamětí, zvýšené nároky na volní úsilí, časté snížení motivace a změny ve 

struktuře osobnosti. Dle Jedličky (1991) je charakteristický obraz psychiky seniorů 

rozdělen do 3 kategorií. (1) Psychické změny sestupné povahy – pokles elánu, vitality, 

zpomalení psychomotorického tempa, snížení výbavnosti, vštípivosti a pozornosti, 

snížení schopnosti navazovat a udržovat vztahy. (2) Psychické změny Vzestupné 

povahy – zvýšená tolerance k druhým, zvýšení vytrvalosti a trpělivosti. (3) Psychické 

funkce, které se s věkem nemění – např. jazykové znalosti, intelekt, slovní zásoba. 

Sociální změny 

V průběhu stáří dochází především ke změnám sociálních rolí, z nichž jako 

nejvýznamnější považuje Viewegh, (1970) odchod do důchodu. Odchod do důchodu je 

obecně považován za jedno z nejnáročnějších období v životě člověka. Mění se tak celý 

životní styl člověka, životní rytmus, a tím jsou kladeny vysoké nároky na přizpůsobivost. 

S odchodem do důchodu se také mění ekonomická situace, a tím i životní úroveň 

člověka. 

Pacovský (1990) uvádí, že charakteristickým rysem stárnutí je ubývání samostatnosti 

a nárůst závislosti. Zároveň je dle autora o kvalitě stáří rozhodováno po celý život. 

Kalvach (1997) zahrnuje mezi přípravu na stáří zdravý životní styl ve středním věku 

s eliminací rizikových faktorů, podporu tělesných a duševních aktivit s psychohygienou 

a relaxací. Každý člověk je podle Pacovského (1990) zodpovědný za své stáří. 

Od okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že stárne, začíná podle tohoto autora problém 

reakce a adaptace na stáří. Podle něj existuje pět strategií chápání vlastní role ve stáří. 

S touto kategorizací se ztotožňuje i Klevetová (2008): 

 Strategie konstruktivnosti: Charakterizuje seniory, kteří jsou spokojeni se svým 

životem. Tito lidé jsou aktivní, akceptují svá omezení, jsou snášenliví a tolerantní 

vůči odlišnostem a jiným lidem. Předpokladem pro tento přístup je dle Klevetové 

(2008) spokojené dětství.  

 Strategie závislosti: Charakteristická pro svou pasivitu. Člověk rád odešel do 

důchodu, chce, aby se o něj starali ostatní. Je sice vyrovnaný, ale není ctižádostivý 
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a nenachází radost a uspokojení ve svých aktivitách. Neochotně navazuje vztahy, 

které ruší jeho pohodlí.  

 Strategie obranná: Charakteristická pro seniory, kteří neakceptují svoje omezení 

a dokazují svou soběstačnost přehnanou aktivitou. Tito lidé bývali ve společnosti 

často úspěšnými. 

 Strategie nepřátelství: Charakterizuje seniory, kteří měli v životě sklon vinit za své 

neúspěchy jiné. Tito lidé se cítí oběťmi svého života a chtějí být litováni. Takovýto 

člověk je přehnaně konfliktní, podezřívavý a agresivní. 

 Strategie sebenenávisti: Od předchozího modelu se liší lidé tím, že nepřátelství 

obracejí vůči sobě samým. Tito lidé trpí pocitem osamělosti, život hodnotí kriticky 

a pohrdavě. 

1.3. Kvalita života  

Osobní pohoda (well-being) je často spojována s pojmem kvalita života. Lze říci, že 

well-being je hodnocením kvality života jako celku. Přes pluralitu názorů a přístupů 

k vymezení pojmu well-being se odborníci shodují v názoru, že se jedná o dlouhodobý 

emoční stav, který charakterizuje spokojenost jedince s jeho životem. Podle koncepce 

Okuna a Stocka (1987) má osobní pohoda 3 dimenze: (1) životní spokojenost (je 

hodnocením toho, jak se jedinci dařilo dosahovat cílů), (2) morálka (mravních zásady, 

které směřují ke kázni a důvěře a (3) štěstí (představuje emoční reakci na každodenní 

život). 

Vliv pohlaví na úroveň osobní pohody byl zkoumán ve studii Ryffové a Singera (1998). 

Autoři shrnuli výsledky shodující se ve všech jimi analyzovaných studiích, z nichž 

vyplývá, že ženy posuzují pozitivněji než muži své vztahy s druhými a svůj osobní 

rozvoj. To dle autorů ze značné části predikuje lepší kvalitu života u žen.  

Dle Šolcové a Kebzy (2004), je z medicínského pohledu pojem well-being úzce propojen 

se zdravím a s pojetím životního stylu, zahrnujícím množství rizikových i protektivních 

faktorů. Dragomirecká a Bartoňová (2006) tvrdí, že za hlavní cíl medicíny se dnes 

u starých lidí, vzhledem k současnému prodlužování délky života, nepovažuje zdraví, 

ale spíše zachování nebo zlepšení kvality života. Dále je významnou dimenzí 

well-beingu též tělesná zdatnost. Pohybová aktivita má krátkodobý i dlouhodobý 
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příznivý účinek na psychickou pohodu, zejména příznivě ovlivňuje náladu, sebeúctu, 

úzkost, depresi, tenzi a percepci stresu. Podle Hunta (2003) je tělesná zdatnost 

významným přínosem pro celkovou spokojenost. Jde především o celkovou 

nezávislost, sebeobslužnost a samostatnost – jež nabývají na významu zvláště 

u starších osob, a jejichž úroveň se s vyšší úrovní tělesné zdatnosti prodlužuje v čase 

a zvyšuje z hlediska kvality. Podle Ryffové a Keyesové (1995) má struktura osobní 

pohody šest základních dimenzí:  

 Sebepřijetí – pozitivní postoj k sobě, srozumění s různými aspekty sebe a jejich 

akceptace, přijetí různých aspektů sebe, dobrých i špatných vlastností, srozumění 

s vlastní minulostí.  

 Pozitivní vztahy s druhými – vřelé uspokojující vztahy s druhými, zájem o blaho 

druhých, schopnost empatie. 

 Autonomii – nezávislost a sebeurčení, schopnost odolat sociálním tlakům a zachovat 

si vlastní názor a jednání, nezávislost na hodnocení a očekávání druhých.  

 Zvládání životního prostředí – pocit kompetence při zvládání každodenních nároků, 

přehled o tom, co se děje v okolním prostředí, schopnost vidět příležitosti a využít 

vnější dění pro vlastní cíle a potřeby.  

 Smysl života – cílesměrnost, pocit, že minulý i přítomný život má smysl, směřování 

k dosažení cílů.  

 Osobní rozvoj – pocit trvalého vývoje, otevřenost novému, nepřipouštění si nudy 

a pocitu stagnace, schopnost vidět pozitivní změny vlastního já a chování.  

Keyesová (1989) rozlišuje celkem pět dimenzí sociální pohody, a to sociální integraci 

(hodnocení jedincova vztahu ke společnosti a komunitě), sociální akceptaci (jedincův 

příznivý obraz o společnosti a lidech), sociální přínos (hodnocení vlastní sociální 

hodnoty jedince pro společnost), sociální aktualizaci (hodnocení potenciálu společnosti 

k vývoji, její schopnosti mít vliv na svůj vývoj) a sociální koherenci. Veenhoven (2000) 

posuzuje kvalitu života podle čtyř dimenzí: 1) životní šance, neboli předpoklady, 2) 

životní výsledky, 3) vnější kvality, neboli charakteristiky prostředí a 4) vnitřní kvality, 

neboli charakteristiky individua. Podle tabulky č. 2 kvadrant A zahrnuje ekologické, 

sociální, kulturní a ekonomické podmínky. Kvadrant B zahrnuje znalosti, schopnosti, 

fyzické a duševní zdraví. Kvadrant C zahrnuje užitečnost člověka pro jeho okolí a pro 
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společnost celkově. Kvadrant D zahrnuje spokojenost s jednotlivými s vlastním 

životem. Z kvadrantu D vychází absolutní většina dotazníků WHOQOL 

(Dragomirecká  kol., 2006, 2009).  

V této práci bude použita definice kvality života podle Světové zdravotnické 

organizace, která kvalitu života chápe jako to „jak člověk vnímá své postavení v životě 

v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu 

stylu a zájmům“ (WHOQOL Group in Orley 1994, s. 43). 

Tabulka č. 2: Čtyři dimenze kvality života podle Veenhovena 

 

Zdroj: Veenhoven (2002) 

1.3.1. Kvalita života seniorů 

Přestože vyšší věk lze chápat jako období psychosociálních ztrát a zdravotních obtíží, 

existují studie, které prokazují dobrou kvalitu života seniorské populace (Browne a kol., 

1996) a vysokou životní spokojenost a emoční pohodu (Lam a Power, 1991). Fakt, že se 

životní spokojenost s věkem nesnižuje, se označuje jako „Old age paradox“. Heun a kol. 

(1999) uvádí, že ke spokojenosti i ve starším věku přispívá dobrý zdravotní stav, 

partnerství/manželství, samostatné bydlení, nepřítomnost deprese a problémů 

s návykovými látkami a sociální zapojení. Kaufmanová (2004) tvrdí, že pro seniory jsou 

důležité hodnoty zdraví, rodiny, lásky, přátelství, soběstačnosti, sociální kontakt, vlastní 

domácnost, psychická a fyzická pohoda. Autorka dále uvádí, že pro tuto skupinu lidí 

jsou obecně nejdůležitější potřeby fyziologické, potřeby bezpečí a sociální potřeby. Dle 

Dvořáčkové (2012) je uspokojování svých potřeb charakteristické pro každý věk. Jedná 

Vnější kvality Vnitřní Kvality

A. Vhodnost prostředí B. Životaschopnost jedince

Životní prostředí Psychologický kapitál

Sociální kapitál Adaptivní potenciál

Prosperita Zdraví

Životní úroveň Způsobilost

C. Užitečnost života D. Vlastní hodnocení života

Vyšší hodnoty, než přežití Subjektivní pohoda

Transcendentální koncepce Spokojenost a štěstí

Pocit smysluplnosti

Předpoklady

Výsledky
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se zejména o rané dětství a pak o seniorský věk. Začátek stáří však nelze přiřadit 

k žádnému konkrétnímu věku. 

Dle Šolcové a Kebzy (2004), s narůstajícím věkem přibývá u obou pohlaví pozitivního 

hodnocení zvládání prostředí, zatímco hodnocení smyslu života a osobního rozvoje 

s věkem poněkud klesá. Klesá i životní spokojenost, a to zejména u tzv. nejstarších 

starých (věk nad 85 let), u kterých jsou chronické nemoci a výrazné zhoršení funkcí 

limitujícím faktorem osobní pohody. 

1.3.2. Instrumenty pro měření kvality života WHOQOL 

V této práci bude pro měření kvality života použit model pracovní skupiny WHOQOL, 

konkrétně WHOQOL-OLD, který zjišťuje kvalitu života u osob starších 60 let. Českou 

verzi dotazníků WHOQOL publikuje Dragomirecká a Prajsová (2009). Tato publikace 

uvádí, že základní instrumenty WHOQOL (WHOQOL 100 a BREF) sice pokrývaly oblasti 

všedního života, ale nepokrývaly oblasti, které jsou charakteristické pro lidi s některými 

omezeními či nemocemi. Tak vznikly doplňkové moduly, jako je WHOQOL-OLD, 

WHOQOL-HIV nebo WHOQOL-SRPB (Spirituality, Religiousness and personal beliefs), 

který do kvality života zařazuje duchovní oblast. Tyto dotazníky splňují podmínky 

validity i reliability.  

Dotazník WHOQOL-100 představuje první ucelený koncept zjišťování kvality života. 

Sestává z 24 podoblastí a jedné nespecifické podoblasti, sdružující položky, hodnotící 

celkovou kvalitu života a celkové zdraví. Původní verze zahrnovala 6 oblastí (fyzické 

zdraví, psychologická oblast, úroveň nezávislosti, sociální vztahy, prostředí 

a spiritualita) Po dalších analýzách byl vytvořen model o 4 oblastech, shodný s verzí 

WHOQOL-BREF. 

Dotazník WHOQOL-BREF představuje výběr 26 položek, z nichž 24 zastupuje facety 

a dvě jsou samostatným hodnocením kvality života a zdravotního stavu. Ty jsou 

sdruženy celkem do čtyř oblastí (fyzická oblast, psychologická oblast, sociální oblast 

a prostředí).  

Dotazník WHOQOL-OLD pokrývá celkem šest oblastí (fungování smyslů, nezávislost, 

naplnění ve smyslu dosažení cílů, sociální zapojení, postoj ke smrti a umírání a blízké 
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vztahy). Každá doména obsahuje 4 položky. Celkem se tedy jedná o dotazník o 24 

otázkách, které jsou hodnoceny na pětibodových Likertových škálách. V tabulce č. 3 

jsou znázorněny oblasti tohoto dotazníku. 

Tabulka č. 3: Přehled domén a položek WHOQOL-OLD 

 

Zdroj:  Dragomirecká a kol. (2009) 

1.3.3. Dosavadní měření kvality života osob 60+ v ČR 

Jako porovnání pro výsledky kvality života v této práci bude použito závěrů výzkumu 

z roku 2003, které ve své publikaci popisuje Dragomirecká a Prajsová (2009). Soubor 

respondentů tvořilo 325 osob a zastoupení mužů a žen odpovídalo pohlavní struktuře 

pražských seniorů. Tudíž 59,7% žen a 40,3% mužů. Rozmezí věkového souboru bylo 

60–93 let, z toho průměrný věk byl 71 let. Více, než polovina respondentů (53%) žila 

v manželství, 44% žen bylo ovdovělých, 40% se subjektivně považovalo za nemocné, 

74% respondentů mělo alespoň středoškolské vzdělání, 85% dotazovaných dříve 

OLD 1 Zhoršení smyslů a každodenní život

OLD 2 Ztráta smyslů a zapojení se do činností

OLD 10 Potíže se smysly a komunikace s lidmi

OLD 20 Hodnocení fungování smyslů

OLD 3 Svobodné rozhodování

OLD 4 Vliv na rozhodování o budoucnosti

OLD 5 Respektování svobody rozhodování

OLD 11 Oblíbené činnosti

OLD 12 Spokojenost s možnostmi nadále něčeho dosáhnout

OLD 13 Zasloužené uznání

OLD 15 Spokojenost s tím, čeho v životě dosáhl/a

OLD 19 Spokojenost s věcmi, na které se lze těšit

OLD 14 Dostatek činností

OLD 16 Spokojenost s trávením volného času

OLD 17 Spokojenost s množstvím aktivit

OLD 18 Spokojenost se zapojením do společenského dění

OLD 6 Znepokojení ze způsobu smrti

OLD 7 Ztráta kontroly nad sebou

OLD 8 Strach z umírání

OLD 9 Strach z bolesti při umírání

OLD 21 Význam přátelství

OLD 22 Láska v životě

OLD 23 Příležitost milovat

OLD 24 Příležitost být milován/a

PoložkyDomény

Sociální zapojení SOCZ

Smrt a umírání SAU

Blízké vztahy BVZT

Fungování smyslů FCES

Nezávislost NEZ

Naplnění NAP

DOM 1

DOM 2

DOM 3

DOM 4

DOM 5

DOM 6



14 

 

provádělo kvalifikovanou práci a třetina z tohoto souboru stále pracovala. Dále je 

uvedeno několik zajímavých závěrů. 

 Vyšší kvalitu života jednoznačně prokazovali lidé, kteří se cítili subjektivně zdraví 

 Nejvyšší kvalitu života ve všech doménách prokazoval soubor 60–69 let, naopak 

nejnižší, a to opět ve všech oblastech, skupina 80+ 

 O trochu vyšší kvalitu života vykazovali ti, kteří žili s partnerem  

 Nejvyšší kvalitu života prokazovali lidé s vysokoškolským vzděláním, a to ve všech 

doménách kromě domény Smrt a umírání, zde byly nejlepší výsledky zaznamenány 

u skupiny lidí pouze se základním vzděláním 

 Nejlepší kvality života dosahovali lidé s nadprůměrným hmotným zabezpečením 

 Kvalita života podle pohlaví se téměř nelišila, a pokud ano, tak nepatrně ve 

prospěch mužské části 

 Nejnižší kvalita života byla zaznamenána u lidí, kteří abstinovali, naopak o nejvyšší 

se v jednotlivých doménách dělily skupiny, které konzumovaly alkohol jednou týdně 

a které konzumovali alkohol vícekrát týdně 

1.4. Chůze  

Bipedální lokomoce člověka z hlediska evoluce přispěla k rozvoji jeho inteligence, ale 

také k omezení kvadrupedálních činností. Tím se značně snížil energetický denní výdej 

energie (Kračmar, 2007). Chůze byla po většinu historie prostředkem pro překonávání 

vzdáleností. Byla využívána k cestě za obživou, za prací, za vzděláním i za zábavou. 

Situace se změnila až ve 20. století, s rozvojem automobilového průmyslu. Sovová 

a kol. (2007) uvádí, že dnešní rodiče rozváží své děti do škol i zájmových kroužků autem 

a ty starší cestují hromadnou městskou dopravou. Dospělí lidé začali podle autorů 

bojovat s časem a bez auta už se prakticky neobejdou. Řada odborníků, jako např. 

Frömel (1999) označují ale populaci stále jako „chodeckou“. Chůze je podle něj ale 

využívána jako nestrukturovaná aktivita, kterou lidé provozují při cestě do školy, 

zaměstnání apod. a ne jako intencionální aktivita ve volném čase. Z hlediska pozitivních 

vlivů Sovová a kol. (2008) uvádí, že pravidelná chůze je prevencí osteoporózy, 

nejrůznějších druhů rakoviny, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, diabetu 

a defektů na kůži. Dále podle autorů chůze pozitivně působí na trávicí trakt, díky 
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lepšímu okysličení a prokrvení mozku zlepšuje paměť a pozitivně stimuluje nervový 

systém. V neposlední řadě se při pravidelném pohybu produkují endorfiny, které 

působí jako přírodní antidepresiva. Chůze je nejpřirozenějším pohybem člověka a její 

účinek je prokazatelný, minimálně v oblasti fyzického zdraví, což patří dle Čevely a kol. 

(2012) k hlavním determinantám kvality života v každém věku, tedy i seniorském. Dále 

je vhodnou díky své materiální a technické nenáročnosti, vysoké adaptibilitě a časové 

flexibilitě. Navíc se jí připisuje dle Sovové a kol. (2007) socializační účinek.   

Doba věnovaná intencionální pohybové aktivitě je podle Skalika, Lokvencové a Frömela 

(2009) považována za důležité kritérium při posuzování životního stylu a týdenního 

pohybového režimu. S nárůstem intenzity může do určité míry klesat doba denně 

prováděné pohybové aktivity anebo se do určité míry může snižovat frekvence 

prováděné pohybové aktivity v týdenním režimu (Frömel, Novosad & Svozil, 1999). 

1.4.1. Doporučená míra chůze pro pozitivní ovlivnění kvality života 

Korvas a kol. (2010) uvádějí, že při pravidelné chůzi 4x týdně je možné v členitém 

terénu dosáhnout potřebného týdenního energetického výdeje prostřednictvím prosté 

chůze v rozsahu 5000–6300 Kj. To jsou hodnoty, které autoři hodnotí jako dostatečné 

pro získání zdravotních benefitů prostřednictvím pohybových aktivit. K tomuto tvrzení 

se přiklání například i Bunc, Teplý (1989) nebo Blair (2001). Oproti hodnotám 

uváděných Buncem (1996), bylo v pilotní studii z roku 2010 (Korvas a kol.) naměřeno 

značně nižších hodnot. Pro chůzi o rychlosti 5km/h byl v této studii naměřen 

energetický výdej 0,223 kJ•min-1•kg-1, což je téměř poloviční hodnota uváděna 

Buncem (1996). Autoři této pilotní studie vysvětlují tento nepoměr efektivitou 

a ekonomičností chůze jejich probandů, což byli zkušenější turisté. Dále je dle této 

studie rychlost chůze nad 5 km/h považována jako rychlejší tempo. 

Z praktických důvodů bude pro tuto práci použit energetický výdej minimálně 5000 Kj 

týdně a to prostřednictvím prosté chůze. Vzhledem k členitému terénu a adaptacím na 

něj (chůze do kopce a z kopce) bude použito průměrné rychlosti 4,5km/h, což dle 

Bunce (1996) je 365 kJ•min-1•kg-1. Energetická náročnost různých intenzit chůzí 

a jiných aktivit je uvedena na konci této práce v příloze č. 1. Korvasová a kol (2007) 
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udává následující hodnoty, v rámci energetického výdeje, v souvislosti se členitostí 

terénu: 

 Chůze po trávě je prakticky bezodporová 

 Chůze po zoraném poli je 1,5x náročnější 

 Chůze ve tvrdém sněhu je 1,6x náročnější 

 Chůze po písku je 1,8x náročnější 

 Chůze ve hlubokém a měkkém sněhu je až 3x náročnější 

V tomto výzkumu se předpokládá, že cílový respondent nebude představovat 

zkušeného turistu. Pokud se však takovýto případ vyskytne, pak by tento člověk neměl 

mít potíže daný parametr s přehledem splnit i podle hodnot, jež uvádí Korvas a kol 

(2010). Podle tohoto konceptu, by při pravidelné chůzi 4x týdně, plnila stanovený 

pohybový režim i osoba vážící 58 kilogramů. Podle Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky ČR (ÚZIS, 2002) je průměrná váha žen v průběhu od 15 let až do smrti 68,4 

kilogramů (viz tabulka č. 4). Pro věk od 15 do 74 let tento průměr vyhází celkem na 

67,4 kilogramů u žen, což je o téměř 10 kilogramů více, než je krajní hodnota, s níž 

tento výzkum počítá. Pro muže tento průměr vychází 82,4 kilogramů.   Plnění daného 

parametru budou charakterizovat dvě proměnné a sice: doba provádění chůze a objem 

chůze v rámci týdne. Následné varianty pro plnění jsou tedy tyto: 

 1x týdně po 240 minutách chůze 

 2x týdně po 120 minutách chůze 

 3x týdně po 80 minutách chůze 

 4x týdně po 60 minutách chůze 

 5x týdně po 50 minutách chůze 

 6x týdně po 40 minutách chůze 
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Tabulka č. 4: Průměrné hodnoty tělesné váhy podle pohlaví a věku 

 

Zdroj: ÚZIS (2002) 

1.5. Shrnutí 

Na závěr teoretické části je třeba opět podotknout, že pro kvalitu života je hlavním 

determinujícím faktorem fyzické zdraví a nezávislost, a to v každém věku. Kvalita života 

ve stáří je hodnocena hlavně faktory samostatnosti, soběstačnosti, fyzického zdraví 

a sociálního zázemí. To, jak kvalitní bude stáří, si rozhodují lidé již v mladším věku 

a z něj si přinesou mimo jiné také pohybové standardy a návyky. Chůze je nenáročnou 

a vhodnou aktivitou, dostačující k získání zdravotních benefitů a k plnění týdenního 

pohybového režimu a energetického výdeje. Dále je pro svou fyzickou nenáročnost 

vhodná i pro seniory. Následující kapitoly se budou snažit zodpovědět na otázku, zda 

její pravidelné provozování pozitivně ovlivňuje kvalitu života v seniorském věku a zda 

se liší kvalita života mezi muži a ženami.   

Muži Ženy

15-24 let 75,2 60,8

25-34 let 82,2 63,5

35-44 let 84,1 67,1

45-54 let 86 71,4

55-64 let 85,7 75,4

65-74 let 83 73,2

75 a více let 78,8 69,6

Celkem 82,1 68,4

Věk
Průměrná hmotnost (kg)
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2. Cíle, úkoly a hypotézy práce 

2.1. Cíl práce 

Cílem této práce bylo zjistit, zda má pravidelná chůze pražských seniorů vliv na kvalitu 

života ve stáří. Dalšími, vedlejšími úkoly práce bylo zjistit, zda si lidé svůj návyk 

vykonávat/nevykonávat pravidelnou chůzi s sebou přinášejí z dřívějších etap svého 

života. Následně pak byla porovnána kvalita života mužů a žen. 

2.2. Hypotézy práce 

1. Kvalita života v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí pěšky, neliší od 

lidí, kteří tak nečiní 

2. Návyk vykonávat pravidelnou chůzi v dřívějším věku nemá vliv na návyk 

vykonávat pravidelnou chůzi v seniorském věku  

3. Kvalita života v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

2.3. Úkoly práce 

Zmapovat současné poznání v problematice stáří, pohybového režimu a kvality života 

seniorů. 

Provést vlastní průzkum dosavadního pohybového režimu a současné kvality života na 

vzorku seniorů, žijících v Praze.  

Zhodnotit výsledky průzkumu v kontextu současného poznání v dané problematice 

a zformulovat závěry vedoucí k naplnění cíle práce.  
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3. Metodika práce 

3.1. Popis výzkumného souboru 

Respondenty byli obyvatelé Prahy ve věku 60 let a více. Záměrem bylo, aby výběr 

seniorů pro dotazování měl stejné zastoupení mužů a žen, jako je v populaci pražských 

seniorů. K 31. 12. 2013 bylo v Hlavním městě Praze celkem 307 444 osob ve věku 60 let 

a více, z toho 42% mužů a 58% žen (Veřejná databáze ČSÚ, 2014). Dle těchto kritérií 

čítal vzorek 148 respondentů, 62 mužů a 86 žen. Respondenti byli rozděleni na dvě 

skupiny po 74 respondentech na ty, jež plnili prostřednictvím prosté intencionální 

chůze týdenní energetický výdej o hodnotě alespoň 5000 Kj (splňují daný parametr, 

dále budou označováni jako chodci) a ty, kteří tento parametr nesplňují (dále budou 

označování jako nechodci). Výsledné dvě skupiny chodců a nechodců odpovídaly 

pohlavní struktuře celkového vzorku, tedy každá obsahovala 31 mužů a 43 žen. 

Dotazování proběhlo v červenci a srpnu v Praze, v různých lokalitách a pouze na 

veřejných místech. Dotazování a zpracování údajů bylo provedeno se souhlasem 

respondentů, který byl zajištěn prostřednictvím poučení a informační kolonky 

souhlasu: „Údaje, které zde uvedete, budou zpracovány zcela anonymně a důvěrně 

a budou použity pouze pro účely bakalářské práce.  Vyplněním tohoto dotazníku 

souhlasíte s jejich zpracováním“. 

3.2. Výzkumné metody 

Bylo použito výzkumné metody dotazování. Dotazník byl rozdělen na dvě části. 

Základní informace potřebné k vyhodnocení výsledků byly získány prostřednictvím 

dotazníku, kde byl použit koncept WHOQOL, konkrétně podoba WHOQOL-OLD. 

Dotazník byl rozšířen o anketu, obsahující 4 otázky, jež zjišťovala míru návyku chodit 

pěšky a celkově roli chůze v dosavadním životě (dále označováno jako chodivost). Kvůli 

autorským právům bylo nutné kontaktovat psychiatrické centrum v Praze a stejně tak 

autorku české verze dotazníku PhDr. Evu Dragomireckou, PhD. Po registraci do českého 

WHOQOL centra byla obdržena elektronická verze dotazníku a s ní i svolení k využití 

dotazníku v této práci. Pro praktické využití tohoto dotazníku byla jeho forma změněna 
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a společně s druhou částí sjednocena do jednoho kompaktního dotazníku (viz příloha 

č. 2). 

Autorka Dragomirecká na dotaz, zda lze použít samostatný modul WHOQOL-OLD, 

odpověděla, že je to možné, přestože se jedná o doplňkový modul, ale pouze, pokud se 

bude sledovat jen kvalita života vyplývající z důsledků stárnutí. Proto byl pro účely 

dotazování využit pouze tento modul společně s anketovou částí. 

3.2.1. Dotazník WHOQOL-OLD   

Dotazník WHOQOL-OLD obsahuje šest domén. Každá doména zahrnuje čtyři otázky. 

Pro výpočet výsledné hodnoty jednotlivých domén bylo nutné provést výpočet 

hrubých skórů. To jsou standardizované průměrné hodnoty ze čtyř příslušných, 

škálových pětibodových otázek ke každé doméně. 

Hrubý skór se u domény fungování smyslů (FCES) vypočítal z otázek č. 1, 2, 10 a 20, 

u domény nezávislost (NEZ) z otázek č. 3, 4, 5 a 11. Ke zjištění hrubého skóru u domény 

naplnění (NAP) byly použity otázky č. 12, 13, 15 a 19, u domény sociální zapojení (SOCZ) 

otázky č. 14, 16, 17 a 18, u domény smrt a umírání (SAU) otázky č. 6, 7, 8 a 9, 

u poslední domény blízké vztahy (BVZT) otázky č. 21, 22, 23 a 24 (Dragomirecká, 

Prajsová, 2009).  

Aby bylo možné vypočítat hrubý skór jednotlivých domén, bylo u všech položek 

dotazníku potřeba, aby měly všechny škály položeny stejným směrem, jinak by došlo 

ke zkreslení domén. Proto bylo nutné je u některých otázek otočit. Jelikož odpovědi 

mohou dosáhnout maximální hodnoty 5, bylo potřeba odečíst dané otázky od čísla 6. 

V  dotazníku WHOQOL-OLD jsou to otázky č. 1, 2, 6, 7, 8, 9 a 10. 

3.2.2. Anketa o chůzi 

Druhá část dotazníku obsahovala otázky spojené s mírou chůze (dále jen chodivost) 

v současnosti a v dřívějším věku. Konkrétně, zda respondenti provozují a provozovali 

chůzi, v rámci energetického výdeje minimálně v rozsahu 5000 Kj týdně. Stejně jako 

u konceptu WHOQOL bylo použito škálových, v tomto případě šestibodových, otázek. 

Tato sekce obsahovala čtyři otázky – dvě otázky na objem a intenzitu chůze v průběhu 
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života do 60 let a dvě otázky na současný objem a intenzitu chůze. To z důvodu, 

abychom porovnali míru přetrvání tohoto návyku. V dotazníku a níže v této práci se 

tyto otázky označují P1–P4. Algoritmus pro rozřazení respondentů mezi chodce 

a nechodce byl následující: pokud byl součet hodnot u P1 a P2 vyšší nebo roven 7, byl 

respondent označen jako chodec, pokud byla tato hodnota nižší než 7, potom byl 

označen za nechodce. Z praktických důvodů byla tato část v dotazníku uvedena na 

začátku, aby bylo rychleji rozpoznatelné, zda respondent splňuje dané kvóty. 

3.3. Realizace výzkumu a sběr dat 

Práce zahrnuje výzkum teoreticko-empirický. Jako výzkumná metoda byla zvolena 

metoda z kategorie pro získávání primárních dat, a sice dotazování. Jako podkategorie 

bylo zvoleno osobní dotazování papírovou formou (PAPI), které bylo provedeno přímo 

na místě s respondentem. Dotazník obsahoval pouze uzavřené škálové otázky. 

Dotazování bylo realizováno výhradně v Praze, neboť cílovou skupinou byli senioři žijící 

v Praze, za pomoci několika tazatelů, v různých časech a lokalitách. 

V tomto konkrétním případě byla, z hlediska náročnosti zajištění struktury náhodného 

výběru, pro výběr vzorku použita metoda kvótního výběru. Kvótou bylo pohlaví 

a chodivost. Kvótní výběr je nástrojem pro získání reprezentativního vzorku. Na základě 

znalosti pohlavní struktury základního souboru (v tomto případě populace pražských 

seniorů), byla zvolena struktura výběru (viz výše). Sběr dat poskytl zároveň vyvážený 

poměr dvou skupin (po 74 respondentech) chodců a nechodců. 

3.4. Analýza dat 

Ze sesbíraných údajů byl vytvořen datový soubor, který byl dále zpracováván 

v prostředí MS Excel a statistického softwaru SPSS. Struktura dat (jak celkových, tak 

všech zkoumaných vzorků) byla popsána s pomocí základních deskriptivních 

charakteristik typu absolutní, kumulativní a relativní četnosti, dále pak minimum, 

maximum, průměr a směrodatná odchylka. 
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Dále bylo využito statistického testování následujících tří hypotéz: 

První hypotéza: 

H1: Kvalita života v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí pěšky, neliší od lidí, 

kteří tak nečiní 

Tato hypotéza byla vyvrácena/potvrzena pomocí dvouvýběrového t-testu mezi dvěma 

soubory (chodci/nechodci), kde sledovanou proměnnou bylo šest dimenzí kvality 

života seniorů. Dvouvýběrový t-test slouží pro porovnání, zda se výsledky v jedné 

skupině respondentů (chodci) signifikantně liší od výsledků v druhé skupině 

respondentů (nechodci). 

Druhá hypotéza: 

H2: Návyk vykonávat pravidelnou chůzi v dřívějším věku nemá vliv na návyk vykonávat 

pravidelnou chůzi v seniorském věku 

Tato hypotéza byla vyvrácena/potvrzena pomocí testu závislosti v kontingenční tabulce 

(Chí kvadrát test dobré shody) mezi dvěma proměnnými – chodivost v dřívějším věku 

a chodivost v seniorském věku v rámci celého souboru. 

Třetí hypotéza: 

H3: Kvalita života v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

Tato hypotéza byla vyvrácena/potvrzena pomocí dvouvýběrového t-testu mezi dvěma 

soubory (muži/ženy), kde sledovanou proměnnou bylo šest dimenzí kvality života 

seniorů. Dvouvýběrový t-test slouží pro porovnání, zda se výsledky v jedné skupině 

respondentů (muži) signifikantně liší od výsledků v druhé skupině respondentů (ženy). 
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4. Výsledková část 

Ve dnech od 4. do 18. 8. 2014 proběhl na území hlavního města Prahy sběr dat. 

Činností sběru bylo pověřeno celkem pět osob. Pomocí sběru byl zajištěn výzkumný 

vzorek o velikosti 148 respondentů, z toho 86 žen a 62 mužů. Respondenty nebylo 

potřeba přesbírat, neboť tazatelé byli pověřeni dotazované nejprve identifikovat 

pomocí prvních dvou otázek, zda je respondent v současnosti chodec, či nikoliv. Poté 

až byl respondentům poskytnut dotazník k vyplnění.  

4.1. Popis datového souboru 

Při sběru byly zachovány stanovené kvóty, tedy ve vzorku bylo 48% mužů a 52% žen, 

chodci a nechodci byli rozděleni přesně na dvě poloviny. Stejný poměr mužů a žen byl 

zachován i v rámci obou skupin chodivosti. V praxi se tedy jedná o 31 mužů chodců 

a 31 mužů nechodců, u žen se jedná o dvě skupiny po 43.  

Věková charakteristika souboru 

Základní charakteristika souboru z hlediska věku je znázorněna v tabulce č. 5.  

Tabulka č. 5: Věková charakteristika souboru 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V rámci rozdělení dle pohlaví je tento soubor věkově vyvážený. Jak demonstrují tabulky 

č. 6 a 7, podíl lidí ve věkové kategorii 60–69 let na výzkumu byl u obou pohlaví téměř 

totožný. U věkové kategorie 70–79 let se poté lišil o pouhá 3% a v poslední kategorii 

80+ o 3,5%.  

  

Absolutní četnosti Relativní četnosti

60-69 let 82 55,6

70-79 let 53 35,9

80+ let 13 8,5

Celkem 148 100,0
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Tabulka č. 6: Věkové zastoupení mužů v souboru 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 7: Věkové zastoupení žen v souboru 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Respondenti byli v rámci věkového rozdělení rozlišeni na chodce a nechodce. Jejich 

zastoupení vyplývá z tabulek č. 8 a 9. 

Tabulka č. 8: Věková charakteristika skupiny chodců 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 9: Věková charakteristika skupiny nechodců 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Charakteristika souboru dle chodivosti 

Soubor respondentů byl rozdělen rovnoměrně na dvě části po 74. Ti, kteří splňovali 

stanovený parametr, byli označeni jako chodci a ti kteří ne, jako nechodci. Z hlediska 

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

60-69 let 35 55,8 55,8

70-79 let 23 37,8 93,5

80+ let 4 6,5 100,0

Celkem 62 100,0 100

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

60-69 let 48 55,5 55,5

70-79 let 30 34,5 90,0

80+ let 9 10,0 100,0

Celkem 86 100,0 100

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

60-69 let 40 54,5 54,5

70-79 let 29 39,1 93,6

80+ let 5 6,4 100,0

Celkem 74 100,0 100

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

60-69 let 42 56,7 56,7

70-79 let 24 32,7 89,3

80+ let 8 10,7 100,0

Celkem 74 100,0 100
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objemu chůze byly odpovědi u otázky P1. Jak často, v současné době, podnikáte 

v rámci běžného týdne procházky? (zahrňte prosím i Vaše cesty do práce, za 

povinnostmi atd.) rozděleny do šestibodové škály. Nejmenší objem byl stanoven na 

„maximálně 1x týdně“ a největší na „6x týdně a více“. Odpovědi celého souboru na P1 

jsou znázorněny tabulkou č. 10.  

Tabulka č. 10: Odpovědi celého souboru na P1 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Odpovědi u otázky P1 byly rozlišeny i v rámci pohlaví. Jak naznačuje tabulka č. 11 a 12, 

muži v seniorském věku vykazují vyšší objem chůze v maximálních hodnotách (5x a 6x 

týdně), zatímco objemu v této kategorii chůze dosahuje 39,8% žen. Nejvyšší zastoupení 

objemu chůze u mužů má odpověď odpovídající hodnotě 6x týdně a více, u žen je tomu 

zrovna tak. Naopak nejnižší zastoupení měla u mužů i u žen odpověď 4x týdně.  

Tabulka č. 11: Odpovědi mužské části souboru na P1 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

  

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

Maximálně 1x týdně 28 18,9 18,9

2x týdně 19 12,7 31,6

3x týdně 25 17,0 48,6

4x týdně 11 7,4 56,1

5x týdně 26 17,3 73,4

6x týdně a více 39 26,6 100,0

Celkem 148 100,0 100

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

Maximálně 1x týdně 13 21,2 21,2

2x týdně 7 11,5 32,7

3x týdně 8 13,5 46,2

4x týdně 3 4,2 50,3

5x týdně 12 20,1 70,5

6x týdně a více 18 29,5 100,0

Celkem 62 100,0 100
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Tabulka č. 12: Odpovědi ženské části souboru na P1 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Další proměnou pro stanovený parametr je intenzita chůze, kterou v dotazníku 

vyjadřuje otázka P2. Jak dlouho v současné době trvají Vaše procházky?. Tato otázka 

byla opět škálová o šesti stupních. Nejmenší možná intenzita byla stanovena „do 40 

minut“, zatímco nejvyšší na „4 hodiny a více“. Tabulky 13–15 znázorňují opět 

zastoupení jednotlivých odpovědí u celého souboru a u jednotlivých kategorií pohlaví. 

Tabulka č. 13: Odpovědi celého souboru na P2 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 14: Odpovědi mužské části souboru na P2 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

  

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

Maximálně 1x týdně 15 17,2 17,2

2x týdně 12 13,6 30,8

3x týdně 17 19,6 50,4

4x týdně 8 9,8 60,2

5x týdně 13 15,3 75,6

6x týdně a více 21 24,4 100,0

Celkem 86 100,0 100

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

Do 40 minut 44 29,6 29,6

50 minut 18 12,3 41,9

1 hodinu 45 30,2 72,1

80 minut 18 12,2 84,3

2 hodiny 20 13,5 97,8

4 hodiny a více 3 2,2 100,0

Celkem 148 100,0 100

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

Do 40 minut 21 33,4 33,4

50 minut 10 16,1 49,5

1 hodinu 19 30,1 79,5

80 minut 6 9,1 88,6

2 hodiny 6 9,1 97,7

4 hodiny a více 1 2,3 100,0

Celkem 62 100,0 100
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Tabulka č. 15. Odpovědi ženské části souboru na P2 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Retrospektivní data 

Součástí dotazníku byla i retrospektivní data o chodivosti. Tyto otázky, označovány jako 

P3. Jak často jste do svých 60 let, v rámci běžného týdne, podnikal/a procházky? a P4. 

Jak dlouho v období do Vašich 60 let Vaše procházky trvaly?, jsou obdobou P1 a P2 

a jsou zaměřeny na objem a intenzitu chůze do věku 60 let. Tyto otázky byly do 

dotazníku zakomponovány z důvodu zjištění, zda se z některých chodců v seniorském 

věku stali nechodci a naopak. Tudíž zda byl pohybový standart respondentů, ať už 

pozitivní nebo negativní, přenesen do seniorského věku nebo zda se změnil.  Údaje 

o retrospektivních datech jsou uvedeny v tabulkách 16 a 17, které doplňují grafy 1–3.  

Tabulka č. 16: Odpovědi celého souboru na P3 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z tabulky č. 16 je patrné, že pohybový standart se u celého souboru změnil. Tato 

změna spočívá v tom, že objem chůze do hodnoty 3x týdně je v této tabulce 31,1%, 

zatímco z dat uváděných v tabulce č. 10 o současném pohybovém režimu je to hodnota 

48,6%. Lidé v seniorském věku tedy chodí méně často, než chodili v dřívějších etapách 

svého života. Toto porovnání lépe znázorňuje graf č. 1–3. 

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

Do 40 minut 23 26,8 26,8

50 minut 8 9,6 36,4

1 hodinu 26 30,3 66,7

80 minut 12 14,4 81,1

2 hodiny 14 16,7 97,8

4 hodiny a více 2 2,2 100,0

Celkem 86 100,0 100

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

Maximálně 1x týdně 22 15,1 15,1

2x týdně 9 5,8 20,9

3x týdně 15 10,2 31,1

4x týdně 15 10,0 41,1

5x týdně 33 22,4 63,5

6x týdně a více 54 36,5 100,0

Celkem 148 100,0 100
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Graf č. 1: Objem chůze dříve   Graf č. 2: Objem chůze dnes 

                 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Graf č. 3: Grafické znázornění odpovědí celého souboru na P1 a P3 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Krom objemu byla zjišťována i retrospektivní data o intenzitě chůze. Údaje o celém 

souboru jsou uvedeny v tabulce č. 17.  

  

31,1 

68,9 

Do 1 hodiny

Nad 1 hodinu

48,6 
51,4 

Do 1 hodiny

Nad 1 hodinu

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Maximálně
1x týdně

2x týdně 3x týdně 4x týdně 5x týdně 6x týdně a
více

dnes

dříve



29 

 

Tabulka č. 17: Odpovědi celého vzorku na P4 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z této tabulky je patrné, že v rámci intenzity chůze, více jak 40% respondentů 

vykazovalo intenzitu vyšší, než je jedna hodina. To je oproti datům uvedeným v tabulce 

č. 13, kde intenzitu vyšší, než je jedna hodina, vykazuje pouze 27,9%, značný rozdíl. 

Z toho plyne, že lidé dnes v průměru již nechodí s tak vysokou intenzitou jako 

v dřívějších letech a raději volí kratší procházky. Tato fakta graficky znázorňují grafy 

č. 4–6. 

Graf č. 4: Intenzita chůze dříve  Graf č. 5: Intenzita dnes 

                

Zdroj: Vlastní výzkum 

  

Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost

Do 40 minut 38 25,7 25,7

50 minut 9 5,7 31,5

1 hodinu 41 27,6 59,1

80 minut 21 14,1 73,2

2 hodiny 31 21,2 94,4

4 hodiny a více 8 5,6 100,0

Celkem 148 100,0 100
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Graf č. 6: Grafické znázornění odpovědí celého souboru na P2 a P4 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Vyhodnocení kvality života u sledovaného souboru 

Nakonec byl datový soubor hodnocen dle domén kvality života, a to, jak za celý vzorek, 

tak i v rámci pohlaví a plnění parametru chůze. Tabulka č. 18 uvádí hodnoty 

jednotlivých domén u celého vzorku a dále jsou v ní zakomponovány průměrné 

populační normy stanovené měřením v ČR z roku 2003 (viz teoretická část). 

Tabulka č. 18: Výsledky jednotlivých domén kvality života u celého souboru 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z této tabulky je patrné, že náš soubor není v rámci kvality života atypický. Maximální 

odchylka od průměru populačních norem je 0,33 bodu u domény Smrt a umírání. 

V této doméně náš vzorek vykazuje nejmenší spokojenost. V rámci směrodatné 

odchylky lze výsledky interpretovat tak, že největší homogenita dat se nachází 

u odpovědí v doméně Naplnění. Naopak největší heterogenita odpovědí se nachází 
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Počet 

respondentů Minimum Maximum

Výběrový 

průměr

Směrodatná 

odchylka

Populační 

průměr

Fungování smyslů 148 1,00 5,00 3,68 0,85 3,58

Nezávislost 148 1,25 5,00 3,84 0,83 3,66

Naplnění 148 1,25 5,00 3,17 0,75 3,45

Sociální zapojení 148 1,00 5,00 3,25 0,88 3,50

Smrt a umírání 148 1,00 5,00 2,86 1,13 3,19

Blízké soužití 148 1,75 5,00 3,59 0,74 3,57
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v doméně Smrt a umírání. Graf č. 7 graficky demonstruje celkové srovnání 

s populačními normami. 

Graf č. 7: Srovnání výběrového průměru a průměru populačních norem 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Dalším důležitým porovnáním v rámci kvality života je porovnání hodnot mužů a žen. 

Následující tabulky č. 19 a 20 uvádějí naměřené hodnoty u obou pohlaví. Porovnání 

těchto dvou parametrů bylo prováděno v roce 2003 (viz výše) a v tomto výzkumu 

vykazovali muži stejnou nebo vyšší kvalitu života, než ženy. 

Tabulka č. 19: Výsledky jednotlivých domén kvality života u mužů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Počet 

respondentů Minimum Maximum

Výběrový 

průměr

Fungování smyslů 62 1,75 5,00 3,73

Nezávislost 62 2,00 5,00 3,94

Naplnění 62 1,25 5,00 3,29

Sociální zapojení 62 1,00 5,00 3,36

Smrt a umírání 62 1,00 5,00 3,00

Blízké soužití 62 1,75 5,00 3,60
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Tabulka č. 20: Výsledky jednotlivých domén kvality života u žen 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z tabulek 19 a 20 vyplývá, že v našem souboru vykazují vyšší kvalitu života muži, a to 

v každé doméně. Tyto rozdíly jsou nepatrné a jejich rozdíl nečinní více, než 0,25 bodu 

u domény Smrt a umírání. Nejmenší rozdíl nalézáme v doméně Blízké soužití a to 0,008 

bodu. Tento výsledek je prakticky totožný s výzkumem z roku 2003, kde však největší 

rozdíl mezi muži a ženami byl v doméně Sociální zapojení. Z tabulek dále vyplývá, že 

žádná z žen neuvedla u domény Naplnění nejvyšší možnou hodnotu. Dále lze vyčíst, že 

muži neuvedli u domény Nezávislost hodnotu nižší než 2, což v praxi představuje 

odpověď „Trochu“. Ženy alespoň jednou uvedli krajní hodnotu 1, v praxi představující 

odpověď „Vůbec ne“ u tří domén. U mužů se tento případ vyskytl jen u dvou domén. 

Bližší porovnání těchto dvou skupin se nalézá v kapitole 5. 4. Grafické porovnání mužů 

a žen je znázorněno v grafu č. 8.  

Graf č. 8: Porovnání jednotlivých domén kvality života v rámci pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 
Počet 

respondentů Minimum Maximum

Výběrový 

průměr

Fungování smyslů 86 1,00 5,00 3,65

Nezávislost 86 1,25 5,00 3,77

Naplnění 86 1,50 4,50 3,09

Sociální zapojení 86 1,00 5,00 3,16

Smrt a umírání 86 1,00 5,00 2,75

Blízké soužití 86 1,75 5,00 3,59
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Na závěr je třeba porovnat výslednou kvalitu života podle míry chodivosti. Z hlediska 

cíle práce se jedná o nejvýznamnější porovnání v celé výsledkové části. Toto porovnání 

udává, zda je kvalita života významněji determinována pravidelnou chůzí. Tato 

hypotéza je níže potvrzena/vyvrácena v kapitole 5. 2. V tabulkách č. 21 a 22 jsou 

uvedeny výsledky jednotlivých domén pro chodeckou i nechodeckou část vzorku. 

Tabulka č. 21: Výsledky jednotlivých domén kvality života pro skupinu chodců 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 22: Výsledky jednotlivých domén kvality života pro skupinu nechodců 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z tabulek č. 21 a 22 je zřejmé, že lepší kvalitu života jednoznačně prokazuje soubor 

respondentů, jež splňuje stanovený parametr (chodci) a to ve všech šesti doménách. 

Největší rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je v doméně Blízké soužití a to téměř 

o celých 0,62 bodu. V doméně Sociální zapojení je tento rozdíl 0,54 bodu. Nejmenší 

rozdíl je v doméně Smrt a umírání, kde skupina chodců prokázala lepší kvalitu života 

o necelých 0,17 bodu. Pro lepší názornost je porovnání těchto dvou skupin graficky 

znázorněno v grafu č. 9.  

  

 
Počet 

respondentů Minimum Maximum

Výběrový 

průměr

Fungování smyslů 74 1,00 5,00 3,91

Nezávislost 74 1,25 5,00 4,04

Naplnění 74 1,50 5,00 3,38

Sociální zapojení 74 1,00 5,00 3,51

Smrt a umírání 74 1,00 5,00 2,95

Blízké soužití 74 2,00 5,00 3,90

 
Počet 

respondentů Minimum Maximum

Výběrový 

průměr

Fungování smyslů 74 1,75 5,00 3,46

Nezávislost 74 1,75 5,00 3,65

Naplnění 74 1,25 5,00 2,97

Sociální zapojení 74 1,00 5,00 2,98

Smrt a umírání 74 1,00 5,00 2,77

Blízké soužití 74 1,75 5,00 3,28
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Graf č. 9: Porovnání jednotlivých domén kvality života u skupin chodců a nechodců 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

4.2. Je kvalita života ve stáří pozitivně ovlivněna pravidelnou chůzí? 

Nejprve bylo z dat vypočteno šest nových proměnných – domén kvality života, 

obsahujících standardizované průměrné hodnoty z hodnot relevantních otázek 

z dotazníku (viz kapitola 1. 3. 2.). Jejich deskriptivní charakteristiky obsahuje kapitola 

(5. 1.). Srovnání kvality života v seniorském věku bylo u chodců a nechodců provedeno 

pro každou z vytvořených domén: Fungování smyslů, Nezávislost, Naplnění, Sociální 

zapojení, Smrt a umírání a Blízké vztahy. Testovaná hypotéza 

H1: Kvalita života v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí pěšky, neliší od lidí, 

kteří tak nečiní 

se proto rozpadla na následujících šest podhypotéz: 

H1a: Vnímání fungování smyslů v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí 

pěšky, neliší od lidí, kteří tak nečiní  

H1b: Schopnost žít nezávisle v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí pěšky, 

neliší od lidí, kteří tak nečiní  

0

0,5

1
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2

2,5

3

3,5

4

"Chodci"
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H1c: Pocit naplnění v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí pěšky, neliší od 

lidí, kteří tak nečiní  

H1d: Vnímání sociálního zapojení v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí 

pěšky, neliší od lidí, kteří tak nečiní  

H1e: Obavy ze smrti a umírání v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí pěšky, 

neliší od lidí, kteří tak nečiní  

H1f: Blízké vztahy v seniorském věku se u lidí, kteří pravidelně chodí pěšky, neliší od lidí, 

kteří tak nečiní 

Pro potvrzení/vyvrácení všech šesti hypotéz byl použit dvouvýběrový T-test, který 

testuje rozdíl v průměru mezi dvěma nezávislými výběry (chodci/nechodci). Podmínkou 

pro použití tohoto testu je normální rozložení hodnot vstupních proměnných. 

Kvantil-kvantilové grafy (Normal Q-Q) č. 10-21 dokládají, že všechny vstupní proměnné 

mají normální rozložení hodnot, tedy mohou být použity pro testování. 

Grafy č. 10 a 11: Normal Q-Q u domény Sociální zapojení pro chodce a nechodce 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Grafy č. 12 a 13: Normal Q-Q u domény Blízké soužití pro chodce a nechodce 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 

Grafy č. 14 a 15: Normal Q-Q u domény Smrt a umírání pro chodce a nechodce 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 

Grafy č. 16 a 17: Normal Q-Q u domény Naplnění pro chodce a nechodce 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Grafy č. 18 a 19: Normal Q-Q u domény Fungování smyslů pro chodce a nechodce 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 

Grafy č. 20 a 21: Normal Q-Q u domény Nezávislost pro chodce a nechodce 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 

Hodnoty testovaných průměrů v rámci jednotlivých domén a kategorií zobrazuje 

tabulka č. 23. V posledních dvou sloupcích jsou hodnoty dosažené hladiny významnosti 

(p-hodnota) a rozdíly meziskupinových průměrů. Porovnáme-li p-hodnoty s námi 

stanovenou hladinou významnosti 95%, můžeme zamítnout pět z šesti podhypotéz 

a pouze jednu z vyslovených hypotéz potvrdit, a sice H1e. Ostatní hypotézy zamítáme, 

neboť dosažená hladina významnosti je menší, než námi stanovená chyba 5%. Kromě 

domény Smrt a umírání se kvalita života pražských seniorů, kteří se řadí mezi chodce, 

signifikantně liší od kvality života seniorů, kteří se řadí mezi nechodce. 
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Tabulka č. 23: Hodnoty testovaných průměrů jednotlivých domén u chodců a 

nechodců 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

4.3. Má návyk vykonávat pravidelnou chůzi v dřívějším věku vliv na 

tuto aktivitu i ve věku seniorském? 

Pro otestování hypotézy 

H2: Návyk vykonávat pravidelnou chůzi v dřívějším věku nemá vliv na návyk vykonávat 

pravidelnou chůzi v seniorském věku 

byly nejprve z otázek P1 až P4 vytvořeny dvě kategoriální (dichotomické) proměnné: 

míra pohybové činnosti v dřívějším věku a míra pohybové činnosti v seniorském věku. 

Chodci a nechodci v seniorském věku byli rozlišeni na základě kombinace odpovědí P1 

a P2, v rámci retrospektivních dat na základě P3 a P4. Pokud tato kombinace dala 

dohromady hodnotu alespoň 7, byl respondent označen jako chodec. Pokud byla tato 

hodnota nižší než 7, pak se jednalo o nechodce. Jde o tyto kombinace: 

 1x týdně po 240 minutách chůze (1x6) 

 2x týdně po 120 minutách chůze (2x5) 

 3x týdně po 80 minutách chůze (3x4) 

 4x týdně po 60 minutách chůze (4x3) 

Doména Kategorie Četnost Průměr p-hodnota
Rozdíl  

průměrů

Chodec 74 3,9054

Nechodec 74 3,4618

Chodec 74 4,0410

Nechodec 74 3,6468

Chodec 74 3,3820

Nechodec 74 2,9668

Chodec 74 3,5133

Nechodec 74 2,9773

Chodec 74 2,9454

Nechodec 74 2,7686

Chodec 74 3,9013

Nechodec 74 3,2841

Fungování smyslů

Nezávislost

Blízké soužití

,001 ,444

,003 ,394

,001 ,415

,000 ,536

,342 ,177

,000 ,617

Naplnění

Sociální zapojení

Smrt a umírání
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 5x týdně po 50 minutách chůze (5x2) 

 6x týdně po 40 minutách chůze (6x1) 

Pro otestování této hypotézy byla použita kontingenční tabulka, která umožňuje 

testovat, zda mezi zkoumanými znaky u kategoriálních proměnných existuje nějaký 

vztah (Hendl, 2012). Nezávislou proměnnou (sloupce) je zde míra chodivosti 

v dřívějším věku a závislou proměnnou (řádky) je míra chodivosti v seniorském věku. 

Tabulka č. 24 zobrazující absolutní četnosti slouží pro kontrolu počtů případů 

v jednotlivých buňkách kontingenční tabulky vstupujících do analýzy. Tabulka č. 25 

zobrazuje relativní četnosti, tedy to, jak se liší procentní zastoupení v kategorii chodců 

a nechodců dnes podle míry chodivosti dříve. Např. téměř 80% těch, kteří dnes chodí, 

chodilo i dříve a naopak téměř 95% procent těch, kteří dnes nechodí, nechodilo ani 

dříve. Vypadá to tedy, že chodci zůstávají chodci a nechodci zůstávají nechodci. 

Tabulka č. 24: Kontingenční tabulka absolutních četností  

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 25: Kontingenční tabulka relativních četností 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

K otestování závislostí v kontingenční tabulce byl použit Chí kvadrát test dobré shody 

(Hendl, 2012). Hodnota testového kritéria Chí kvadrát vyšla 79,172 a p-hodnota je 0, 

tedy zamítáme námi stanovenou hypotézu, neboť dosažená hladina významnosti je 

menší než námi stanovená chyba 5%. Můžeme říci, že alespoň jedna kategorie 

z chodivosti dnes je ovlivněna alespoň jednou z kategorií chodivosti dříve. Nevíme 

Chodec Nechodec

Chodec 71 3 74

Nechodec 18 56 74

89 59 148

Chůze dříve
Celkem

Chůze dnes

Celkem

Chodec Nechodec

Chodec 79,8% 5,1% 50%

Nechodec 20,2% 94,9% 50%

100% 100% 100%

Chůze dnes

Celkem

Chůze dříve
Celkem
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však, která/é kategorie to jsou, proto bylo vytvořeno znaménkové schéma, pomocí 

něhož jsme zjistili, jak silná je závislost v jednotlivých polích kontingenční tabulky, tedy, 

jaké jsou procentní odchylky od tzv. teoretického rozdělení četností (Hendl, 2012). 

V tabulce č. 26 vidíme, že mezi chodivostí dříve a chodivostí dnes existuje silná 

závislost. Platí, že ti kdo více chodili dříve, chodí více i dnes a naopak, že mezi těmi, 

kteří dříve nechodili, nacházíme dnes výrazně více nechodců oproti očekávání. Návyk 

vykonávat/nevykonávat pravidelnou chůzi v dřívějším věku má u pražských seniorů 

statisticky významný vliv na návyk vykonávat/nevykonávat pravidelnou chůzi i ve věku 

seniorském. 

Tabulka č. 26: Znaménkové schéma pro H2 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

4.4. Je kvalita života v seniorském věku u mužů a u žen stejná? 

Stejně jako v rámci hypotézy 1, i zde bylo nejprve z dat vypočteno šest nových 

proměnných – domén kvality života: Fungování smyslů, Nezávislost, Naplnění, Sociální 

zapojení, Smrt a umírání a Blízké vztahy. Testovaná hypotéza 

H3: Kvalita života v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

se proto rozpadla na následujících šest podhypotéz: 

H3a: Vnímání fungování smyslů v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

H3b: Schopnost žít nezávisle v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

H3c: Pocit naplnění v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

H3d: Vnímání sociálního zapojení v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

H3e: Obavy ze smrti a umírání v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

H3f: Blízké vztahy v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

Chodec Nechodec

Chodec +++ - - -

Nechodec - - - +++
Chůze dnes

Chůze dříve
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Pro potvrzení/vyvrácení hypotéz byl opět použit dvouvýběrový T-test, kterým 

testujeme rozdíl v průměru mezi dvěma nezávislými výběry (muži/ženy). 

Kvantil-kvantilové grafy (Normal Q-Q) č. 22-33 dokládají, že všechny vstupní proměnné 

mají normální rozložení hodnot, tedy mohou být použity pro testování. 

Grafy č. 22 a 23: Normal Q-Q u domény Blízké soužití pro muže a ženy 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 

Grafy č. 24 a 25: Normal Q-Q u domény Sociální zapojení pro muže a ženy 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Grafy č. 26 a 27: Normal Q-Q u domény Smrt a umírání pro muže a ženy 

   

Zdroj: Vlastní výzkum 

Grafy č. 28 a 29: Normal Q-Q u domény Naplnění pro muže a ženy 

   

Zdroj: Vlastní výzkum 

Grafy č. 30 a 31: Normal Q-Q u domény Nezávislost pro muže a ženy 

   

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Grafy č. 32 a 33: Normal Q-Q u domény Fungování smyslů pro muže a ženy 

  

Zdroj: Vlastní výzkum 

Hodnoty testovaných průměrů v rámci jednotlivých domén a kategorií pohlaví 

zobrazuje tabulka č. 27. V posledních dvou sloupcích jsou hodnoty dosažené hladiny 

významnosti (p-hodnota) a rozdíly meziskupinových průměrů. Porovnáme-li p-hodnoty 

s námi stanovenou hladinou významnosti 95%, nemůžeme prokázat, že se jednotlivé 

domény u mužů a u žen signifikantně liší. Přijímáme tedy hypotézu H3, neboť se kvalita 

života pražských seniorů u mužů a u žen statisticky významně neliší, a to v žádné 

z domén.  

Tabulka č. 27: Hodnoty testovaných průměrů jednotlivých domén u mužů a u žen 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Doména Kategorie Četnost Průměr p-hodnota
Rozdíl  

průměrů

Muž 62 3,7295

Žena 86 3,6503

Muž 62 3,9449

Žena 86 3,7707

Muž 62 3,2898

Žena 86 3,0908

Muž 62 3,3580

Žena 86 3,1638

Muž 62 3,0009

Žena 86 2,7529

Muž 62 3,5975

Žena 86 3,5892
,008

,566

,201

,114 ,199

,196 ,194

,187 ,248

Blízké soužití

Naplnění

Sociální 

zapojení

Smrt a 

umírání

,948

Fungování 

smyslů

Nezávislost ,174

,079
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Diskuze 

Kvalita života je pozitivně ovlivněna pravidelnou chůzí 

Pohybová aktivita v každém věku patří k hlavním determinantám fyzického zdraví a má 

mimo jiné socializační účinek. Tento výzkum potvrdil, že pravidelný pohyb má 

u pražských seniorů pozitivní vliv na domény Blízké soužití, Sociální zapojení, Naplnění, 

Nezávislost a pravděpodobně i Fungování smyslů, a to na hladině významnosti 95%. 

U domény Smrt a umírání se výsledky mezi chodci a nechodci statisticky významně 

neliší.  

Pro splnění kritéria toho být označován za chodce přitom stačilo prostou chůzí 

dosáhnout energetického výdeje 5000 Kj za týden. V praxi to znamená, aby se dotyčný 

věnoval chůzi 4 hodiny za týden. Pro získání zdravotních benefitů a subjektivně lepšího 

hodnocení kvality života si tedy stačí v rámci týdne vyhradit 240 minut na jak 

intencionální, tak neintencionální chůzi. V praxi to například znamená nepoužívat 

v každém případě městskou hromadnou dopravu a nepoužívat za každou cenu 

a v každé situaci osobní automobil. Faktem je, že dobrý zdravotní stav pro pravidelné 

provozování chůze je podmínkou a zároveň důsledkem pravidelné pohybové aktivity. 

Čekat na její pravidelnou aplikaci do důchodového věku by se nemuselo vyplatit.  

Návyk vykonávat pravidelnou chůzi v dřívějším věku nemá vliv na návyk vykonávat 

pravidelnou chůzi v seniorském věku 

V teoretické části bylo uvedeno, že lidé si mnohé návyky s sebou do stáří přinesou 

z mladšího věku. Dále bylo uvedeno, že lidé rozhodují o svém stáří po celý svůj život. 

V našem výzkumu bylo prokázáno, že lidé, kteří byli dříve nechodci jsou dnes z 95% 

taktéž nechodci. Naproti tomu 80% respondentů, kteří se dnes označili za chodce, se 

dříve označilo taktéž za chodce. 20% nechodců, kteří se dříve označovali za chodce lze 

odůvodnit zdravotními problémy ve stáří a obecně involučními změnami spojenými 

s procesem stárnutí.  

V rámci populace pražských seniorů platí, že pokud byl člověk ve věku do 60 let 

nechodcem a nebyl zvyklý pravidelně provozovat chůzi, nebude ji s 95% 
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pravděpodobností vykonávat ani ve věku seniorském. Naopak pokud byl člověk dříve 

aktivní a dal by se označit za chodce, bude chodcem i v seniorském věku. Jak bylo 

uvedeno výše, tak s provozováním chůze a její pravidelností, by neměli lidé čekat do 

pozdějších etap svého života, ale vytvořit si tento návyk co nejdříve.  

Kvalita života v seniorském věku se u mužů a u žen neliší 

V teoretické části této práce bylo uvedeno, že ženy v obecném pohledu pozitivněji 

hodnotí kvalitu svého života, než muži. Tato teorie byla v kapitole 1. 3. 3. 

konfrontována s výsledky výzkumu měření kvality života u souboru 60+ z roku 2003. 

Tento výzkum došel k závěrům, že mezi hodnocením mužů a žen na jejich současnou 

kvalitu života není rozdíl, a pokud ano, tak hodnocení mužů bylo nepatrně vyšší. 

V našem výzkumu jsme dosáhli podobných výsledků jako výzkum z roku 2003. Výsledky 

kvality života pražských seniorů se na hladině významnosti 95% v rámci pohlaví 

signifikantně neliší. V našem vzorku vykazovali muži nepatrně vyšší hodnoty než ženy, 

a to u každé ze šesti domén. Mezi hodnocením mužů a žen vlastní kvality života nebyl 

prokázán statisticky významný rozdíl a stejně jako výsledky z roku 2003 se staví do 

opozice proti teoretickým poznatkům v teoretické části práce.  
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Závěr 

Jedním ze závěrů této práce je, že pravidelné provozování chůze je jedním 

z determinujících faktorů kvality života pražských seniorů. Kromě domény Smrt 

a umírání, která zahrnuje obavy ze smrti a umírání, vedlo provozování pravidelné chůze 

ke statisticky významně pozitivnějšímu vnímání ve všech ostatních sledovaných 

doménách kvality života. Pražští senioři, kteří pravidelně chodí, vnímají fungování 

svých smyslů, schopnosti žít nezávisle, pocit naplnění, sociální zapojení a blízké vztahy 

výrazně lépe, než pražští senioři, kteří tak nečiní. 

Druhým závěrem, který z této práce vyplývá, je, že lidé si s sebou návyk vykonávat či 

nevykonávat pravidelnou chůzi prokazatelně nosí z dřívějších etap svého života. 

S ohledem k přechozím závěrům je zřejmé, že pro zajištění lepší kvality života ve stáří 

je vhodné, začít si pěstovat návyk pravidelné chůze co nejdříve. Toto tvrzení je 

v souladu s obecně uznávanými poznatky v této oblasti. 

Naopak odborná veřejnost se neshoduje v otázce hodnocení kvality života mezi muži 

a ženami. Zatímco některé prameny poukazují na lepší hodnocení kvality života ze 

strany, jiné výzkumy odlišnost vnímání kvality života mezi muži a ženami nepotvrzují. 

K těm se řadí i tato práce, neboť nebylo prokázáno, že muži posuzují kvalitu svého 

života lépe nebo hůře než ženy a naopak. 

Doporučení, které by bylo možné poskytnout s ohledem na závěry této práce by byla 

následující. Lidé by měli provozovat pravidelnou chůzi v rozsahu alespoň 4 hodiny 

týdně v každém věku. Tím si zajistí nejen dostačující míru pohybové aktivity vedoucí 

k získání prokázaných zdravotních benefitů, ale taktéž návyk, který se jim bude snáze 

praktikovat i v seniorském věku, kdy by mohlo být obtížné s pohybovou aktivitou 

teprve začínat.  

Obecně by mohlo přinést zajímavé výsledky otestování a porovnání všech provedených 

hypotéz také u mimopražských seniorů, neboť v Praze mají lidé obecně více možností, 

jak trávit volný čas, lepší dostupnost služeb všeho druhu a celkově vyšší životní úroveň, 

než v jiných obcích. Dá se tedy předpokládat, že i závěry hypotéz by se mohli 

u mimopražských seniorů lišit.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Energetický výdej u jednotlivých aktivit dle Bunce (1996) 

Činnost Náročnost 

(kJ•min-1•kg-1) 

Činnost Náročnost 
(kJ•min-

1•kg-1) 
Aerobic rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,350 Šlapání trenažer kondiční (SF >85% SFmax) 0,320 

Aerobic kondiční (SF > 85% SFmax) 0,575 Tanec (SF okolo 75% SFmax) 0,261 

Badminton rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,390 Tanec (SF >85% SFmax) 0,510 

Badminton kondiční (SF >85% SFmax) 0,520 Tenis rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,330 

Basketbal rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,450 Tenis kondiční (SF >85% SFmax) 0,490 

Basketbal kondiční (SF >85% SFmax) 0,720 Turistika vysokohorská (1000-2000m) (3 km•h-1) 0,323 

Běh po rovině (9 km•h-1) 0,612 Turistika vysokohorská (1000-2000m) (4 km•h-1) 0,435 

Běh po rovině (12 km•h-1) 0,780 Veslování rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,290 

Běh po rovině (15 km•h-1) 0,975 Veslování kondiční (SF >85% SFmax) 0,610 

Běh po rovině (18 km•h-1) 1,198 Veslování trenažer rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,250 

Běh v terénu (9 km•h-1) 0,711 Veslování trenažer kondiční (SF >85% SFmax) 0,480 

Běh v terénu (12 km•h-1) 0,962 Volejbal rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,250 

Běh v terénu (15 km•h-1) 1,203 Volejbal kondiční (SF >85% SFmax) 0,380 

Bruslení rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,196 Lyže běh po rovině (10 km•h-1) 0,520   
Bruslení kondiční (SF >85% SFmax) 0,320 Lyže běh po rovině (15 km•h-1) 0,650  
Domácí gymnastika (SF okolo 80% SFmax) 0,306 Lyže běh v terénu (10 km•h-1) 0,640  
Fotbal rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,510 Lyže běh v terénu (15 km•h-1) 0,820  
Fotbal kondiční (SF >85% SFmax) 0,630 Lyže sjezd rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,350  
Golf 0,270 Lyže sjezd kondiční (SF >85% SFmax) 0,490 

Chůze po rovině (3-3,5 km•h-1) 0,190 Plavání rekreační (50m – 90s) 0,429 

Chůze po rovině (4 km•h-1) 0,309 Plavání kondiční (50m – 60s) 0,692 

Chůze po rovině (5 km•h-1) 0,422 Posilování rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,230 

Chůze po rovině (6 km•h-1) 0,550 Posilování kondiční (SF >85% SFmax) 0,400 

Chůze po rovině (7 km•h-1) 0,690 Práce v domácnosti 0,190-

0,240 

Chůze v terénu (3-3,5 km•h-1) 0,275 Práce v dílně 0,200-

0,300 

Chůze v terénu (4 km•h-1) 0,347 Práce na zahradě 0,230-

0,350 

Chůze v terénu (5 km•h-1) 0,527 Rekreační sport (SF okolo 75% SFmax) 0,368 

Chůze v terénu (6 km•h-1) 0,697 Squash rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,410 

Jízda na kole na silnici (10 km•h-1) 0,270 Squash kondiční (SF >85% SFmax) 0,640 

Jízda na kole na silnici (15 km•h-1) 0,387 Stoper rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,540 

Jízda na kole na silnici (20 km•h-1) 0,586 Steppar kondiční (SF >85% SFmax) 0,658 

Jízda na kole v terénu (10 km•h-1) 0,365 Stolní tenis rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,310 

Jízda na kole v terénu (15 km•h-1) 0,615 Stolní tenis kondiční (SF >85% SFmax) 0,470 

Kanoistika rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,450 Šlapání trenažer rekreační (SF okolo 75% SFmax) 0,260 

Kanoistika kondiční (SF >85% SFmax) 0,540   
 



 

 

Příloha č. 2: Vzor použitého dotazníku 

 

Pohlaví: Muž Žena

Q8
Jak moc se bojíte umírání?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q7
Nakolik se obáváte ztráty kontroly v souvislosti se smrtí?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q6
Znepokojujete se tím, jak zemřete?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q5
Máte pocit, že lidé okolo Vás respektují Vaši svobodu rozhodování?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q4
Do jaké míry můžete rozhodovat o Vaší budoucnosti?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q3
Do jaké míry můžete svobodně rozhodovat o Vašich záležitostech?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q2
Do jaké míry ovlivňuje ztráta některého ze smyslů (zrak, hmat, sluch atd.) Vaši schopnost zapojit se do různých činností?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q1
Do jaké míry ovlivňuje zhoršení smyslů (sluch, chuť, hmat, zrak, čich) Váš každodenní život?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

P4
Jak dlouho v období do Vašich 60 let Vaše procházky běžně trvaly?

Do 40 minut 50 minut 1 hodinu 80 minut 2 hodiny 4 hodiny a více

4 hodiny a více

P3
Jak často jste do svých 60 let, v rámci běžného týdne, podnikal/a procházky (zahrňte prosím i Vaše cesty do práce, do školy atd.)?

Maximálně 1x týdně 2x týdně 3x týdně 4x týdně 5x týdně 6x týdně a více

4x týdně 5x týdně 6x týdně a více

P2
Jak dlouho v současné době trvají Vaše procházky?

Do 40 minut 50 minut 1 hodinu 80 minut 2 hodiny

Údaje, které zde uvedete, budou zpracovány zcela anonymně a důvěrně a budou použity pouze pro účely bakalářské práce.  Vyplněním tohoto 

dotazníku souhlasíte s jejich zpracováním.

Odpovězte prosím na všechny otázky na obou stranách listu, pokud si nejste jist/a, vyberte tu odpověď, která se Vám zdá nejvhodnější.

V tomto dotazníku se, až na otázky 3 a 4, ptáme na Váš život ZA POSLEDNÍ DVA TÝDNY.

Své odpovědi zakroužkujte.

Zapište Váš věk v letech:

P1
Jak často, v současné době, podnikáte v rámci běžného týdne procházky (Zahrňte prosím i Vaše cesty do práce, za povinnostmi atd.)?

Maximálně 1x týdně 2x týdně 3x týdně 



 

 

 
Q24

Máte příležitost být někým milován/a?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q23
Máte příležitost někoho milovat?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q22
Kolik je ve Vašem životě lásky?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q21
Jak velký význam má ve Vašem životě přátelství?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q20
Jak byste hodnotil/a to, jak Vám slouží smysly (hmat, zrak, chuť atd.)?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q19
Jak jste spokojen/a s věcmi, na které se můžete těšit?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q18
Jak jste spokojen/a s možnostmi svého zapojení do společenského (místního) dění?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q17
Jste spokojen/a s tím, nakolik jste aktivní?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q16
Jste spokojen/a s tím, jak trávíte svůj čas?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q15
Jste spokojen/a s tím, čeho jste v životě dosáhl/a?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q14
Myslíte si, že máte každý den dostatek činností?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q13
Myslíte si, že se Vám v životě dostává uznání, které si zasloužíte

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q12
Jste spokojen/a se svými možnostmi v životě něčeho dosáhnout?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q11
Do jaké míry se můžete věnovat věcem, které byste rád/a dělal/a

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q10
Do jaké míry ovlivňují potíže se smysly (zrak, hmat, sluch atd.) Vaši komunikaci s ostatními lidmi?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně

Q9
Jak moc se bojíte bolesti při umírání?

Vůbec ne Trochu Středně Hodně Maximálně


