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Abstrakt 

Resilience a vnímání životní smysluplnosti jsou fenomény, jimž věnuje v poslední době 

cizojazyčná odborná literatura stále více pozornosti. Závěry výzkumu resilience a vnímání 

životní smysluplnosti nacházejí svůj prostor v psychoterapii, poradenství i preventivní péči. 

Předmětem teoretické práce bylo představení konceptů resilience a vnímání životní smysluplnosti 

nejdříve jako samostatných oblastí, a dále jejich propojení do vzájemně interagujícího celku. 

V teoretické části práce bylo poukázáno na věková specifika resilience zvláště v souvislosti 

s vývojovými úkoly jednotlivých stádií. Předmětem praktické části práce bylo výzkumně prokázat 

vzájemný vztah resilience a vnímání životní smysluplnosti na zkoumaném vzorku (N = 231). Byly 

používány tři dotazníkové metody – Connor - Davidson Resilience Scale (CD - RISC), Life 

Engagement Test (LET) a LOGO – test. Další částí praktické části práce bylo zjistit, zda existují 

rozdíly v míře resilience a vnímání životní smysluplnosti u dvou věkových skupin (18 – 30 let a 

31 – 65 let). Výsledky praktické části práce prokázaly signifikantní vztah mezi oběma fenomény. 

U obou věkových skupin byly zjištěny signifikantní rozdíly v míře prožívané existenciální 

frustrace měřené LOGO – testem výsledky diplomové práce podporují využívání nově 

přeloženého dotazníku CD – RISC v českém prostředí. Bylo by vhodné zjištěné závěry ověřit 

dalšími studiemi. 

 

Klíčová slova: 

resilience, životní smysluplnost, nepříznivá situace, věk 
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Abstract 

Resilience and perceived life purpose are phenomena which have been getting more and 

more attention in foreign literature recently. The results of resilience and life purpose research 

has its own place in psychotherapy, psychological consultancy and preventive care. The purpose 

of the theoretical part of diploma thesis was first to present the concepts of resilience and 

perceived life purpose as separate areas, and then to connect them into an interacting unit. The 

theoretical part of the thesis refers to the age – related specifics of resilience in connection to 

developmental tasks of each stage. The aim of the empirical part of diploma thesis was to prove 

the relationship between resilience and perceived life purpose using a research sample (N = 

231), which was being measured by three questionnaire methods - Connor - Davidson Resilience 

Scale (CD - RISC), Life Engagement Test (LET) a LOGO - test. Another step in the empirical 

part was to find out if there are differences in grades of resilience and perceived life purpose 

between two groups (age 18 – 30 and 31 – 65). The results of the empirical part have proven a 

significant relationship between both variables. The LOGO – test shows considerable differences 

between the groups in the grades of perceived existential frustration. The results of the diploma 

thesis support using of the newly translated questionnaire CD – RISC in Czech environment. It 

would be appropriate to compare the findings with other studies of the same subject. 

 

 

Key words: 

resilience, life purpose, adversity, age 
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ÚVOD 

 Život každého jednotlivého člověka je naplněn souborem zážitků, zkušeností, situací do 

kterých se dostává. Řadu z nich může ovlivnit, může se rozhodnout, co do svého života přijme, 

co zažije. Je ale velké množství situací, u kterých toho rozhodnutí předem není možné, člověk je 

jim vystaven a jeho úkolem je vyrovnat se s nimi. Tak jak se někdy může jednat o příjemná 

překvapení, situace, které člověk neočekával, ale je rád, že měl tu možnost být jejich součástí, 

stejně tak se někdy jedná o situace, které nejsou příjemné. Jejich přítomnost v životě člověka 

vyžaduje přizpůsobení, zvládnutí a akceptování. Ve velké většině se jedná o situace, které by se 

daly souhrnně nazvat jako negativní či ohrožující psychický stav člověka. Ale i přesto, že z 

vnějšího pohledu bývají tyto zážitky viděny jako negativní, každý jednotlivý člověk se k nim 

v různých momentech staví jinak. Zatímco jedna situace je prožívána jako čisté ohrožení 

integrity a při setkání s ní má jedinec následně za cíl pouze se z ní zotavit, a minimalizovat její 

dopad, jiná situace může působit velice odlišně a její prožití způsobí, že člověk po setkání s ní 

vnímá sám sebe jako odolnějšího, posílenějšího, obohacenějšího v nejrůznějších směrech. Toto 

je jedna z možností, jak se hodně obecně dá nazírat na resilienci neboli psychickou odolnost. 

Jednou z variant, která může způsobit tento rozdíl v prožívání ohrožující situace, je odlišné 

vnímání smyslu prožívaného, případně různá úroveň smysluplnosti, kterou člověk přikládá 

svému celému životu. Různé prožívání ohrožující situace nelze vysvětlovat jen 

interindividuálními odlišnostmi, do celého procesu zasahuje i kontext, ve kterém se jedinec 

aktuálně nachází (a ten je tvořen velkým množstvím proměnných – např. psychickým 

vývojovým stadiem jedince, situačním kontextem socio – politicko – kulturním, momentálním 

emočním rozpoložením, zdroji, které má člověk v dané chvíli k dispozici, a dalšími). Souvislost 

resilience a vnímání životní smysluplnosti je vztah, který si klade tato práce za úkol prozkoumat.  

 Předmětem teoretické části práce je představení obou konceptů – psychické odolnosti a 

vnímání životní smysluplnosti. Odborná literatura věnující se tématu psychické odolnosti je 

velmi početná a i její výzkum se v poslední době dosti rozrůstá do různých směrů. Jedním 

z předpokladů, se kterými vstupujeme do výzkumu resilience v naší práci, je to, že v procesu 

resilience i vnímání životní smysluplnosti hraje významnou roli věk, resp. vývojové stadium, ve 

kterém se člověk nachází. Proto je část teoretické části práce věnována specifikům resilience 

v kontextu věku. Oba fenomény, tedy psychická odolnost a vnímání smysluplnosti života, se 
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často vyskytují společně, resp. lze vysledovat jejich spojení, a toto spojení je v teoretické části 

práce také reflektováno.   

 Resilience je multifaktorový fenomén, u něhož hraje velikou roli kontext a zkoumat ho 

najednou v celé šíři je prakticky nemožné. Empirická část práce je tedy zúžena a klade si za cíl 

prozkoumat dvě otázky – zda se i v našem výzkumném souboru potvrdí vztah resilience a 

vnímání životní smysluplnosti, a zda se míra prožívání obou fenoménů mění s věkem, 

specificky, zda starší lidé vnímají sami sebe jako psychicky odolnější a více naplněni smyslem 

ve svém životě. Zjištěné poznatky mohou nalézt své využití zejména v psychoterapii, 

poradenství, ale i v osobním rozvoji člověka.  

 Zkoumané téma spadá do oblasti pozitivní psychologie - vnímáme jako prospěšné, aby 

byla v psychologickém výzkumu zaměřována pozornost jak na oblasti, které nejdou ve směru 

well - beingu člověka, tak i na ty, které pomáhají dobrému fungování, a slouží tak jako zdroje, ze 

kterých se dá čerpat při setkání s psychickým ohrožením. Protože jen tím, že vezmeme do úvahy 

obě strany rovnice, můžeme se přiblížit celé šíři lidského prožívání.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. RESILIENCE JAKO TEORETICKÝ KONCEPT 

Cílem kapitoly je seznámení čtenáře s pojmem resilience, různými možnostmi definování 

pojmu u jednotlivých autorů a vytyčení společných základů, o které se teoretický koncept 

resilience opírá. V kapitole jsou ukázány důležité rozdílnosti ve vnímání charakteru resilience 

(resilience jako rys, resilience jako proces, integrace obou hledisek) a definovány faktory, které 

v procesu resilience působí jako protektivní, a které jako rizikové.  

1.1 DEFINICE RESILIENCE 

Pro přibližnou představu, jakého obsahu nabývá pojem resilience v diskurzu běžné řeči, 

se můžeme podívat do slovníků. Výkladový slovník cizích slov nabízí významově odpovídající 

synonyma - nezdolnost, houževnatost, odolnost a pružnost. Resilience je v něm dále 

vysvětlována jako míra odolnosti vůči negativním jevům a úroveň schopnosti a dovednosti 

přizpůsobovat se náročným a nepříznivým životním situacím.1 Slovo resilience má svůj původ 

v latině, ve slovese „resilio2“, což se dá přeložit jako „odskočit zpět“, „odrazit se zpět“. 

Překladové slovníky z angličtiny nabízejí překlad resilience jako pružnost, nezlomnost a 

adaptabilita.3 Ve slově adaptabilita (schopnost přizpůsobit se) se také nejvíce blížíme 

praktickému účinku, který proces resilience má v životě člověka.  

V kontrastu k tomu, že překladové i výkladové slovníky jsou při definování pojmu 

resilience relativně zajedno, nacházíme v definicích odborné literatury velkou různorodost.  

V případě, že chceme vymezit teoretický rámec pojmu resilience, setkáváme se 

v odborné literatuře s tím, že jeho operacionalizace není u všech autorů jednotná, na což většina 

autorů ve svých pracích také upozorňuje a v podstatě bez výjimky pojem resilience ve studiích 

vždy vysvětluje (Ghimbulut, Ratiu & Opre, 2012; Greene, 2010; Hermann et al., 2011; Kebza & 

Šolcová, 2008; Olsson, Bond, Burns, Vella - Brodrick & Soyer, 2003; Šolcová, 2009). 

Mastenová (2014) upozorňuje na důležitost a zároveň obtížnost operacionalizace hlavních 

                                                 
1http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=resilience 
2 http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky/resilio.html 
3https://translate.google.com/#en/cs/resilience 

  http://slovnik.cz/ 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=resilience
http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky/resilio.html
https://translate.google.com/#en/cs/resilience
http://slovnik.cz/
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pojmů, se kterými výzkum resilience pracuje. Dle ní je potřeba operacionalizovat termíny jako 

rizikový faktor, ohrožení nebo vhodné přizpůsobení (adaptive outcome). Zároveň ale upozorňuje 

na to, že abychom definovali, co to je adaptivní přizpůsobení, nevyhneme se hodnotící konotaci 

(co je správné, co je špatné) a hodnotíme hlavně z hlediska společensko - kulturního a v rámci 

historického kontextu. Tedy něco jiného může znamenat vhodné přizpůsobení se v naší kultuře, 

něco jiného v kultuře např. afghánské společnosti. 

  Herrman et al. (2011) realizovali review, ve kterém mapovali citace pojmu resilience 

v odborných článcích od roku 2006 do roku 2010, ve snaze dosáhnout obsahového konsenzu 

jeho definic. Zjistili, že obecně resilience odkazuje k pozitivní adaptaci nebo schopnosti 

zachovat si duševní zdraví navzdory zažívání nepřízně osudu. Podobná definice resilience se 

objevuje i u dalších autorů (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge & Martinussen, 2003; Luthar, 

Cicchetti, 2000). Rutter (1987) definuje resilienci jako schopnost úspěšně se přizpůsobit 

(podmínkám) po nepříznivé zkušenosti. Rutter má ve vývoji výzkumu resilience zcela 

nezastupitelnou roli - byl jedním z prvních autorů, kteří začali zdůrazňovat procesuální stránku 

resilience. Zároveň se do určité míry kriticky vyjadřoval k dřívějšímu zaměření psychologie na 

zkoumání zranitelnosti a rizikových faktorů, a propagoval příklon k výzkumu protektivních 

faktorů. Protektivní faktory jako jeden z hlavních aspektů resilience, vnímají Dyerová a 

McGuinnesová (1996), které říkají, že resilience není pouze o absenci nežádoucích odpovědí 

tváří v tvář zažívání nepříznivých situací. Naopak, tím důležitým jsou, podle autorek, v procesu 

resilience právě ochranné a podpůrné faktory, které moderují dopady a konsekvence nepříznivé 

situace na člověka.  

Někteří autoři považují resilienci za míru schopnosti čelit stresu, osobní kvality, které 

umožňují jedinci přežívat tváří v tvář nepřízni osudu (Connor & Davidson, 2003; Scali et al., 

2012). Jiné pojetí resilience uvádí Ghimbulut et al. (2012), ti chápou resilienci jako meta - 

kompetenci, která pomáhá člověku v dosažení subjektivní osobní pohody (well - being).  

Spojovacím činitelem uvedených definic je ale slovo „schopnost“ či „kompetence“, která 

člověku pomáhá v rámci vyrovnání se s nepříznivými podmínkami, které zakouší. Aby se mohl 

proces resilience spustit, a my ho mohli u jedince, obrazně řečeno, pozorovat, je potřeba, aby byl 

člověk vystaven zátěži, kterou následně zvládne překonat. Do chvíle vystavení nějaké významné 

zátěži, je potenciál resilience skrytý a pravděpodobně ani člověk sám netuší, co se v něm skrývá 
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a jak (a jestli) si s těžkostmi poradí. Toto se ukazuje na studiu resilience jako snad nejzajímavější 

paradox – resilience může být mimo jiné jedinečným komplexem zdrojů člověka, které mu 

nakonec pomohou vyrovnat se s těžkostmi, ale aby se vůbec o těchto zdrojích dozvěděl a zjistil, 

že fungují, musí být nepříjemnému zážitku těžkostí vystaven.  

Mastenová, Bestová a Garmezy spatřují tři podoby resilience – proces dosahování lepších, 

než očekávaných výsledků při současném vystavení riziku, schopnost dobrého přizpůsobení 

těžkým podmínkám a zároveň výsledek úspěšného přizpůsobení (1990). Autoři dále rozlišují tři 

typy kontextů, kde lze fenomén resilience pozorovat: 

1. Tam, kde jsou jedinci vystaveni vysoké úrovni rizika a přesto projevují lepší, než 

očekávané výsledky, 

2. Tam, kde je udržena pozitivní adaptace navzdory přítomnosti stresujících okolností, 

3. Tam, kde vidíme dobré uzdravení z traumatu (Masten, Best & Garmezy, 1990). Podle 

autorů se tedy pod pojmem resilience skrývá to, že člověk dosahuje lepších výsledků a 

efektivnější adaptace tam, kde lze, v souvislosti s výchozími podmínkami, očekávat horší úroveň 

přizpůsobení. Mastenová dále resilienci v nedávné práci (2014) popisuje jako kapacitu 

dynamického systému úspěšně se adaptovat na vyrušení, která ohrožují funkci, 

životaschopnost a vývoj systému. 

Hermann et al. (2010) ve svém review upozornili na zjištění, že hlavním rozdílem 

v různých definicích resilience je to, že na jedné straně se o resilienci hovoří jako o osobnostním 

rysu, a na straně druhé jako o dynamickém procesu. Na tento dvojitý charakter resilience 

upozorňují i jiní autoři; někteří toto rozlišení vnímají dokonce jako klíčové v rámci pochopení 

významu a praktického přínosu resilience (Olsson et al., 2003; Rutter, 1987). Šolcová (2009) 

uvádí, že v zaměření výzkumu resilience je historicky vidět vývoj od popisu resilience jako 

statické charakteristiky nebo rysu, směrem k resilientnímu procesu jedince, který má ještě navíc 

transakční charakter – ovlivňuje ho prostředí, ve kterém se nachází, společensko - kulturní 

kontext apod. Zdůraznění nezanedbatelného vlivu prostředí na fenomén resilience se objevuje i 

v novějších pracích o resilienci (Masten, 2014; Ungar, 2011).  
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1.1.1 RESILIENCE JAKO RYS 

Autoři často zdůrazňují jedno z výše zmíněných hledisek resilience – její rysovou, anebo 

procesuální podobu. Často se v literatuře lze setkat také s tím, že autoři kombinují obě hlediska. 

Může být užitečné se tedy na koncept resilience dívat jako na souhru osobnostních předpokladů, 

potenciálů a dále procesu, ve kterém se tyto potenciály stávají praktickým zdrojem pozitivní 

adaptace. 

 Friborg et al. (2003) odkazují k tomu, že resilientní jedinci jsou ti, kteří si jsou 

schopni zachovat normální duševní vývoj navzdory dlouhodobě působícímu stresu, 

nepohodě nebo nepřízni osudu. Z této definice vyznívá poněkud determinující charakter 

resilience, který jakoby rozlišoval lidi na ty, kteří jsou schopni si zachovat normální duševní 

vývoj i za nepříznivých podmínek, a jsou tedy resilientní, a ty, kteří tohoto nejsou schopni, a jsou 

neresilientní. I když je z uvedené definice patrná snaha o zjednodušení celé koncepce resilience, 

jeví se toto rozdělení jako příliš simplexní.    

Zkoumání resilience začalo v podstatě v návaznosti na historické události první poloviny 

20. století. Odborníci nejdříve přemýšleli, jak pomoci dětem zasaženým válkou, v další fázi poté 

zpětně zkoumali, jak je možné, že děti podávají jiné odpovědi na stejné podněty -  některé 

dokážou hrůzy, které zažily, integrovat, a odrazit se od nich zpět do života, jiné jsou jimi 

ochromeny. V této fázi se hledaly hlavně osobnostní faktory, rysy, které by tuto interindividuální 

variabilitu vysvětlovaly (Masten, 2014). Richardson toto období označuje jako „první vlnu“ 

výzkumu resilience (2002).  Mastenová mimo jiné explicitně klade otázku, zda existuje něco 

jako rys resilience (trait of resilience) a přímo odpovídá, že ne – ačkoliv existují nějaké 

charakteristiky nebo vlastnosti temperamentu jako je např. svědomitost, které jsou výzkumně 

v souvislosti s resiliencí často popisovány, většina jednotlivostí v temperamentu je, dle autorky, 

ovlivněna vývojem jedince a kontextem, ve kterém tento vývoj probíhá (Masten, 2014).  

Dyerová a McGuinnessová popisují následující klíčové znaky resilience: 

- schopnost odrazit se ode dna a pokračovat (po těžkostech),  

- vědomí sebe sama (sense of self),  

- odhodlanost – člověk předpokládá, že těžkosti se v životě objevují proto, aby se 

zvládly a je možné je zvládnout, 
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- prosociální přístup (1996). 

 

V modelových příkladech, které uvádějí, zdůrazňují autorky právě prosociální přístup, 

který si lidé dokážou zachovat navzdory časté zkušenosti zneužití v dětství nebo absenci 

blízkých a vřelých vztahů. Jako další podstatný rys resilience uvádí uvědomování sebe sama a 

svých hranic.  

Výzkumy tzv. první vlny (resilience jako rys) byly zaměřeny na fenomenologický popis 

resilientních kvalit jedince, jenž měl následně umožnit předvídat sociální a osobní úspěch 

jedince. Dyerová a McGuinnessová (1996) dodávají, že v dřívějších výzkumech zaměřených na 

oblast resilience, se vyskytovala adjektiva popisující charakteristiky resilientních dětí – děti byly 

popisovány a vnímány jako nezranitelné, nepřemožitelné (invulnerable, invincible). Nelze ale 

jednoduše říci, že resilience popisovaná výzkumně jako rys, by byla pouze historickou záležitostí 

– i z poslední doby lze najít výzkumy, které s resiliencí v podobě osobnostního rysu pracují 

(Kirmayer, Dandeneau, Marshall, Phillips & Williamson, 2011; Mažulytė et al., 2014).  

 

 

1.1.2 RESILIENCE JAKO PROCES 

Novější výzkumy chápou pojem resilience zejména v podobě posilujícího dynamického 

procesu, který jedinci umožňuje efektivní adaptaci na nepřízeň osudu. Richardson (2002) 

kategorizuje zaměření výzkumů resilience na procesuální stránku jako „druhou vlnu“ zkoumání 

teorie resilience. Dle něj byl v tomto období pod pojmem resilience rozuměn proces vyrovnání se 

se stresory, nepřízní osudu a změnami, který měl vyústit v identifikaci a posílení protektivních 

faktorů. Podobně resilienci vnímají i jiní autoři: „Resilience popisuje proces, ve kterém se lidé 

odrazí zpět od nepřízně osudu a pokračují ve svých životech. Je to dynamický proces silně 

podpořený protektivními faktory.“ (Dyer & McGuiness, 1996, s. 276). Důležitost přenesení 

ohniska zaměření pozornosti ve výzkumu resilience na proces místo statických osobnostních 

rysů přímo pojmenoval Rutter: 

 „Místo hledání hluboko uložených protektivních faktorů, se potřebujeme soustředit na 

protektivní mechanismy a procesy.“ … „Neměli bychom hledat pouze hluboko uložené 

projektivní faktory, ale spíše vývojové nebo situační mechanismy, které se účastní podpůrných 
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procesů.“ (Rutter, 1987, s. 317). Z této definice je patrné, jak autor uznává možnost vývoje 

resilience v rámci psychického vývoje člověka, a zároveň zdůrazňuje význam situačního vlivu na 

tento vývoj.  

Trend zaměření na procesuální charakter resilience lze pozorovat i u jiných autorů 

(Luthar & Cicchetti, 2000; Olsson, 2011; Sarkar & Fletcher, 2014; a další). Na pozadí této snahy 

o zpřesnění významu resilience v teoretické i aplikované rovině, vyvstává snaha o důsledné 

rozlišení terminologie, tak aby bylo na první pohled zřejmé, na kterou část kladou autoři důraz. 

Významnou komplikací v této snaze se ale stává adaptace originálních termínů do jednotlivých 

jazyků. K problematice užívání pojmu resilience v českém jazyce se vyjadřuje např. Šolcová 

(2009). Ta navrhuje, aby v termínu resilience byla reflektována zejména procesuální složka 

mechanismu vyrovnání se s nepříznivými okolnostmi, kdežto osobnostní rysy, které jsou v tomto 

procesu účastny, aby byly popisovány spíše ve smyslu hardiness.4 Zároveň doporučuje 

zdůraznění procesuálního charakteru resilience tím, že ho budeme používat ve smyslu adjektiva 

(resilient adaptation, resilient pattern apod.).  

Někteří autoři upozorňují na to, že fenomén resilience není specifický pouze pro 

jednotlivce, ale vyskytuje se i u celých skupin lidí, a nemusí jít pouze o lidi, ale třeba i o 

mikroorganismus, les, ekonomii, globální klima (Masten, 2014; Richardson, 2002). O resilienci 

v psychologickém smyslu slova lze tedy mluvit v podstatě u jakéhokoliv organismu či systému, 

který je schopen si vyměňovat informace s prostředím uvnitř i vně. Richardson dále dodává, že 

proces resilience může trvat několik sekund nebo třeba několik let (např. vyrovnání se s obtížnou 

ztrátou), a tento proces může být i odložený -  např. člověk se po zkušenosti zneužití v dětství, 

s tímto ublížením vyrovná pouhým smířením se, ale po letech, v rámci terapie, může dojít 

k reintegraci resilience, kdy prožitá zkušenost bude integrována do nové kvality a dále bude 

moci sloužit jako zdroj podporující zvládání budoucích obtíží. Narušení rovnováhy organismu je 

pro rozvinutí resilientních charakteristik i procesu nezbytné - ve stadiu homeostázy nejsou na 

jedince kladeny žádné nároky a nelze očekávat zlepšení. Podle autora je přidanou hodnotou 

terapie to, že klient může vidět možnost výběru – v případě narušení si může vybrat buď růst a 

vývoj, nebo ztrátu (2002).  

                                                 
4 Kobasová (1979) definuje hardiness jako konstelaci osobnostních charakteristik, které působí jako zdroj vyrovnání 

se se stresujícími životními okolnostmi.  
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V tomto pohledu lze vidět autorovo chápání jedince jakožto aktivního činitele v rámci 

psychického vývoje. I když okolnosti a situace, které spouští proces resilience, si nevybíráme, 

jak se k dané realitě postavíme, lze ale podle Richardsona ovlivnit, a v rámci terapie by toto mělo 

být zdůrazňováno.  

1.1.3 INTEGRACE HLEDISEK RESILIENCE 

Třetí vlnou výzkumu resilience je dle Richardsona (2002) integrace obou předchozích, 

kterou popisuje jako postmoderní multidisciplinární pokus o identifikaci motivačních sil jak 

v kontextu jednotlivce, tak v kontextu skupin, a vytvoření zkušenosti, která zesílí proces aktivace 

a použití těchto sil v protektivním procesu člověka, který se vyrovnává s nepřízní osudu. Tato 

vlna výzkumů resilience odpovídá na otázku, jak jedinec dosahuje resilientních kvalit. 

Resilience se dosahuje procesem narušení a reintegrace (Greene, 2010; Richardson, 2002). 

Zjednodušující model, dle Richardsona, říká, že člověk se nachází v homeostáze, dokud se 

nedostane do střetu s nepříjemností. Poté dochází ke copingovému procesu, který ústí v růst, 

porozumění sama sobě, a posílení resilientních kvalit, který autor nazývá resilientní reintegrace 

(2002). 

Richardson přichází s modelem procesu resilience (Obr. 1): Na začátku se jedinec nachází 

v bio – psycho - spirituální homeostáze, a z vnějšku (vnější podněty, zkušenosti) i zevnitř 

(pocity, prožitky) na něj působí stresory. Proti nim působí protektivní faktory, a když nejsou 

dostatečně silné, dojde k narušení (disruption). Následně se jedinec vyrovnává s oním narušením 

(vědomě nebo nevědomě) a může dojít k 4 možnostem: 

a) dysfunkční reintegrace, 

b) reintegrace se ztrátou,  

c) reintegrace do stadia homeostázy (ve kterém se člověk nacházel na začátku), 

d) resilientní reintegrace. 
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Resilientní reintegrace (jakožto 

ideální stupeň) v sobě zahrnuje 

posílení osobnostních kvalit ve 

smyslu odolnosti, síly a nalezení 

smyslu. Stadium dysfunkční 

reintegrace pro autora ústí do 

destruktivního chování. Stadium 

reintegrace se ztrátou se 

vyznačuje tím, že člověk ztrácí 

něco ze své motivace a síly pro 

další setkání s překážkou. 

Zajímavé je rozlišení stadia 

homeostázy a stadia resilience, 

kdy jejich rozdíl, dle autora, spočívá v tom, že stadium homeostázy je komfortní zóna jedince, ve 

které z předchozí zkušenosti obtíží nenačerpá zdroje pro budoucí řešení obtíží, ale pouze se 

„dostane přes minulost“, aniž by ji psychologicky zužitkoval. To se naproti tomu děje ve stadiu 

resilientní reintegrace (Richardson, 2002). 

Proces integrace zkušenosti v konečné nové kvalitě resilience, tak jak ho popisuje 

Richardson, má určité podobnosti s tzv. interaktivním kontaktním cyklem, což je pojem, se 

kterým velice intenzivně pracuje gestalt psychoterapie. Interaktivní kontaktní cyklus (někdy se 

nazývá také cyklus uvědomění nebo cyklus utváření a zániku gestaltu) popsal Zinker (1978) a 

zahrnuje fáze:  

 Vnímání, 

 Uvědomění, 

 Mobilizace energie, 

 Akce, 

 Kontakt, 

 Integrace a asimilace, 

 Stažení se (Zinker, 1978, cit. podle Mackewn, 2009).  

Obr. 1. Model resilience 

Zdroj: Richardson, 2002, s. 311 
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Fáze stažení se je fází jednak dokončující samotný cyklus, a jednak fází začínající nový  

cyklus. Stejně tak se dá dívat i na proces integrace zkušenosti v resilientní skutečnost, neboť 

v ideálním případě člověk v procesu získávání resilientních kvalit může nově nabyté zdroje 

využít v budoucím setkání s překážkou či nepříjemností. I když se na první pohled zdá, že 

interaktivní kontaktní cyklus je procesem setkání s druhou osobou, nemusí tomu tak být vždy. 

Tento cyklus se vždy objevuje v kontaktu s tzv. figurou, což může být i pocit, setkání 

s problémem, nová zkušenost (Mackewn, 2009). Oběma konceptům je společná integrace 

zkušenosti ústící v nově nabytý osobnostní zdroj, který člověk může využít v kontaktu s dalšími 

životními těžkostmi. 

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z prvních autorů, kteří vyjevovali snahu integrovat 

resilienci jako rys i jako proces, byl Rutter (1987). V jeho pohledu lze vidět důraz na spuštění 

resilience po nepříjemném zážitku, jsou v něm tedy spojeny jednak rysové hledisko – kapacita 

resilience je v jedinci již přítomna, a zároveň procesuální hledisko – protektivní proces resilience 

se spouští v momentě nepříznivého zážitku a pokračuje dále. Jeho přelomová práce je citována 

do současné doby, a dosud je jedním z pilířů, o které se výzkum resilience opírá (Masten, 2014; 

Sarkar & Fletcher, 2014; Schoon & Bynner, 2003; Ungar, 2014). 

Ungar (2007) dokládá propojenost obou hledisek resilience na příkladu chlapce, který 

vyrůstá ve slumu a zároveň navštěvuje školu a vyhýbá se drogám.  Rysová podoba resilience se 

projevuje např. jako odolnost možnosti užívat drogy (a uniknout tak nepříjemné realitě), proces 

resilience je podpořen např. rodinou, která podporuje hodnotu vzdělání a umožňuje tak chlapci 

plně se ponořit do studia a v rámci školy zažít třeba podporu a inspiraci od učitelů. Tyto činitelé 

proces resilience dále posilují. Resilience je komplexním fenoménem, který je dán interakcí 

člověka s prostředím vnějším i vnitřním, vztahem osobnostních charakteristik, 

temperamentu, charakterových vlastností a lidí okolo ve specifickém kulturně – sociálně – 

politicko - ekonomickém kontextu. Kontext, jako klíčovou proměnnou ve výzkumu resilience, 

zdůrazňuje právě Ungar (Ungar et al., 2007; Ungar, 2010; Ungar, 2011), a výzkumy z poslední 

doby, které kontext zohledňují, nazývá „čtvrtou vlnou“ výzkumu resilience (Ungar, 2007). 
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1.2 PROMĚNNÉ PŮSOBÍCÍ V PROCESU RESILIENCE 

V odborných pracích z poslední doby (např. Masten, 2014; Rutter, 2013; Ungar, 2010) 

resilience chápána zejména v systémové podobě. Na resilienci je pohlíženo jako na interaktivní 

dynamický fenomén, který je neodlučitelný od prostředí a kontextu, ve kterém ho pozorujeme. 

Současné systémové modely předpokládají, že mnoho systémů interaguje nebo kooperuje, aby 

nasměrovalo vývoj jedince. Resilience jedince v průběhu jeho psychického vývoje závisí na 

funkcích komplexních adaptivních systémů, které neustále spolupracují a mění se. Výsledek 

tohoto procesu je, že resilience člověka je vždy proměnlivá a kapacita pro adaptaci se objevuje 

na mnoha různých úrovních interakcí (Masten, 2014).  

U někoho mohou nepříznivé podmínky vyvolat maladaptivní odpověď, zatímco u jiného 

mohou posílit a podpořit proces vyrovnávání se s těžkostmi života. Tuto odlišnou odpověď na 

podobný podnět zkoumá koncept resilience a snaží se odhalit faktory, které v rovnici figurují.  

 Dle Dyerové  a McGuinessové (1996) je výchozím předpokladem pro rozvinutí procesu 

resilience zážitek nepříznivé zkušenosti (adversity) a zároveň přítomnost alespoň jedné 

pečující osoby v nějaký moment života jedince. Podle autorek se tato pečující osoba a možnost 

zrcadlení vlastní vrozené hodnoty (inherent worth) ukazuje pro vývoj resilience jako naprosto 

zásadní. Efekt resilience je v ideálním případě takový, že člověk si uvědomí či zvnitřní, že 

překonal těžkou situaci a tudíž je pro něj možné překonat i překážky, které se v budoucnu objeví. 

Primárním důsledkem resilience je efektivní coping (Dyer & McGuiness, 1996). Greenová 

(2010) dodává, že teorie resilience (a risku) vychází z předpokladu, že schopnost adaptace je 

dána rovnováhou mezi stresovými faktory a dostupnými zdroji jedince.  Je potřeba si uvědomit, 

že aby člověk zvládnul těžkou životní zkušenost a proměnil ji v budoucí zdroj opory či 

sebepodpory, musí mít kolem sebe dostupné zdroje (vnější či vnitřní), které mu pomohou zážitek 

integrovat. Pokud by v procesu působila pouze jedna strana, zažívané těžkosti, pro integraci a 

návrat do rovnováhy by nebyl prostor. Stejně tak, pokud by člověk žádné těžkosti neprožíval, 

proces resilience by také nemohl být nastartován.   
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1.2.1 RIZIKOVÉ FAKTORY PŮSOBÍCÍ V PROCESU RESILIENCE 

Z dosud řečeného je patrné, že rizikové faktory fungují jako jeden ze spouštěčů procesu 

resilience a v celém procesu resilience mají nezastupitelnou roli. Rizikové faktory se v praktické 

rovině mohou projevovat ve velké šíři:  

„Rizikové faktory, rizika, jsou environmentální stresory, které zvyšují u dítěte 

pravděpodobnost špatné adaptace nebo negativních důsledků v oblasti fyzického zdraví, 

mentálního zdraví, školního výkonu a sociálního přizpůsobení. Obvykle se jedná o traumatické 

životní události, socioekonomické znevýhodnění (chudoba), rodinný konflikt, dlouhodobé 

vystavení násilí, a vážné problémy rodičů jako je alkoholismus, závislost na drogách, kriminální 

jednání nebo duševní choroba (Šolcová, 2009, s. 13)“.   

Theronová a Theron (2014) jmenují mezi rizikovými faktory např. chudobu, chronický 

nesoulad ve vztahu rodičů, násilí, zážitky traumatu, postižení a nemoci. Mastenová (2014) 

k uvedenému výčtu přidává přírodní katastrofy, které působí nenadále, a na jedince je poté 

kladen velký nárok na vyrovnání se – z poslední doby jmenuje např. hurikány Andrew a Katrina, 

tsunami v Indickém oceánu 2004, ropnou katastrofu BP v Mexiku 2010 nebo 11. září a další 

teroristické útoky. Je zřejmé, že uvedený výčet je charakteristický pro určitou část populace. 

Dalšími rizikovými faktory mohou být válečné konflikty, genocida nebo třeba časné 

těhotenství (Ungar, 2007). 

 Rizikové faktory ohrožující děti a dospívající ve střední Evropě častěji pramení 

v rodinném prostředí (alkoholismus, zneužívání, konflikty v rodině), než v ohrožení způsobeném 

přírodními katastrofami. I v Evropě jsme ale ovlivněni hrozbou terorismu, chudobou, 

nezaměstnaností. Uvedené faktory působí jako zvýšené riziko pro maladaptivní psychický vývoj 

jednotlivce. Navíc mají tendenci se řetězit, na což upozornil Rutter (1987; 1999) - pojmenoval 

tzv. trajektorii rizika (risk trajectory), kdy jeden rizikový faktor vede pravděpodobněji 

k druhému. Tento pojem a jeho význam po Rutterovi používají i jiní autoři (Schoon & Bynner, 

2003;  Schoon & Parsons 2002). V souvislosti se zmírněním negativního vlivu rizikových 

faktorů na jedince pojmenovává Rutter 2 cesty: 

a) zmírnění dopadu rizika, 

b) zmírnění negativního vlivu řetězení rizikových faktorů (1987). 
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Rizikové faktory, které fungují v podstatě jako spouštěče procesu resilience, můžeme 

tedy hledat na úrovni jedince (psychická nebo fyzická obtíž), na úrovni rodiny (např. nesoulad 

rodičů, chudoba), na úrovni komunity (např. šikana), na úrovni země či národa (např. válečné 

konflikty) i na úrovni globální (např. přírodní katastrofy, nedostatek vody apod.) Pro zmírnění 

dopadu rizika doporučuje Rutter také dva mechanismy - lze jednak zmenšit pravděpodobnost 

vystavení jedince nepříznivé situaci, a jednak změnit vnímání smyslu celé situace, tedy jakési 

přerámování (Rutter, 1987).  

1.2.2 PROTEKTIVNÍ FAKTORY PŮSOBÍCÍ V PROCESU RESILIENCE 

Protektivní faktory objevující se v procesu resilience jsou vlastně zdroje, díky nimž je 

člověk schopen čelit náročným životním okolnostem. Dyerová a McGuinnessová (1996) popisují 

protektivní faktory v procesu resilience jako specifické kompetence, které jsou nutné pro to, 

aby mohl proces resilience nastat. Pokud jsou jedinci schopni flexibilně vyvolat repertoár 

strategií zaměřujících se na řešení problému (problem - solving strategies), výsledkem bude 

adaptivní flexibilní reakce. Tyto strategie zahrnují osobnostní i sociální oblasti i kognitivní 

úsilí. Tento popis lze vnímat jako analýzu problémové situace, ať už na vědomé nebo nevědomé 

úrovni. Jedinec je postaven před nepříjemnou situaci a na základě dostupných zdrojů, které má 

k dispozici se „rozhodne“ jak se situací naloží. Mastenová (2014) říká, že stejně jako u Yerkes - 

Dodsonova zákona se nejlepší výsledek dostavuje při střední úrovni motivace (nabuzení), tak i 

dobré přizpůsobení se lze očekávat při střední úrovni zažívání nepříjemné zkušenosti. Případy, 

kdy při vysoké míře zažívání nepříjemné zkušenosti vykazuje člověk lepší přizpůsobení, než lze 

očekávat (a tím tedy nepotvrzuje tento zákon), vysvětluje Mastenová tím, že do procesu vstupují 

proměnné v podobě protektivních faktorů, které působí jako vnitřní zdroje (2014).  

Ungar et al. (2007) zrealizovali kvalitativní studii resilience u mladistvých ve 14 

komunitách napříč kontinenty (Severní Amerika, Afrika, Rusko aj.). Jedním z cílů výzkumu bylo 

zjistit, zda existují společné činitele resilience, bez ohledu na kulturní a sociální specifika. 

Výsledky této studie ukázaly, že existuje 7 skupin zdrojů (tensions), které resilienci podporují, a 

které se vyskytovaly napříč spektrem účastníků studie (Tab. 1). Všichni zúčastnění, kteří byli 

ostatními i sebou označeni jako resilientní, si dokázali v životě zajistit naplnění všech 7 skupin – 

našli cesty, jak si tyto zdroje získat. Neukázalo se, že by některý ze zdrojů byl pro resilienci 
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významnější než jiný, důležité bylo to, že se objevovaly všechny zároveň. Autoři zároveň 

dodávají, že tyto skupiny sice nejsou kulturně a společensky specifické, ale strategie a cesty, jak 

tyto zdroje získat, ano. Co přesně znamená dosažení těchto zdrojů, vykazuje kulturní i 

interindividuální odlišnosti, a zároveň se dá hypotetizovat, že tyto ideální žádoucí výsledky, tedy 

naplnění těchto sedmi skupin, se v průběhu života jednotlivce mění.   

 

„Zdroj“ (Tension) Vysvětlení 

1. Přístup k materiálním zdrojům 
Dostupnost finanční podpory, vzdělání, lékařské 

péče, a podpora a / nebo možnosti zaměstnání; 

přístup k jídlu, oblečení a přístřeší. 

2. Vztahy 
Vztahy s významnými druhými (significant 

others), lidmi v referenční skupině (peers) a 

dospělými v rámci rodiny a komunity.  

3. Identita 
Osobní a kolektivní vnímání smyslu, hodnocení 

svých silných stránek i slabostí, aspirace, 

přesvědčení a hodnoty, včetně spirituální a 

náboženské identifikace. 

4. Síla a kontrola 
Zkušenosti péče o sebe sama a ostatní; schopnost 

zapříčinit změnu v sociálním i fyzickém 

prostředí, tak aby byly dostupné zdroje pro zdraví 

jedince.  

5. Zachování kultury (cultural adherence) 
Zachovávání místních nebo globálních kulturních 

zvyků, hodnot a přesvědčení.  

6. Sociální spravedlnost 
Zkušenosti s nalezením smysluplné role 

v komunitě, a sociální rovnost / rovnoprávnost.  
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7. Soudržnost (cohesion) 
Rovnováha mezi osobními zájmy a smyslem 

zodpovědnosti za vyšší dobro; pocit součásti 

něčeho většího, než je člověk samotný – vztahově 

a spirituálně.  

Tab. 1 - 7 zdrojů resilience (tensions) 

Zdroj: Přeloženo podle Ungar et al., 2007, s. 295 

O'Dougherty Wrightová a Mastenová  (2005) rozdělují protektivní faktory na osobnostní 

faktory, faktory na úrovni rodiny, faktory na úrovni širšího sociální okolí a faktory na sociálně - 

kulturní úrovni: 

Osobnostní faktory 

 Společenský a přizpůsobivý temperament v dětství 

 Dobré kognitivní schopnosti a schopnost řešit problémy 

 Efektivní strategie regulující emoce a chování 

 Pozitivní vnímání sebe sama (self - esteem, self - confidence a self - efficacy) 

 Pozitivní náhled na život (vnímání naděje) 

 Víra a smysl života 

 Charakteristiky, které jsou společností i jednotlivci vnímány jako hodnotné (talent, smysl 

pro humor, atraktivita) 

Faktory na úrovni rodiny 

 Stabilní a podporující rodinné prostředí 

o Málo rodičovských svárů 

o Blízký vztah k příslušenému pečovateli 

o Autoritativní rodičovský styl (silný ve vřelosti, struktuře / monitorování, a 

očekáváních) 

o Pozitivní vztahy se sourozenci 

o Podporující vazby se vzdálenějšími členy rodiny  

 Rodiče zapojující se do vzdělání dítěte 

 Rodiče, kteří mají kvality uvedené výše v rodičovském stylu 

 Socioekonomické výhody 
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 Vyšší (postsecondary) vzdělání rodičů 

 Víra a náboženské vztahy 

 

Širší sociální okolí (komunita) 

 Kvalitní vztahy v sousedství 

o Bezpečí 

o Nízká úroveň násilí v sousedství 

o Cenově dostupné bydlení 

o Přístup k rekreačním centrům 

o Čisté ovzduší a voda 

 Dobré školy 

o Dobře vzdělaní a dobře finančně ohodnocení učitelé 

o Programy pro děti po vyučování 

o Zdroje pro rekreaci ve škole (sporty, hudba, umění) 

Sociálně - kulturní úroveň  

 Politiky (policies) ochraňující dítě (práva dětí, zdraví dětí, welfare) 

 Finanční zdroje pro vzdělávání 

 Prevence a ochrana proti útlaku a politickému násilí  

 Nízká míra tolerance fyzického násilí (2005). 

 

K temperamentu a jeho působení na resilienci se již v 80. letech vyjadřoval Rutter.  Dle 

něj mají děti, které se vyznačují tzv. nenuceným nebo přirozeným temperamentem (easy 

temperament), pro rozvoj resilience lepší výchozí podmínky, než ty se složitým (difficult 

temperament) temperamentem. Přirozený temperament se, dle něj, vyznačuje tím, že dítě reaguje 

předvídatelným způsobem, má přiměřené emoční reakce na podněty z okolí a jeho nálada je 

vyrovnaná. Zároveň vykazuje aktivní přístup k novým situacím. Takové dítě dokáže spíše 

redukovat nepříznivý vliv zátěžových situací, a zároveň se díky takovému typu temperamentu 

snižuje vliv maladaptivní odpovědi (1987). 
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 Kromě obecných protektivních faktorů působících v procesu resilience lze vyzdvihnout i 

zcela osobní a konkrétní faktory nebo zdroje, které člověku pomáhají překonat významné 

těžkosti. Eisoldová (2005) publikovala případovou studii své pacientky Rity, která v dětství 

čelila sexuálnímu zneužívání, vyrůstala v chladném citovém prostředí a byla psychicky týrána. 

V rámci těchto podmínek se u Rity vyvinul resilientní proces, ve kterém Eisoldová mezi 

obecnými protektivními faktory uvádí mimo jiné inteligenci, dobré komunikační schopnosti a 

schopnost angažovat ostatní do vztahů, schopnost sebereflexe a smysl pro humor. Kromě těchto 

obecně známých protektivních faktorů se ale u případu Rity ozřejmily další podpůrné faktory – 

specificky to byly: oční kontakt, ideál (výchovy a hodnot), který viděla ve své babičce, 

fantazie, a vnímání smyslu. Důležitost významu očního kontaktu pramenila z raných zkušeností 

v kontaktu s babičkou, která ji skrze silný oční kontakt říkala, že je dobrá a hodnotná (good and 

worthwhile). Rita poté vyvinula strategii, kdy se dívala do očí mrkací panence a pronášela 

podobná sebepotvrzující prohlášení jakoby ústy panenky. To jí dodávalo pocit bezpečného 

prostředí (Eisold, 2005). Na tomto příkladu je jasně vidět, jak člověk může vyvinout naprosto 

specifické dovednosti pomáhající mu překonat těžkosti a přizpůsobit se nepřátelským životním 

podmínkám. Jedním z klíčových úkolů psychologické a psychoterapeutické péče by nepochybně 

mělo být objevování těchto specifických zdrojů osobnosti u klientů, a poukazování na význam, 

který pro člověka mají v jeho vlastním adaptačním stylu.  

Blízké vztahy v raném dětství jsou důležitým činitelem v procesu resilience. Pokud má 

člověk raný zážitek blízkého pečujícího vztahu, může to později podpořit jeho schopnost 

vypořádávat se s nepříznivými životními okolnostmi. Stejně tak, pokud tyto rané zkušenosti 

nemá, působí tato absence jako rizikový faktor.  

I když některé rodiny jsou evidentně ohroženy větším rizikem (např. se u nich vyskytuje 

abúzus alkoholu, psychiatrická anamnéza apod.), ne všechny členy rodiny toto riziko ovlivní 

stejně. 

Dyerová a McGuinnesová (1996) navrhují, aby se výzkum zaměřoval na faktory, které 

pomáhají rozvinout resilientní proces pouze u některých členů rodiny. Tyto faktory podle 

autorek jsou:  

a) interakce mezi příbuznými (např. rozdílné chování sourozenců k sobě navzájem),  

b) rodinná struktura (např. pořadí mezi sourozenci),  
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c) chování rodičů (např. zda se chovají k potomkům různě),  

d) sociální skupiny vně rodiny (např. jiné rodiny z okolí, příbuzní, učitelé). 

 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že autorky vnímají důležitost výzkumu resilience 

extrapsychických faktorů. Hledají vysvětlení v různém typu chování sociálního okolí jednotlivce, 

což je nepochybně jeden ze zdrojů poznání. Lze se ale domnívat, že velká část interindividuální 

variability procesu resilience je dána i intrapsychickými procesy.   

 

1.2.3 KONTEXT V PROCESU RESILIENCE 

 Velká část faktorů, které do procesu resilience zasahují, nelze jednoduše označit jako 

protektivní nebo rizikové. Tyto faktory mohou nabývat obou směrů v různých kontextech. 

Z velké části se jedná o sociální prostředí, které jedince obklopuje, vztahy, které má s důležitými 

lidmi okolo sebe, a zejména chování těchto lidí směrem k němu. Lze si dobře představit, že 

posilující vztahy důležitých blízkých působí jako protektivní faktor při setkání s nepřízní osudu, 

stejně tak v jiné situaci zneužívání, či neuspokojování potřeb blízkými lidmi působí na člověka 

jako rizikový faktor.  

Průkopníkem ve zdůrazňování vlivu kontextu a prostředí na vývoj resilience je 

Ungar. Ten ve svých pracích (2007; 2010; 2011) upozorňuje na úzké zaměření dosavadních 

výzkumů resilience - výsledky jsou často kulturně a sociálně specifické pro zdravé bílé 

heterosexuální Američany střední třídy, a tedy i výsledky výzkumů, které říkají, že s resiliencí se 

spojuje sebedůvěra, školní úspěch, přilnutí k rodině, manželství a angažovanost, mohou být 

poplatné této populaci. Dle něj, i dalších, je potřeba brát velký zřetel na důležitost kulturních 

specifik v rámci výzkumu resilience (Eggerman, 2010; Kirmayer, Dandeneau, Marshall, Phillips 

& Williamson, 2011; Ungar, 2007).  

Kirmayer et al. (2011) realizovali studii, jejímž cílem bylo identifikovat sociálně - 

strukturální bariéry a podpůrné faktory resilience v období klíčových životních přechodů / 

milníků u domorodých obyvatel Kanady. Pracovali ve fokusových skupinách a zjišťovali, co je 
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(místně) specificky vnímáno jako dobré přizpůsobení, hrozba, nepřízeň apod. Data sbírali 

narativním způsobem a v pozadí stála myšlenka, že resilience se může „skrývat” v tom, jak lidé 

vypráví příběhy svých životů. Zajímavá byla zjištění specifik etnik Métisů a Inuitů.  

Métisové jsou kulturně a původem rozdílné etnikum, a kvůli této heterogenitě jsou 

ostatními etniky vnímáni jako méně hodnotní. V rámci resilience považují za klíčový důraz na 

soběstačnost, autonomii a nezávislost, což jsou pro ně hodnoty, na kterých staví sílu své 

národní i osobní identity. Pro většinu účastníků dotázaných tohoto etnika bylo společné to, jakou 

hodnotu dávají myšlence, že si dělají věci po svém a jdou svou vlastní cestou. Zároveň jeden z 

účastníků popsal resilienci obtížně přeložitelným termínem „débrouillardise”, který se dá 

nejblíže přeložit jako nápaditost, vynalézavost, pohotovost. Zároveň v sobě implicitně zahrnuje 

schopnost být dobrý v nalézání řešení, mít hodně zdravého rozumu, být všeuměl. Takový člověk 

vytrvává a je ochotný pokračovat navzdory obtížím, za pomoci všech zdrojů, které má aktuálně k 

dispozici.  

Pro srovnání - Inuité jsou, dle autorů, ekocentrickým a kosmocentrickým etnikem, které 

si i v těžkých chvílích zachovává naději, že se věci zlepší. Inuité věří v sebezáchovnou funkci 

organismů a přírody. Tato víra se u nich nazývá „niriunniq“. Inuité si snaží zachovat duševní 

vyrovnanost tím, že se snaží nalézt vyváženost a rovnováhu mezi silami, které nachází okolo 

sebe – přírodou, vesmírem a člověkem (Kirmayer et al., 2011). 

 Na uvedených příkladech je vidět, jak by bylo obtížné hledat obecně platné činitele 

resilience, které by se projevovaly stejně u všech lidí. Ungar (2011) doplňuje, že dle sociálně 

ekologické teorie resilience (SERT) děti prospívají dobře i v měnících se podmínkách, pokud 

mají dostatečnou oporu od svých „sociálních ekologií“. Sociálně ekologické faktory (např. 

podpora rodiny, podpora komunity) jsou pro děti vystavené rizikovým faktorům klíčovější, než 

individuální protektivní faktory – např. smysl pro humor, vnímání vlastní účinnosti (self - 

efficacy) nebo schopnosti řešit problémy.   
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1.3 SPECIFIKA RESILIENCE DLE POČTU OSOB ZASAŽENÝCH 

NEPŘÍZNIVOU SITUACÍ 

V odborné literatuře se lze setkat s rozdělením fenoménu resilience na tři skupiny: 

a. resilience jednotlivce, 

b. resilience rodiny, 

c. resilience skupiny (Šolcová, 2008).  

Přínos takovéhoto rozdělení lze vidět zejména v tom, že v každé skupině mají důležitost 

trochu jiné faktory; nelze ale říci, že by mezi jednotlivými skupinami byly zásadní rozdíly, které 

by naprosto diferencovaly proměnné, které se v procesu resilience u daných skupin objevují. 

Spíše se jeví jako vhodné se na resilienci uvedených skupin dívat jako na kontextuální fenomén, 

který má často společné parametry pro jednotlivce, rodinu i skupinu, ale v každém typu se na něj 

díváme z trochu jiného úhlu, a tak nabývají důležitosti jiné faktory.  

1.3.1 RESILIENCE JEDNOTLIVCE 

 O protektivních a rizikových faktorech v procesu resilience na úrovni jednotlivce hovoří 

kapitola 1.2. Specifika resilience v závislosti na věku člověka mapuje kapitola 2. Souhrnně lze 

říci, že všude, kde není zdůrazněné skupinové hledisko, se v této práci odkazuje na resilienci 

jednotlivce.  

1.3.2 RESILIENCE RODINY 

 Resilience rodiny je často zkoumána společně s resiliencí dítěte (Bîrneanu, 2013; Masten, 

2013; 2014; a další). Henryová, Morrisová a Harristová ve své práci ohledně rodinné resilience 

upozorňují na velkou heterogenitu terminologie vztahující se k rodinné resilienci, která nemá 

dobrý dopad na porozumění fenoménu. Autorky dále představují model rodinné resilience (FRM 

– Family Resilience Model), ve kterém propojují již existující modely resilience se systémy 

rodinné adaptace (významové systémy, emoční systémy, kontrolní systémy, a systémy 

odpovědí na stresové podněty). Dále autorky zmiňují, že další výzkumy v oblasti rodinné 

resilience by měly být zvláště zaměřeny na trajektorie a kaskády, skrz které se rizikové i 

protektivní faktory resilience v rodině šíří (2015). A právě kaskádovitý způsob šíření specifik 

resilience v rodině je jednou z významných odlišností od resilience jednotlivce – jak 
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v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Jednotliví členové rodiny se ovlivňují navzájem, 

dítě často aplikuje to, co vidí kolem sebe (zvláště proto, že členové rodiny jsou nejsnáze 

dostupnými lidmi, se kterými dítě, ale i dospívající, může srovnávat své chování a reakce na 

nepříznivé situace), a tak porozumění specifikům každé jednotlivé rodiny může významně 

přispět k modifikaci potenciálně škodlivých reakcí (která bude mít podle principů vzájemné 

interakce dopad na všechny členy rodiny), anebo naopak vyzdvihnutí a posílení pozitivních typů 

reakcí. MacPhee, Lunkenheimerová a Riggs staví do vzájemné interakce regulační mechanismy 

jednotlivce (např. schopnost adaptability, regulace negativních afektů a efektivní schopnost řešit 

problémy) s mechanismy na úrovni rodiny (např. zvyky, rituály, vědomí soudržnosti, vliv 

jednotlivých vztahových dyád na schopnost regulace negativních afektů, reciproční vlivy mezi 

partnery apod.). Autoři jsou dále pro to, aby se tento kontextuální přístup používal v rámci 

rodinných intervencí zaměřených na uvědomování a posilování mechanismů rodinné resilience 

(2015).   

 Z uvedených prací vyplývá důležitost, jakou všichni autoři přikládají multikontextovému 

výzkumu (i aplikaci) resilience – je třeba brát v potaz jak jednotlivé regulační mechanismy 

jednotlivce, tak celé rodiny, neboť ani jeden z nich nelze vnímat jako izolovaný fenomén.   

1.3.3 RESILIENCE SKUPINY 

Sonn a Fisher (1998) upozorňují na fakt, že většina výzkumů týkající se oblasti resilience 

je zaměřena na zjišťování toho, jak zvládá nepříznivé podmínky jednotlivec. Tam, kde se 

nepřízeň týká celé skupiny lidí, je zkoumání mechanismů psychické odolnosti a toho, co 

resilienci podporuje, často neúměrně zjednodušováno. Autoři představují model resilience 

skupiny (komunity) – „community resilience“, který vyzdvihuje specifika reakcí komunity na 

nepříznivou situaci, a vliv těchto reakcí na další fungování skupiny. Podle nich se dají rozlišit tři 

typy reakcí ve skupinovém chování a) Viditelné reakce (jako jsou např. integrace, asimilace, 

marginalizace, separace), b) Úplné pohlcení nepříznivou situací (naprostá dominance vedoucí 

např. ke genocidě), c) Skryté reakce (skryté ale přesto přítomné žití hodnot a praktik mající pro 

skupinu význam a smysl). Tyto tři typy reakcí mohou vést ke třem odlišným typům důsledků – 

negativním důsledkům (např. ztráta kultury, dysfunkčnost, patologické prožívání apod.), 

revitalizaci (úzdrava a nastolení stejných podmínek, které fungovaly před setkáním s nepříznivou 
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situací), a pozitivním důsledkům (které vedou k posílení skupinové resilience, well - beingu a 

většímu uvědomění) viz Obr. 2.  

 

Obr. 2 – Model procesu resilience skupiny (komunity)  

Zdroj: Sonn & Fischer, 1998, s. 460.  

  

To, co je na představeném modelu zvláště specifické pro skupinu či komunitu, je skryté 

žití a vyznávání hodnot a praktik tváří v tvář neštěstí či nepřízni. I když si můžeme představit 

nepřiznané provádění náboženských praktik v oblasti náboženských represí i u jednotlivce, 

v rámci skupiny je toto vyznávání obohaceno o dodatek sdílení s druhými, což poskytuje 

členům specifický prožitek posilující psychickou odolnost všech zúčastněných.  

Kromě mechanismů v procesu resilience působících u jednotlivce se do procesu 

resilience působící ve skupině přidává ještě význam vztahů a skupinové jevy jako jsou skupinová 

koheze a sociální role; zvyšuje se význam komunikace a její efektivity, a dále roste vliv rozdílů 

členů skupiny – kulturních rozdílů, pohlaví, rozdílů v hodnotách a postojích apod. To vše 

dohromady znásobuje dynamičnost vztahů ve skupině i procesu resilience skupiny celkově.  

Dalším rozdílem mezi resiliencí jednotlivce a skupiny je pravděpodobně typ nepříznivé 

situace (adversity) – zatímco u jednotlivce může mít nepříznivá situace, na jejímž pozadí se 
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proces resilience rozvíjí, v podstatě nekonečné množství podob (zneužívání, hladomor, abúzus, 

záplavy apod.), u celých skupin lidí se nejčastěji týká o kulturně - náboženský (případně 

politický) kontext. Často jsou to tak rizikové faktory ve formě náboženských represí, válek, 

utlačování jiného etnika apod., které moderují proces resilience skupiny. 
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2. SPECIFIKA RESILIENCE DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 

 Odborná literatura se shoduje na důležitosti raného psychického vývoje jedince pro 

utváření resilience (Masten, 2014; Rutter, 1987; 1999; Šolcová, 2009; Ungar, 2011; a další). 

V raném věku se utváří přesvědčení o světě, vztazích, implicitní přístup dítěte k vnějším 

podmínkám a okolí. Díky zaměření na procesuální charakter resilience autoři ale čím dál více 

uznávají celoživotní charakter resilience. Nelze říci, že by vstupem do určitého období 

psychického vývoje vývoj resilience skončil se zakonzervovaným potenciálem, který dítě získalo 

v raném věku. Ačkoliv velké množství výzkumů resilience je zaměřováno na dětskou populaci, 

případně specifické ohrožené skupiny osob (osoby přeživší holokaust, resilience utlačovaného 

etnika apod.), resilience každé věkové fáze má svá specifika a důležitost vlivu můžeme spatřovat 

u jiné proměnné.  Ta samá zkušenost může mít velice rozdílný dopad na jedince podle toho, 

v jakém vývojovém stadiu se aktuálně nachází (Masten, 2013).  

 Tato kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře se specifiky proměnných vstupujících do 

procesu resilience v obdobích dětství, dospívání, dospělosti a stáří. Důraz je zde kladen na 

odlišnosti psychosociálních specifik jednotlivých vývojových období s ohledem na úkoly, které 

dané období na člověka klade, a zároveň na vyzdvihnutí výzkumně doložených faktorů, které se 

ukázaly jako podporující proces resilience v souvisejícím vývojovém období. 

 Na psychologický vývoj jedince a proces resilience se lze dívat okem Jungova (1997) 

pojetí enantiodromie, coby fenoménu, který vzniká působením dvou protichůdných sil (úkolů, 

principů) a dynamikou mezi nimi, nebo Eriksona (1997) který popsal osm stadií 

psychosociálního vývoje člověka (Obr. 3). Podle Eriksona je vývoj člověka dán tím, že v každé 

fázi je postaven před úkol, který musí zvládnout, aby se ve svém psychosociálním vývoji mohl 

posunout dále.  
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2.1 RESILIENCE V DĚTSTVÍ 

Rané zážitky mají pro dítě a jeho pozdější schopnost vyrovnat se s nepříznivými životními 

okolnostmi podstatný vliv. Přesné věkové ohraničení období dětství lze definovat z hlediska 

biologického, nebo psychosociálního (kde ale existuje velká interindividuální variabilita). 

Vágnerová (2005) uvádí, že dětství končí 10. rokem života, kdy nastává fáze dospívání. Období 

dětství je v psychickém i fyzickém vývoji člověka obdobím velkých vývojových změn. Na dítě 

v tomto období čekají významné psychosociální úkoly, které by, pro další pozitivní psychický 

vývoj, mělo zvládnout. Dle Eriksona (1996) je dětství obdobím konfliktů: základní důvěra vs. 

základní nedůvěra, autonomie vs. stud a pochybnosti, iniciativa vs. vina, snaživost vs. 

méněcennost. Literatura ukazuje, že neumožnění zvládnutí těchto základních vývojových 

psychosociálních úkolů může nepříznivě ovlivňovat budoucí dobré přizpůsobení aktuálním 

životním podmínkám. 

Bîrneanuová (2014) zkoumala vliv raných citových vazeb u skupiny dětí, které vyrůstaly 

v pěstounských rodinách, přičemž zjistila, že většina dětí má zážitky nejisté citové vazby 

Obr. 3 - 8 stadií psychosociálního vývoje člověka, dle E. H. Eriksona 

Zdroj: Green, Graham & Morano, 2010, s. 492 
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s pěstounskými rodiči a to má následně vliv na nestabilní vnímání své osobní identity a 

sebeúcty (self - esteem). O'Dougherty Wrightová a Mastenová (2005) pokládají pozitivní vnímání 

sebe sama (self - esteem, self - confidence) za jeden z osobnostních protektivních faktorů 

resilience v dětství. 

 Doklad negativního vlivu problémů se zvládnutím konfliktu autonomie vs. stud a 

pochybnosti, můžeme najít u Eisoldové (2005), a její pacientky Rity. Pacientka neměla pozitivní 

zkušenost pocitu autonomie z dětství, a návazně na to se nechávala dále zneužívat různými 

osobami ze svého okolí, jelikož ji sužovaly pochybnosti o sobě samotné a pocit bezmoci. Pro 

pacientku měl velmi posilující a podpůrný efekt zážitek autonomie a pocitu nezávislosti, který 

si v terapii zažila. Uvedený příklad zároveň vrhá světlo naděje na efekt nezvládnutých 

vývojových úkolů – ukazuje možnost dokončit tyto úkoly a zvládnout je odloženě – v rámci 

psychoterapie. 

 Vyvíjení iniciativy a víra v možnost ovlivnění svého osudu, jsou důležitými prvky, které 

pomáhají dětem vybudovat osobnostní zdroje pro zvládání budoucích těžkostí. Často tuto víru 

nejprve získávají od primárních pečujících osob a následně ji dále zvnitřňují (Werner, 2005). 

Cílem období dětství by mělo být zažití pocitů podnikavosti, plánování, a aktivní realizace 

svých nápadů (Erikson, 1996). Naglieri a LeBuffe (2005) vnímají iniciativu jako jednu ze tří 

klíčových oblastí souvisejících s resiliencí v dětství. Dalšími dvěma oblastmi jsou, dle nich, 

autonomie a sebekontrola. Iniciativa v pojetí autorů znamená schopnost nezávisle myslet a 

vyvinout akci ve směru naplnění svých potřeb.  

 Stadium snaživosti a méněcennosti Erikson přiřazuje ke školním létům. Dítě se v tomto 

období snaží vytvořit něco samo ze sebe, a zároveň je citlivé na ocenění svých vlastních 

schopností a talentů druhými osobami, zejména učiteli a rodiči (1996). Pokud je v tomto období 

jeho snaha a píle udupávána a nedostává se jim patřičného ocenění, mohou se dostavit pocity 

méněcennosti, které se mohou manifestovat mnoha různými způsoby (stažením se, 

překompenzováním snahy, rezignací apod.). Podporování snahy a úsilí ve škole zmiňovali jako 

jeden z faktorů podporujících resilienci afričtí resilientní studenti. Zároveň si silně uvědomovali 

negativní dopad znehodnocení své snahy, pokud se k nim učitelé chovali odmítavě a 

devalvovali je (Theron & Theron, 2014).  
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2.2 RESILIENCE V DOSPÍVÁNÍ 

 Dospívání je životním stadiem, které (podobně jako dětství) provází velké množství změn. 

I ve zdravém vývoji, který není ohrožován rizikovými faktory, je adolescence náročnou životní 

etapou; rizikové faktory činí dospívajícího ještě zranitelnějším.  

Časově lze do období dospívání / adolescence zařadit dobu mezi 10. a 20. rokem života. 

Zároveň je ale nutno podotknout, že v současné euroamerické společnosti se období dospívání 

rozšiřuje – dříve začíná a později končí. Dospívání je obdobím hledání a přehodnocování, ve 

kterém člověk prochází vlastní proměnou, dosahuje přijatelného sociálního postavení a vytváří si 

subjektivně dostačující zralou formu vlastní identity (Vágnerová, 2005). Složitost dospívání 

v kontextu hledání identity je možné vidět v absenci přechodových rituálů, které byly 

v přírodních společnostech spojeny s přechodem od dětství do dospělosti, a pojily se především 

s pohlavní zralostí. Identita dospělého byla jasně vymezena a měla svoji prestiž. Nyní je role 

dospělého v oblasti dosažení identity mnohem náročnější (Vágnerová, 2005). Coleman a 

Hagellová navrhují, abychom se i dnes na adolescenci dívali jako na jedno z nejdůležitějších 

přechodových (transition) období v životě člověka a uvádí tyto charakteristiky přechodu: 

 Pocity očekávání toho, co je před námi, 

 Pocit lítosti nad ztrátou předchozího psychosociálního stadia, 

 Úzkost z budoucnosti, 

 Podstatné psychologické přizpůsobení, 

 Stupeň nejasnosti statusu během tohoto období (2007). 

 Kromě obecných rizikových faktorů souvisejících s procesem resilience uvedených 

v kapitole 1, můžeme jmenovat i rizikové faktory specifičtější pro období dospívání: úzkostný 

temperament, nízká inteligence, hyperaktivita, nízká frustrační tolerance, ztráta rodiče, dysfunkční 

rodinné vztahy, špatná kvalita školní péče, zneužívání návykových látek (Coleman & Hagell, 

2007), kriminalita v rodině, sexuální nebo emoční zneužívání (Mills & Frost, 2007). Dle Eriksona 

je hlavním psychosociálním rizikem tohoto období riziko zmatení rolí poté, co mladý člověk 

není schopen ujasnit si svoji vlastní identitu (1996). V období adolescence roste důležitost vztahů 

v širším okolí člověka a s tím je také spojena větší náchylnost k ovlivnění právě specifickými 

rizikovými faktory tam, kde poskytují iluzi dosažení identity, pocitu příslušnosti ke skupině apod. 
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Na druhé straně mohou vztahy v širším okolí dospívajícího působit i jako protektivní faktor 

(Daniel & Vassel, 2002; Hagell, 2007; Olsson et al., 2003; a další). Hagellová zmiňuje např. 

případ problematického chlapce Toma, na kterého působily rizikové faktory v úrovni osobnostní 

(záchvaty vzteku, hyperaktivita), rodinné (dysfunkční vztahy mezi rodiči a směrem k němu) i 

komunitní (příslušnost ke skupině, kde je normou abúzus návykových látek), který ale měl silný 

vztah se svým sociálním pracovníkem – byl to pro něj první vztah založený na důvěře a 

trpělivosti, který chlapec v životě zažíval. V jeho případě šlo o jeden z mála zdrojů, které mohl 

využít pro adaptivnější fungování ve složitém životním období (2007).  

 Olsson et al. (2003) uvádí, že literatura specificky zaměřená na oblast resilience 

v dospívání mapuje především dvě oblasti - specifické rizikové faktory hrající primární roli 

v dospívání, a specifické protektivní faktory, které napomáhají úspěšné adaptaci v tomto věkovém 

stadiu. Zároveň upozorňuje na dvě klíčová hlediska, která bychom měli v rámci výzkumu 

resilience v adolescenci rozlišovat - můžeme se zaměřit na výsledky resilience (outcomes), tedy 

to, jak dobře dospívající funguje (v povolání, ve vztazích, ve škole) navzdory rizikovým 

faktorům, anebo se můžeme zajímat o proces adaptace, resp. analýzu rizikových a protektivních 

faktorů a jejich vzájemné působení. Autoři dále, na základě review literatury věnující se resilienci 

v dospívání, rozlišují 3 skupiny protektivních faktorů:  

a) Protektivní faktory na osobnostní úrovni (pozitivní temperament, inteligence, sociabilita, 

komunikační dovednosti, osobnostní rysy jako např. sebeúcta, self - efficacy, smysl pro 

humor), 

b) Protektivní faktory na úrovni rodiny (blízké a podporující vztahy v rodině, sociální opora 

v rodině), 

c) Protektivní faktory na úrovni sociálního prostředí (škola – vztahy se spolužáky, inspirace 

a povzbuzení od učitelů, možnost zažít úspěch). 

V dětství bylo možné vnímat hlavní vliv protektivních faktorů z blízkých vztahů 

s primárními pečujícími osobami, v dospívání stoupá vliv širší sociální skupiny a prostředí školy.  

Moljord, Moksnes, Espnes, Hjemdal a Eriksen zkoumali ve studii norských dospívajících 

(13 – 18 let) vztahy mezi resiliencí, fyzickou aktivitou a depresivními symptomy. Resilience 

v jejich studii stojí na pěti pilířích – osobních kompetencích, sociálních kompetencích, 
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strukturovaném stylu – plánování a denní rutině, zdrojích ze sociálního prostředí a rodinné 

soudržnosti. Výsledky ukázaly rozdíly mezi pohlavími – dívky skórovaly níže ve fyzické 

aktivitě, výše ve zdrojích ze sociálního prostředí a míře depresivních symptomů, než chlapci. 

Chlapci skórovali výše v osobních kompetencích a strukturovaném stylu. U obou pohlaví se 

projevil negativní vztah mezi resiliencí a depresivními symptomy. Autoři doporučují posilovat 

fyzickou aktivitu dospívajících dívek skrze preventivní programy na úrovni školy zaměřené na 

resilienci (Moljord, Moksnes, Espnes, Hjemdal & Eriksen, 2014). 

Značná část studií o resilienci v adolescenci je zaměřena kvalitativně či narativně (Eisold, 

2005; Shepherd, Reynolds & Moran, 2010; Theron & Theron, 2014; a další) a rozšiřují tak 

hloubku pohledu dovnitř mechanismů, které stojí v pozadí resilience. Shepherd et al. (2010) 

požádali mladé ženy, aby si vybavily zásadní nepříjemnou zkušenost a následně ji autoři 

fenomenologicky zkoumali. Jejich cílem nebylo zjištění obecně platných kategorií, ale spíše 

zjišťovali, jak individuálně rozumí dívky svému konkrétnímu životnímu příběhu, jaká slova 

používají a co subjektivně považují za klíčové momenty přechodu od vysoce nepříznivé 

zkušenosti k resilienci, a od dospívání k dospělosti. Dívky jako nepříjemné či těžké zážitky 

jmenovaly sexuální a emoční zneužívání, rané těhotenství, abúzus alkoholu a drog. Dívky ve 

svých výpovědích zmiňovaly body obratu (pivotal moments), což byly okamžiky, od kterých 

datují svůj úzdravný proces – od té doby se něco zásadního v jejich vnějším životě i vnitřním 

prožívání měnilo. V několika případech to byla fyzická separace od zneužívajícího partnera, 

v několika to byla nová zkušenost (odjezd ze země). Společný těmto zážitkům byl symbol 

ukončení a nového začátku. Ve všech případech se tyto zážitky pojily s novým náhledem na 

situaci. Z rozhovorů vyplynuly krátkodobé strategie vyrovnání se s nepříznivou zkušeností, 

které měly formu přechodné strategie – v dlouhodobém hledisku by neměly formu podpory, ale 

v krátkodobém pomohly získat sílu či vědomí (či zdání) kompetence, které později pomohlo 

učinit dlouhodobé prospěšné změny. Mezi těmito strategiemi dívky jmenovaly např. několika 

měsíční zneužívání alkoholu, experimenty s drogami, chození do klubů apod. Mezi tím, co 

dívkám pomohlo v dlouhodobém horizontu, zmiňovaly psaní deníku, znovuobnovení vztahů 

v rodině a s přáteli a návrat k (nedokončenému) studiu (Shepherd et al., 2010).  

Poznání své vlastní identity, toho, kdo jsem, je jeden z hlavních úkolů adolescence. 

Paradoxním fenoménem zažívaných nepříjemností a resilience je to, že díky nepříznivým 

zkušenostem se dospívající cítí na čas ještě zmatenější v rolích a v rámci své osobní identity, ale 
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nakonec, po dokončení procesu, je to právě prožití a zvládnutí těchto nepříznivých zkušeností, 

které dávají člověku vědomí vlastní hodnoty, sebedůvěry, a právě skrze ně si často uvědomují 

svou jedinečnou identitu (Coleman & Hagell, 2007; Shepherd et al., 2010 Theron & Theron, 

2014). 

2.3 RESILIENCE V DOSPĚLOSTI 

Resilience v dospělosti je, oproti dětství či adolescenci, výzkumně chudší, nicméně 

v posledních letech se objevují nové výzkumy resilience i u této věkové skupiny. Studie resilience 

u dospělých se dají rozdělit do několika oblastí:  

- Resilience u lidí s nemocí či postižením (např. Hayter & Dorstyn, 2014) 

- Resilience u lidí se zkušeností válečného konfliktu (např. Chaitin et al., 2013) 

- Resilience u dospělých ve vztahu k jiným charakteristikám podporujícím well - being 

– např. resilience a fyzické cvičení (např. Childs & de Vit, 2013) 

- Resilience u dospělých, kteří mají v anamnéze trauma v dětství (např. Topitzes, 

Mersky, Dezen, Reynolds, 2013; Wingo, Ressler & Bradley, 2014) 

 Objevují se také studie, které kritizují dřívější zaměření výzkumu resilience pouze na 

dětskou populaci (Henning, 2011) a zdůrazňují důležitost výzkumně se zabývat vývojem 

resilience v průběhu celého životního cyklu (Gooding, Hurst, Johnson & Tarrier, 2012). Na 

základě prostudované literatury lze říci, že resilience v dospělosti u lidí, kteří za sebou nemají 

prožité trauma, je, v porovnání s ostatními věkovými obdobími, výzkumně zmapována 

nejméně. Henningová (2011) zmiňuje, že studie resilience v dospělosti se téměř výlučně zabývají 

výzkumem lidí majících v anamnéze trauma5, nikdo ale nezkoumá resilienci a její specifika 

s ohledem na „normální“ psychosociální vývoj člověka, vývojové úkoly, které jsou na něj 

v jednotlivých životních etapách kladeny. Na druhé straně, Mažulyté et al. (2014) uvádějí, že  

95 % účastníků jejich studie, jíž se účastnil heterogenní vzorek participantů (co se týče 

demografických charakteristik - věk, pohlaví, vzdělání, místo bydliště apod.), vykazovalo ve své 

historii nějakou formu traumatu. Z tohoto výsledku se dá předpokládat, že většina lidí má za 

                                                 
5 Výčet traumatických událostí, dle DSM - IV, zahrnuje: vojenský konflikt, násilný útok, únos, teroristický útok, 

mučení, věznění, přírodní katastrofy, automobilovou nehodu, diagnózu život ohrožující nemoci, být svědkem 

násilného činu, války či úmrtí, vážnou nehodu, neočekávanou smrt člena rodiny nebo přítele. Dle DSM - IV tento 

výčet není úplný.  
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sebou ve svém životě něco, co bylo velice těžké zvládnout (byť je to velice různorodá skupina 

proměnných), a tzv. normální psychosociální vývoj nejde jednoduše od traumatu či nepříznivých 

životních zkušeností oddělit.  

 Dospělost je vývojově dlouhé období, lze ho vymezit 20. rokem věku, kdy končí 

dospívání a 60. rokem věku, kdy nastupuje stáří (Vágnerová, 2007). Nicméně rozdělení dle 

chronologického věku s takto pevně danými hranicemi musí mít nutně pouze orientační charakter. 

Vágnerová (2007) dále rozděluje dospělost na mladou (20 – 40 let), střední (40 – 50 let) a 

starší dospělost (50 – 60 let). Upozorňuje na složitost psychosociálního vymezení dospělosti, 

neboť tato proměna (z dospívání do dospělosti, a později do stáří) není pevně časově 

lokalizována. Dle ní v dospělosti nastupuje ještě více individuace ve směru dosažení stabilní, 

realistické a přijatelně pozitivní identity, vytvoření stabilních, trvalých a oboustranně 

uspokojivých mezilidských vztahů. Dále nastupuje v dospělosti význam sexuality coby 

prostředku pro plození dětí. Ke studiu vývoje v dospělosti lze přistupovat jako ke studiu 

vývojových stadií, kterými člověk prochází. V dospělosti je psychologickou výzvou potýkání se 

s neustálými rozpory – stabilita a změna, úspěch a naše limity, minulost a budoucnost se 

neustále ovlivňují navzájem. Disekvilibrium, nerovnováha, i když je emočně náročná, je 

možností učit se a těžit ze zkušenosti, možností vývoje (Henning, 2011). 

Erikson má se stadiem dospělosti spojeny dva vývojové stupně – intimita vs. izolace a 

generativita vs. stagnace. Intimitou má na mysli sexuální a emocionální soužití s jedním 

partnerem, zmiňuje i důležitost plození dětí, s čímž je, dle něj, spojena schopnost odevzdání se, 

vzdání se vlastního ega ve prospěch dlouhodobějších závazků či snah. Naproti tomu izolace je 

charakterizována opakem, sklonem vyhýbat se veškerým stykům, které vedou člověka k intimitě 

(1996). Generativitu Erikson vztahuje ke starání se o děti, předávání něco ze sebe další generaci. 

Přeneseně (a možná trochu zjednodušeně) by se dalo říci, že člověk, který nemá děti, hledá jen 

obtížně způsob, jak naplnit úkol tohoto vývojového stadia, a nezvládnutí tohoto úkolu může vést 

ke konfliktu či alespoň neprospívá psychické rovnováze. V souladu s tímto předpokladem jsou i 

výsledky studie Sextonové, Byrdové a von Klugeové (2012), které na vzorku neplodných žen 

prokázaly, že vykazují signifikantně nižší skóry resilience, než srovnávací populace (neplodné 

ženy v této studii průměrně skórovaly v resilienci jako respondenti z psychiatrického vzorku). 

Dalším zjištěním studie bylo, že s resiliencí souvisely aktivní, na jednání zaměřené copingové 
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dovednosti (action - focused coping skills), což je dalším podnětem k využití v rámci intervence.

 Kjellstrandová a Harperová (2012) zkoumaly resilienci u vzorku svobodných matek 

s průměrným a podprůměrným platem napříč věkovým spektrem (18 – 67 let). Jejich výsledky 

ukazují, že svobodné matky jsou obecně resilientní (vysoce skórující ve škále resilience) a 

vnímají samy sebe jako schopné dosahovat cílů. Dále respondentky uváděly, že se snaží nejlépe, 

jak dovedou, jsou pyšné na své úspěchy a věří, že právě minulé úspěchy jim dávají sílu pro 

budoucí překážky. Lze tedy říci, že resilienci v dospělosti mohou posilovat minulé úspěchy a 

pocit zvládnutí těžkostí. Mastenová dodává, že dalším faktorem, který resilienci v dospělosti 

také podporuje, jsou kulturní tradice a praktiky (2013).  

 V dospívání a dospělosti se prohlubuje schopnost sebereflexe a pochopení, co se děje 

v člověku i okolo něj. Přisoudit význam zkušenostem, a specificky právě těm těžkým, je dalším 

zdrojem, který podporuje proces resilience. Henningová říká, že v každém vývojovém stadiu je 

naším úkolem porozumět tomuto stadiu, identifikovat nevyřešené konflikty z minulosti, které nám 

brání v soustředění na aktuální vývojový úkol, a následně pracovat na dořešení minulých úkolů i 

toho současného (2011). Dále navrhuje několik konkrétních cest, jak resilienci v dospělosti 

podpořit:  

a) Seznámit se současným vývojovým stadiem, 

b) Vyléčit svou minulost (healing one´s past), 

c) Získat a udržet vztahy, které člověku pomáhají, 

d) Učit se poznávat sama sebe a svět okolo (Henning, 2011).  

 

Zpracování těchto podnětů v rámci psychoterapie, je nasnadě. Mastenová (2013) 

k resilienci u dospělých říká, že její kapacita v dospělosti závisí na dvou faktorech: 

 

a) interních – jako je seberegulace a myšlenkové procesy,  

b) externích – jako vnímání podpory blízkých nebo komunitních služeb (community 

services). 

 Mažulytė et al. (2014) zkoumali vztahy mezi resiliencí, dispozičním optimismem a 

traumatem. Výsledky ukázaly spojení mezi resiliencí a optimismem, nicméně vztah mezi 

resiliencí a traumatem, který zde byl sledován primárně, se neprokázal, stejně tak, jako zde nebyly 
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nalezeny signifikantní rozdíly ve věku ani pohlaví. Nelze tedy říci, že by prožití traumatu 

automaticky znamenalo „vzestup“ resilience. Tyto závěry spíše ještě více podporují vnímání 

resilience jako multidimenzionální fenomén.  

 

2.4 RESILIENCE VE STÁŘÍ 

Stejně jako dospělost, i stáří je těžké vymezit věkovým rozpětím. Vágnerová (2007) počítá 

stáří od 60. roku života, jiné studie počítají „starší populaci“ (elderly) od 65. roku (Gooding et 

al., 2012; Chaitin et al., 2012; Tuohy & Stephens, 2011). Gooding et al. (2012) upozorňují na 

fenomén stárnutí populace a zdůrazňují důležitost výzkumu resilience v průběhu celého životního 

cyklu. Jejich studie byla zaměřena na vztah resilience, vnímání depresivních symptomů a 

beznadějnosti (hopelessness) v porovnání skupiny mladých lidí (méně než 26 let) a starších lidí 

(více než 64 let). Výsledky ukázaly, že starší lidé dosahovali signifikantně vyšších skórů 

resilience, než mladší.  Ve větším detailu se ukázalo, že starší lidé dosahovali vyšších skórů ve 

dvou subškálách resilience – emoční regulaci a řešení problémů. Mladší lidé dosahovali vyšších 

skórů v třetí subškále resilience – sociální opoře. U obou skupin měla beznadějnost vyšší vliv na 

resilienci (vysoká beznadějnost byla spojena s nízkou resiliencí), než míra depresivity. Tento 

výsledek ukazuje víru v možnost vývoje a změny jako jeden ze silných podkladů resilience u 

mladší i starší populace. Výše uvedené je v souladu s Eriksonovým psychosociálním stadiem 

integrita vs. zoufalství, kdy právě zoufalství je spojeno s pocity beznaděje a bezmoci. Zoufalství, 

dle Eriksona, nastává, pokud člověk odmítá přijmout nevyhnutelný konec a vzdoruje smíření se 

s životem tak, jak proběhl. Jako další aspekty psychosociálního vývoje ve stáří Erikson uvádí:  

- Přijetí vlastního života jako něco, co muselo být a nemohlo být jinak, 

- Nové pocity sounáležitosti, 

- Dosažení osobní integrity (1997).  

 Vágnerová upozorňuje na proměnu charakteru generativity ve stáří. Dle ní je změna 

ovlivněna změnou postoje k vlastnímu životu i okolnímu světu, a znakem stáří je zaměřenost na 

vztahy k lidem a potřeba být pro ostatní prospěšný a užitečný. Postoj ke světu a k prožitému 

životu je bilancující a měl by vyústit v přijetí života takového, jaký byl, i se všemi rolemi člověka 
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v průběhu života, a nedokonalostmi (2007). Přání mít vliv na „svůj“ svět, být si blízký 

s ostatními a investovat do mladší generace v komunitě, se potvrdilo i v kvalitativní studii 

Chaitina et al. (2013) na starších obyvatelích kibucu 6Izraele. Další témata, související s resiliencí, 

která se ve výpovědích opakovala, byla důležitost rodinných vztahů a smysl Sionismu7.  

 Greenová a Grahamová v kvalitativní studii 13 participantů přeživších holokaust 

pojmenovaly 8 aspektů procesu resilience u přeživších (survivors): 

1) Nalezení určitého pocitu bezpečí v opakujících se činnostech, 

2) Obdržení informací a zdrojů, které jsou ve specifické situaci, ve které se člověk nachází, 

užitečné, 

3) Schopnost řešit stresory, 

4) Znovunastolení svojí vlastní kontroly nebo schopností (self - mastery) nebo vědomí, že 

existují možnosti volby – bez ohledu na to, jak nepodstatné jsou, 

5) Vyhledávání a poskytování oboustranně podporujících vztahů, 

6) Udržení pozitivních emocí a kreativity, 

7) Osvojení nově nabytých kvalit nebo potvrzení života (affirmation of life), 

8) Nalezení smyslu ve spirituální rovině (Green & Graham, 2009, cit. podle Green, 2010).  

 

Z uvedených aspektů vyplývá důležitost možnosti volby a kontroly alespoň části 

vlastního života, důležitost nalezení (spirituálního) smyslu, vztahy, a schopnost přizpůsobit 

se podmínkám, které nemůžeme ovlivnit. Výsledky této studie lze generalizovat jen velice 

opatrně – vzorek je velice specifický, skupina lidí vyrůstala za naprosto jedinečných historicky – 

sociálně - politických podmínek první poloviny 20. století a stejně tak charakter holokaustu je 

specifický sám o sobě.  

Tuohy a Stephens (2012) se zaměřili na zkoumání resilience v rámci narativního 

vyprávění svého životního příběhu u starších lidí, kteří zažili záplavy. Všimli si, že vypravěči 

                                                 
6 Kibuc je označení pro zemědělskou, ale také průmyslovou osadu v Izraeli, která hospodaří formou kolektivního 

vlastnictví. Zisky jsou investovány zpět do osady poté, co jsou zajištěny základní životní potřeby členů kibucu – 

strava, oblečení, ubytování a také zdravotní a sociální péče. 

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kibuc) 
7 Sionismus je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho 

představitelů bylo a je přesídlení Židů do země izraelské a vybudování a udržení židovského státu. 

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sionismus) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ideologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_izraelsk%C3%A1
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vždy stavěli na koherentní identitě sebe sama, která jim pomáhala zvládat nepředvídatelné a 

měnící se podmínky a dávat smysl tomu, co zažívají.  

Melendéz, Fortunová, Salesová a Mayordomová potvrdili efektivitu instrumentální 

reminiscence a její vliv na resilienci u starších lidí. Instrumentální reminiscence je založena na 

vyvolání vzpomínek na těžkou situaci v životě jedince, uvědomění a popsání jejích specifik, 

analýze zdrojů, které měl člověk k dispozici a strategií, které využil, aby situaci zvládl.  Vychází 

z předpokladu, že člověk dokáže nahlédnout na minulé události a rozpoznat jejich specifika 

(zdroje, strategie), a to mu následně může pomoci v potenciální přípravě na budoucí životní 

těžkosti. Efektivita této techniky byla zkoumána v programu sestávajícím z několika skupinových 

sezení vedených psychologem (2001). Kromě pozitivního efektu na resilienci, který spočíval ve 

vyprávění svého životního příběhu a soustředění na úspěšné zvládnutí náročných situací, mohla 

mít v celkově pozitivním efektu intervence vliv také ve skupině sdílená zkušenost a vědomí 

sounáležitosti, stejně jako možnost pozorovat copingové strategie, které uváděli jiní účastníci 

programu.  

 

Zjištěné výsledky hovoří velmi silně pro smysl intervenčních programů (majících 

narativní charakter) zaměřených na starší populaci, které budou vycházet ze závěrů, které ukazují, 

co podporuje resilienci ve stáří – uvědomění si zvládnutých těžkostí a strategií, které člověk měl a 

má pro jejich zvládnutí, nalezení smyslu v životních těžkostech, podpora spirituální dimenze 

života člověka a nalezení nebo posílení osobní integrity.  
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3. MĚŘENÍ RESILIENCE 

 

Kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře s několika v současné době používanými 

metodami měření resilience, poukázat na jejich specifika a odlišnosti. Metody použité v praktické 

části práce jsou popsány podrobně v kapitole 6.5.1. V první části této kapitoly jsou uvedeny 

metody měřící resilienci u dospělých probandů, druhé části jsou uvedeny metody měřící resilienci 

u dětí.  

 

3.1 MĚŘENÍ RESILIENCE U DOSPĚLÝCH  

 Díky faktu, že resilience je v poslední době hojně výzkumně zpracovávaný koncept, 

existuje také velké množství metod, které resilienci měří. Pangallo, Zibarras, Lewis a Flaxmann 

(2014) realizovali review metod měřících resilienci; při snaze dospět konsenzu v operacionalizaci 

konceptu resilience, se ukázalo, že většina jimi zkoumaných metod resilienci operacionalizuje 

jako osobnostní rys (trait). Do jejich review byly zahrnuty metody citované v článcích databází 

EBSCOhost a Scopus a musely splňovat kritéria zahrnutí (inclusion criteria), která m. j. 

obsahovala podobnou teoretickou konceptualizaci konstruktu, metody musely splňovat 

požadavky na validitu (stabilita testu, vnitřní konzistence, opakovatelnost testování), být 

použitelné u dospělé populace, být originální (původní) a publikované v angličtině (přesný popis 

kritérií pro zahrnutí do analýzy metod je k dispozici v originální studii autorů).  

 

3.1.1 CONNOR-DAVIDSON RESILIENCE SCALE (CD - RISC) 

Škála resilience CD - RISC byla konceptualizována na základě koncepce hardiness, 

odolnosti vůči stresu a zkušeností přeživších (experiences of survival). Je zaměřena na obecnou 

dospělou populaci, normativní studie byly provedeny i na klinické populaci. Resilience je zde 

operacionalizována jako schopnost vypořádat se se stresem (stress coping ability). Obsahuje 25 

položek, skórování je možné na pětistupňové škále. Položky lze seskupit do 5 faktorů: 1. Osobní 

kompetence, vysoké standardy a houževnatost; 2. Víra ve vlastní instinkty, tolerance k negativním 
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afektům, posilující efekt stresu; 3. Pozitivní přijetí změny, blízké vztahy; 4. Kontrola; 5. 

Spirituální vlivy (spiritual influences) (Connor & Davidson, 2003). 

Campbell - Sillsová a Stein ji upravili do podoby 10 - položkové zkrácené verze 

s podobnými psychometrickými kvalitami. Jejich verze je jednodimenzionální škálou (Campbell - 

Sills & Stein, 2007). 

 

3.1.2 RESILIENCE SCALE FOR ADULTS (RSA) 

Friborg et al. vyvinuli 33 - položkovou škálu resilience teoreticky se opírající o studie 

Garmezyho, Ruttera a Wernerové. Škála sestává z 6 subškál: 1. Vnímání sebe sama (perception 

of self); 2. Plánování budoucnosti; 3. Sociální kompetence; 4. Rodinná soudržnost; 5. Sociální 

zdroje; 6. Strukturovaný styl (structured style). Původní normativní vzorek tvořili uchazeči o 

studium na vojenské akademii v Norsku (2003). 

  

3.1.3 EGO - RESILIENCY 89 (ER 89) 

Škála je teoreticky podložena psychodynamickou teorií ego resilience – nepřítomnost 

náchylnosti k úzkosti, napojení na svět (engagement with world), které se projevuje jako a 

pozitivní nálada a otevřenost zkušenosti. Má 14 položek a původní vzorek tvořili mladí dospělí ve 

věku 18 a 23 let (Block & Kremen, 1996). Existuje také zkrácená 10 - položková verze 

(Alessandri, Vecchione, Caprara, & Letzring, 2012). 

 

3.1.4 MULTIDIMENSIONAL TRAUMA RECOVERY AND RESILIENCY SCALE 

(MTRR) 

Škála MTRR obsahuje 135 položek a otevřený polostrukturovaný rozhovor. Je tvořena 

7 subškálami: 1. „Paměť ve vlastních rukou“ (autority over memory); 2. Integrace paměti a 

emocí; 3. Tolerance k emocím; 4. Zvládání potíží a pozitivní coping (symptom mastery and 

positive coping); 5. Sebedůvěra (self - esteem); 6. Soudržnost sebe sama (self - cohesion); 7. 

Přiřazování smyslu (meaning making). Škála byla původně vytvořena pro dospělé uzdravující se 
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z traumatu. Původní normativní vzorek tvořily převážně ženy (86 %) v léčbě po zkušenosti 

zneužívání (Harvey et al., 2003).  

 

3.1.5 TRAUMA RESILIENCE SCALE (TRS) 

Škála TRS má 59 položek, a tvoří ji 4 subškály: 1. Řešení problémů; 2. Vztahy; 3. 

Optimismus; 4. Spiritualita. Teoretický základ tvoří výzkumně podložený předpoklad, že tyto 

protektivní faktory mají pozitivní efekt na psychologické zpracování prožitého násilí (fyzické 

zneužívání, sexuální zneužívání, násilí v partnerském vztahu a ohrožení života). Původní 

normativní vzorek byl tvořen univerzitními studenty, z nichž 47,3 % zažilo některý z výše 

zmíněných typů násilí (Madsen & Abell, 2010).  

  

3.1.6 RESILIENCE SCALE (RS) 

Škála Resilience Scale byla v původním vzorku testována na skupině starších dospělých 

(53 – 95 let) a obsahuje 25 položek. Subškály jsou: 1: Osobní kompetence; 2. Akceptace sebe 

sama a života. V původní studii autoři zjistili, že individuálního přizpůsobení dosahovali probandi 

skrze vyrovnanost (equanimity), vytrvalost (perseverance), soběstačnost, uvědomování 

smysluplnosti (meaningfulness) a existenciální samotu (existencional aloneness) (Wagnild & 

Young, 1993).  

 

3.1.7 BRIEF RESILIENT COPING SCALE (BRCS) 

Škála Brief resilient coping scale je 4 - položková škála navržená původně pro měření 

resilience u pacientů s revmatoidní artritidou tak, aby podchytila tendence adaptivně se 

vyrovnávat se stresem (Sinclair & Wallston, 2004).  

 

3.1.8 BRIEF RESILIENCE SCALE (BRS) 

Škála BRS je zaměřena pouze na specifickou charakteristiku resilience – schopnost 

odrazit se zpátky (bounce back). Výsledky původní normativní studie na vysokoškolských 
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studentech a pacientech se srdečními problémy (cardiac patients) a chronickými bolestmi 

(chronic pain patients) ukázaly pozitivní vztah mezi resiliencí a sociálními vztahy, copingem a 

zdravím, a negativní vztah mezi resiliencí a úzkostí, depresí a negativními afekty. Škálu tvoří 6 

položek (Smith et al., 2008). 

 

3.1.9 RESILIENCE IN MIDLIFE SCALE (RIM) 

Škála měří atributy spojované se změnami ve středním věku (35 – 60 let); 25 položek je 

rozděleno do 5 subškál: 1. Vnímání vlastní účinnosti (self - efficacy); 2. Rodinné a sociální 

vazby; 3. Vytrvalost; 4. Interní „Locus of Control“; 5. Coping a adaptace (Ryan & Caltabiano, 

2009, cit. podle Pangallo et al., 2014).  

 

Kromě těchto uvedených metod měření resilience, obsahuje review Pangalla et al. (2014) i 

další metody, které dle autorů spadají pod metody měření resilience (díky teoretické 

konceptualizaci měřeného konstruktu, která tomu odpovídá), a které splnily i další kritéria 

zahrnutí do jejich review. Jmenovitě se jednalo o Baruth Protective Factors Inventory (BPFI; 

autoři: Baruth & Carroll, 2002), Personal Views Survey (PVS – III - R; autoři: Maddi et al., 

2006), Psychological Capital (PCQ; autoři: Luthans et al., 2007) a Sense of Coherence Scale 

(SOC; autor: Antonovsky, 1993). 

 Výsledky review Pangalla et al. (2014) obsahují všechny škály měření resilience u 

dospělých, které obsahovala studie Smith - Osbornové a Whitehill Boltonové (2013). Kromě škál, 

které se v obou studiích shodovaly, se v nejnovější studii (2014) objevily i škály 

Multidimensional Trauma Recovery and Resiliency Scale (MTRR), Trauma Resilience Scale 

(TRS), Ego-Resiliency 89 (ER - 89), Personal Views Survey (PVS – III - R), Psychological 

Capital Questinnaire (PCQ), Sense of Coherence Scale (SOC) a  Brief Resilience Scale (BRS), 

které ve studii z roku 2013 nebyly. 

K psychometrickým kvalitám škál resilience se vyjadřovali Windleová, Bennetová a 

Noyesová (2011), které na základě své analýzy shledávají jako psychometricky nejkvalitnější 

škály CD - RISC, RSA a BRS. Studie Pangalla et al. (2014) tyto výsledky potvrdila, s tím, že na 

první místo ale zařadila dotazník PCQ (Psychological Capital Questionnaire), který Windleová et 

al. nezkoumali.   
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3.2 MĚŘENÍ RESILIENCE U DĚTÍ 

 

Škály měření resilience u dětí jsou často zaměřeny na osobní schopnosti a schopnost 

vyhledat a udržet sociální vazby. Smith - Osbornová a Whitehill Boltonová ve své práci (2013) 

uvádějí čtyři škály resilience orientované na děti – a) Resilience Skills and Abilities Scale; 

RSAS (autoři: Jew, Green & Kroger, 1999), b) Adolescence Resilience Scale; ARS (autoři: 

Oshio et al., 2003), c) Resilience Scale for Adolescents; READ (autoři: Hjemdal et al., 2006), d) 

Resilience Scale for Children and Adolescents; RSCA (autor: Prince - Embury, 2008). 

Informace o faktorech, jež resilienci v těchto škálách sytí, a o počtu položek, jsou uvedeny 

v Tab. 2.  
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Metoda (Autoři) Faktory Počet 

položek 

Škála odpovědí 

RSAS (Jew, Green & 

Kroger, 1999) 

1. Aktivní získávání dovedností 35 5 - položková 

likertova škála 

2. Orientace na budoucnost 

3. Nezávislost / schopnost riskovat 

ARS (Oshio et al., 

2003) 

1. Vyhledávání nového 21 5 -  položková 

likertova škála 

2. Emoční regulace 

3. Pozitivní orientace na budoucnost 

READ (Hjemdal et 

al., 2006)  

1. Osobní kompetence 28 5 - položková 

likertova škála 

2. Sociální kompetence 

3. Strukturovaný styl 

4. Rodinná soudržnost 

5. Sociální zdroje 

RSCA (Prince - 

Embury, 2008) 

1. Emoční reaktivita 64 5 - položková 

likertova škála 

2. "Sense of mastery" 

3. Pocit příslušnosti (sense of relatedness) 

Tab. 2 - Vybrané metody měření resilience u dětí  

Zdroj: Přeloženo podle Smith - Osborn & Whitehill Bolton, 2013, s. 112 
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4. VNÍMÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA 

 

Důležitost hledání smyslu (ať už se jedná o celkový smysl života nebo smysl jednotlivých 

aktivit, kterým se dennodenně věnujeme) v lidském životě je nezpochybnitelná. Smysl a jeho 

hledání je reflektováno v náboženství, filozofii, psychologii, psychoterapii i v každém 

jednotlivém lidském životě. Nabízí se otázka, čím je tato touha po nalezení smyslu dána. Dle 

Längleho důležitost této otázky (a hledání smyslu) vyplývá ze tří zkušeností – 1. Zkušenosti, že 

můžeme svobodně volit mezi možnostmi, 2. Zkušenosti, že není jedno, co zvolíme – možnosti 

pro nás mají odlišnou hodnotu, 3. Zkušenosti, že situace jsou nestálé a mění se (2000).  

Tato kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře s definicí či obsahem pojmu smysl (případně 

smysl života) u různých autorů (ačkoliv ambicí není integrace do jednotného pojetí, spíše výčet 

jednotlivých možností), dále jsou zde zmíněny důsledky krize smyslu (jak vypadá nenalezení 

smyslu, k jakým klinickým projevům může vést pocit bezesmyslnosti), a vztah smyslu života 

k jiným psychologickým konstruktům. V poslední části kapitoly jsou nastíněny možnosti měření 

uvědomování smyslu života a podněty pro podporu uvědomování smyslu.  

  

4.1 DEFINICE TERMÍNU SMYSL ŽIVOTA 

Při snaze o vymezení významu termínu „smysl života“ se na začátku musíme vypořádat 

s názvem zkoumaného konstruktu v literatuře. V angloamerické literatuře se lze nejčastěji setkat 

s dvěma pojmy: „meaning of life“ a „purpose of life“. Slovo „meaning“ se nejčastěji překládá 

jako „význam“ nebo „smysl“8. Slovo „purpose“ lze přeložit jako „účel“, „cíl“, „smysl“, „záměr“9. 

Z těchto dvou překladů je patrná trochu jiná konotace, kdy slovem „purpose“ lze označit více 

cílesměrnou aktivitu (na což upozorňuje také např. Yalom, 2006), nicméně Heintzelmanová a 

Kingová uvádějí, že v odborné literatuře jsou oba pojmy používány jako vzájemně zaměnitelné – 

téměř všechny škály měřící koncept „purpose of life“ zahrnují ve svých popisech slovo 

„meaning“ a všechny škály, které měří „meaning of life“ obsahují ve svých popisech slovo 

„purpose“ (2014). Autorky dále na základě prostudované literatury pojmenovaly tři tematické 

                                                 
8 https://translate.google.cz/#en/cs/meaning 
9 https://translate.google.cz/#en/cs/purpose 
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celky, které mají studie věnující se smyslu života společné, a lze jimi tedy, dle nich, smysl života 

vymezit. Za smysluplný život se dá označit ten, který: 

a) Dává pocit účelu (sense of purpose), 

b) Má význam (significance), 

c) Je srozumitelný pro toho, kdo jej žije (Heitzelman & King, 2014). 

Podobně smysl života vnímá Dezutterová et al. (2013), kteří říkají, že smysl života 

implikuje starání se o význam a účel. Bronk (2011) zdůrazňuje složku cílesměrnou – smysl 

(účel) dle něj odkazuje k naději dosáhnout svých cílů. Beaumaister říká, že na pocitu smyslu se 

podílejí 4 hlavní potřeby smyslu: a) potřeba účelu / cíle (purpose), b) potřeba hodnot, které 

umožňují člověku vnímat život jako v zásadě dobrý a poskytují jistotu z hlediska morálního 

jednání, c) potřeba pocitu efektivity a účinnosti, d) potřeba sebeúcty (Beaumaister, 1991, cit. 

podle Blatný, Millová, Jelínek & Osecká, 2010).  

Podle Frankla je úsilí najít vlastní smysl života prvořadou motivační silou člověka, 

kterou staví do protikladu k principu slasti (a freudiánské psychoanalýze) a k vůli k moci (v 

pohledu Adlerovy psychologie). I když Frankl zdůrazňuje, že smysl života musí člověk najít 

(nebo spíš přiřknout svému životu) vždy individuálně, tento individuální smysl spadá do jedné ze 

tří kategorií hodnot, které definuje: 

a) Hodnoty tvůrčí (svoje vlastní výtvory, tvorba, kreativita), 

b) Hodnoty zážitkové (to, co člověk zažije, zkušenosti, setkání), 

c) Hodnoty postojové (to, jaký přiřadí své zkušenosti člověk význam, jak ji ohodnotí, 

zarámuje) (Frankl, 1994). 

Halama (2007) rozlišuje různé významové aspekty smyslu života – v elementárním 

přístupu podle něj slovo smysl vyjadřuje strukturní element poznání a činnosti, který se váže ke 

konkrétní kategorizaci a interpretaci komunikace, situací a objektů. V ontologickém přístupu je 

podle něj smysl chápán jako nejvyšší integrující základna osobnosti, jako základní životní 

orientace, životní úkol, světonázor, interpretace světa a života ve všeobecnosti. Dále je podle něj 

smysl (v ontologickém chápání pojmu slova) uspořádán hierarchicky, viz Obr. 4: 



54 

 

 

Obr. 4 - Hierarchický systém smyslu 

Zdroj: Upraveno podle Halama, 2007, s. 9 

  

Längle smysl chápe jako určitý způsob utváření situace. Smysluplně žít pro něj znamená, 

že se člověk se svými vlohami a schopnostmi, se svým cítěním a chtěním, věnuje tomu, co mu 

právě přítomná chvíle nabízí. Tvořivě se vyrovnává s přítomností, je bezprostředně účasten na 

„věci“, kterou vykonává (2000).  

Csikszentmihalyi (1996) rozlišuje tři možnosti jak vnímat a vysvětlit smysl:  

1. Smysl jako konečný nejvyšší cíl aktivity (dosažení smyslu);  

2. Smysl jako proces uskutečňování záměru;  

3. Smysl jako integrace obojího (proces i cíl).  

Výsledkem této integrace je harmonie, kterou si uvědomujeme. Csikszentmihalyi tuto 

harmonii nazývá termínem „flow“ (plynutí), stav, kdy jsme pohlceni smysluplnou činností tak, že 

jsme plně v okamžiku „tady a teď“ a naše pozornost není rozptylována vnějšími vjemy.  

 

Kangová a Kim dodávají, že smyslem života není nějaký všeobjímající obecný smysl, ale 

spíše snaha najít význam v jednotlivých každodenních aktivitách (2011). Eryilmaz (2014) 

CELKOVÝ SMYSL 
ŽIVOTA

smysl konkrétních 
situací, cílů, aktivit

smysl jednotlivých 
pocitů, slov

smysl jednotlivých 
pocitů, slov

smysl konkrétních 
situací, cílů, aktivit

smysl jednotlivých 
pocitů, slov

smysl jednotlivých 
pocitů, slov
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zjišťoval životní cíle související se smyslem života u skupin lidí, kteří zneužívali a nezneužívali 

drogy. V rámci polostrukturovaných rozhovorů dospěl k následujícím kategoriím:  

 Cíle spojené se vztahy (spokojené manželství, partnerství) – u obou skupin, 

 Cíle spojené s prací (mít práci, vydělat peníze) – u obou skupin, 

 Cíle spojené se vzdáním se zneužívání drog – u uživatelů drog, 

 Cíle spojené s náboženstvím a spiritualitou (být poutníkem) – u neuživatelů drog, 

 Cíle spojené s podporou komunity a altruismem (podpora potřebných) – u 

neuživatelů drog, 

 Cíle spojené s „tělesnými smysly“ (dle autora „body - senses life goals“: cestování, 

sbírání mincí).  

Na otázku, proč vlastně člověk potřebuje hledat (resp. nacházet) smysl ve vlastní 

subjektivní realitě, odpovídá Yalom tím, že stejným způsobem, jakým získáváme a zpracováváme 

náhodné podněty a události v každodenním světě, přistupujeme i k naší existenciální situaci. Tváří 

v tvář nestrukturovanému světu prožíváme dysforii a hledáme vzorce, vysvětlení a smysl 

existence (2000). Hledání a nalézání smyslu tedy, jinými slovy, strukturuje, kategorizuje a rámuje 

naši individuální zkušenost, poskytuje hranice a dělá svět srozumitelnější. Člověk se hledáním 

smyslu brání chaosu a nekonečným možnostem prázdna.  

 

4.2 KRIZE SMYSLU 

Pocit bezesmyslnosti, apatie a prázdnoty zažívá čas od času téměř každý z nás, a za 

určitých podmínek to může vést i k následnému zvýšení energie a vyvinutí aktivity k tomu, aby 

člověk začal něco dělat. Problémem je, pokud se krize smyslu nijak nevyvíjí, člověk je v ní 

uvězněný a neví, jak z ní ven. Je možné hypotetizovat, že zvýšení či zdůraznění krize smyslu, 

které někteří autoři reflektují (Csikszentmihalyi, 1996; Frankl, 1994; Längle, 2002), je z velké 

části způsobena pohodlím života v současné západní společnosti – jelikož člověk již nemá tolik 

práce s uspokojováním základních životních potřeb (zajištění potravy, bezpečí apod.), u čehož byl 

smysl jednoznačný, je nucen hledat ho jinde. Další možností je, že tak jako klesá přímý vliv 

církve (která byla dříve jasným zprostředkovatelem smyslu) na společnost, jednotlivec tápe mezi 

možnostmi a volbami a neví, o co se při hledání smyslu opřít. I tato hypotéza může být pouhým 
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zjednodušením, nicméně poskytuje jeden z rámců, do kterých je možno vyvinutí krize smyslu, 

zasadit. Na krizi smyslu jako jeden z prvních začal upozorňovat Frankl, v celé šíři s ní poté 

pracuje logoterapie. 

„Stane-li se člověk ve svém hledání smyslu úspěšným, pak bude šťasten. Na druhé straně 

bude však poté schopen trpět. Utrpení totiž nevede samo o sobě člověka k zoufalství. Pouze 

utrpení, které se zdá beze smyslu, plodí zoufalství (Frankl, 1994, s. 25).“ 

Prožívání tzv. existenciálního vakua se podle Frankla může projevovat jako pocit 

bezesmyslnosti, apatie, nudy a deprese. Toto je také obsah pojmu existenciální frustrace, se 

kterým pracuje Lukasová ve svém dotazníku LOGO – test (Lukasová, 1994, cit. podle Frankl, 

1994). K vzniku pocitu bezesmyslnosti (meaninglessness) Frankl uvádí, že na rozdíl od zvířete 

neříkají člověku žádné instinkty, co musí. Zároveň již ustupuje vliv tradic, které plnily tuto 

funkci, a často tak člověk neví, co vlastně chce. Pro odpovědi na tyto otázky často člověk sahá ke 

srovnání s druhými lidmi a přijímá jejich vzory chování či smysl. Frankl dále pojmenovává tzv. 

existenciální neurózu neboli noogenní neurózu. Ta na sebe, dle něj, může vzít formu různých 

symptomů – alkoholismu, deprese, delikvence, různých dalších forem závislostí apod. Tyto 

symptomy zaplňují místo existenciálního vakua (protože pro lidi je do velké míry přirozené 

zaplňovat prázdnotu), a noogenní neuróza tedy na existenciální vakuum přímo nasedá. Kromě 

noogenní neurózy existují, dle Frankla, ještě dvě možnosti „vyrovnání se“ s existenciálním 

vakuem – první možností je konformismus, kdy člověk přijme hodnoty, pravidla a touhy někoho 

jiného (jednotlivce či společnosti); znamená to chtít to, co jiní dělají; druhou možností je 

totalitarismus – snaha člověka dělat to, co jiní chtějí (1994). 

  

Podle Maddiho existují tři druhy reakce na krizi smyslu: 

1. Křižáctví (Dobrodružnost): Je definováno silným sklonem vyhledávat dramatické a 

důležité aktivity a angažovat se v nich. Člověk se kompulzivně angažuje v aktivitách 

v rámci své reakce na hluboký pocit bezcílnosti. 

2. Nihilismus: Znamená, v pojetí Maddiho, aktivní a energickou tendenci znevažovat 

činnosti, o kterých druzí vědí, že pro ně mají smysl. Energie a chování nihilisty 

pramení ze zoufalství a vyhledává zlostné potěšení v ničení.  
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3. Vegetování: Vegetativní forma je extrémním stupněm bezúčelnosti. Člověk upadá do 

těžkého stavu bezcílnosti a apatie. Je zasažena kognitivní složka (chronická 

neschopnost věřit v užitečnost nebo hodnotu nějakého počínání), emoční složka 

(člověk zažívá pocit prázdnoty a nudy) i složka behaviorální (nízká až průměrná 

úroveň aktivit doprovázená pocitem, že člověku na nich nezáleží) (Maddi, 1979, cit. 

podle Yalom, 2000). 

Uvedený popis třetího způsobu (vegetování) reakce na existenciální krizi (krizi smyslu) 

má hodně společného s klinickými projevy deprese, dle diagnostických manuálů (MKN - 10, 

1992; DSM - IV, 1994). Je tedy otázkou, zda se jedná o jiný typ reakce na bezesmyslnost či pouze 

odlišnou nálepku reakce. Faktem ale zůstává, že důsledky krize smyslu nabývají klinické formy a 

je nutno na ně odpovídat v rámci návazné péče (psychoterapie, psychiatrie apod.). Na místě je 

také zvážení možnosti prevence na úrovni rodiny (výchova), školy (více prostoru psychologickým 

a filozofickým aspektům otázek smyslu života, cílů apod. v rámci výuky společenských věd) i 

jednotlivců (rozšiřování povědomí o důsledcích krize smyslu).  

 

4.3 VNÍMÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA VE VZTAHU K JINÝM 

KONSTRUKTŮM 

Odborná literatura ukazuje, že uvědomování si smyslu života často úzce souvisí s jinými 

konstrukty, které se dají obecně zařadit pod osobnostní zdroje. Vyplývá z toho stanovisko, že 

vědomí smyslu života jednoznačně přispívá ke zvýšení prožívané kvality života.  

Blatný et al. (2010) v longitudinální studii zkoumající antecendenty smyslu života ve 

středním věku zjistili, že míra prožívané smysluplnosti života souvisí pozitivně s odolností 

(perzistencí) a sebeřízením, a s extraverzí měřenou v 16 letech (respondenti, kteří měli větší pocit 

smysluplnosti života ve středním věku, vykazovali vyšší míru extroverze v 16 letech), a 

desinhibovaností a negativní afektivitou v raném dětství.  

Bronk potvrdil vztah vnímání smyslu a utváření identity u adolescentů, s odkazem na 

Eriksonovo propojení těchto dvou konstruktů. Účastníci kvalitativní studie, kteří si uvědomovali 

(měli pojmenovaný) smysl života, dokázali určit svoje „místo ve světě“, často skrze závazek 
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(commitment), který cítili k činnosti, jíž se většinu svého času věnovali. Většina probandů svůj 

smysl života viděla právě v činnosti, které se cítili zavázáni, a to také, dle jejich slov, definovalo, 

kdo jsou (2011). V této studii byly všechny tři konstrukty – vnímání smyslu života, typ činnosti 

(práce) a identita tak úzce propojené, že nebylo možno vždy jasně určit hranice konstruktů (což 

také znesnadňovalo pojmenování jednotlivých probandů ve studii jmény jejich činností – 

muzikant, právník apod.). Období adolescence v souvislosti s vnímáním smyslu a utvářením 

identity je velice specifickým obdobím v životě jedince, pouze obtížně by šlo tato data zobecnit 

na průběh celého života.  

Dezutterová et al. zjišťovali vztah dvou aspektů smyslu života – přítomnosti smyslu 

(presence of meaning - vnímání života jako důležitého, smysluplného a hodnotného) a hledání 

smyslu (search for meaning – intenzitu snahy a aktivity lidí po ustanovení a zvýšení porozumění 

jejich subjektivnímu smyslu života) a jejich vztahu k well - beingu, konkrétně k jeho třem 

dimenzím – životní spokojenosti, optimismu a přijetí (acceptance). Dle výsledků rozdělili 

účastníky do 4 klastrů – lidé s vysokou přítomností smyslu a vysokým hledáním smyslu, lidé 

s vysokou přítomností smyslu a nízkým hledáním smyslu, lidé s nízkou přítomností smyslu a 

vysokým hledáním smyslu a lidé s nízkou přítomností smyslu a nízkým hledáním smyslu. Zjistili, 

že oba klastry s vysokou přítomností smyslu byly propojeny s vyššími skóry celkového well - 

beingu a přijetí. Zároveň na základě výsledků rozlišili adaptivní (klastr vysoké hledání smyslu a 

vysoká přítomnost smyslu) a maladaptivní (vysoké hledání smyslu a nízká přítomnost smyslu) 

strategii hledání smyslu (2013). Jinými slovy autoři potvrdili, že přítomnost smyslu života 

významně ovlivňuje jeho kvalitu, zatímco hledání smyslu bez odměny (tedy bez nalezení či 

uvědomění smyslu) kvalitě života neprospívá.  

Eryilmaz (2014) zjišťoval, zda jsou rozdíly ve vnímání míry smysluplnosti života a vztahu 

ke kladení si životních cílů mezi lidmi, kteří zneužívají (skupina „substance abuzers“) a 

nezneužívají drogy (skupina „substance non - abuzers“). Výsledky ukázaly potvrzení hypotézy, 

že lidé, kteří zneužívají drogy, hůře hledají smysl svého života, navíc byli schopni si klást ve 

svém životě menší množství cílů. Více než 61 % „substance abuzers“ vypovídalo, že smysl života 

obecně neexistuje, případně, že neví, co je smyslem života.  
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Ondrušová a Dragomirecká (2012) zkoumaly míru smysluplnosti života v souvislosti 

s depresivními symptomy u seniorů. Výsledky studie potvrdily předpoklad, že depresivní 

symptomy souvisí s nízkou mírou zažívané smysluplnosti v životě, resp. ji ještě snižují. Kromě 

deprese negativně ovlivňovaly míru životní smysluplnosti nesoběstačnost a osamělost. Autorky 

dále upozorňují na důležitost uskutečňování prožitkových hodnot (dle Franklova pojetí) tam, kde 

není možné uplatňovat hodnoty tvůrčí – u seniorů, a zvláště v institucionální péči, by měla být 

pozornost soustředěna na dennodenní prožitky, vztahy a zážitkové aktivity. Ke stejným 

výsledkům, tedy souvislosti nízké míry smysluplnosti v životě a depresivních symptomů, dospěli 

ve své studii i Volkertová, Schulz, Brütteová a Andreasová (2013). Autoři zkoumali implikace 

zažívané míry smysluplnosti života u klinického vzorku pacientů v porovnání s neklinickou 

populací. Kromě výsledků souvisejících s depresí, se ukázal pozitivní vliv následné léčby 

(psychoterapie), který i po ukončení léčby zůstával stabilní. U obou skupin lidí se jako nejsilnější 

mezi jednotlivými oblastmi smyslu života ukázala oblast sociálních vztahů.  

 

4.4 PODPORA PROŽÍVÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA 

Nadějí v problematice smyslu života a krize smyslu je, že smysl života není dopředu daný 

statický fenomén, ani to není osobnostní charakteristika, kterou by člověk nemohl měnit. Smysl 

života se dá hledat, podporovat a posilovat. Složitostí na tomto hledání je, že ho člověk musí 

podstoupit sám:  

„Smysl nemůže být dán, nýbrž musí být nalezen.“ … „Také v rámci logoterapie to není 

snad lékař, který tu dává životu smysl, nýbrž smysl života musí najít sám pacient (Frankl, 1994, 

s. 18).“  

Drexlerová strukturovala a upravila Längleho metodu 4 kroků vystižení smyslu, která se 

dá aplikovat při zvládání okamžiků krize: 

1. Vnímání – V této fázi si člověk uvědomuje plnou skutečnost zažívané situace, možnosti, 

které jsou v ní obsaženy. Klade si otázky: „Co se stalo, jaké jsou rámcové podmínky?“ a 

„Co je možné udělat?“.  
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2. Hodnocení – Ve fázi hodnocení člověk přichází na to, zda mu nějaká z možností dává 

smysl – to si potvrdí podle síly cítění, které se objeví, když si danou možnost představí.  

3. Rozhodování – Ve fázi rozhodování člověk říká „ano“ na některou z možností, kterou cítí 

jako smysluplnou, a uvědomuje si, co realizace dané možnosti znamená.  

4. Vykonání – Samotnou realizaci vybrané možnosti často doprovází množství překážek; ve 

fázi vykonání je na místě vymyšlení prostředků a způsobů, jak uvolnit vytyčenou cestu 

(Drexler, 2007; Längle, 2000). 

 

Z hlediska uvědomování smyslu se zdá jako nejpřínosnější fáze hodnocení, kdy si člověk 

dle své emoční odezvy uvědomuje a činí srozumitelnější své často nevědomé či iracionální touhy. 

Ve chvíli rozhodování a vybírání jedné z možností často stojí proti sobě rozumová volba proti 

cítění a chtění.  Pro plně vědomý výběr jedné z možností vypadá jako nevyhnutelné, aby 

v procesu rozhodování dostaly prostor obě tyto části (případně více částí, které spolu nějakým 

způsobem soupeří), a skrze prožití a porozumění odlišným potřebám, které představují, lze poté 

vybrat tu možnost, u níž je potřeba nejsilnější. Případně se může vyjevit nově nalezená možnost, 

která integruje více, původně protichůdných, sil. Yalom k otázce nalezení smyslu doporučuje 

přistupovat nepřímo a nesnažit se ji vyřešit silou:  

“Na rozdíl od mého přístupu k ostatním podstatným tématům existence (smrt, izolace, 

svoboda) zjišťuji, že ke smyslu života je nejlepší přistupovat nepřímo. Musíme se ponořit do 

jednoho z mnoha možných smyslů, zejména takového, který má sebepřesahující základ. Důležité je 

zapojení se do něj a my terapeuti prospějeme nejvíc, kdy pomůžeme odstranit překážky zapojení. 

Otázka smyslu života, jak učil Buddha, není povznášející. Člověk se musí ponořit do řeky života a 

nechat otázku odplynout (Yalom, 2012, s. 134)“. 

Lyons, Deane, Caputi a Kelly (2011) studovali vnímání smyslu života v souvislosti 

s odpuštěním a prožíváním spirituality u uživatelů návykových látek. Zjistili, že denní 

prožívání spirituálních prožitků (v této studii byla „spiritualita“ z velké části tvořena vírou 

v křesťanského boha) bylo propojeno s vyššími skóry u vnímání smyslu života. Bundick (2011) 

zjišťoval, zda má hluboká reflexe o smyslu života vliv na větší uvědomování smyslu a zlepšení 

kvality života o 9 měsíců později. Ačkoliv se tato hypotéza nepotvrdila, ukázalo se, že vliv byl 
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zjištěn u jedné ze složek smyslu života – zaměření na cíle (goal - directedness), což prakticky 

znamenalo větší tendenci dávat si do budoucna (životní) cíle. Autor dále upozorňuje, že skupina 

mladých dospělých, na které byla studie prováděna, je specifickou skupinou, a tedy reflexe 

životních cílů v tomto věkovém stadiu může mít silnější vliv (v podstatě se dá říci, že se jedná o 

jedno z období, kdy je člověk na tato témata senzitivnější), než kdyby se jednalo o reflexi u jiných 

věkových skupin. Je na místě tedy opatrnost před generalizací výsledků. 

Z pohledu existenciální psychoterapie spočívá život a jeho smysl, podle Längleho, ve 

třech cestách:  

 prožívat něco, co je samo o sobě hodnotné, co lze zakoušet jako dobré, krásné a 

obohacující,  

 měnit a činit lepším, to co je možné - lepším samo o sobě, nikoli jen lepším „pro 

mne",  

 a kde nic z toho nelze, kde je nezbytné dané okolnosti prostě snášet, pak je alespoň 

nepřijímat pouze s pasivní odevzdaností, nýbrž vzdor všemu utrpení i jimi růst a 

vyzrávat a s plným uplatněním všeho, co člověk může, sebe samého proměňovat 

k lepšímu (2000).   

 

Na jiném místě svojí publikace k odpovědi na nevyřčenou otázku nacházející se v pozadí 

názvu titulu (Smysluplně žít) udává, že smysluplně žít znamená plnit ten úkol, který před námi 

aktuálně stojí, rozpoznat nejvyšší možnou hodnotu dané situace a uskutečnit ji. A v návaznosti na 

to dodává, že smysl nemůže být dán – smysl musí být rozpoznán, nalezen. Smysluplný život, 

podle něj, přesahuje rovinu prostředků (peníze, pohodlí), které nejsou konečným cílem. Navrhuje 

proto ptát se – Peníze k čemu? Pohodlí pro co?, aby si člověk uvědomil, jaká potřeba stojí 

v pozadí těchto tužeb (2000). 

 

4.5 MĚŘENÍ SMYSLU V ŽIVOTĚ 

Ačkoliv slovní spojení „měření smyslu v životě“ zní trochu paradoxně, existují škály, 

které smysl života operacionalizují a zejména kvůli výzkumným účelům, pro které byly navrženy, 



62 

 

lze v jejich případě o měření smyslu v životě mluvit. Škály uvedené v této kapitole se 

v souvislosti s měřením smyslu v životě objevují v odborné literatuře nejčastěji.  

4.5.1 LOGO - TEST 

LOGO - test je dotazník měřící existenciální frustraci. Ta se projevuje jako pocity 

bezesmyslnosti, apatie a prázdnoty. Autorka dotazníku jako protiklad existenciální frustrace staví 

životní smysluplnost, a tudíž podle ní dotazník udává míru prožívané smysluplnosti v životě (čím 

nižší existenciální frustrace, tím vyšší smysluplnost). Dotazník je rozdělen na tři části – první část 

tvoří tvrzení o smysluplnosti aktivit a života (možné odpovědi ano - ne), druhou část tvoří tvrzení 

o pocitech, které respondent zažil (odpovědi na 3 - stupňové škále) a třetí část tvoří vyjádření 

postoje ke stanoviskům lidí uvedených v této části a napsání svého osobního životního příběhu. 

Lukasová v dotazníku přímo navazuje na Franklovu psychologii (Lukasová, 1994, cit. podle 

Frankl, 1994). 

 

4.5.2 LIFE ENGAGEMENT TEST (LET) 

Life Engagement Test je 6 - položková škála navržena k měření smyslu života (purpose in 

life), který je vyjádřen jako šíře toho, nakolik se člověk angažuje v aktivitách, které jsou pro něj 

osobně hodnotné (Scheier et al., 2006).  

 

4.5.3 THE SCHEDULE FOR MEANING IN LIFE EVALUATION (SMiLE) 

Sebevýpovědní škála Fegga, Kramera, l´Hoste a Borasia (2008) obsahuje 13 oblastí 

života: 1. Rodina, 2. Práce / Studium, 3. Přátelé, 4. Partner, 5. Volný čas, 6. Víra (religiosity),  

7. Zdraví, 8. Zvířata / Příroda, 9. Peníze, 10. Well - being, 11. Hédonismus, 12. Altruismus,  

13. Domov / Zahrada. Respondent před vyplněním vybere 3 – 7 oblastí z uvedeného výčtu, které 

pro něj mají v životě nejdůležitější hodnotu a každou z oblastí následně ohodnotí na škále 1 - 5 

podle míry důležitosti, a na škále (-3; +3) podle aktuálního uspokojení jednotlivé oblasti. Škála 

má normy vytvořené na německých VŠ studentech a pacientech paliativní péče.  
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4.5.4 PURPOSE IN LIFE SCALE (PIL) 

Škála obsahuje 20 vyjádření, které respondenti hodnotí na 7 - bodové stupnici; vyšší 

celkový skór znamená silnější vnímání smyslu života. Dotazník je široce používán a byl 

validizován na různých vzorcích (Crumbaugh, 1968, cit podle Fegg et al., 2008).   

 

4.5.5 MEANING IN LIFE QUESTIONNAIRE (MiLQ) 

Škála obsahuje 10 položek, které měří dvě části smysluplnosti v životě – přítomnost 

smyslu a hledání smyslu (Steger, Frazier, Oishi & Kaler, 2006). 
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5. RESILIENCE A VNÍMÁNÍ ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOSTI 

 

To, do jaké míry jsme schopni prožívat naše životy jako smysluplné, je významně spojeno 

s resiliencí; dle některých autorů je i vnímání a uvědomování smysluplnosti jednou ze složek 

resilience (Harvey et al., 2003; Wagnild & Young, 1993). Zátěž a zažívání nepříjemností se 

mohou stát tolerovatelnými (a dokonce materiálem pro osobní růst), pokud jim přiřadíme význam 

(Frankl, 1994; Kang & Kim, 2011). Důležitost přiřazení významu a zaujetí postoje vyplývá z celé 

Franklovy psychologie:  

„Jakmile bereme v úvahu, že postoj, s nímž se stavíme k utrpení, umožňuje nám přetvořit 

utrpení ve výkon, můžeme také porozumět tomu, že existují lidé, kteří se vzepjali k nejvyššímu 

výkonu teprve tváří v tvář katastrofě (Frankl, 1994, s. 20).“ 

 

5.1 RESILIENCE A VNÍMÁNÍ ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOSTI 

V DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍCH 

Kangová a Kim chápou smysl v životě jako jeden z copingových zdrojů resilience. Ve 

své studii zjišťovali vztah resilience (v jejich pojetí tvořena třemi proměnnými: self - efficacy, 

schopností komunikovat a optimismem) a smyslu v životě (v jejich případě tvořen dvěma 

proměnnými -  významem /meaning/ a hodnotou /value/) u žen, které zažívaly domácí násilí. 

Výsledky studie ukázaly, že obě proměnné smyslu života měly pozitivní efekt na vnímání vlastní 

účinnosti (self - efficacy) a zároveň proměnná významu (meaning) pozitivně ovlivňovala 

schopnost komunikovat. Zároveň studie prokázala efekt optimismu (v podstatě ve formě jakéhosi 

sebenaplňujícího proroctví) na zažívané emoce – v případech, kdy ženy věřily, že zvládnou 

vytyčený cíl, zažívaly pozitivní emoce jako seberespekt, uspokojení a pocit důstojnosti / hodnosti 

(dignity). V opačném případě bylo očekávání spojeno s váháním a pocity studu. Jinými slovy se 

dá říci, že optimismus se ukázal jako jedním z jevů, které mají vliv na vnímání smyslu života 

(2011). Výsledky jdou ruku v ruce s Franklovou teorií hodnot, zejména její postojovou částí – 

postoj, který k nějakému jevu zaujmeme, ovlivňuje naše prožívání a mění uvědomovanou míru 

smysluplnosti jednotlivých aktivit a nakonec i celého života (1994).  
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Min et al. (2013) se na resilienci ve spojení s vnímáním smyslu života dívali z opačného 

pohledu, než se v literatuře ukazuje jako obvyklé – zkoumali klinické a psychosociální faktory 

v souvislosti s různými úrovněmi resilience u psychiatrických pacientů s depresí nebo úzkostnou 

poruchou (anxiety disorder). Zjistili, že jedním z faktorů, který přímo ovlivňoval nízkou míru 

resilience, byla nízká úroveň zažívání smyslu života. Kromě tohoto faktoru také resilienci 

ovlivňovalo nízké prožívání spirituality. Výsledky jsou v souladu se zjištěními dalších autorů 

(O'Dougherty Wright & Masten, 2005; Ungar et al., 2007) ohledně toho, jaké faktory mají vliv na 

resilienci.  

Nygren et al. zjišťovali vztahy mezi resiliencí, smyslem života a dalšími souvisejícími 

koncepty (Sence of Coherence - SoC;  well - being apod.) u nejstarších lidí („oldest old“, starší 

než 85 let). Výsledky studie ukázaly, že ve škálách resilience a SoC dosahovali nejstarší lidé 

lepších výsledků, než mladší. Zároveň se projevila provázanost výsledků u jednotlivých škál 

(resilience, vnímání smyslu života, SoC, self - transcendence) – autoři tímto odkazují 

k obecnějšímu konceptu „inner strength“, který může být tvořen právě těmito provázanými 

fenomény (2005). Není jednoduché říci, čím jsou způsobeny vyšší skóry resilience a SoC ve stáří, 

důvodů může být několik – může se jednat o zvládnutí překážek, které člověka v průběhu života 

potkají, může se také jednat o změnu postoje k minulosti i budoucnosti člověka.   

„Zocelující“ vliv resilience a smyslu života potvrdili Pietrzak a Cook (2013), kteří 

zkoumali resilienci a další faktory (vnímání smyslu v životě, well - being, sociální oporu, PTSD10 

a jiné) u amerických veteránů starších 60 let. Výsledky studie rozdělily probandy do třech skupin: 

1. Kontrolní skupina (nízké množství prožitých traumat + nízká úroveň aktuálního distresu;     

60,4 %), 2. Resilientní skupina (vysoké množství prožitých traumat + nízká úroveň aktuálního 

distresu; 27,5 %), 3. „Vystresovaná“ skupina (vysoké množství prožitých traumat + vysoká 

úroveň aktuálního distresu; 12,1 %). Porovnání resilientní skupiny s „vystresovanou“ skupinou 

ukázalo mimo jiné vyšší skóry emoční stability, větší angažovanost v sociálních vztazích, vyšší 

vnímání smyslu v životě a pozitivní vnímání zkušeností z armády na život člověka u resilientní 

skupiny. Opět se zde potvrzuje fakt důležitosti zaujetí postoje k prožité zkušenosti – to, jaký 

smysl přiřadíme prožité zkušenosti, má přímý vliv na psychickou odolnost a může tak zvýšit 

pravděpodobnost lepšího vyrovnání se s nepříznivými zážitky v budoucnosti.  

                                                 
10 PTSD – Postraumatic Stress Disorder 
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5.2 RESILIENCE A VNÍMÁNÍ ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOSTI 

V EXPERIMENTÁLNÍCH STUDIÍCH 

V posledních letech bylo provedeno několik experimentálních studií zabývajících se 

vlivem resilience a vnímání smyslu života na vyrovnání se s negativními stimuly. Jedna z nich 

byla zaměřena na zjištění, zda resilience a vnímání smyslu života ovlivňuje adaptaci na bolest 

(kterou zde představovalo působení horkého a studeného impulzu na thenar ruky11). Výsledky 

experimentu ukázaly, že resilience i vnímání smyslu života u zdravých žen, které se studie 

účastnily, působí pozitivně na adaptabilitu na horký i studený bolestivý podnět. Vnímání 

smyslu života bylo v pojetí autorů jeden z faktorů resilience (společně s optimismem a sociální 

oporou). Vliv dvou dalších faktorů resilience na adaptaci na bolest se ve studii nepotvrdil (Smith 

et al., 2009).  

Další z experimentálních studií testovala vliv vnímání smyslu života na schopnost zotavit 

se po negativním stimulu. I v případě této studie vnímají autoři smysl života jako jeden z faktorů 

resilience, který může pomáhat chránit člověka proti vyvinutí psychopatologických reakcí jako je 

PTSD nebo deprese. V laboratorních podmínkách promítali testovaným osobám sadu obrázků, 

z nichž některé byly příjemné (pozitivní stimul) a některé nepříjemné (negativní stimul) a 

zjišťovali, jak snadno či obtížně se proband dostane z negativního stimulu měřením mrkání 12 po 

prezentaci obrázku. Zjistili, že vyšší úroveň vnímaného smyslu života predikovala lepší zotavení 

z negativního stimulu.  Autoři výsledek vysvětlují tím, že větší vnímaná úroveň smyslu v životě 

může poskytovat motivaci konstruktivně a adaptivně se učit z negativních událostí, a zároveň 

může pomoci vyhýbat se ruminujícím tendencím, takže se člověk rychle zaměří na své cíle a 

smysl. Dle autorů se ukázalo, že vnímání smyslu života poskytuje ochranu před negativním 

stimulem tím, že usnadní automatickou emoční regulaci po negativní emoční provokaci. 

Zároveň také dodávají, že lidé, kteří mají dobrou schopnost emoční regulace, mohou z tohoto mít 

výhody v práci a rodinném životě, což může ve velké míře ovlivňovat celkové prostředí člověka – 

větší životní úspěch, lepší vnímání svých schopností, a také vědomí smysluplnosti života. To 

autory přivádí k tvrzení, že vztah mezi smyslem života a emočním zotavením / emoční regulací, 

                                                 
11 Skupina svalů na palcové straně dlaně. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Thenar_eminence 
12 Schopnost zotavit se z působení negativního stimulu byla měřena pomocí rozsahu mrkání – mrkací reflex (eyeblink     

startle reflex, EBR) je měřítko senzitivní k prožívanému emočnímu stavu (Schaefer et al., 2013).  
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je spíše reciproční než jednosměrný – lidé s vyšším vnímáním smyslu v životě mohou být lépe 

připraveni odpovídat na emoční výzvy rychleji a efektivněji, a zároveň snazší emoční regulace či 

zotavení může v průběhu života vést kumulativně k celkově většímu vnímání smysluplnosti 

v životě (Schaefer et al., 2013).  

Tato studie přináší převratnou myšlenku, která říká, že pokud budeme nacházet více 

smyslu ve svém životě, ve svých aktivitách, budeme s větší pravděpodobností moci regulovat 

dopad negativních afektů, jejichž působení se odráží v podstatě ve všech oblastech života. Ještě 

více díky tomuto vystupuje na povrch důležitost věnování se tématu smyslu života v rámci 

poradenství, psychoterapie, či edukaci.  

Přiřazování smyslu se v různých typech studií ukazuje jako zásadní pro vnímání naší 

subjektivní reality. Nicméně další implikací je, že na základě vnímání naší subjektivní zkušenosti 

(hodnocení minulosti) se mění naše reakce v budoucnu – konkrétně v případě resilience a vnímání 

smyslu lze říci, že se stáváme odolnější, subjektivně připravenější na možné těžkosti a  po setkání 

s nimi jsme schopni se z nich rychleji zotavit a přisoudit jim posilující význam v našem životním 

příběhu. Z uvedených výsledků jasně vyplývá důležitost psychologické intervence v otázkách 

resilience a vnímání smysluplnosti života. Nabízí se myšlenka jak intervenčních programů 

působících po těžkých zkušenostech (a benefitujících ze sdílené zkušenosti s ostatními, 

uvědomování smyslu svých osobních zkušeností, možnosti zpracovat různé typy emocí 

v souvislosti s prožitým traumatem apod.), tak i programů preventivních – např. tam, kde je 

zvýšené riziko traumatizujících životních zkušeností (specificky např. mladí lidé v sociálně 

vyloučeném prostředí, přistěhovalci apod.).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

6.1 PŘEDMĚT VÝZKUMU 

 V empirické části diplomové práce shrneme, co je předmětem výzkumu, jaké jsou cíle a 

předpoklady a formulujeme hypotézy. Dále představíme výzkumný design a popíšeme, jaké 

kroky bylo nutno učinit před samotným sběrem dat. Následně popíšeme charakteristiky 

výzkumného souboru a představíme výsledky statistických analýz. V diskuzi okomentujeme 

výsledky výzkumu, zamyslíme se nad tím, co mohlo mít na získaná data vliv a poukážeme na 

další možnosti zkoumání oblasti psychické odolnosti a vnímání smysluplnosti života.  

 Na počátku úmyslu psát diplomovou práci na téma „Resilience a vnímání životní 

smysluplnosti“ stála jednoznačně fascinace nad různými výklady zdánlivě objektivní reality. To, 

že někdo je schopen najít smysl, poučení a ve výsledku proměnit v osobnostní zdroj něco, co 

vypadá z vnějšku jako jednoznačně negativní zkušenost, trauma či vysoká zátěž, je z našeho 

pohledu více než hodno výzkumného zaměření. Hned vzápětí za fascinací touto problematikou 

jde totiž myšlenka, že když lépe porozumíme vlivu, který psychická odolnost a životní 

smysluplnost má na život jednotlivce, bude snazší najít cesty, jak toto využít v přímé práci 

s klienty, v rámci psychoterapie, poradenství, intervenčních programů nebo třeba i v soukromém 

životě, v rámci rozvoje sebe sama. Druhým impulzem nebo spíše podporou vysvětlující, proč 

bylo zvoleno vybrané téma, je to, že téma psychické odolnosti a smyslu života více odkazuje 

k pozitivní stránce lidského prožívání, než dřívější zaměření psychologie na patologii a na to, 

co nefunguje (Křivohlavý, 2004). I když samozřejmě zaměřením pouze na oblast, která je 

v pořádku, či funguje ideálně, bychom se připravili o spoustu cenných informací o lidském 

prožívání, můžeme se snažit o vyvážení obou směrů a integrovat získané poznatky do jednoho 

smysluplného celku.  

Práce se zabývá dvěma specifickými oblastmi, mezi kterými se snaží prokázat vztah – 

vztah mezi resiliencí a vnímáním životní smysluplnosti. V odborné literatuře se často ukazuje, 

že vnímání životní smysluplnosti je bráno jako jeden z faktorů či složek resilience (Harvey et al., 

2003; Pietrzak & Cook, 2013; Ungar, 2007; Wagnild & Young, 1993; a další). Předmětem této 

práce je najít odpověď na to, zda u našeho výzkumného souboru existuje souvislost mezi mírou 

resilience a mírou prožívané životní smysluplnosti, a zda se u něj objeví rozdíly, které jsou 
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spojeny s věkem. Zároveň, vzhledem k tomu, že dle dostupných informací nebylo v ČR 

pracováno s dotazníkem resilience CD - RISC, je jedním z cílů této práce jeho překlad do českého 

jazyka. 

 

6.2 CÍLE EMPIRICKÉ ČÁSTI PRÁCE 

6.2.1  HLAVNÍ CÍLE 

 V teoretické části práce bylo ukázáno, že resilience a vnímání životní smysluplnosti jsou 

provázané koncepty a existuje mezi nimi prokazatelný vztah. Česká odborná literatura, zabývající 

se touto problematikou, však není příliš početná. Fenoménem resilience se v české psychologii 

zabývali Kebza a Šolcová v přehledu koncepcí psychické odolnosti (2000), Šolcová v dizertační 

práci zaměřené na psychofyziologické aspekty resilience (2007) a v publikaci Vývoj psychické 

odolnosti (2008); Lorencová zkoumající v rámci diplomové práce vztah resilience a kreativity u 

skupiny umělců (2010) a Iblová v dizertační práci zabývající se resiliencí ve světle handicapu 

(2006).  Životní smysluplnost zkoumali v českém prostředí Mašatová (2009) v rámci dizertační 

práce věnující se životní smysluplnosti, příčinné orientace a duševní pohodě u palestinských 

studentů, Blatný et al. (2010) zkoumající ji z hlediska antecendentů, Sobková a Tavel (2010) 

v souvislosti s emocemi a Slabý (2013) v souvislosti se závislostí na alkoholu. Nebylo zjištěno, že 

by se v české literatuře objevil výzkum obojího, tedy resilience v souvislosti s životní 

smysluplností, a částečně i proto jsme cítili potřebu podívat se na oba konstrukty zároveň.  

 Hlavní cíle empirické části diplomové práce jsou: 

 Zjistit, zda bude prokázán vztah mezi mírou resilience a mírou životní smysluplnosti.  

 Zjistit, zda bude prokázán rozdíl v míře resilience a míře životní smysluplnosti 

v závislosti na věku.  
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6.2.2 DOPLŇUJÍCÍ CÍLE 

Pro zkoumání míry resilience byl zvolen dotazník CD - RISC, který dosud nebyl přeložen 

do češtiny, proto doplňujícím cílem práce je: 

 Přeložení dotazníku pro účely práce, případně pro možnost dalšího využití ve výzkumu 

resilience v českém prostředí. 

 

6.3 PŘEDPOKLADY 

V teoretické části práce jsme shrnuli, že výzkumy potvrzují vztah mezi mírou resilience a 

mírou vnímání životní smysluplnosti (Min et al., 2013; Pietrzak & Cook, 2013; Schaefer et al., 

2013; a další). Stejně tak existují studie, které potvrzují různou míru resilience v závislosti na 

věku, specificky to, že starší lidé dosahují vyšších výsledků resilience, než mladší (Gooding et 

al., 2012). Tyto závěry slouží jako východiska našeho výzkumu – předpokládáme, že se ve 

vybraném výzkumném souboru prokáže vztah mezi mírou resilience a mírou vnímání životní 

smysluplnosti. Zároveň předpokládáme, že se prokážou vyšší skóry resilience a vnímání životní 

smysluplnosti u starších lidí.  

Kromě uvedené literatury stojí v pozadí těchto předpokladů přesvědčení, že resilience i 

vnímání životní smysluplnosti jsou koncepty, ve kterých hrají velkou roli prožité zkušenosti. 

Předpokládáme, že lidé, kteří mají za sebou více náročných či zatěžujících zážitků (a kde se, 

do jisté míry, dá očekávat souvislost mezi množstvím těchto zážitků a věkem), vnímají sami sebe 

jako více psychicky odolné. Stejně tak za předpokladem zvyšování se smysluplnosti života stojí 

domněnka, že se jedná o fenomén, který se v člověku konkretizuje a nabírá na důležitosti 

v souvislosti s tím, co člověk prožil, co vyhodnotil ve svém životě jako prioritní a hodnotné. I na 

základě různých vývojových úkolů, které jsme si ukázali v teoretické části, se dá předpokládat 

vnímání rozdílné úrovně životní smysluplnosti v závislosti na věku respondentů.  

V literatuře se jako jeden ze zdrojů podporujících míru resilience ukazuje studium 

(Shepherd et al., 2010; Theron, 2014). VŠ studium může pro studenta obsahovat mnoho faktorů, 

které mohou mít vliv na resilienci – souvisí s utvářením a posilováním identity, je naplněno 
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zvládáním překážek, poskytuje možnost utváření sociálních vazeb apod. Na základě toho 

předpokládáme, že respondenti, kteří vystudovali či studují vysokou školu, se cítí více 

psychicky odolní, než respondenti s nejvyšším dosaženým středoškolským vzděláním.  

Dále budeme v empirické části práce zkoumat vliv pohlaví a velikosti místa bydliště na 

míru resilience.  

 

6.4 HYPOTÉZY 

Hypotéza 1: 

H1: S vyšší úrovní psychické odolnosti souvisí vyšší úroveň životní angažovanosti. 

Předpokládáme, že respondenti, kteří se považují za více resilientní, také pociťují vyšší 

angažovanost ve svých aktivitách, což se projeví signifikantní kladnou korelací mezi skóry 

dotazníků CD - RISC a LET.  

Hypotéza 2: 

H2: S vyšší úrovní psychické odolnosti souvisí nižší míra existenciální frustrace. 

Předpokládáme, že respondenti, kteří se považují za více resilientní, pociťují méně existenciální 

frustrace v životě, což se projeví signifikantní zápornou korelací mezi skóry CD - RISC a LOGO - 

test.  

Hypotéza 3: 

H3: S nižší mírou existenciální frustrace souvisí vyšší vnímání životní angažovanosti.  

Předpokládáme, že lidé, kteří se cítí více angažovaní ve svém životě, pociťují nižší míru 

existenciální frustrace, což se projeví zápornou signifikantní korelací mezi skóry dotazníků LET a 

LOGO - test.  
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Hypotéza 4: 

H4: Starší respondenti vykazují vyšší úroveň psychické odolnosti, než mladší respondenti.  

Předpokládáme, že starší respondenti (31 – 65 let) se cítí více resilientní, než mladší respondenti 

(18 – 30 let), což se projeví vyšším skórem v dotazníku CD - RISC.  

Hypotéza 5:  

H5: Starší respondenti vykazují vyšší úroveň životní angažovanosti, než mladší respondenti.  

Předpokládáme, že starší respondenti pociťují vyšší životní smysluplnost, než mladší respondenti, 

což se projeví vyšším skórem v dotazníku LET.   

Hypotéza 6: 

H6: Starší respondenti vykazují nižší úroveň existenciální frustrace, než mladší respondenti. 

Předpokládáme, že starší respondenti pociťují nižší míru existenciální frustrace, než mladší 

respondenti, což se projeví nižším skórem v dotazníku LOGO - test. 

Hypotéza 7: 

H7: Respondenti s vyšším, než SŠ vzděláním, vykazují vyšší úroveň psychické odolnosti, než 

respondenti s nejvyšším dosaženým SŠ vzděláním. 

Hypotéza 8:  

H8: Respondenti, kteří bydlí v menších městech, vykazují vyšší úroveň psychické odolnosti, než 

respondenti, kteří bydlí ve velkých městech. 

Hypotéza 9:  

H9: Ženy dosahují vyšší úrovně psychické odolnosti, než muži.  
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6.5 VÝZKUMNÝ DESIGN 

 Pro ověřování stanovených hypotéz byla zvolena kvantitativní forma výzkumu pomocí 

sebeposuzovacích dotazníků. Samotnému sběru dat předcházela přípravná fáze výzkumu. V této 

fázi byly vybrány výzkumné metody a tam, kde bylo potřeba, byly adaptovány pro české 

prostředí. Následně byla zvolena metoda výběru vzorku respondentů a způsob získávání dat. Po 

nasbírání dat byly spočítány výsledky a otestovány hypotézy, čemuž se věnuje kapitola 6.7. 

Interpretaci získaných výsledků je věnován prostor v diskuzi. 

 

6.5.1  ZVOLENÉ METODY 

6.5.1.1 CONNOR - DAVIDSON RESILIENCE SCALE (CD - RISC)  

 Pro měření resilience byl vybrán dotazník Connor – Davidson Resilience Scale (Connor 

& Davidson, 2003) kvůli svým dobrým psychometrickým vlastnostem, které jsou reflektovány 

v odborné literatuře (Pangallo et al., 2014; Windle et al., 2011). Dotazník obsahuje 25 položek, 

které jsou zodpověditelné na 5 - položkové škále (Zcela nesouhlasím = 0; Spíše nesouhlasím = 1; 

Někdy souhlasím, někdy nesouhlasím = 2; Spíše souhlasím = 3; Zcela souhlasím = 4). Vyšší skór 

značí vyšší resilienci. Vnitřní konzistence celé škály měřená na původním vzorku pomocí 

Cronbachovo α byla 0,89. Korelace jednotlivých položek se pohybovala v rozmezí 0,3 – 0,7. Test 

- retest reliabilita byla měřena na 24 respondentech z klinické subčásti celého vzorku, a 

dosahovala vnitřního korelačního koeficientu 0,87. Faktorová analýza ukázala 5 faktorů, které 

škálu sytí: Faktor 1: Osobní kompetence, vysoké standardy, houževnatost; Faktor 2: Víra ve 

vlastní instinkty, tolerance k negativním afektům, posilující vliv stresu; Faktor 3: Pozitivní 

přijímání změny, blízké vztahy; Faktor 4: Kontrola; Faktor 5: Spirituální vlivy (Connor & 

Davidson, 2003). Autoři opakovaně měřili resilienci v průběhu léčby pacientů a prokázali zvýšení 

míry resilience – toto je argumentem, který potvrzuje možnost vývoje resilience v průběhu času a 

v závislosti na vnějších okolnostech. Anglická verze dotazníku společně s českým překladem, je 

uvedena v Příloze 1. 
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6.5.1.2 LIFE ENGAGEMENT TEST (LET) 

 Life Engagement Test byl pro měření smysluplnosti v životě vybrán zvláště pro krátkou 

dobu nutnou pro vyplnění (cca 1 minuta), a dále díky zdokumentovaným psychometrickým 

vlastnostem. Smysluplnost života je v tomto dotazníku podle autorů vyjádřena jako šíře toho, 

nakolik se člověk angažuje ve svých aktivitách. Dotazník tvoří 6 položek, které jsou 

zodpovídány na 5 - položkové škále (zcela nesouhlasím, nesouhlasím, nemohu se rozhodnout, 

souhlasím, zcela souhlasím). Položky 2, 4 a 6 jsou formulovány kladně (odpověď „zcela 

souhlasím“ = 5 bodů), položky 1, 3 a 5 jsou formulovány záporně a skórovány tudíž v obráceném 

pořadí (odpověď „zcela souhlasím“ = 1 bod). Vnitřní konzistence celé škály měřená pomocí 

Cronbachovo α byla v původních osmi vzorcích, na kterých autoři zjišťovali psychometrické 

vlastnosti škály, průměrně 0,80. Test - retest reliabilita byla zkoumána cca 4 měsíce po sobě a 

dosahovala výšky v rozmezí 0,61 – 0,76 (Scheier et al., 2006). Česká verze dotazníku LET je 

uvedena v příloze 2.  

 

6.5.1.3 LOGO - test 

 LOGO - test je dotazník zjišťující míru existenciální frustrace, navržený Lukasovou 

(1994, cit. podle Frankl, 1994). Vyšší celkový skór dotazníku značí vyšší míru existenciální 

frustrace a analogicky k tomu nižší vnímání životní smysluplnosti. Dotazník je rozdělen do 3 

částí: 

1. část dotazníku tvoří 9 tvrzení, u kterých se respondent rozhoduje, zda se s nimi ztotožňuje. Ve 

verzi testu tužka - papír tak, jak je otištěna v publikaci Frankla, má respondent do volného okénka 

k tvrzení vepsat odpověď ano, nebo ne. Pokud se nemůže rozhodnout, může také, dle instrukcí, 

nechat okénko prázdné. Pro účely sběru dat pomocí online verze, byly v této části testu možné 

odpovědi ano/ne/nevím. Za odpověď „ano“ i „nevím“ v této části se uděluje 0 bodů, za odpověď 

„ne“, se udělují 2 body. Tato část dotazníku zjišťuje, v kolika z předložených 9 kategorií vidí pro 

sebe respondent možnost naplnění. 

2. část dotazníku tvoří 7 tvrzení týkajících se pocitů spojených s existenciální frustrací, na které 

respondent odpovídá na 3 - stupňové škále. U všech tvrzení kromě tvrzení č. 5 je skórování: velmi 
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často = 2 body, tu a tam = 1 bod, nikdy = 0 bodů. U položky č. 5 je skórování opačné. Tato část 

měří specificky stávající existenciální frustraci. 

3. část dotazníku tvoří popisy 3 postav a jejich životních situací. Respondent se má za úkol 

rozhodnout, která postava je podle jeho mínění nejšťastnější, a která nejvíce trpí. Skórování 

nejšťastnější postavy je: Postava A: 0 bodů, Postava B: 2 body, Postava C: 1 bod. Skórování 

postavy, která nejvíce trpí je: Postava A: 2 body, Postava B: 0 bodů, Postava C: 1 bod. Poslední 

„položkou“ této části je otevřená reflexe svého vlastního života – odpověď na otázku, co 

respondent v životě chtěl, o co se snažil, a jak se mu to podařilo. Tato poslední „položka“ je dle 

manuálu také skórována kvantitativně, a započítává se do celkového hrubého skóru celého 

dotazníku. Za tuto poslední položku může respondent získat 1 – 6 bodů ve dvou fázích – v první 

fázi se hodnotí, kde se respondent nachází na tzv. kontinuu smyslu a může dostat 1 – 4 body (1 

bod – nejvyšší naplnění smyslu, 4 body - nejnižší naplnění smyslu). V druhé fázi se hodnotí 

pozitivní (= smysluplný) postoj a) k vlastnímu utrpení, b) vlastnímu úspěchu (= cizímu utrpení). 

Výpočet této fáze je následující: a) a b) = 0 bodů; a) nebo b) = 1 bod; ani a) ani b) = 2 body.  

Skór dotazníku je vypočítán jako součet skórů všech tří částí. Dotazník měří de facto míru 

existenciální frustrace – vyšší celkový skór dotazníku značí vyšší existenciální frustraci. Tudíž 

nižší výsledný skór dotazníku znamená větší prožívání smysluplnosti v životě (Lukasová 1994, 

cit. podle Frankl, 1994). Česká verze dotazníku je uvedena v příloze 3.  

 

6.5.2  ADAPTACE METOD 

 Nebylo zjištěno, že by byl v České republice realizován výzkum za pomoci české verze 

dotazníku CD - RISC, tudíž bylo nutno učinit překlad dotazníku z původního jazyka (angličtina). 

Pro překlad byla zvolena metoda zpětného překladu, která zahrnuje přeložení metody 

z originálního jazyka (AJ) do nového jazyka (ČJ) a následné předložení překladu rodilému 

mluvčímu (který ovládá oba jazyky). Ten poté přeloží metodu zpět do originálního jazyka. 

V další fázi se zjišťují odchylky oproti původní verzi dotazníku, a na základě nich se upravuje 

původní překlad. Pro shrnutí, zpětný překlad dotazníku CD - RISC zahrnoval: 
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1. Překlad z AJ do ČJ 

2. Předložení české verze rodilému mluvčímu z Velké Británie 

3. Překlad rodilým mluvčím z ČJ do AJ 

4. Hledání rozdílů mezi oběma AJ verzemi 

5. Následná úprava původního překladu z AJ do ČJ 

Zpětná vazba ověřující správnost či vhodnost překladu do ČJ by se měla projevit 

v podobném výsledku vnitřní konzistence testu (Cronbachovo α) u obou verzí dotazníku 

(anglickém originálu i české adaptaci).  

 

6.5.3  ZVOLENÍ METODY VÝBĚRU VZORKU 

  Kritérium zařazení do výzkumu byl věk – pro mladší skupinu 18 – 30 let, pro starší 

skupinu 40 – 65 let. Následná úprava věkového rozdělení mladší a starší skupiny je popsána 

v kapitole 6.6.1. Výzkumný vzorek nemá reprezentativní charakter a respondenti byli vybíráni 

kombinací příležitostného výběru (za předpokladu splnění počátečního kritéria) a lavinového 

výběru („snowball technique“). K informování o výzkumu byla používána sociální síť Facebook, 

a dále ústní informování potenciálních respondentů, kteří splnili počáteční kritéria, s prosbou o 

další šíření informací o dotazníku mezi potenciální respondenty.  

6.5.4 SBĚR DAT 

 Data byla sbírána online pomocí dotazníků umístěných na webové adrese vyplnto.cz. Sběr 

dat proběhl v období od 3. 1. 2015 do 2. 2. 2015. Souhrnný dotazník byl tvořen třemi vybranými 

metodami seřazenými za sebe v následujícím pořadí: 1. CD – RISC, 2. LET, 3. LOGO - test. Před 

vyplnění samotných dotazníků byly zjišťovány také demografické údaje: pohlaví, věk, vzdělání, 

velikost místa bydliště.  
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6.6  POPIS VZORKU 

 V následující kapitole popíšeme charakteristiky výzkumného souboru z hlediska věku, 

pohlaví, vzdělání a velikosti místa bydliště. Dotazník vyplnilo celkově 235 respondentů, 3 byli 

z výzkumného souboru vyřazeni na základě nesplnění kritéria věku (věk menší než 18 let) a 1 na 

základě zjevně nespolehlivých údajů (např. věk více, než dvojciferné číslo apod.). Celkový 

výzkumný soubor po vyřazení těchto respondentů tvoří 231 osob.  

6.6.1  VĚK 

Na začátku výzkumu byl plán porovnat skóry jednotlivých dotazníků u dvou věkových 

kategorií – mladší (18 - 30 let) a starší (40 – 65 let). Po nasbírání výsledků se ukázalo, že dotazník 

vyplnilo i 18 respondentů ve věku 31 – 39 let. Toto věkové rozvrstvení výzkumného souboru 

dokumentuje Tab. 3 (N = počet respondentů v dané věkové kategorii).  

Tab. 3 – Počet respondentů rozdělených do 3 věkových kategorií 

Abychom nepřišli o odpovědi 18 respondentů ve věkovém rozmezí 

31 – 39 let, rozhodli jsme se sloučit kategorii respondentů mezi 31 a 

39 lety s kategorií 40 – 65 let. Na základě tohoto postupu tedy vnikly 

dvě kategorie - „mladší“ kategorie, která je nadále ve výzkumné 

části brána od 18 do 30 let, „starší“ kategorie, která je brána od 31 

do 65 let. Rozdělení výzkumného souboru na dvě kategorie dle věku dokumentuje Tab. 4.  

Tab. 4 - Charakteristiky výzkumného souboru – MLADŠÍ a STARŠÍ respondenti 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid MLADŠÍ (18 – 30 let) 157 68.0 68.0 68.0 

STARŠÍ (31 – 65 let) 74 32.0 32.0 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

 

Kritérium rozdělení vzorku ve 30 letech věku bylo zvoleno na základě předpokladu 

vycházejícího z teoretické části práce, že věk kolem 30 let je často spojen s přechodem k jiným 

VĚK N 

18 - 30 157 

31 - 39 18 

40 - 65 56 
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vývojovým úkolům. Do 30 let člověk nejčastěji dostuduje VŠ, najde si první zaměstnání, zakládá 

dlouhodobější vztahy. Přibližně v tomto věku můžeme očekávat dokončení hlavních úkolů 

spojených s individuací. Vývojové úkoly, které jsou na člověka kladeny po 30. roce života, jsou 

více zaměřeny na prohlubování blízkých partnerských vztahů a prohlubování generativity směrem 

k rodině, případně potomkům. Na základě těchto důvodů jsme předpokládali případné rozdíly ve 

výsledcích mezi dvěma věkovými skupinami dělenými 30. rokem spíše, než kdybychom 

srovnávali respondenty mladší než 40 let a starší než 40 let.  V těchto nově definovaných 

výzkumných kategoriích bylo mladších respondentů 157, starších respondentů bylo 74. Průměrný 

věk celého výzkumného souboru je 30,28 let, standardní odchylka 11,2 roku. Nejmladšímu 

respondentovi bylo 18 let, nejstaršímu respondentovi bylo 64 let. Popis celého výzkumného 

souboru z hlediska věku shrnuje Tab. 5. Věkové rozvrstvení je dále graficky znázorněno v Grafu 

1. 

Tab. 5 – Charakteristiky celého výzkumného 

souboru – VĚK 

N Valid 231 

Missing 0 

Mean 30.28 

Std. Deviation 11.208 

Minimum 18 

Maximum 64 
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Graf 1 – Věkové rozvrstvení celého výzkumného souboru 

 

 

6.6.2  POHLAVÍ 

Z 231 respondentů bylo 165 žen a 66 mužů. Rozdělení do věkových kategorií ukazuje 

Tab. 6 a Graf 2. Deskriptivní charakteristiku výzkumného souboru se zohledněním pohlaví a 

zároveň obou věkových kategorií uvádí Tab. 7.  

 

Tab. 6 – Demografické charakteristiky výzkumného souboru – POHLAVÍ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ŽENY 165 71.4 71.4 71.4 

MUŽI 66 28.6 28.6 100.0 

Total 231 100.0 100.0  
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Graf 2 – Rozdělení výzkumného souboru – POHLAVÍ 

 
 

 

 

Tab. 7 – Charakteristiky výzkumného souboru z hlediska POHLAVÍ a VĚKOVÉ SKUPINY 

 MLADŠÍ ŽENY STARŠÍ ŽENY MLADŠÍ MUŽI STARŠÍ MUŽI 

N Valid 119 46 38 28 

Missing 0 0 0 0 

Mean 23.34 43.80 23.89 46.25 

Std. Deviation 2.894 8.280 3.003 7.801 

Minimum 18 31 18 31 

Maximum 30 63 30 64 

 

6.6.3  VZDĚLÁNÍ 

 Ve výzkumném souboru bylo 114 respondentů, kteří aktuálně studují VŠ, a 117 

respondentů, kteří aktuálně nestudují. Z aktuálně nestudujících respondentů mělo 55 

středoškolské vzdělání, 5 vyšší odborné vzdělání a 57 vysokoškolské vzdělání. Pro účely ověření 
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hypotézy 7 byli respondenti rozděleni do dvou kategorií, dle nejvyššího dosaženého vzdělání – 

max. SŠ (N = 55) a vyšší vzdělání než SŠ (N = 176), viz Tab. 8.  

Tab. 8 – Rozdělení výzkumného souboru dle kritéria - VZDĚLÁNÍ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid > SŠ 176 76.2 76.2 76.2 

≤ SŠ 55 23.8 23.8 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

 

6.6.4  VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ 

 Respondenti byli na základě velikosti místa bydliště rozřazeni do 4 kategorií: velikost 

místa bydliště do 5 000 obyvatel (N = 53), do 10 000 obyvatel (N = 23), do 100 000 obyvatel (N 

= 42) a nad 100 000 obyvatel (N = 113). Rozdělení respondentů dle velikosti místa bydliště 

shrnuje Tab. 9. 

 

Tab. 9 – Demografické charakteristiky výzkumného souboru – VELIKOST MÍSTA 

BYDLIŠTĚ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Do 5 000 53 22.9 22.9 22.9 

Do 10 000 23 10.0 10.0 32.9 

Do 100 000 42 18.2 18.2 51.1 

Nad 100 000 113 48.9 48.9 100.0 

Total 231 100.0 100.0  
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6.7 VÝSLEDKY 

 Výsledky byly zpracovány v programu SPSS Statistics 22. V první části této kapitoly je 

popsána psychometrická analýza zjišťující reliabilitu použitých metod. V druhé části jsou 

popsány deskriptivní charakteristiky dosažených výsledků a ve třetí části kapitoly jsou popsány 

výsledky testovaných hypotéz.  

 

6.7.1  PSYCHOMETRICKÁ ANALÝZA 

 Před samotným ověřováním hypotéz byla provedena psychometrická analýza použitých 

metod a počítána vnitřní konzistence testů (Cronbachovo α). Pro dotazník resilience CD - RISC 

vyšla vnitřní konzistence 0,86, což je velice podobný výsledek jako u originálního souboru, kde 

autoři uvádějí Cronbachovo α 0,87 (Connor & Davidson, 2003). V našem případě je tento 

výsledek také ověřením vhodnosti překladu dotazníku do českého jazyka. Pro dotazník životní 

angažovanosti LET byla v našem výzkumném souboru naměřena vnitřní konzistence 0,80, což 

odpovídá výsledkům, ke kterým dospěli autoři dotazníku (Scheier et al., 2006). Pro dotazník 

životní smysluplnosti LOGO - test byla naměřena vnitřní konzistence 0, 55, což značí nízkou 

vnitřní konzistenci celého testu. Možným vysvětlením a důsledkům tohoto výsledku je věnován 

prostor v diskuzi.  

 

6.7.2  DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA 

 Průměrný hrubý skór u dotazníku CD - RISC byl 58,22, standardní odchylka 11,19. 

Nejnižší dosažený skór u CD - RISC byl 24, nejvyšší dosažený skór byl 86. 

 Průměrný hrubý skór u dotazníku LET byl 22,79, standardní odchylka 4,16. Nejnižší 

dosažený skór u LET byl 9, nejvyšší dosažený skór byl 30.  

U LOGO - testu jsme museli vyřešit problém s velkým množstvím nerelevantních 

odpovědí na poslední otevřenou položku dotazníku (i když položka byla i v online verzi 

dotazníků zařazena jako povinná, 54 z 231 respondentů na ní odpovědělo nerelevantně, např. 
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napsáním několika teček či výpovědí „nechci se vyjadřovat“). K možnosti nevyplnění nějaké 

položky a následné taktice skórování se manuál LOGO - testu nevyjadřuje. Abychom nemuseli 54 

respondentů na základě této položky ze všech analýz vyřadit, vypočítali jsme průměrnou hodnotu 

skórů každého jednotlivého respondenta (bez této poslední položky) a tuto hodnotu násobili 

koeficientem 3 (neboť poslední položka je skórována na 6 – stupňové škále, na rozdíl od všech 

ostatních položek). Výslednou hodnotu jsme použili jako odhadovanou hodnotu poslední položky 

u chybějících odpovědí. 

Průměrný hrubý skór u dotazníku LOGO - test byl 12,47, standardní odchylka 4,75. 

Nejnižší dosažený počet bodů byl 3, nejvyšší dosažený počet bodů byl 32.  

Deskriptivní charakteristiky dosažených hrubých skórů použitých metod shrnuje Tab. 10. 

Tab. 10 – Deskriptivní charakteristiky HS u CD - RISC, LET, 

LOGO – testu 

 CD – RISC LET LOGO – test 

N Valid 231 231 231 

Missing 0 0 0 

Mean 58.2165 22.7922 12.4719 

Std. Deviation 11.18640 4.16195 4.75329 

Minimum 24 9 3 

Maximum 86 30 32 

 

6.7.3  TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 

Hypotéza 1: 

H1: S vyšší úrovní psychické odolnosti souvisí vyšší úroveň životní angažovanosti. 

Korelace testů CR - RISC a LET byla zjišťována Pearsonovým korelačním koeficientem; 

na hladině významnosti p = 0,01 dosáhla hodnoty r = 0,596 a ukázala se jako signifikantní. 

Dosažená p hodnota byla 1.212E-23. Hypotézu 1 se podařilo na zvolené hladině významnosti 

prokázat. V našem výzkumném souboru se ukázalo, že respondenti, kteří vnímají sami sebe jako 

psychicky odolnější, se cítí také více angažováni ve svých aktivitách. 



84 

 

 

Tab. 11 – Korelace dotazníků CD - RISC a LET 

 CD - RISC LET 

CD – RISC Pearson Correlation 1 .596** 

Sig. (2 - tailed)  .000 

N 231 231 

LET Pearson Correlation .596** 1 

Sig. (2 - tailed) .000  

N 231 231 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 - tailed). 

 

Hypotéza 2: 

H2: S vyšší úrovní psychické odolnosti souvisí nižší míra existenciální frustrace. 

Korelace testů CD - RISC a LOGO - test byla zjišťována Pearsonovým korelačním 

koeficientem a na hladině významnosti p = 0,01 dosáhla hodnoty r = - 0,387, což dokazuje 

signifikantní zápornou korelaci těchto testů. Dosažená p hodnota byla 1.0814E-9. Hypotézu 2 se 

podařilo na zvolené hladině významnosti prokázat. V našem výzkumném souboru se ukázalo, 

že respondenti, kteří vnímají sami sebe jako psychicky odolnější, pociťují nižší míru existenciální 

frustrace.
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Tab. 12 – Korelace dotazníků CD - RISC a LOGO – test 

 CD - RISC LOGO – test 

CD – RISC Pearson Correlation 1 -.387** 

Sig. (2 - tailed)  .000 

N 231 231 

LOGO-test Pearson Correlation -.387** 1 

Sig. (2 - tailed) .000  

N 231 231 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 - tailed). 

 

Hypotéza 3: 

H3: S nižší mírou existenciální frustrace souvisí vyšší vnímání životní angažovanosti.  

Hypotéza 3 byla zjišťována Pearsonovým korelačním koeficientem a na zvolené hladině 

významnosti p = 0,01 dosáhla míry r = - 0,487, což značí signifikantní zápornou korelaci. 

Dosažená p hodnota byla 3.4552E-15. Hypotézu 3 se podařilo na zvolené hladině významnosti 

prokázat. V našem výzkumném souboru se ukázalo, že respondenti, kteří pociťují nižší míru 

existenciální frustrace, zároveň pociťují vyšší míru životní angažovanosti.
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Tab. 13 – Korelace dotazníků LOGO - test a LET 

 LOGO - test LET 

LOGO - test Pearson Correlation 1 -.487** 

Sig. (2 - tailed)  .000 

N 231 231 

LET Pearson Correlation -.487** 1 

Sig. (2 - tailed) .000  

N 231 231 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 - tailed). 

 

Hypotéza 4: 

H4: Starší respondenti vykazují vyšší úroveň psychické odolnosti, než mladší respondenti.  

Hypotéza 4 byla ověřována použitím neparametrického Mann - Whitneyho U testu pro 

dva nezávislé výběry, a na zvolené hladině významnosti p = 0,05 dosáhla hodnoty 0,158. 

Hypotézu 4 se na zvolené hladině významnosti nepodařilo prokázat. V našem výzkumném 

souboru jsou mladší i starší respondenti přibližně stejně psychicky odolní. 

 

Tab. 14a – Mann - Whitneyho U test – rozdíly v CD - RISC u mladších a 

starších respondentů – POPIS 

 KATEGORIE N Mean Rank Sum of Ranks 

CD – RISC MLADŠÍ 157 111.74 17543.00 

STARŠÍ 74 125.04 9253.00 

Total 231   
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Tab. 14b – Mann - Whitneyho U test – rozdíly v CD - RISC u mladších a 

starších respondentů – VÝSLEDKY 

 CD – RISC 

Mann - Whitney U 5140.000 

Wilcoxon W 17543.000 

Z -1.412 

Asymp. Sig. (2 - tailed) .158 

a. Grouping Variable: VĚK (MLADŠÍ, STARŠÍ) 

 

Hypotéza 5:  

H5: Starší respondenti vykazují vyšší úroveň životní angažovanosti, než mladší respondenti.  

Hypotéza 5 byla ověřována použitím neparamterického Mann - Whitneyho U testu pro 

dva nezávislé výběry a na zvolené hladině významnosti p = 0,05 dosáhla hodnoty 0,068. 

Hypotézu 5 se na zvolené hladině významnosti nepodařilo prokázat. V našem výzkumném 

souboru jsou mladší i starší respondenti přibližně stejně angažováni ve svých aktivitách. 

 

Tab. 15a – Mann - Whitneyho U test – rozdíly v LET u mladších a starších 

respondentů – POPIS 

 KATEGORIE N Mean Rank Sum of Ranks 

LET MLADŠÍ 157 110.51 17349.50 

STARŠÍ 74 127.66 9446.50 

Total 231   
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Tab. 15b – Mann - Whitneyho U test – rozdíly v LET u mladších a starších 

respondentů – VÝSLEDKY 

 LET 

Mann - Whitney U 4946.500 

Wilcoxon W 17349.500 

Z -1.826 

Asymp. Sig. (2 - tailed) .068 

a. Grouping Variable: VĚK (MLADŠÍ, STARŠÍ) 

 

Hypotéza 6: 

H6: Starší respondenti vykazují nižší úroveň existenciální frustrace, než mladší respondenti. 

Hypotéza 6 byla ověřována použitím neparametrického Mann - Whitneyho U testu pro 

dva nezávislé výběry a na zvolené hladině významnosti p = 0,05 dosáhla hodnoty 0,003. 

Hypotézu 6 se na zvolené hladině významnosti podařilo prokázat. Starší respondenti v našem 

výzkumném souboru pociťují nižší úroveň existenciální frustrace, než mladší respondenti.  

 

Tab. 16a – Mann - Whitneyho U test – rozdíly v LOGO - test u mladších a 

starších respondentů – POPIS 

 
KATEGORIE N Mean Rank Sum of Ranks 

LOGO - test MLADŠÍ 157 125.09 19638.50 

STARŠÍ 74 96.72 7157.50 

Total 231   

 

Tab. 16b – Mann - Whitneyho U test – rozdíly v LOGO - test u mladších a 

starších respondentů – VÝSLEDKY 

 LOGO – test 

Mann-Whitney U 4382.500 

Wilcoxon W 7157.500 

Z -3.015 

Asymp. Sig. (2 - tailed) .003 

a. Grouping Variable: VĚK (MLADŠÍ, STARŠÍ) 
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Hypotéza 7: 

H7: Respondenti s vyšším, než SŠ vzděláním, vykazují vyšší úroveň psychické odolnosti, než 

respondenti s nejvyšším dosaženým SŠ vzděláním. 

Hypotéza 7 byla ověřována použitím neparametrického Mann - Whitneyho U testu pro 

dva nezávislé výběry a na zvolené hladině významnosti p = 0,05 dosáhla hodnoty 0,829. 

Hypotézu 7 se na zvolené hladině významnosti nepodařilo prokázat. V našem výzkumném 

souboru dosahují respondenti se SŠ i vyšším vzděláním přibližně stejné úrovně psychické 

odolnosti.  

 

Tab. 17a – Mann – Whitneyho U test – CD - RISC v souvislosti se vzděláním  - POPIS 

 NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ 

VZDĚLÁNÍ N 

Mean 

Rank Sum of Ranks 

CD – RISC > SŠ 
176 

115.4

7 
20322.50 

≤ SŠ 
55 

117.7

0 
6473.50 

Total 231   

 

Tab. 17b – Mann – Whitneyho U test – CD - RISC v souvislosti se vzděláním  - 

VÝSLEDKY 

 CD – RISC 

Mann - Whitney U 4746.500 

Wilcoxon W 20322.500 

Z -.216 

Asymp. Sig. (2 - tailed) .829 

a. Grouping Variable: NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ (≤ SŠ,  > SŠ) 
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Hypotéza 8:  

H8: Respondenti, kteří bydlí v menších městech, vykazují vyšší úroveň psychické odolnosti, než 

respondenti, kteří bydlí ve velkých městech. 

Hypotéza 8 byla ověřována za použití neparametrického Kruskal - Wallisova testu pro 

více než dva nezávislé výběry a na zvolené hladině významnosti p = 0,05 dosáhla hodnoty 0,438. 

Hypotézu 8 se na zvolené hladině významnosti nepodařilo prokázat. V našem výzkumném 

souboru respondenti pocházející z různé velikosti místa bydliště dosahují přibližně stejné úrovně 

psychické odolnosti.  

 

Tab. 18a – Kruskall - Wallis test – CD - RISC v souvislosti s 

velikostí bydliště – POPIS 

 BYDLIŠTĚ N Mean Rank 

CD – RISC Do 5 000 53 115.23 

Do 10 000 23 94.87 

Do 100 000 42 119.19 

Nad 100 000 113 119.48 

Total 231  

 

Tab. 18b – Kruskall - Wallis test – CD - RISC v souvislosti s 

velikostí bydliště – VÝSLEDKY 

 CD – RISC 

Chi – Square 2.711 

Df 3 

Asymp. Sig. .438 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: BYDLIŠTĚ 
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Hypotéza 9:  

H9: Ženy dosahují vyšší úrovně psychické odolnosti, než muži.  

Hypotéza 9 byla ověřována pomocí neparametrického Mann - Whitneyho U testu pro dva 

nezávislé výběry. Na zvolené hladině významnosti p = 0,05 dosáhla výsledku 0,655. Hypotézu 9 

se na zvolené hladině významnosti nepodařilo prokázat. V našem výzkumném souboru 

dosahují muži i ženy přibližně stejné úrovně psychické odolnosti. 

 

Tab. 19a – Mann - Whitney U test – C D -RISC v souvislosti s pohlavím – 

POPIS 

 POHLAVÍ N Mean Rank Sum of Ranks 

CD – RISC ŽENY 165 114.76 18935.00 

MUŽI 66 119.11 7861.00 

Total 231   

 

 

Tab. 19b – Mann - Whitney U test – CD - RISC v souvislosti s pohlavím – 

VÝSLEDKY 

 CD – RISC 

Mann - Whitney U 5240.000 

Wilcoxon W 18935.000 

Z - .447 

Asymp. Sig. (2 - tailed) .655 

a. Grouping Variable: POHLAVÍ (M, Ž) 
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7. DISKUZE 

 Primárním cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, zda v našem výzkumném 

souboru existuje vztah mezi fenomény resilience a vnímání smyslu života, a dále, zda se v našem 

výzkumném souboru potvrdí souvislost těchto fenoménů s věkem, resp. zda budou starší 

respondenti pociťovat vyšší míru resilience a vnímání životní smysluplnosti. V teoretické části 

práce jsme ukázali, že odborná literatura se vcelku shoduje na tom, že vnímání a uvědomování 

smyslu života je s psychickou odolností často úzce spojeno, někteří autoři dokonce chápou 

vnímání životní smysluplnosti jako jednu ze složek či faktorů resilience. V diskuzi nejdříve 

okomentujeme použití jednotlivých metod a problémy, které vyvstaly s jejich použitím, a 

následně se vyjádříme ke zjištěným výsledkům. V závěru diskuze komentujeme omezení 

výzkumu a zamýšlíme se nad doporučeními pro případné další výzkumy v této oblasti.  

7.1 POUŽITÉ METODY 

V našem výzkumu jsme míru psychické odolnosti měřili dotazníkem CD - RISC a míru 

smysluplnosti v životě v dotaznících LET a LOGO - test. Před samotným analyzováním 

vybraných hypotéz jsme provedli psychometrickou analýzu použitých metod, kterou jsme vnímali 

jako zvláště důležitou u dotazníku CD - RISC, neboť pro účely této diplomové práce byl dotazník 

převeden z anglického do českého jazyka.  S překladem byla spojena určitá časová náročnost, než 

se podařilo sehnat překladatele, který by jednak byl rodilým mluvčím anglického jazyka, a jednak 

uměl česky dobře natolik, aby byl schopen podchytit jemné nuance v možnostech překladu 

položek. U dotazníku CD - RISC se i v jeho české adaptaci prokázala dobrá vnitřní konzistence, a 

dle našeho názoru to dokládá jednak spolehlivost dotazníku, a jednak vhodnost překladu. Analýza 

i výsledky hypotéz o souvislosti resilience s vnímáním smysluplnosti života jsou v souladu 

s cizojazyčnou literaturou (Harvey et al., 2003; Min et al., 2013; O´Dougherty Wright & Masten, 

2005; a další) a podporují další výzkumné používání dotazníku CD - RISC pro měření míry 

psychické odolnosti v českém prostředí. Výsledky výpočtů Cronbachovo α dotazníků CD - RISC 

(α = 0,86) a LET (α = 0,80) dokazují dobrou vnitřní konzistenci metod, tedy to, že oba dotazníky 

měří relativně homogenní konstrukty (jmenovitě psychickou odolnost a vnímání smysluplnosti 

života).  
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Výsledek Cronbachovo α dotazníku LOGO - test (α = 0,55) ale vyžaduje hlubší 

interpretaci, o kterou se zde pokusíme. Podle Lukasové dotazník měří míru existenciální frustrace, 

resp. míru životní smysluplnosti vyjádřenou jako absence (resp. nízká úroveň) existenciální 

frustrace. Dotazník je tvořen třemi částmi, přičemž první část tvoří položky zkoumající hodnotové 

zakotvení respondenta (v kolika z uvedených hodnot pro sebe spatřuje smysl). Druhá část je 

věnována specificky míře stávající existenciální frustrace, a třetí část dotazníku zkoumá 

hodnocení osobních úspěchů a jejich postoj respondenta k nim. I když autorka používá dotazník 

v celku a pracuje s celkovými hrubými skóry, které by tak měly mapovat jeden globální fenomén, 

nepodařilo se nám v literatuře objevit studie, které by tuto průkaznost následně potvrzovaly. Ke 

spolehlivosti metody LOGO - test autorka uvádí, že její zhodnocení bylo provedeno podle modelu 

homogenity Raschovy analýzy, u 1. oddílu byla dodatečně zjištěna hodnota spolehlivosti metodou 

polovičního štěpení (koef. 0,72) a korigována podle Spearmana - Browna (0,84) (Lukasová, 1994, 

cit. podle Frankl, 1994, s. 194 - 195). Nízká míra vnitřní konzistence LOGO - testu u našeho 

výzkumného souboru může být ovlivněna několika faktory – jedním z nich je obtížná 

srozumitelnost některých položek (např. „Odpor zatěžovat se hlubokými nebo nepohodlnými 

myšlenkami o svém konání a působení.“ Nebo „Impulz neklidu, který se Vám proti Vašemu 

lepšímu názoru vnucuje a vyvolává mučivou netečnost ke všemu, co se Vám nabízí.“). Pro 

respondenty může být obtížné představit si, k čemu uvedená tvrzení odkazují, a tudíž mohou 

zkreslit i jejich odpovědi na tato tvrzení. Dalším faktorem, který mohl snížit spolehlivost metody 

LOGO - test je dvojznačnost některých tvrzení (např. „Cítím se dobře pouze v bezpečí domova, 

v kruhu rodiny a rád bych přispěl k tomu, abych vytvořil takové prostředí také dětem.“) – lze si 

představit, že slovo „pouze“ může respondenty mást – i ti, kteří se s tvrzením obecně ztotožňují (a 

v tomto konkrétním případě by odpověď „ano“ znamenala naplnění smyslu), mohou snadno 

odpovědět „ne“, neboť se neztotožňují se slovem „pouze“. Sporná může být obzvláště třetí část 

LOGO - testu, ve které se hodnotí to, jak respondent vnímá míru štěstí či utrpení u předložených 

případů jiných lidí. Je otázkou, nakolik vnímání jiných lidí opravdu vypovídá o naplnění smyslem 

či existenciální frustraci daného respondenta. Poslední částí LOGO - testu je otevřená reflexe 

svého vlastního života. V manuálu Lukasové je i tato položka hodnocena kvantitativně a počítána 

k celkovému hrubému skóru existenciální frustrace, proto jsme postupovali ve skórování stejným 

způsobem.  Jak ale bylo uvedeno v kapitole 6.7.2., vzhledem k velkému počtu nerelevantních 

odpovědí na tuto poslední položku dotazníku, jsme byli nuceni vypočítat odhadovanou hodnotu 
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chybějících odpovědí, což také mohlo uvedené výsledky částečně ovlivnit. Uvedený postup jsme 

ale vnímali jako méně problematickou variantu, než pokud bychom se rozhodli všechny 

respondenty, kteří na položku odpověděli nerelevantně, z výzkumu vyřadit (neboť vyřazení takto 

velké nenáhodné skupiny respondentů by mohlo data zkreslit výrazným způsobem). Další 

komplikací hodnocení 3. části LOGO - testu je určitá subjektivita skórování poslední otevřené 

položky nezávislým hodnotitelem, které se, i přes dodržení instrukcí, které Lukasová ke skórování 

uvádí, nelze vyhnout. Dalším faktorem, který může snižovat vnitřní konzistenci LOGO - testu, 

mohou být i, poněkud neobvyklé, možnosti odpovědí ve 2. části dotazníku (možnosti: velmi často 

– tu a tam – nikdy). Zvláště pod pojmem „tu a tam“ si každý respondent může představit něco 

jiného.  

Uvedené komplikace s použitím LOGO - testu v našem výzkumu se objevily až v průběhu 

zpracovávání výsledků a na začátku byl LOGO - test do našich výzkumných metod zařazen ze 

dvou důvodů. Jednak je to metoda, která je pro měření smysluplnosti v životě v českých studiích i 

v současnosti využívána (např. Ondrušová & Dragomirecká, 2010; Sobková & Tavel, 2010), a 

jednak jsme hypotézy vztahující se ke smysluplnosti života chtěli ověřovat, kromě dotazníku 

LET, ještě další metodou. Za současných poznatků z provedené psychometrické analýzy i po 

zkušenostech s praktickým používáním dotazníku, bychom se pro další případné zkoumání 

smysluplnosti v životě klonili k využití jiných metod, které jsou v cizojazyčné odborné literatuře 

používanější a mají lépe doložené psychometrické kvality, jako je např. Purpose in Life Scale 

(Crumbaugh, 1968, cit. podle Fegg et al., 2008) nebo Meaning in Life Questionnaire (Steger et 

al., 2006).  

7.2 RESILIENCE A VNÍMÁNÍ ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOSTI 

Jak již bylo řečeno, hlavními cíli této práce bylo zjistit, zda se u našeho výzkumného 

souboru prokáže vztah mezi psychickou odolností a vnímáním smysluplnosti života, a zda má na 

tyto fenomény vliv věk, resp. zda starší respondenti dosahují vyšší psychické odolnosti a většího 

vnímání smysluplnosti života. Hypotézy 1 – 3, viz výše, na našem souboru respondentů potvrdily 

vztah mezi psychickou odolností a vnímáním smysluplnosti v životě. Signifikantní vztah 

resilience a životní angažovanosti jinými slovy říká, že lidé, kteří se cítí více psychicky odolní, 

jsou také ve větší míře angažováni v aktivitách, kterým se věnují. I když z uvedeného vztahu 
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nevyplývá kauzalita a nevíme tedy, zda resilience zvyšuje angažovanost v životě či naopak (a zda 

se vůbec dá takto kauzálně na oba fenomény nahlížet), je zřejmé, že oba koncepty zlepšují 

subjektivní prožívání reality jednotlivce. Uvedený vztah prokázaný v empirické části práce je 

v souladu se závěry studií, které představila kapitola 5 (Kang & Kim, 2011; Pietrzak & Cook, 

2013, Ungar et al., 2007; a další). Provázanost psychické odolnosti a vnímání životní 

angažovanosti či smysluplnosti může mít důsledky pro přímou práci s klienty psychologů v rámci 

poradenství, podpůrné péče i psychoterapie. Prvním předpokladem využití uvedených poznatků je 

to, že klient bude mít možnost se na tyto oblasti soustředit a prostor je zkoumat. Toto umožnění 

má ve svých rukou v první fázi spíše psycholog, který může navrhnout klientovi možnost věnovat 

jim v rámci psychologické péče pozornost (Mackewn, 2004). Zároveň si uvědomujeme, a 

vnímáme potřebu zdůraznit, že konkrétní tvary, které psychická odolnost a vnímání smyslu, 

nabývají, jsou do velké míry individuální. Je pouze na klientovi, aby si uvědomil, které oblasti 

v životě jsou pro něj právě ty, které podle jeho mínění podporují jeho psychickou odolnost a 

dávají smysl jeho počínání. Pro člověka může být užitečné, pokud bude věnovat více pozornosti 

tomu, co dává smysl jeho životu i jeho každodenním aktivitám. Je možné, že pokud bude 

nacházet smysl tam, kde dříve dělal činnosti pouze automaticky či ze zvyku, zlepší se jeho 

subjektivní prožívání.  Předpoklady, které podporují uvědomění či nalezení smyslu na straně 

klienta, jsou zcela jistě nezaujatost, respekt a otevřenost psychologa k subjektivnímu vykládání 

své reality klientem. Pokud dáme oba koncepty do vztahu ještě k vývojovým úkolům tak, jak byly 

nastíněny v kapitole 2, vyvstávají jako klíčová období, kdy by se člověk mohl těmto fenoménům 

věnovat se zvýšenou pozorností, zvláště období dospívání a adolescence - jedinec si ještě silněji 

uvědomuje svoji vlastní psychickou identitu a hledá (i když třeba ne zcela vědomě a plánovitě) 

pro ni možnosti jejího určení. Když člověk v tomto období věnuje více pozornosti tomu, co pro 

něj má konkrétně v životě smysl a zároveň si uvědomuje, co mu v životě funguje jako podpora 

překonávání těžkostí, může to pozitivním způsobem ovlivnit jeho vnímání stability sebe sama a 

zlepšit jeho subjektivní prožívání (Coleman & Hagell, 2007; Shepherd et al., 2010; Theron & 

Theron, 2014). 

I přes nízkou vnitřní konzistenci LOGO - testu se podařilo prokázat předpokládaný vztah i 

mezi psychickou odolností a mírou existenciální frustrace (a analogicky v obrácené podobě mírou 

životní smysluplnosti), což dokládá spojitost obou fenoménů zjišťovaných dotazníky LET a 

LOGO - test a jejich vztah k životní smysluplnosti. Když budeme vycházet z výsledků našeho 
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výzkumu, můžeme říci, že lidé, kteří vnímají sami sebe jako psychicky odolnější, zažívají také 

nižší míru existenciální frustrace. Vzhledem k tomu, že jedním z faktorů dotazníku resilience CD 

– RISC je právě vnímání smyslu, můžeme předpokládat, že nízká míra existenciální frustrace 

podporuje resilienci. Je tedy možné se domnívat, že pokud se člověk bude zaměřovat na větší 

nacházení smyslu ve svém životě, může to pozitivně ovlivnit jeho prožívání psychické odolnosti. 

I na tomto místě ale odkazujeme na kapitolu 6.7.2 a upozorňujeme, že závěry analýz LOGO - 

testu mají i na našem zkoumaném vzorku pouze odhadovaný charakter. 

7.3  RESILIENCE A VNÍMÁNÍ ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOSTI 

V SOUVISLOSTI S VĚKEM 

Hypotézu o vlivu věku na úroveň psychické odolnosti, resp. předpoklad že starší 

respondenti budou dosahovat vyšší míry psychické odolnosti, se v našem výzkumu nepodařilo 

prokázat. Toto může být ovlivněno jednak nereprezentativností výběru vzorku, jednak 

nevyvážením množství respondentů v jednotlivých skupinách. Další z možností vysvětlení toho, 

že se neprokázal vztah mezi věkem a mírou resilience, je také to, že je možné, že námi zvolené 

rozdělení obou skupin ve věku 30 let, není významným hraničním obdobím, které by znamenalo 

zásadní posun v prožívání obou fenoménů. Je možné, že bychom dospěli k jiným závěrům, pokud 

bychom starší a mladší generaci rozdělili ve 40, 50 nebo 60 letech. Nutno podotknout, že studie, 

na kterou navazoval náš předpoklad, srovnávala generaci starších a mladších respondentů tak, že 

obě skupiny na sebe nenavazovaly, srovnávali se mladí lidé do 26 let, a lidé starší 64 let (Gooding 

et al., 2012). Návazně na naše výsledky se dá předpokládat, že existují jiné faktory, které míru 

resilience (i změnu míry resilience) ovlivňují více, než kritérium věku. Mohou to být např. 

charakteristiky na úrovni osobnosti (např. Dyer & McGuinness, 1996; Masten, 2014), míra či 

množství překonaných překážek, které nutně také nemusí jít ruku v ruce s věkem (např. Eisold, 

2005; Rutter, 1987), nebo třeba právě míra přiřazování smyslu i nepříjemným zážitkům (např. 

Dezutter et al. 2013; Frankl, 1994). Nabízí se na tomto místě také otázka, zda je náš zkoumaný 

vzorek specifický určitými osobnostními charakteristikami, které můžou hrát v míře prožívané 

psychické odolnosti roli, a pokud ano, které charakteristiky to jsou. Prvním, co nás napadne, je 

motivace pro účast ve výzkumu. Jednou z možností může být, že lidé, které oslovilo téma 

resilience, mají jinou střední míru prožívání resilience, než normální populace. Další osobnostní 

charakteristikou by teoreticky mohla být ochota sebereflexe, která je do jisté míry zásadním 
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předpokladem pro posuzování vnímání smyslu i psychické odolnosti. Tyto úvahy, které by šly 

rozvíjet dále, jenom dokládají komplexnost fenoménů resilience a vnímání životní smysluplnosti, 

a bylo by jistě přínosné je moci zúžit a strukturovat v návazných výzkumech týkající se 

uvedených oblastí.  

V našem souboru se nepodařilo prokázat ani hypotézu o vlivu věku na vnímání životní 

angažovanosti, resp. předpoklad že starší respondenti vnímají sami sebe jako více angažovaní ve 

svých aktivitách, než mladší respondenti. Kromě možností ovlivnění výsledků, které jsou dány 

nereprezentativností vzorku a metodou jeho výběru, a který byly zmíněny výše, by tento výsledek 

také mohl hovořit spíše pro to, že na vnímání angažovanosti v aktivitách jedince, mají větší vliv 

jiné faktory, než je věk. Na přidělování smyslu svým aktivitám, se z určitého úhlu pohledu dá 

nazírat jako na schopnost nebo dovednost, která může být v průběhu času kultivována (Drexler, 

2007; Längle, 2000). Můžeme předpokládat, že spíše kultivace této schopnosti, zaměřování 

pozornosti na to, co dává smysl našim aktivitám, má vliv na rozvoj celkové angažovanosti, než  

kritérium věku. Souvislost životní smysluplnosti a věku ověřovala ještě hypotéza 6 za použití 

LOGO - testu. Zde výsledky ukázaly, že starší respondenti se cítí méně existenciálně frustrovaní, 

tudíž vnímají větší smysluplnost v životě, než mladší respondenti. Nižší míru existenciální 

frustrace u starších lidí může ovlivňovat řada faktorů. Střední věk žen ve skupině starších 

respondentů byl 43,8 let, u skupiny starších mužů byl 46,3 let. Je pravděpodobné, že starší 

respondenti mají častěji děti, než mladší respondenti (už jen z pouhého věkového hlediska), a tedy 

existenciální frustrace může být u starších respondentů rozptýlena zaměřením na generativitu 

(starání se o rodinu, předávání zkušeností apod.), jak o ní mluví Frankl (1994). Obě věkové 

skupiny se dále můžou lišit tím, že mladší respondenti (průměrný věk mladších žen byl 23,3 let, 

průměrný věk mladších mužů byl 23,9 let) nemají často dostudovanou vysokou školu a nemusí 

být začleněni v zaměstnání, na rozdíl od starších respondentů. Toto může způsobovat nejistotu, 

strach z budoucnosti a zmatek, který může ústit ve vyšší existenciální frustraci u mladších 

respondentů. Rozdíl ve výsledcích hypotézy 5 a 6 může být dán tím, že i když teoreticky by měly 

oba dotazníky měřit podobný konstrukt, přece jen jsou mezi zkoumanými fenomény určité 

odlišnosti, které vyvstávají po přidání kritéria věku do celé rovnice. Je totiž otázka hodná 

zamyšlení, zda absence existenciální frustrace opravdu značí vyšší míru životní smysluplnosti – 

tak, jak tento vztah představuje Lukasová (1994, cit. podle Frankl, 1994). Lze si totiž představit, 

že člověk, který se necítí existenciálně frustrován, neprožívá vyšší míru smyslu v životě – může 
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se jednat o člověka, který přikládá význam jiným aktivitám, např. momentálním požitkům. Téma 

je jistě komplexnější, ale chceme na tomto místě zdůraznit, že je možné, že vztah existenciální 

frustrace a životní smysluplnosti nemusí být tak jednoznačný, jak ho chápe Lukasová (1994, cit. 

podle Frankl, 1994). Tento předpoklad v našem výzkumu potvrzují odlišné výsledky obou 

dotazníků v souvislosti s věkem a zároveň psychometrická analýza dotazníků.  

7.4 RESILIENCE V SOUVISLOSTI S DALŠÍMI KRITÉRII 

 Po sběru dat bylo zřejmé, že máme k dispozici informace o velkých množstvích 

proměnných, která můžeme dále analyzovat. Stáli jsme nicméně před problémem, jaká kritéria do 

práce vybrat a analyzovat je, abychom zároveň práci neučinili nepřehlednou a zahlcenou 

množstvím analýz. Rozhodli jsme se proto, vliv dalších proměnných zkoumat v souvislosti 

s jedním konceptem, a to resiliencí, kterou v práci vnímáme jako klíčovou. Pro další analýzu jsme 

zvolili kritéria pohlaví, vzdělání a velikosti místa bydliště.  Zjištění vlivu těchto proměnných bylo 

řešeno v hypotézách 7, 8 a 9, viz výše.  

 Pro ověření vlivu vzdělání na míru resilience jsme respondenty rozdělili do dvou kategorií 

– jednu kategorii tvořili respondenti s nejvyšším středoškolským vzděláním, v druhé kategorii 

byli respondenti, kteří mají vyšší, než středoškolské vzdělání. Na našem vzorku se neprokázal 

rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi; naopak výsledky byly velice podobné. Pro náš vzorek lze 

tedy říci, že míra vzdělání není pro míru resilience nijak určující. V dalších analýzách by bylo 

možné zjišťovat, zda se rozdíly objeví mezi jednotlivými stupni vzdělání (např. rozdíly mezi ZŠ, 

SŠ, VŠ), pro takové analýzy by ale bylo optimálnější mít vyváženější jednotlivé srovnávané 

skupiny. Z tohoto důvodu jsme v analýzách vlivu vzdělání skončili na úrovni srovnání dvou 

skupin.  

 Respondenti se v našem výzkumu dali rozdělit podle velikosti místa bydliště do 4 skupin. 

Ačkoliv se neprokázala hypotéza o tom, že lidé z menších měst dosahují vyšší úrovně resilience, 

než lidé z větších měst, přece jen výsledky poukázaly na určité rozdíly či tendence (i když ne 

signifikantní). Mezi respondenty bydlící ve městě od 10 000 do 100 000 obyvatel a respondenty 

bydlící ve městě nad 100 000 obyvatel nebyl prakticky žádný rozdíl. Velice podobných hodnot 

dosahovali i respondenti bydlící na vesnicích či maloměstech do 5 000. Jedinou skupinou, která 

dosahovala nižšího výsledku, byla skupina respondentů bydlících ve městech mezi 5 000 a 10 000 
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obyvatel. Bereme v potaz, že rozdíl není statisticky signifikantní, ale může naznačovat určitou 

tendenci. Interpretace, byť i tendence, je ale značně náročná a pohybuje se pouze v rovině 

spekulací. Je možné se domnívat, že život na malém městě, klade na člověka jiné nároky, než na 

život na vesnici či ve velkém městě. Můžeme se ptát, zda výsledky neovlivňuje např. kvalita 

blízkých vztahů (která může být na vesnici a maloměstě různá), případně dostupnost pracovních 

příležitostí, možností relaxace apod. (která může být různá na maloměstě a ve velkoměstě). 

Nicméně jako nejpravděpodobnější se zdá být varianta náhodného vzniku této tendence v našem 

výzkumném souboru, zvláště s ohledem na nejmenší početní zastoupení této skupiny ve vzorku.  

 Ani pohlaví se na našem vzorku neukázalo jako faktor ovlivňující míru resilience. I když 

skupiny nebyly vyrovnané (respondentek bylo více než 2x tolik, co respondentů), jejich výsledky 

byly velice podobné. Nutno říci, že ani v prostudované literatuře nebyla objevena studie, která by 

se věnovala primárně genderovým rozdílům a prokázala je jako signifikantní. Dalo by se 

spekulovat, zda je pro ženy (a v našem výzkumném souboru zejména ženy patřící do „mladší“ 

skupiny) téma resilience a vnímání životní smysluplnosti přitažlivější, než pro muže, nebo bylo 

nerovnoměrné rozvrstvení výzkumného souboru podle pohlaví způsobeno jiným faktorem (např. 

metodou oslovování respondentů – je možné, že se informace o výzkumu dostaly k většímu 

množství žen, než mužů). Dalším faktorem, který mohl ovlivnit složení výsledného výzkumného 

souboru, mohou být respondenti, kteří dotazník začali vyplňovat, ale nedokončili ho (data 

z vyplnto.cz udávají návratnost dotazníků 54,6 %, tzn. téměř polovina lidí, kteří dotazník začali 

vyplňovat, ho ale nedokončili). Je možné, že lidi, kteří dotazník vyplňovat začali, ale nedokončili, 

spojují určité osobnostní charakteristiky, o které jsou naše data chudší – může to být např. 

netrpělivost, nižší frustrační tolerance, neochota sebereflexe apod. Zde už se pohybujeme opět 

v rovině spekulací, ale vnímáme jako podstatné poukázat na všechny možné vlivy, které ovlivňují 

náš výsledný výzkumný vzorek. 

7.5 OMEZENÍ VÝZKUMU 

Náš výzkum má několik omezení. Největším omezením je pravděpodobně 

nereprezentativnost vzorku daná zvolenou metodou výběru. Metoda příležitostného a lavinového 

výběru vzorku byla zvolena především s ohledem na její rychlost a efektivitu. Nicméně zvolením 

této metody výběru vzorku byl pravděpodobně způsoben kvantitativní nepoměr mezi 
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zkoumanými skupinami (zejména mezi mladší a starší skupinou respondentů, ale i mezi muži a 

ženami). I když je dnes používání sociálních sítí v populaci stále rozšířenější, lze se domnívat, že 

je rozšířenější spíše v mladší generaci, a to může být také jeden z důvodů, proč je mladší skupina 

respondentů o tolik početnější, než skupina starší. V neposlední řadě použitím online dotazníků 

nemáme kontrolu nad prostředím, ve kterém se respondenti nacházejí, a jejich psychickým 

nastavením. Lze si snadno představit, že odpovědi ke zkoumaným tématům mohou být rozdílné, 

pokud se bude nacházet v dobrém aktuálním psychickém stavu, odpočinutý a doma, než když 

bude dotazník vyplňovat ve spěchu v práci o polední pauze. Dalším omezením, které si 

uvědomujeme, je velká heterogenita výsledného souboru respondentů – tím, že jsme měli 

definováno pouze malé množství vstupních kritérií, je soubor respondentů různorodý i co do 

počtu kritérií, která ve výzkumu nemapujeme, ale mohou také ovlivňovat jeho výsledky (např. 

profese, motivace k účasti na výzkumu apod.).  

Příjemně nás ale překvapil absolutní počet respondentů, kteří se rozhodli výzkumu 

účastnit – vzhledem k tomu, že celkový dotazník zabíral v průměru přes 13 minut čistého času, a 

respondentům nebyla nabídnuta jiná „odměna“, než možnost poskytnutí výsledků diplomové 

práce. Z tohoto se dá odvodit, že téma psychické odolnosti a smysluplnosti v životě je obecně 

zajímavé či přitažlivé. Resilience a vnímání životní smysluplnosti jsou fenomény, se kterými má 

co do činění každý jednotlivý člověk a vzhledem k tomu, že přemýšlení nad smyslem je tak 

bytostně lidské, dotklo se tolika lidí.  

7.6 SHRNUTÍ 

I s přihlédnutím k omezením výzkumu, která jsme vyjmenovali výše, se v práci podařilo 

prokázat na zkoumaném souboru respondentů, že úroveň psychické odolnosti a vnímání životní 

smysluplnosti spolu souvisí. Zároveň se prokázala nižší úroveň vnímání existenciální frustrace u 

starší skupiny respondentů. Vliv věkové skupiny v souvislosti s resiliencí a životní smysluplností 

se v našem výzkumném souboru prokázat nepodařilo. Stejně tak jako vliv jiných demografických 

proměnných – pohlaví, vzdělání a velikosti místa bydliště. Z výzkumu dále vyplynul argument 

podporující používání škály CD - RISC pro měření resilience v českém prostředí.  

Vzhledem k zapojení relativně velkého množství respondentů (na počátku 235 lidí + téměř 

jednou tolik lidí, které téma dotazníku zaujalo natolik, že jej začali vyplňovat, ale poté ho 
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z nějakého důvodu nedokončili) se dá odvozovat, že téma resilience a vnímání životní 

smysluplnosti má v myšlení a prožívání lidí platné místo a je žádoucí, aby mu byl věnován 

respektující prostor na výzkumném poli psychologie i v psychologii aplikované. Pro ilustraci zde 

uvádíme výpovědi tří respondentů na otázku sebereflexe v LOGO - testu, které zvláště 

dokumentují důležitost smyslu v jejich životech. Ačkoliv jedna z nich popisuje spíše existenciální 

frustraci a druhé dvě mluví o opaku, ve všech je patrná síla, kterou tato otázka v jejich 

sebereflexích má:  

„Nikdy jsem asi neměla moc velké cíle, ale ty menší se mi plní a já jsem spokojená - 

studuji to, co chci, můžu najít práci v oboru, mám skvělého muže, pár věrných přátel, víru... Vím, 

že můj život má smysl, i když nedělám a asi nikdy nebudu dělat nic velkého a světoborného.“ 

„Je mi 26 let, a nemám ještě jasno, co chci v životě dělat. Vystudovala jsem vysokou školu 

a mám dobře placenou práci v korporaci, která mě ale vůbec nenaplňuje. Každý den přemýšlím o 

tom, jak se svým životem naložit, aby mi čas neutíkal mezi prsty. Zvenku vypadá můj život jako 

úspěch, ale jsem teď nejmíň šťastná, co jsem kdy byla.“ 

 „Svému "životnímu poslání" se věnuji už řadu let, kdykoliv to jde. Při studiu. Volného 

času tak moc nezbývá, ale zvlášť mi to nevadí. Až jednou přijde čas na rodinu, s tím přijde snad i 

stálá práce, "životní poslání" bude zkráceno přinejlepším na polovinu, ale bude to kvůli další 

snad smysluplné životní ambici, pokračování rodu a spokojenému rodinnému životu. Život má 

smysl, musíme po sobě zanechat nějaký odkaz - proto tu jsme.“ 

Další výzkumný zájem o problematiku resilience a vnímání životní smysluplnosti 

v českém prostředí je jistě žádoucí a skýtá velmi široké pole působnosti. I na základě cenných 

zkušeností z výzkumu této diplomové práce, by mohla doporučení pro případný další výzkum jít 

směrem zúžení zkoumaného tématu a cílové skupiny tak, aby mohla být více podchycena 

specifika zkoumaných fenoménů a skupiny, tak jak byla představena v teoretické části práce 

(Ghimbulut et al., 2012; Chaitin et al., 2013; Min et al., 2013; a další). Toto zúžení by se mohlo 

zaměřit např. na nějakou z rizikových skupin – ohrožená mládež, lidé ve vyloučených lokalitách, 

lidé s prožitkem nějaké formy traumatu apod., abychom vyjmenovali jen některé. Výběr z 

možností je ale nepřeberný. S odkazem na výsledky vnitřní konzistence dotazníku CD - RISC 

v jeho českém překladu a následné potvrzení hypotéz o korelaci resilience a životní 
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angažovanosti, které jsou v souladu s odbornou literaturou, se zdá být vhodné další používání 

dotazníku ve výzkumech zaměřujících se na psychickou odolnost v českém prostředí. 

V návaznosti na teoretickou část diplomové práce, ještě chceme upozornit na hodnotu poznatků, 

které vyvstávají z kvalitativně pojatých výzkumných projektů zabývajících se zvláště tématem 

resilience (např. Eisold, 2005; Shepherd et al., 2010; Theron & Theron, 2014). I když pro tuto 

diplomovou práci byl vybrán kvantitativně zaměřený projekt, případné další hlubší rozpracování 

formou kvalitativního výzkumu (např. rozhovory v rámci některé z výše specifikovaných skupin) 

by mohlo poskytnout cenné poznatky o specifikách resilience a vnímání smyslu života. Jak už zde 

bylo několikrát zmíněno, i když určité charakteristiky jsou obecně společné (např. souvislost 

resilience a vnímání smysluplnosti života), existují individuálně specifické strategie, zkušenosti, 

prožitky a postoje, jejichž prozkoumání může skrývat velký potenciál pro praktickou 

psychologickou péči.  
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ZÁVĚR 

 Resilience a vnímání životní smysluplnosti je tématem, které si zaslouží naši pozornost už 

proto, nakolik se dotýká každého jednotlivého člověka.  Jedním z úkolů psychologie je, z našeho 

pohledu, zjišťovat, co a jakým způsobem pomáhá člověku zkvalitňovat jeho prožívání. Praktické 

důsledky zkoumání této oblasti mají svůj prostor v psychoterapii, poradenství i dalších směrech 

psychologické péče. I toto byl jeden z důvodů, proč jsme se v naší práci zaměřovali na téma 

resilience a vnímání životní smysluplnosti.  

V teoretické části jsme představili oblast psychické odolnosti a její specifika pro vybrané 

věkové kategorie, v souvislosti s vývojovými úkoly jednotlivých stadií psychického vývoje. Dále 

jsme ukázali, jak se odborná psychologická literatura staví k tématu životní smysluplnosti, a 

v závěru teoretické části jsme obě témata ukázali ve vzájemném vztahu. Odborná literatura, i 

závěry našeho výzkumu potvrzují vztah resilience a vnímání životní smysluplnosti – na našem 

vzorku se ukázalo, že lidé, kteří se vnímají jako psychicky odolnější, také nacházejí vyšší míru 

smysluplnosti ve svých životech.  

Empirická část si, kromě potvrzení výše uvedeného vztahu, kladla za cíl zjistit, zda hraje 

v prožívání obou fenoménů roli věk, specificky, zda starší lidé pociťují vyšší míru resilience a 

vnímání životní smysluplnosti. Naše závěry naznačují, že uvedené předpoklady neplatí všeobecně 

– vliv věku na prožívanou míru resilience se neukázal jako signifikantní. Vyšší prožívání životní 

smysluplnosti ukázaly výsledky dotazníku LOGO – test, ale ne dotazníku LET. V našem souboru 

se tedy prokázalo, že starší lidé prožívají nižší míru existenciální frustrace měřenou LOGO - 

testem.  

 I když je na místě brát výsledky našeho výzkumu jako předběžné, a bylo by vhodné je 

podpořit dalšími výzkumy, poukázaly jednak na spojení resilience a vnímání životní 

smysluplnosti, a jednak na obecný zájem o tuto problematiku. Další výzkumy zaměřené na tuto 

oblast by mohly ověřit vnímání životní smysluplnosti jako jeden z faktorů resilience, případně 

zkoumat, které další proměnné oba fenomény podporují. Bylo by také možné zjišťovat, jaký vliv 

má na míru vnímané psychické odolnosti i životní smysluplnosti samotné vyprávění svého 

životního příběhu. Je možné, že míra pozornosti, kterou věnujeme svým zkušenostem, je jedním 

z faktorů, které určují, jak moc se cítíme psychicky odolní a naplnění smyslem.   
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Connor – Davidson Resilience Scale (CD - RISC) 

Zdroj: Connor & Davidson, 2003 (přeloženo). 

 

 

ORIGINÁLNÍ POLOŽKA PŘEKLAD

1 Able to adapt to change Jsem schopný/á přizpůsobit se změnám.

2 Close and secure relationships Mám blízké a pevné vztahy. 

3 Sometimes fate or God can help Někdy může pomoci osud nebo Bůh.

4 Can deal with whatever comes Poradím si se vším, co přijde.

5 Past success gives confidence for new challenge Předchozí úspěchy poskytují sebedůvěru pro nové výzvy.

6 See the humorous side of things Dívám se na věci s humorem.

7 Coping with stress strengthens Vyrovnat se se stresem člověka posiluje. 

8 Tend to bounce back after illness or hardship Po nemoci nebo obtížích jsem schopný se vzpamatovat.

9 Things happen for a reason Věci se nedějí bez důvodu.

10 Best effort no matter what Snažím se jak nejvíce můžu, nezávisle na tom o co jde. 

11 You can achieve your goals Člověk může dosáhnout svých cílů. 

12 When things look hopeless, I don’t give up I když věci vypadají beznadějně, nevzdávám se. 

13 Know where to turn for help Vím, kam se mohu obrátit pro pomoc. 

14 Under pressure, focus and think clearly I když jsem pod tlakem, soustředím se a myslím jasně. 

15 Prefer to take the lead in problem solving Při řešení problému preferuji vedoucí roli. 

16 Not easily discouraged by failure Nenechám se jen tak odradit neúspěchem. 

17 Think of self as strong person Považuji se za silného člověka. 

18 Make unpopular or difficult decisions Dokážu udělat nepopulární nebo nepříjemné rozhodnutí.

19 Can handle unpleasant feelings Umím si poradit s nepříjemnými pocity.

20 Have to act on a hunch Jednám na základě intuice. 

21 Strong sense of purpose Mám silný pocit, že to, co dělám, má smysl. 

22 In control of your life Mám svůj život pod kontrolou. 

23 I like challenges Mám rád/a výzvy.

24 You work to attain your goals Pracuji, abych dosáhl/a svých cílů.

25 Pride in your achievements Jsem hrdý na to, co jsem dokázal/a. 

MOŽNOSTI ODPOVĚDÍ:

Not true at all Zcela nesouhlasím

Rarely true Spíše nesouhlasím

Sometimes true Někdy souhlasím, někdy nesouhlasím

Often true Spíše souhlasím

True nearly all of the time Zcela souhlasím
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Příloha 2: Life Engagement Scale (LET) 

Zdroj: Miňová, 2012 (upraveno). 

 

  

ČÍSLO POLOŽKY TVRZENÍ

1 V mém životě není dostatek smyslu. 
2 Vše co dělám, je pro mě hodnotné.

3 Většina toho, co dělám, se mi zdá zanedbatelné a nedůležité.

4 Velmi si cením svých aktivit.

5 Příliš mi nezáleží na tom, co dělám.

6 Mám spoustu důvodů, proč žít. 

zcela nesouhlasím

nesouhlasím

nemohu se rozhodnout

souhlasím

zcela souhlasím

MOŽNOSTI 

ODPOVĚDÍ:



120 

 

Příloha 3: LOGO – test 

Zdroj: Lukasová, 1994, cit. podle Frankl, 1994 (upraveno) 

 

Přečtěte si následující tvrzení. Jsou-li mezi nimi taková, s nimiž se osobně shodujete tak, že by 

mohly být výroky Vaše, napište k nim prosím “Ano”. Jsou-li mezi nimi některá, která obsahují 

úplný protiklad Vašeho osobního mínění, napište k nim prosím “Ne”. Můžete také odpovědět 

„Nevím“, zdá-li se Vám rozhodnutí těžké. 

 

1) Mám-li být upřímný/á, je mi nejmilejší pohodlný, klidný život bez velkých potíží s 

dostatečným finančním příjmem. 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

2) Mám jisté představy, jaký/á bych měl/a být a s čím bych měl/a úspěch, a pokouším se 

všemi silami tyto představy uskutečnit. 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

3) Cítím se dobře pouze v bezpečí domova, v kruhu rodiny a rád/a bych přispěl/a k tomu, 

abych vytvořil/a takové prostředí také dětem.  

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

4) Ve své práci v povolání, které toho času vykonávám nebo pro které se teprve vzdělávám, 

nacházím celé své naplnění. 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

5) Mám vůči jednomu nebo vice jiným lidem závazky a vztahy, jimž dostát mi přináší radost. 

- Ano 

- Ne 
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- Nevím 

 

6) Existuje obor, který mě zvlášť zajímá, v němž bych se mohl něco přiučit, a jímž se 

zabývám kdykoli mám čas. 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

7) Mám radost ze zážitků jistého druhu (požitek z umění, z pozorování přírody) a nerad bych 

je postrádal.  

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

8) Pevně věřím v náboženské nebo politické úkoly (nebo v úkoly ve službě pokroku) a jsem 

jim k dispozici.  

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

9) Můj život je zastíněn nouzí, starostmi nebo nemocí, ale přesto se velmi snažím tuto situaci 

zlepšit. 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 

Napište, jak často jste už měl/a následující zážitky, a snažte se být poctivý/á. 

10) Pocit bezmocného hněvu, protože jste se domníval/a, že všechno, co bylo dosud, dělal/a 

jste zbytečně.  

- Velmi často 

- Tu a tam 

- Nikdy 

 

11) Přání být ještě jednou dítětem a moci všechno začít znovu od začátku. 

- Velmi často 

- Tu a tam 

- Nikdy 
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12) Zjištění, že se pokoušíte dělat před sebou nebo před jinými osobami svůj život 

hodnotnějším, než skutečně je.  

- Velmi často 

- Tu a tam 

- Nikdy 

 

13) Odpor zatěžovat se hlubokými nebo nepohodlnými myšlenky o svém konání a působení. 

- Velmi často 

- Tu a tam 

- Nikdy 

 

14) Naději, že budete moci z nějakého nezdařeného záměru nebo z nějakého neštěstí udělat 

pozitivní událost, když pro to nasadíte všechny své síly. 

- Velmi často 

- Tu a tam 

- Nikdy 

 

15) Impuls neklidu, který se Vám proti Vašemu lepšímu názoru vnucuje a vyvolává mučivou 

netečnost ke všemu, co se Vám nabízí. 

- Velmi často 

- Tu a tam 

- Nikdy 

 

16) Myšlenku, že tváří v tvář smrti budete muset říci, že nestálo za to žít.  

- Velmi často 

- Tu a tam 

- Nikdy 

-  

Uvedu Vám tři případy: 

a) Nějaký muž (nějaká žena) má ve svém životě mnoho úspěchů. To, co vlastně vždycky 

chtěl(a), nemohl(a) sice uskutečnit, zato si však během doby vytvořil(a) pěkné postavení a 

může se dívat do budoucnosti bez velkých starostí. 
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b) Nějaký muž (nějaká žena) se zakousl(a) do nějakého úkolu, který si stanovil(a) jako cíl. 

Vzdor stálým neúspěchům je tomu stále věrný(á). Musel(a) se kvůli tomu mnohého vzdát a 

nakonec z toho měl(a) vlastně málo užitku.  

c) Nějaký muž (nějaká žena) uzavřel(a) kompromis mezi svými sklony a naléhavými životními 

okolnostmi. Plní své povinnosti, i když ne zvlášť rád(a), občas se však, jde-li to, věnuje svým 

privátním ambicím. 

17) Který muž (která žena) je nejšťastnější? 

- a) 

- b) 

- c) 

 

18) Který muž (která žena) nejvíc trpí? 

- a) 

- b) 

- c) 

 

19) Napište prosím několika větami svůj vlastní životní příběh – co jste dosud chtěl/a, oč jste 

se snažil/a, čeho z toho jste dosáhl/a a jak se k tomu stavíte.  

 

 

 

 

 

 

 

 


