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Abstrakt (česky) 

 

Diplomová práce se zabývá životní smysluplností a akceptací postižení u osob se 

zrakovou disabilitou. Práce je rozdělena na dvě části. V přehledové části se autor věnuje 

psychologickému pojetí životní smysluplnosti, otázce akceptace zrakového postižení a 

specifikům  životní smysluplnosti v průběhu života. 

Cílem empirické části bylo testovat hypotézy týkající se souvislostí životní 

smysluplnosti a akceptace zrakového postižení. Ústřední pojmy byly operacionalizovány 

skóry v inventářích Škála životní smysluplnosti (ŠŽS) (Halama, 2002, 2009), respektive 

Acceptance of Disability Scale – Revised (ADS-R) (Linkowski, Groomes, 2007). Hypotézy 

byly testovány na datech získaných od souboru osob se zrakovou disabilitou (N=84). 

Inventář ADS-R byl poprvé uveden do praxe v českém překladu a autor práce 

navrhuje další užívání inventáře s názvem Škála akceptace disability. V empirické části se 

autor rovněž zabývá možnostmi online administrace psychologických testových metod 

osobám se zrakovou disabilitou. Tuto možnost ověřuje a potvrzuje v praxi.  

Ze všech sledovaných proměnných spolu statisticky významně souvisí životní 

smysluplnost a akceptace zrakového postižení. Míra zrakové disability dále signifikantně 

souvisí s afektivní dimenzí životní smysluplnosti. A míra zrakové disability rovněž 

signifikantně souvisí s některými subškálami ADS-R (omezení a subordinace). U 

studovaného souboru se také ukázala signifikantní souvislost mezi věkem a mírou životní 

smysluplnosti. 

Naopak nebylo prokázáno, že by životní smysluplnost u osob se zrakovou 

disabilitou statisticky významně souvisela s věkem, pohlavím či mírou zrakového 

postižení. Dále nebylo prokázáno, že by s akceptací zrakového postižení signifikantně 

souvisel věk, pohlaví či stupeň zrakové disability. 

Autor diskutuje limity výzkumu v samostatné kapitole. S poukazem na výsledky 

výzkumu a ve shodě s teoretickými východisky nabízí logoterapeutickou interpretaci 

akceptace zrakové disability.  

Klíčová slova: 

životní smysluplnost; akceptace zrakového postižení; zrakové postižení; zraková disabilita; Škála 

životní smysluplnosti; Škála akceptace disability 



 

 

Abstract (in English) 

 

The thesis deals with meaningfulness of life and acceptance of an affliction by 

people with visual disability. The work has been divided into two parts. In the review 

section, the author deals with a psychological approach to meaningfulness of life, with an 

issue of acceptance of visual impairment, and with specifics of meaningfulness of life over 

the course of a lifetime. 

The aim of the empirical part has been to test hypotheses regarding relationship 

between the meaningfulness of life and the acceptance of vision impairment. Key concepts 

have been operationalized by scores according to both inventories; the Meaningfulness of 

Life Scale (MLC) (Halama, 2002, 2009), and the Acceptance of Disability Scale - Revised 

(ADS-R) (Linkowski, Groomes, 2007). Data obtained from a sample of persons with visual 

disability (N = 84) has been used to test the hypotheses. 

For the first time a Czech translation of the ADS-R inventory has been put to 

practice and the author suggests a further use of the inventory titled Škála akceptace 

disability. In the empirical part of the study, the author also deals with possibilities of 

online administration of psychological test methods for people with a visual disability. 

These possibilities have been verified and confirmed in practice by the author. 

Of all the monitored variables, the meaningfulness of life and the acceptance of 

vision impairment have been found to have statistically significant bearing. The degree of 

visual disability also significantly relates to the affective dimension of life’s 

meaningfulness, as well as to some subscales of ADS-R (restriction and subordination).  

On the contrary, it has not been proven that for people with visual disability 

meaningfulness of life significantly relates to age, gender, or degree of visual impairment. 

Neither significant relationship has been proven between the acceptance of visual 

impairment and that of age, gender, or a level of visual disability.  

In a separate chapter, the author discusses limits of the study. In reference to results 

of the research and in accordance with theoretical resources, the author offers 

logotherapeutical interpretation for an acceptance of visual disability. 

 

Keywords: 

life's meaningfulness; acceptance of visual disability; visual impairment; visual disability; 

Life Meaningfullness Scale; Acceptance of Disability Scale 
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1. Úvod 

 

V diplomové práci se budu zabývat otázkou prožívání životní smysluplnosti a 

akceptace postižení u osob se zrakovým postižením. 

Následující text práce bude souhrnem všech fází výzkumu. Začne přehledovou 

částí, která sumarizuje základní poznatky o dané problematice. A která s poukazem na 

standardní postup řešení výzkumné studie představuje východiska pro řešení výzkumu.  

 

V teoretické části se tedy zaměřím především na různá pojetí životní smysluplnosti 

z hlediska psychologie. Představím základní psychologické směry, které se věnují této 

oblasti. Budu vycházet z českých i zahraničních autorů. Dále se v přehledové části 

diplomové práce budu věnovat psychologickým aspektům zrakového postižení.  

 

Na základech literární rešerše budu formulovat výzkumné záměry, hypotézy a 

způsoby jejich testování. Zaměřím se na celkový design výzkumu a jeho technickou 

realizaci.  

Součástí mé diplomové práce s názvem Životní smysluplnost a akceptace postižení 

u osob se zrakovým postižením, bude kvantitativně řešený výzkum. Širším záměrem práce 

je zjistit možnosti a limity administrace psychologických testů  osobám se zrakovým 

postižením prostřednictvím počítače.  

 

V empirické části budu ověřovat hypotézy týkající se souvislostí mezi prožívanou 

životní smysluplností a přijetím vlastního postižení u populace osob se zrakovým 

postižením. Použiji kvantitativní metody, konkrétně dva inventáře: Škála životní 

smysluplnosti (Halama, 2002) a Acceptance of Disability Scale-Revised (Linkowski, 

Groomes, 2007). Empirická data budou zpracována za pomocí statistických metod. 

 

V diskuzi zmíním vybraná úskalí spojená realizací projektu a vyhodnocením dat. 

Předpokládané problematické oblasti realizace diplomové práce jsou následující okruhy: 

administrace testů osobám se zrakovým postižením, dále pak převod testu Adaptation to 

Disability Scale- Revised (ADS-R) z angličtiny do češtiny. 

 



 

9 

 

Úvod je zpravidla jediným místem, které u odborného textu povoluje autorovi 

určitou subjektivitu. Využiji tedy této možnosti určitého osobního vkladu a ve stručnosti 

zmíním motivace k volbě tématu. Třetím rokem jsem frekventantem logoterapeutického 

výcviku. Logoterapie, jako samostatná psychologická škola, učinila z životní smysluplnosti 

své ústřední téma. Volba tématu akceptace zrakového postižení je ještě osobnější. V mé 

rodině je několik blízkých osob prakticky nevidomých. Propojení obou témat je pak už 

logickým vyústěním výzkumné rozvahy. Mám za to, že reflektovat motivy k volbě tématu 

je jedním z předpokladů úspěšného řešení výzkumného problému. 
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2. Psychologická pojetí životní smysluplnosti 

 

Životní smysluplnost se ve vědách o člověku vyskytuje v mnohovrstevnaté 

významové extenzi. Otázka smyslu života a smysluplnosti tedy dalece přesahuje mantinely 

psychologické disciplíny. 

Explicitně pojmenovaná životní smysluplnost v psychologii variuje v podobách od 

abstraktní kategorie, přes motivační komponentu a ústřední téma samostatného 

psychoterapeutického směru po metodologicky operacionalizovaný konstrukt. Tato 

kapitola nemá aspirace podat vyčerpávající přehled, pokusíme se poskytnout základní 

obrysy pojetí životní smysluplnosti z hlediska psychologie. Následující text je tedy 

především nástinem komplikovanosti uchopení smyslu života, respektive životní 

smysluplnosti v psychologii.  

 

Autoři výkladového slovníku existenciální psychoterapie a poradenství (Deurzen, 

Kenward, 2005) upozorňují na několik významů slova „smysl“. Nejjednodušší úroveň 

interpretace pojmu odkazuje k vnímání či usuzování, kdy vkládáme řád do zmateného sletu 

senzorických podnětů. Nejvyšší úroveň výkladu se týká univerzálního smyslu života, 

osobního smyslu života či pokusu porozumět podmínkám lidské existence. Dle autorů je 

jedinec nejčastěji konfrontován s otázkou smyslu nastalé situace, kdy se ptá, co 

předcházelo událostem a jaký budou mít dopad pro budoucnost. Deurzen a Kenward 

(2005) rovněž vymezuji smysluplnost v kontrastu k situacím nesmyslnosti, deszorganizace, 

chaosu, marnosti, zbytečnosti a bezvýslednosti. 

 

Autor monografie věnované smyslu života z pohledu psychologie (Halama, 2007) 

v prologu své práce vyčítá psychologickým výkladovým slovníkům a lexikonům 

nedostatečnou explanaci pojmu „smysluplnost“.  Podle Halamy (2007) žádný z těch, co 

uvádí, neobsahuje heslo „smysl života“ a „smysluplnost“ až na jednu výjimku z produkce 

Americké psychologické asociace1.  

                                                 
1 Encyklopedia of psychology (Kazdin, 2000 in Halama, 2007). A zde můžeme s potěšením doplnit, 

že v pozdějším vydání zmiňovaného Psychologického slovníku (Hartl, Hartlová, 2010), se hesla „smysl 

života“ a „smysluplnost“ již objevují. 
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Ve stejné době jako Halama (2007) vydává svou přehledovou studii věnovanou 

psychologii smysluplnosti existence Křivohlavý (2006), a popisuje „smysl jako vyjádření 

účelu, záměru, směru, intence určité činnosti, určitého dění. Jde o výraz z oblasti 

psychologie lidské motivace, lidských záměrů, snah a vůle, o ujasnění důvodu jednání, 

případně až účelu vlastní lidské existence“ (tamtéž, s. 42). 

 

Pro Křivohlavého (2006) je smysluplnost kontinuem, kde se potkávají krátkodobé a 

dlouhodobé životní cíle2. Křivohlavý ve své studii věnované smysluplnosti existence 

podává vlastní pokus o definici smysluplnosti: „Tam, kde je lidské vědomé jednání a 

rozhodování o něm zaměřeno k určitému, pro daného člověka hodnotnému cíli, tj. tam, kde 

je toto jednání z úmyslu a vůle daného člověka cílevědomé, tam je možné hovořit o účelné 

a smysluplné činnosti“(Křivohlavý, 2006, s. 51). 

 

Kořeny otázek po smysluplnosti lidského života leží v oborově nediverzifikované 

filozofii. Psychologové se primárně zaměřili na účel, funkci a důležitost prožitku 

smysluplnosti v životě jednotlivce (Hicks, Routledge, 2013).  

 

Podle kanadské logoterapeutky Marshallové (Marshall, 2011) není „smysl“ trvale 

přítomen v bezprostřední percepci, odkud by přecházel v kognitivně zpracované 

porozumění, ale prizma smyslu je vlastní intuici. K tomu dále poznamenává, že intuice je 

tedy nepodmíněným očekáváním smysluplnosti v životě.  

 

Halama (2002, 2007, 2009) mluví o smyslu života jako o potřebě kognitivního 

rámce, potřebě cíle a fundamentálním lidském motivu. Z hlediska strukturální analýzy 

nejvíce cituje trojkomponentový model zahrnující kognitivní, afektivní a motivační 

komponentu smyslu života. Uvádí vztah smyslu života k ontogenezi osobnosti, životní 

pohodě a kvalitě života a konečně i k religiozitě. Z psychologických disciplín se téma 

smyslu života nejvíce dotýká klinické psychologie, psychoterapie a poradenství a pracovní 

psychologie (tamtéž).  

 

                                                 
2 Zde jde Křivohlavý (2006) jednoznačně v nevyřčené shodě s Franklovým pojetím 

„Být člověkem znamená být zaměřen a zacílen na něco, co není opět on sám“ (Frankl, 

2006b, s. 21). 
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Kromě pojmů smysluplnost, životní smysluplnost a smysl života, se v literatuře 

dále můžeme se setkat se slovními spojeními „vůle ke smyslu“ (Frankl, 2006b), „zážitek 

smysluplnosti“ (Hicks, Routledge, 2013), či „prožívaná smysluplnost“ (Crumbaugh, 

Maholick, 1964). 

 

Studium životní smysluplnosti není doménou jen zahraničních autorů, i v české, 

respektive československé psychologii má bohatou tradici a své nezpochybnitelné místo 

(Kosová, 2014; Křivohlavý, 1994, 2006; Balcar, 1995a, 1995b; Smékal, 2005; Halama, 

2007; Tavel, 2007, 2016).  
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2.1. Franklovo pojetí životní smysluplnosti 

 

Viktor Frankl3 učinil z životní smysluplnosti předmětotvornou instanci celé 

psychologické a psychoterapeutické školy, jež se pro svou orientovanost na smysl (řecky 

logos) souhrnně nazývá Logoterapie. Frankl je autorem, se kterým se vyrovnává prakticky 

každý, kdo nějakým způsobem studuje životní smysluplnost z hlediska psychologie 

(Lukasová, 1998; Längle, 2002; Wong, 2012; Popielski, 2008; Crumbaugh, Maholick, 

1964; Yalom, 2006; Tavel, 2007; Křivohlavý, 2006; Halama, 2007). Proto se na jeho 

systém podíváme obšírněji než na jiné autory.  

 

Frankl používá specifický pojmový aparát, který představuje teoretické pozadí a 

východisko pro vlastní pojetí osobnosti (Balcar, 1991; Drapela, 2008). Ve svých textech 

věcně diskutuje se svými současníky i dřívějšími autory. Je to příkré vymezení vůči 

redukcionismu, které ho žene do horečných polemik. „Nuže k utváření vůle k slasti nebo 

vůle k moci dochází vždy až potom, co je frustrována vůle k smyslu. Jinými slovy: stejně 

jako vůle k uznání, také princip slasti je neurotická motivace. Pak se dá pochopit, že Freud 

a Adler nemohli rozpoznat primární zaměření člověka na smysl, když své nálezy zjistili u 

neurotiků“ (Frankl, 2016, s. 64).  

Apologetika logoterapeutického přístupu je pro Franklův styl psaní příznačná. 

Vymezuje se tak i vůči některým východiskům existencialismu, k němuž je všeobecně 

řazen. „Člověk není žádán, aby vydržel nesmyslnost života, jak učí někteří 

existencionalisté, ale aby unesl svou neschopnost rozumově pochopit nepodmíněnou 

smysluplnost“ (Frankl, 1994, s. 77).  

 

                                                 
3 V této subkapitole, více než v jiných, budu užívat přímých citací Frankla. Jednak mám za to, že 

Franklovo pojetí smysluplnosti je esencí psychologie smysluplnosti a parafrázování v sobě nese určitá rizika 

zkreslení. A jednak ve prospěch přímých citací hovoří dobře dostupné překlady Franklových prací do češtiny 

(1994, 1999, 2006a, 2006b, 2013, 2016).  



 

15 

 

Svou metodu nazývá existenciální analýza (Frankl, 2006a). Otázku smyslu v životě 

člověka považuje za předmět obecné existenciální analýzy. Speciální existenciální analýza 

potom studuje úzkostné a nutkavé neurózy, melancholii a schizofrenii (Frankl, 1999).  

 

K představení základních pojmů existenciální analýzy používá Kosová (2014) 

následující hierarchický model. S ohledem na povahu této práce se zaměříme jen na 

vybrané pojmy, především ze spodních a středních etáží modelu. 

 

obr. č. 1 Hierarchický model základních pojmů existenciální analýzy (Kosová, 2014, s. 16). 

 

 

Frankl (1994, 2006a) neodmítá homeostatické pojetí duševního zdraví, ale člověka 

chápe ve třech kvalitativně odlišných dimenzích bytí. Biologické bytí je založené na 

homeostáze. Základním projevem duševní (psychické) podoby bytí je prožívání a třetí 

forma je takzvané duchovní (noetické) bytí, jehož základním znakem je vůle.  

 

Dle Kosové (2014) Frankl rozlišuje dva druhy smyslu: ontologický, vyšší smysl 

celku - konečný, absolutní smysl života, který zmiňuje, respektuje ho, ale primárně se jím 

nezabývá. Druhé pojetí se týká osobního každodenního smyslu. 

 

Podle Frankla (1994, 2006a) představuje primární motivační sílu v životě člověka 

vůle ke smyslu. Smysl života není abstraktní, je odpovědností za vlastní život ve zcela 

konkrétních situacích a nikdy nepřestává, nýbrž „se mění od člověka k člověku, za dne na 
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den, z hodiny na hodinu“ (Frankl, 1994, s. 71). Pro Frankla (Frankl, Lapide, 2011) je tedy 

smysluplnost inherentní životu člověka, z tohoto axiomu vychází: „smysl nemůže být dán, 

nýbrž musí být nalezen“ (Frankl, 2006b, s. 18).  

Svoboda vůle a odpovědnost tak stojí v protikladu k fatalitě osudu. „Lidská 

existence je odpovědnost vzhledem ke své konečnosti… k jedinečnosti života patří 

jedinečnost každého osudu“ (Frankl, 2006a, s. 87). Vědomím odpovědnosti myslí Frankl 

odpovědnost vůči smyslu života. Při hledání smyslu vede člověka svědomí, jež by se dalo 

definovat jako „schopnost percipovat smyslové tvary v konkrétních životních situacích“ 

(Frankl, 2006b, s. 17).4 

 

Otázka po smyslu života dává lidskému bytí existenciální rozměr. Smysl své 

existence nevynalézáme, spíše odhalujeme prostřednictvím transcendentálního obratu při 

formulování odpovědi na tuto otázku. Tento obrat Frankl (2006b) popisuje následovně: 

„správně položena, uvedena na správnou míru, může znít pouze takto: Kdo klade tuto 

otázku – a kdo na ní odpovídá? Tak se otázka pojednává fenomenologicky. Nebo je 

zodpovězena ontologicky, když odpovím: já považuji to nebo ono za smysl života nebo 

svého života, a sice z toho důvodu, protože nejsem pouze ten, kdo klade otázky, nýbrž také - 

dává odpověď! Pak tedy dávám otázce existenciální a odpovědi transcendentální obrat“ 

(tamtéž, s. 27). K otázce sebetranscendence se ještě vrátíme.  

 

Nejvyšší hodnota a nejhlubší smysl existence jsou skryty v utrpení „…nejvíce ze 

všeho záleží na našem postoji, jímž své utrpení přijímáme“ (Frankl, 1994, s. 73)5. V tomto 

pojetí má životní smysl profylaktický účinek v situacích naplněných utrpením. „Stane-li se 

                                                 
4 Při výkladu Frankla používá terapeut Pattakos (2007) pro hledání smyslu metaforu labyrintu. Podle něj je 

smysl v životě člověka potřeba prožít nikoliv vyřešit. Podobně jako v labyrintu dotyčný nikdy neví, jak 

blízko či daleko je východu z labyrintu, ale neustále je s podmínkami labyrintu konfrontován a emočně i 

kognitivně na ně reaguje.  

5 Toto obtížně uchopitelné tvrzení ilustruje Frankl kazuistikou ze své praxe: „Vyhledal mě starší 

praktický lékař s těžkou depresí. Nemohl se vyrovnat se ztrátou své ženy, která zemřela před dvěma lety, a 

kterou nade vše miloval. Jak mu mám pomoci? Co mu mám říci? Nuže, vzdal jsem se úmyslu říkat mu cokoli 

jako radu. Místo toho jsem ho postavil před otázku: „Co by se stalo, doktore, kdybyste byl zemřel dříve než 

vaše žena?“ – „Ach“, řekl, „to by bylo pro ni strašné. Jak by trpěla!“ Odvětil jsem: „Vidíte, takového 

utrpení pro vás byla ušetřena. Nyní však za to musíte platit tím, že ji přežíváte a oplakáváte“. Neřekl ani 

slovo, potřásl mi rukou a tiše opustil mou pracovnu. Utrpení přestává být svým způsobem utrpením, jakmile 

nalezne smysl, třeba smysl oběti.“ (Frankl, 1994, s. 74). 
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člověk ve svém hledání smyslu úspěšným, pak bude šťasten. Na druhé straně bude však 

potom také schopen trpět. Utrpení nevede totiž samo o sobě člověka k zoufalství. Pouze 

utrpení, které se zdá beze smyslu, plodí zoufalství.“ (Frankl. 2006b, s. 25). 

 

2.1.1. Transcendence a hodnoty 

 

V tomto případě je Franklovi východiskem zpochybnění vybraných postulátů 

humanistické psychologie: „…reálný účel lidské existence nemůže být nalezen v tak zvané 

seberealizaci. Podstata lidské existence záleží spíše v neustálém transcendování, 

překračování sebe. Proto každá vědomá snaha o sebeuskutečnění je iluzorní“ (Frankl, 

1994, s. 72). Nejběžnějšími výrazovými formami sebedistance a sebetranscendence jsou 

vtip, humor a zpěv (Kosová, 2014).  

Transcendování lze dosahovat prostřednictvím uskutečňování hodnot. Frankl tvrdí 

(2006a, 2006b), že existují tři autonomní hodnotové kategorie: tvůrčí hodnoty, zážitkové 

hodnoty a postojové hodnoty. „Člověk nejenom hledá – v důsledku své vůle ke smyslu - 

smysl, ale jej také nachází, a sice trojí cestou. Zaprvé vidí smysl v tom něco dělat nebo 

tvořit. Dále vidí smysl v tom něco prožít, někoho milovat; ale také v beznadějné situaci, 

vůči níž stojí bez pomoci, vidí za jistých okolností smysl. Na čem záleží, to je stanovisko a 

postoj, s nímž se střetává s nevyhnutelným a nezměnitelným osudem“ (Frankl, 2006b, s. 

19).  

Hodnoty jsou pro Frankla abstraktní smyslové univerzálie, prostřednictvím níž se 

může vyrovnat s otázkou objektivity, subjektivity a relativismu smysluplnosti. „Smysl tedy 

není pouze subjektivní, ale také relativní, to znamená, stojí v nějaké relaci k osobě – a 

k situaci, do níž je právě tato osoba zapletena a postavena“ (Frankl, 2006a, s. 57). „Smysl 

zůstává rozpadu tradic ušetřen. Smysl je totiž vždycky jen něco jedinečného a 

neopakovatelného, co má být vždycky teprve odkryto, zatímco hodnoty jsou smyslové 

univerzálie, které jsou obsaženy nikoli v jednorázových, jedinečných situacích, nýbrž v 

situacích typických, opakujících se, které tedy vyznačují lidské podmínky“ (Frankl, 2006b, 

s. 16). 

Zde opět živě diskutuje s jinými psychologickými pohledy na oblast hodnot v životě 

člověka. „Někteří autoři tvrdí, že smysl a hodnoty nejsou „nic než obranné mechanismy, 

reaktivní formace a sublimace“. Za sebe bych nebyl ochoten žít pouze pro své „obranné 

mechanismy“, ani zemřít kvůli svým „reaktivním formacím“(Frankl, 1994, s. 66). 
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Franklova škola vystupuje z řady dalších psychologických systémů, i pro svou 

duchovědnou orientaci a silný teistický náboj, jakkoli se tomuto označení Frankl vždy 

bránil. „V člověku neexistuje nějaká mravní nebo náboženská hnací síla, která by určovala 

jeho bytí na způsob základních instinktů. K morálnímu chování není člověk puzen, nýbrž se 

k němu v každém případě rozhoduje“ (Frankl, 1994, s. 67). 

 

Náboženský a religiózní rozměr Franklových myšlenek je dále studován a 

rozpracováván na teologických fakultách (Němeček, 2011; Trlíková, 2015). „Pokud 

zkoumáme vztah logoterapie a náboženství, lze vyslovit tři hlavní myšlenky… Frankl 

potvrzuje legitimní roli religiozity, kterou tato může a nemusí mít v životě jednotlivých lidí. 

Za druhé ji vymezuje v dějinách myšlení takový význam, který ji patří jako výraz lidského 

hledání smyslu; a za třetí ji drží tak daleko od příbuzné terapie, jak je to přikázáno povinné 

světonázorové zdrženlivosti lékaře a terapeuta“ (Batthyany, 2011, s. 29). 

 

Podle Tavela (2007) Frankl termín „smysl života“ nikdy nedefinoval. Franklovy 

základní teze o smyslu shrnuje (Tavel, 2007, 2016) následovně: vůle ke smyslu je snaha 

člověka po smysluplnosti existence. Smysl je transcendentní, je v žití pro cíl. Smysl je 

něco konkrétního, jedinečného a neopakovatelného. Má být hledaný a při jeho hledání 

vede člověka svědomí. Otázku smyslu klade život, ne člověk, vůle ke smyslu je 

motivována napětím mezi realitou a ideálem. 

Smysl je transsubjektivní, všechno musí mít vyšší smysl a život nemůže být nikdy 

bez smyslu. Vědomí smyslu dává sílu, smrt člověka nezpochybňuje smysl jeho života. 

Úspěch a slast jsou pro smysl nepodstatné. Absence smyslu vede k pseudosmyslům a 

sebevražda je nesprávné řešení při hledání smyslu. Smysl je možné naplnit realizací 

tvořivé hodnoty či zážitkové hodnoty. Smysl se dá naplnit realizací postojové hodnoty 

(tamtéž).  

 

2.1.2. Existenční frustrace a noogenní neurózy 

 

Posuňme se nyní od obecné existenciální analýzy ke speciální existenciální analýze, 

která se zabývá především původem specifických neuróz (Frankl, 1999, 2006a). 
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Frankl uvádí dva stavy ztráty životního smyslu: existenciální frustraci a 

existenciální neurózu. Při existenciální frustraci chybí člověku vědomí adekvátního cíle, 

chybí mu síla a motivace se pro nějaký cíl angažovat. Člověk pochybuje o smyslu své 

existence. „Duševní zdraví je založeno na jistém stupni napětí mezi tím, co jsme již 

dosáhli, a tím, co máme ještě splnit, čili na rozporu mezi tím, co jsem a tím, čím bych se 

měl stát“ (Frankl, 1994, s. 69). Pokud se jedinci nedaří úsilí nalézt konkrétní smysl osobní 

existence a tedy naplnit vůli k smyslu, může tato situace vyústit v neurózu. 

 

Noogenní neurózy nepramení z konfliktů mezi hnacími silami a instinkty, ale z 

konfliktů mezi rozmanitými hodnotami, jde o morální a duchovní konflikty. „Noogenní 

neurózy nemají původ v psyché, kterou poznáváme psychologicky, nýbrž v noos (smysl, 

duch) jejž poznáváme noologicky jakožto hlubší dimenzi lidské existence“ (Frankl, 1994, s. 

67). Noogenní neuróza sama o sobě není patologická nebo patogenní, představuje „zaujetí 

pro cenu života, ano i zoufalství nad otázkou, zda stojí za to žít, je duchovní tísní, nikoli 

duševní chorobou“ (Frankl, 1994, s. 68).  

„Na rozdíl od zvířete neříkají člověku žádné instinkty, co musí; a dneska už neříkají 

žádné tradice, co jej jeho povinností, a často se zdá, že už neví, co vlastně chce. A tím více 

je divý po tom, buď jen chtít to, co dělají jiní, nebo dělat jen to co jiní chtějí“ (Frankl, 

2006b, s. 7-8). V prvním případě nazývá Frankl napodobování tužeb ostatních 

konformismem, ve druhém případě, při jednání pouze podle rozhodnutí druhých, mluví o 

totalitarismu. „Vedle konformismu a totalitarismu nastupuje však jako třetí důsledek 

existenciálního vakua specifický neuroticismus. Dochází k nástupu nového typu neurózy, 

kterou jsem označil jako noogenní neurózu“ (Frankl, 2006b, s. 8).  

 

Praško (2002) při popisu existenciální frustrace a noogenní neurózy používá více 

neutrální jazyk a mluví o noogenních poruchách zdraví. „Sám o sobě však není pocit 

bezesmyslnosti žádnou neurózou, přinejmenším není neurózou v přísně klinickém smyslu“ 

(Frankl, 2006b, s. 8).  

 

Crumbaugh a Maholick (1964) uchopili Franklův koncept noogenní neurózy 

psychometricky a zkonstruovali nástroj k jejímu zjišťování Purpose in Life Test. Podle 

nich je životní smysluplnost ontologická signifikance života z pohledu prožívajícího 

individua. 
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Opakovaným použitím Purpose in Life Testu na různých souborech osob došli 

k následujícímu: noogenní neuróza se odlišuje od „běžné“ neurózy a psychopatologie 

zjišťované pomocí MMPI6, přesto test měřením prožívané smysluplnosti důsledně odděluje 

skupiny pacientů a neklinické skupiny, u níž se patologické prvky neobjevují.  

 

2.1.3. Logoterapie 

 

Frankl své myšlenky rozpracovává do podoby psychoterapie, čímž jeho ucelený 

myšlenkový systém přechází z antropologické filosofie směrem k aplikované psychologii. 

Tento samostatný směr nazývá Logoterapie. Logoterapie sice patří k existenciálním 

směrům, ale podle Coopera (2003) je logoterapie nastavena tak, že může představovat i 

určité přemostění mezi existenciálními a ne-existenciálními terapeutickými přístupy.  

Marshallová (Marshall, 2011) používá pojmy „logofilosofie“ (logophilosophy) a 

„logoteorie“ (logotheory) k označení ideových východisek logoterapie. Logoterapie tak 

podle ní představuje  praktickou aplikaci „logoteorie“. 

 

Logoterapie není ve svém přístupu direktivní, a ačkoliv se pokouší přivést pacienta 

k plnému vědomí odpovědnosti, ponechává mu možnost volby a samostatného pochopení. 

O duchovních otázkách pojednává duchovně, bere je upřímně a vážně, namísto, aby je 

redukovala a hledala cestu k jejich nevědomým kořenům. Frankl (2006a, s. 43) říká: 

„logoterapie… se snaží o to, aby se duchovní stalo vědomým“.  

 

Přesah a význam Franklovy práce pro celou psychoterapii shrnuje Kratochvíl 

(2006, s. 91) následovně: „Franklova logoterapie svým důrazem na smysluplné směřování 

k budoucnosti zásadním způsobem obohacuje pohledy psychoterapeutických škol, které 

pacientovu pozornost zaměřují na minulost i na přítomnost“. 

                                                 
6 MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) je multifázový osobnostní inventář. „Test 

ukazuje na normální, resp. patologickou orientaci vývoje jednotlivých složek osobnosti a lze určit i 

nozologický charakter alterace“ (Svoboda, 1999, s. 271).  
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2.2. Osmyslující souvislost Elisabeth Lukasové 

 

Na Franklovo dílo navazuje logoterapeutka Elisabeth Lukasová, není ovšem 

pouhým epigonem, a jeho psychologický systém dále rozpracovává.  

Východiskem je pro ni tzv. Franklův nitkový kříž (obr. č. 2), tento model 

představuje naplnění smyslu v protikladu k zoufalství a neúspěch proti úspěchu. Dimenze 

úspěchu a naplnění smyslu stojí kolmo k sobě a nikoliv souběžně. Jak k modelu 

poznamenává Lukasová (1998), zoufalství se nevyskytuje jenom při neúspěchu a vnitřní 

spokojenost a stabilita nemusí být vázána pouze na úspěch.  

 

      

obr. č. 2        obr. č. 3 

obr. č. 2  původní tzv. Franklův nitkový kříž (Lukasová, 1998, s. 66) 

obr. č. 3 tzv. Franklův nitkový kříž dále rozpracovaný Lukasovou (Lukasová, 1998, s. 73) 

 

Popis rozšířeného modelu (obr. č. 3) začíná Lukasová (1998) vpravo dole. 

Existenciální frustraci a pochybnosti o smyslu života v kresbě lokalizuje v druhém 

kvadrantu, mezi úspěchem a zoufalstvím. Tu rámuje krize smyslu.   

Ve třetím kvadrantu (vlevo dole) stojí skutečné zoufalství, podmíněné nouzí a 

utrpením se špatným zvládnutím osudových faktorů. Rozdíl mezi krizí smyslu a krizí 

z utrpení popisuje Lukasová (1998) následovně: „zdravého, který neví, co si počít se 

životem, si představme v kresbě vpravo dole a nemocného, který vzdal svůj život kvůli své 

nemoci, si představme vlevo dole“ (tamtéž, s. 68). 
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Franklova hodnotová triáda (tvůrčí, zážitkové, postojové hodnoty) byla představena 

výše. Hodnotám postoje, které se týkají přijetí fatality a utrpení v životě člověka, patří 

čtvrtý kvadrant modelu. „Jsou to osoby poznamenané utrpením a osoby, které toto utrpení 

díky pozitivnímu postoji změnily ve velkolepý lidský výkon, realizovaly tedy postojové 

hodnoty“ (tamtéž, s. 72 – 73).  

Pojem „generalizované hodnoty postoje“ nepochází od Frankla, ale představuje 

rozšíření jeho schématu, které vyvinula Lukasová původně v rámci své dizertační práce. 

Generalizované hodnoty postoje, které odpovídají pravému hornímu kvadrantu kříže, se 

liší od postojových hodnot tím, že se vztahují i k naplněnému a úspěšnému životu „neboť 

pozitivní postoj není jen vůči utrpení, ale i když to zní podivně, i vůči štěstí a úspěchu“ 

(tamtéž, s. 73). 

 

Otázky po smyslu utrpení a postoje ke štěstí (nastíněny v obou horních 

kvadrantech) mají společné to, že mohou být nahlížené prizmatem tzv. osmyslující 

souvislosti, což je terapeutický postup, jež vytvořila Lukasová (1998) „I to nejtěžší a 

největší lze psychicky zvládnout, je-li možné ho pochopit v nějaké osmyslující souvislosti“ 

(tamtéž, s. 68). 

Nejen z pohledu jedince, ale i z hlediska sociálního okolí je mezi postojovými 

hodnotami a generalizovanými hodnotami postoje rozdíl: „zatímco hodnoty postoje budí 

obdiv okolí, generalizované hodnoty postoje aktivizují člověka díky okolí“ (tamtéž, s. 75). 

Utrpení a štěstí mají společné to, že jsou nevyhnutelné osudové determinanty, 

jakkoliv stojí proti sobě. Optimální postoj k nezměnitelnému utrpení nazývá Lukasová 

pojmem heroismus, optimální postoj ke štěstí a úspěchu podle ní vede k humanismu. „Kdo 

má sám nějaké utrpení, musí vlastní osud vidět tak, že mohl být jiný a lepší, kdo má oproti 

tomu štěstí, ten se musí dívat na cizí, smutný osud tak, že to mohl být také jeho osud“ 

(tamtéž, s. 74). 

 

2.2.1. Noetivní disonance 

 

Existenciální frustrace je charakterizována nevyplněností, pocitem beze smyslu, 

dlouhou chvílí, vnitřní prázdnotou, nevrlostí a apatií. Člověku chybí poznatek nějakého 

adekvátního cíle v životě a síla a motivace se pro tento cíl angažovat „…může se ale stát, 

že obojí je k dispozici jak představa cíle, tak i ochota o tento cíl usilovat, ale přesto vnější 
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podmínky toto předsevzetí zničí“ (tamtéž, s. 84). Tento moment nazývá Lukasová noetivní 

disonancí – ztrátou životního cíle. 

Noetivní disonance tedy vzniká ve chvíli, kdy dosažení cíle stojí v cestě nějaké 

objektivní překážky. „Některé cíle jsou nahraditelné, některé nikoli. Ztráta cíle navíc 

namísto dosavadní vytrvalosti ve směřování k němu vyžaduje flexibilitu a schopnost se 

přizpůsobit, ovšem tyto vlastnosti nemá každý… u noetivní disonance se zvolená cesta 

ukazuje jako neproveditelná“ (tamtéž, s. 84). 

Vzápětí ale Lukasová poznamenává, že cíl sám o sobě není smyslem života a ztráta 

cíle nemusí automaticky znamenat nástup bezesmyslnosti do života. „Kdyby byl smysl 

života dosažitelný, potom by bylo další žití beze smyslu; kdyby byl nedosažitelný, 

neexistoval by pro nás. Smysl života nesmí být chápán ani jako dosažitelný ani jako 

nedosažitelný, ani jako opakující se nebo nahraditelný fenomén, neboť smysl lidského 

života je v lidském úsilí a zápasu člověka se sebou samým“ (tamtéž, s. 85). 

 

Závěrem poznamenejme, že Lukasová (1992) je autorkou tzv. Logo-testu, který 

slouží k měření „prožívané smysluplnosti“ a „existenciální frustrace“ a je mimo jiné 

zajímavou kombinací kvantitativních a kvalitativních metod7. 

 

                                                 
7 Logo-test (Lukasová, 1992) je blíže popsán v kapitole 2.7. Metody zjišťování životní smysluplnosti. 
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2.3. Existenciální analýza podle Alfrieda Längleho 

 

S Franklovým pojetím životní smysluplnosti v mnohém konvenuje i pohled 

Alfrieda Längleho (2002), jeho dalšího přímého žáka. Z existenciální analýzy, která byla 

původně teoreticko-výzkumným přístupem, učinil samostatný psychoterapeutický směr. 

Podobně jako Lukasová (1992), i Längle (Längle, Orglerová, Kundi, 2001) obohatil 

psychologii o původní metodu8 ke zjišťování smysluplnosti existence. Možnost smyslu a 

smysluplnosti v každé situaci je pro něj rovněž axiomem, ať už je nalézán prostřednictvím 

prožívání, tvoření či oddání se nějaké hodnotě. „Smysl nejenom dává životu hodnotu, nýbrž 

neustále se sám osvědčuje jako hodnota umožňující člověku přežít“ (Längle, 2002, s. 40).  

 

Längle (2002) mluví o devíti bližších znacích smyslu při jeho nalézání. Längle tedy 

proces nalézání smyslu shrnuje do devíti bodů, které například Tavel (2007) ve své 

přehledové práci přejímá poměrně mechanicky, čemuž se pokusíme vyhnout.  

 

Smysluplnost žití  se v pojetí existenciální analýzy vztahuje k přítomné situaci a 

jejím budoucím konsekvencím. Längle (2002) to nazývá úkolem, který před námi právě 

stojí. „Možnost smyslu je vždy nabídkou či výzvou dané chvíle směřující ke kousku 

budoucnosti“ (tamtéž, s. 41). 

Smysl nelze dát, ani nařídit. Nesmí být vnucován, nýbrž musí být subjektem 

rozpoznán a nalezen. „Smysl je dítětem svobody… když jej však rozpoznám, už jej nemohu 

zrušit, ani když se sám proti němu vzepřu a neuskutečním jej. I tak zůstává rozpoznaným 

smyslem“ (tamtéž, s. 42).  

V jeden moment Längle (2002) říká, že smysl je přístupný holisticky, v uchopení 

celku, a je možné mu porozumět pouze v souvislostech. Později však doplňuje, že smysl je 

v podstatě přístupný a uchopitelný jen srze konkrétní věci. „Vždy se s ním setkáváme 

v hávu konkrétních životních situací. Smysl se tak mění zároveň s každou změnou situace“ 

(tamtéž, s. 45). Nabídky smyslu se nacházejí ve vnějším světě, zatímco tvůrčí hodnota, jež 

                                                 
8 ESK – Existenciální škála (Längle, Orglerová, Kundi, 2001) je blíže popsána v kapitole 2.7. Metody 

zjišťování životní smysluplnosti. 
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je oslovující a vyžadující, je uložena „mezi řádky věcí“. „Čím tíživější jsou životní 

okolnosti, tím hlouběji se mezi nimi skrývá smysl“ (tamtéž, s. 42).  

 

Smysl není tedy ani prostředkem ani cílem, sám o sobě přesahuje rovinu 

prostředků. „Strádání, které patří k naší cestě, často vnímáme jako zbytečné, neboť je 

přičítáme své neobratnosti“ (tamtéž, s. 45). Zajímavé je, že Längle (2002) chápe 

přemýšlení jako překážku na cestě ke smyslu. Smysl životní situace podle něj bývá 

mnohem častěji intuitivně „spontánně“ vycítěn. Zde je ve velké shodě s Marshalovou 

(Marshall, 2011), ačkoliv na sebe vzájemně neodkazují.  

 

Längle (2002) se vyrovnává i s otázkou interindividuálních výkonových rozdílů. 

K tomu říká: „smysl může nalézt každý člověk bez ohledu na svůj inteligenční kvocient a 

věk, pokud je schopen činit rozhodnutí, i kdyby to byla rozhodnutí prostá a nijak senzační, 

která zvenčí možná nejsou vůbec patrná. Nepotřebuje k tomu ani svých pět smyslových 

orgánů, neboť „orgán smyslu“ je vnitřní cit pro to, co je správné – to, co nazýváme 

„svědomím“ (tamtéž, s. 50).  

Životní smysl má v Längleho pojetí mnohé rozměry, je nejen orientačním 

vodítkem, ale i podstatou lidské existence. „Narodili jsme se do světa, který v žádném 

případě není zdravý, ale nabídky smyslu ani na okamžik nepostrádá. Vyhýbat se jim by 

znamenalo odvrátit se od toho světa, z něhož pocházíme. V takovém případě by však nebyl 

podveden jen svět, nýbrž i my sami – nepřipravili bychom se o nic menšího než o rozvíjení 

své existence. Tím, že se zaměřujeme na právě přítomný smysl, že se mu otvíráme, svoji 

existenci naplňujeme“ (tamtéž, s. 52).  
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2.4. Existenciální psychologie a psychoterapie 

 

Po celé 20. století panovalo v psychologii nevyřčené opozitum mezi 

experimentálními psychology, kteří za pomocí rigorózních výzkumných metod studovali 

relativně jednoduché fenomény a naproti tomu stáli existenciální psychologové, kteří 

spekulovali o velice abstraktních otázkách (jako například o povaze existence či ideji o 

smyslu života) z podstaty příliš neadresnými tématy pro užití vědeckých metod 

(Greenberg, Koole, Pyszczynski, 2004). Jinými slovy: „mnoho existenciálních témat 

nebylo nikdy explicitně zkoumáno“ (Yalom, 2006).  

 

Pokusem přemostit rozpor mezi pozitivistickým behaviorismem, sociálním 

kognitivismem (analyzujícím informační procesy) a existenciálními otázkami psychologie 

se pokouší experimentální existenciální psychologie (Greenberg, Koole, Pyszczynski, 

2004). Tento projekt je relativně mladý a na své etablování teprve čeká, nicméně ilustruje 

rostoucí význam a pevnou pozici existenciálně orientované psychologie.  

 

K existenciálně psychologickému paradigmatu se hlásí i Irvin Yalom (2003, 2006), 

jeden z nejvlivnějších psychoterapeutů současnosti. Není bez zajímavosti, že jeho chápání 

lidské „existence“ je vůči tomu Franklovu odlišné. „Zdá se, že my lidé jsme tvorové 

hledající smysl, přičemž máme tu smůlu, že jsme vrženi do světa, aniž známe smysl. Jedním 

z našich hlavních úkolů je vymyslet si smysl dostatečný, aby byl odůvodněním života a 

vykonal ošidný manévr popření našeho osobního autorství tohoto smyslu. A tak místo toho 

docházíme k závěru, že „už tu byl“ a čekal na nás. Naše nepřetržité pátrání po pevných 

systémech životního smyslu nás často vrhá do krizí smyslu života“ (Yalom, 2003, s. 132). 

 

Úvodem k tématu smysluplnosti, upozorňuje Yalom (2006) na rozpor mezi dvěma 

tvrzeními. Mnohé nasvědčuje tomu, že člověk potřebuje smysl. „Přesto existenciální pojetí 

svobody… postuluje, že jediná skutečná absolutní pravda je ta, že žádné absolutní pravdy 

neexistují. Existenciální pozice tvrdí, že svět je nahodilý – to jest všechno, co je, by stejně 

dobře mohlo být jinak“ (tamtéž, s. 427-428).  
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Yalom (2006) pokračuje dále a poukazuje na dva užívané významy smyslu: 

kosmický a pozemský. „Kosmický smysl implikuje nějaký plán, jenž existuje mimo a nad 

člověkem a nutně poukazuje na nějaké tajemné nebo duchovní uspořádání vesmíru“ 

(tamtéž, s. 428). Kosmický smysl pouze zmiňuje a dále se mu nevěnuje.  

Pozemský smysl se týká osobního pocitu smysluplnosti a může mít zcela světské 

základy. Tento druh smyslu uvádí Yalom (2006) rovněž s přízvisky sekulární či osobní. 

Odlišuje jej od cíle. Cíl se vztahuje k záměru, účelu nebo funkci. Zatímco „smysl se 

vztahuje k významu nebo logické soudržnosti. Je to obecný pojem pro to, co je zamýšleno 

nějakým vyjádřením. Hledání smyslu znamená hledání soudržnosti“ (tamtéž, s. 428).  

 

2.4.1. Hédonismus, tvořivost, altruismus a životní smysluplnost 

 

Konkrétní a jedinečný smysl se podle Yaloma (2006) skládá ze tří komponent: 

tvůrčího výkonu, zkušenosti a postoje k utrpení. Tvořivý život je smysluplný a tvořivostí 

se nemyslí jen umělecká produkce. Tvořivost souvisí se sebeobjevováním a překrývá se 

s altruismem. „Mnozí lidé se snaží být tvořiví, aby zlepšili svět, objevili krásu, nejen kvůli 

ní samé, ale pro radost druhých“ (tamtéž, s. 441).  

 

Smysluplný život může být naplněn hédonismem. Hédonistické řešení je simplexní, 

přesto je podle Yaloma (2006) smysluplné: „cílem života je, při tomto pohledu, jednoduše 

žít plně, uchovat si údiv před zázrakem života, vrhnout se do přirozeného rytmu života“ 

(tamtéž, s. 441). A navíc takové činnosti jako tvořivost, láska, zanícení pro věc či 

altruismus přinášejí ve svém důsledku potěšení. „Hédonisté mohou předložit pádné 

argumenty, že potěšení jakožto samostatný cíl je uspokojivým a dostačujícím vysvětlením 

lidského chování. Člověk si dělá plány do budoucnosti a dává jedné variantě přednost před 

jinou“ (tamtéž, s. 442).  

 

Dalším zdrojem osobního smyslu je seberealizace, přesvědčení, že lidé by se měli 

zaměřit na uskutečnění svého vrozeného potenciálu. Hédonismus a seberealizace se 

zabývají vlastním já, zatímco altruismus, zapálení pro věc a tvořivost odrážejí nějakou 

základní touhu překonat vlastní zájmy a směřovat k něčemu nebo někomu 

transcendentnímu. 
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Yalom (2006) sílu altruismu ilustruje zkušenostmi z práce s pacienty umírajícími na 

rakovinu. „Přestože na této životní křižovatce pacienti prožívali různé typy smyslu, jak 

náboženského, tak světského, žádný se nezdál důležitější než altruismus“ (tamtéž, s. 436). 

„Přesvědčení, že je dobré dávat, být druhým užitečný a zkrášlovat druhým svět, je mocným 

zdrojem smyslu“ (tamtéž, s. 439). 

 

Altruismus a sebetranscendentní chování9 se s věkem zvyšuje, tvrdí Yalom (2006) 

s odkazem na empirické studie. Ovšem sám doplňuje, že to neplatí beze zbytku a dává 

místo věku do popředí genderové rozměry problému. „Například ženy, které se dříve 

věnovaly manželství a mateřství, chtějí v životě naplnit jiný smysl než jejich mužské 

protějšky ve středním věku… altruismus jim byl spíše ukládán, než že by si jej samy 

svobodně volily. Tudíž v době, kdy jejich mužské protějšky dosáhly úspěchu ve světě a jsou 

připraveny obrátit se k altruistickým aktivitám, mnohé ženy ve středním věku se poprvé ve 

svém životě zajímají především o sebe“ (s. 446).  

 

Yalom dále říká, že absence smyslu je nevyhnutelně spjata s kulturními dějinami 

lidstva, s kategorií volného času a neangažovaností. „Dokonce ani mimořádně bujná 

fantazie už nedokáže připsat jakýkoli tvořivý potenciál mnoha běžným formám moderní 

práce“ (tamtéž, s. 452). 

Angažovanost je dle Yaloma (2006) hlavní terapeutická odpověď na ztrátu smyslu. 

Angažovanost dává možnost „strukturovat události svého života nějakým rozumným 

způsobem. Vybudovat si domov, zajímat se o druhé lidi, o myšlenky či projekty, hledat, 

tvořit budovat – tyto i všechny další formy angažovanosti jsou dvakrát prospěšné: jsou 

vnitřně obohacující a zmírňují napětí z toho, že je člověk bombardován neutříděnými 

hrubými fakty života“ (tamtéž, s. 487). Pocit smyslu je potom vedlejším produktem 

angažovanosti.  

 

Yalom ve svých textech hojně odkazuje na filozofický základ veškeré psychologie, 

často interpretuje i díla z oblasti beletrie a prokazuje tak značnou šíři svých inspiračních 

zdrojů. Přesto zde poukáži na jednu kritickou poznámku z odborné recenze jeho knihy: 

                                                 
9 Odkazuje na Frankla, když říká: „lidé se vracejí k nadměrným úvahám o sobě 

samých pouze tehdy, pokud nenašli smysl, který pro ně život má“ (Yalom, 2006, s. 444). 
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„Jeho (Yalomovu) přehledu lze nesporně vytknout nedostatečnou orientaci v evropských 

proudech existenciální terapie, v daseinanalýze i v logoterapii a existenciální analýze“ 

(Balcar, 2007, s. 552). 

 

Yalomovo zasazení hédonismu, seberealizace, tvořivosti a altruismu do kontextu 

životní smysluplnosti a sebetranscendence je cenným příspěvkem k psychologii 

smysluplnosti existence a svědčí o propracovaném a hluboce promyšleném 

psychologickém systému.  

 

 

2.5. Potřeba smysluplnosti  

 

Wolfová (Wolf, 2010) upozorňuje na falešnou dichotomii přetrvávající v chápání 

lidské motivace, která prezentuje člověka buď jako egoistu, jednajícího pouze s ohledem 

na vlastní zájem, či v kontrapozici adoruje člověka jako bytost vedenou morálkou. S tím 

Wolfová (2010) nesouhlasí a říká, že lidské jednání je vedeno třemi motivy: spokojeností, 

morálkou a smysluplností. Smysluplnost tak není redukovatelná na pouhou složku vlastní 

spokojenosti ani na součást obecné morálky, ale je autonomní substancí lidské motivace.  

 

 

Crescioni a Baumeister (2013) vychází z tvrzení, že lidé mají přirozenou potřebu 

smyslu a smysluplnosti v životě. Tato potřeba se podle nich manifestuje ve čtyřech 

základních podobách.  

Zaprvé je to potřeba vědomí cíle (sense of purpose), která se pojí se stanovováním 

cílů, jež dotyčný považuje za smysluplné (např. být dobrým rodičem, být úspěšný ve své 

profesi,… ). Tato teleologická potřeba smyslu má nezastupitelnou funkci z hlediska běhu 

času, propojuje minulé události a aktivity s budoucími sekvencemi (co bylo v minulosti 

vykonáno s vědomím smyslu a smysluplnosti v budoucnosti).  

Potřeba smyslu se také manifestuje v lidské potřebě ospravedlnění (justification of 

values) svého jednání ve shodě s obecnými morálními standardy. Třetí potřeba smyslu má 

podobu vědomí vlastní osobní účinnosti (sense of efficacy), je to potřeba mít životní 
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události pod kontrolou a zasazovat je do smysluplného rámce. To je možné ve chvíli, kdy 

se jedinec vnímá jako aktivní subjekt s kontrolou nad okolním děním. 

Posledním projevem potřeby smyslu je podle autorů konceptu potřeba sebehodnoty 

(self-worth). Crescioni a Baumeister (2013) dále tvrdí, že aby lidé pociťovali svůj život 

jako smysluplný, musí se cítit jako plnohodnotné bytosti. To jim musí být potvrzováno 

nejen sebeúctou, ale i uznáním okolí. 

 

Jinak chápe hodnoty polský autor Popielski (2008), patřící do myšlenkového rámce 

„logoteorie“. Osobnost i lidské bytí analyzuje ve třech dynamických vrstvách: 

v biodynamice, v psychodynamice a v noodynamice. Každé dimenzi přináleží odlišné 

kvality života, přičemž noetitcké úrovni přisuzuje kvalitu lidské existence. Ta se projevuje 

například volností či odpovědností, čímž se liší od biologické, ale i psychické dimenze.  

Hodnoty v jeho pojetí představují podnětovou tendenci k určitému směřování. Mají 

ekologickou kvalitu danou podstatou prostředí (společenské, kulturní, přírodně-ekologické, 

obecně-univerzální,.. ), kde se tato tendence uskutečňuje. Hodnoty jsou tak prostředkem k 

bytí a k Popielského (2008) specifickému pojmu „stávání se existencí“.  

 

2.6. Smysluplnost jako duální systém  

 

Wong (2012) zmiňuje dva antipody v psychologii, které odpovídají na otázku 

smysluplného života. Jako reprezentanta existenciální perspektivy volí Yaloma (2006), 

s jeho přístupem zahrnujícím temné stránky podmínek lidského bytí, jako je utrpení, 

nesmyslnost a osamocení.  

Proti němu stojí akcent na pozitivní prožívání a emoce, například v Seligmanově 

(2013) pozitivní psychologii. Sám Wong (2012) pak nabízí rozřešení v podobě duálního 

systému. Pokud chceme podat komprehenzivní psychologický výklad smysluplného 

života, musíme podle něj odpovědět na následující otázky: Co lidé chtějí? Jak se vyhýbají 

věcem, kterých se bojí a které je zúzkostňují? Jak lidé přikládají smysl paradoxům života? 

První dvě otázky jsou tedy instrumentální, třetí je spíše filosoficko-spirituální. K 

pochopení instrumentálních otázek předkádá Wong (2012) dva explanační  modely 

seberegulace založené na smysluplnosti tzv. „PURE model“ a „ABCDE model“. 
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„PURE“ představuje akronym následujících čtyř pojmů: Purpose – Understanding 

– Responsible action – Evaluation, které podle autora (Wong, 2012) společně definují 

smysluplnost. Účel (purpose) představuje motivační komponentu, nejdůležitější v celé 

struktuře smysluplnosti. Souvisí s cíli, směřováním, incentivy, hodnotami a aspiracemi 

subjektu.  

Kognitivní komponentu smysluplnosti představuje pochopení (understanding), 

které dodává situaci koherenci. Kognitivní pochopení je předpokladem komunikace 

s dalšími lidmi. Třetí komponenta je behaviorální (responsible action). Odpovědnost 

souvisí s přiměřenou aktivitou a reaktivitou v situacích, jimiž je člověk konfrontován. A 

konečně čtvrtá komponenta je evaluace (Emotional or Evaluative component). Ta v sobě 

zahrnuje zhodnocení satisfakce (případně dissatisfakce) s nastalými podmínkami případně 

s celkovým směřováním vlastního života.  

 

Model „ABCDE“ představuje nástroj k nakládání s negativními životními 

zkušenostmi a situacemi nevyhnutelného utrpení. Název opět představuje akronym 

ústředních pojmů (Accept – Believe – Commit – Discover – Evaluate). Postupný proces 

transformace podle Wonga (2012) v sobě integruje následující principy: 

1) Princip reality - (Accept) akceptace faktu, že negativním událostem se 

v životě nedá vyhnout. 

2) Princip důvěry - (Believe) důvěra a víra v hodnotu života. 

3) Princip akce - (Commit) závazné a aktivní směřování k cílům. 

4) Princip „aha!“ momentu - (Discover) objevování smyslu situací a významu 

sebe samého.  

5) Princip seberegulace - (Evaluate) sebeposuzování prostřednictvím 

předchozích čtyř principů. 
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2.7. Metody zjišťování životní smysluplnosti 

 

Křivohlavý (2006) zmiňuje celkem 21 kvantitativních metod k diagnostikování 

smysluplnosti života s poznámkou, že jeho výčet není úplný. Některé z metod jsou 

dostupné české psychologické obci. Vybrané metody, které budou uváděny mezi výsledky 

výzkumů v následující části, teď ve stručnosti představíme. 

  

Zřejmě prvním pokusem o psychometrické zkoumání existenciální frustrace 

v tehdejším Československu byl převod Purpose in Life testu P-I-L (Crumbaugh, 

Maholick, 1964) do češtiny (Kratochvíl, Dufková, 1967). Test smyslu života10 byl tehdy 

administrován vysokoškolským studentům a srovnáván s výsledky amerických studentů. 

Test smyslu života má dvacet položek. „Každá položka má formu sedmistupňové škály. 

V ní jsou slovně vyjádřeny obě krajní hodnoty a dotazovaný má zakroužkovat jedno číslo 

na kontinuu na základě hodnocení vlastního stavu nebo postoje“ (tamtéž, s. 594).  

 

Jedny z nejznámějších logoterapeutických diagnostických metod byly 

zkonstruovány Franklovými žáky: Lukasovou (1992) a Länglem (2001). Autorem českých 

verzí Logo-testu (Lukasová, 1992) a ESK – Existenciální škály (Längle, Orglerová, Kundi, 

2001) je Karel Balcar.  

Logo-test (Lukasová, 1992) slouží k měření „prožívané smysluplnosti“ a 

„existenciální frustrace“. Tento test je mimo jiné zajímavý kombinací kvantitativních a 

kvalitativních metod. Je možné jej administrovat individuálně i hromadně a dotazníková 

předloha má dvě verze: pro muže a pro ženy. 

 

ESK – Existenciální škála představuje podle autorů (Längle, Orglerová, Kundi, 

2001) metodu zkoumání smyslu jednak nezávisle na teoretickém přístupu a jednak je 

metodou logoterapeutickou. Sebeposuzovací dotazník ESK „měří kompetenci osoby 

zacházet se sebou a se světem... Tato kompetence spočívá především v tom, uplatňovat se 

jako subjekt. Člověk má umět být sám sebou ve vlastní (tělesné, duševní, historické) 

skutečnosti a vzhledem k nárokům a nabídkám vnější skutečnosti (světa)“ (tamtéž, s. 17). 

                                                 
10 Můžeme se setkat i s novějším překladem P-I-L  jako „Test životního cíle“ (Yalom, 2006, s. 459). 
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Dotazník má čtyři stupnice, které společně tvoří dva faktory vyššího řádu a v součtu 

předkládají celkový skór smysluplnosti existence. Čtyři kroky uskutečňování „osobně-

existenciálních kompetencí“ jsou tak zjišťovány sebehodnotícím dotazníkem, který má 

nejblíže k osobnostním testům. Čtyři škály zjišťující schopnost člověka k existenci jsou: 

sebeodstup, sebepřesah, svoboda, odpovědnost.  

Sebeodstup reprezentuje schopnost vytvořit si odstup vůči sobě, zatímco 

sebepřesah zjišťuje citovou přístupnost a schopnost se citově angažovat, mít vnitřní vztah 

k prožívanému. Propojením těchto dvou kompetencí je zjišťována kompetence vyššího 

řádu, takzvaná personalita, neboli kognitivní i emoční přístupnost sobě i světu. 

Svoboda je především schopností rozhodovat se, zatímco Odpovědnost 

angažovanost pro osobní úkoly a hodnoty s vědomím odpovědnosti. Tyto dva faktory 

spolu tvoří faktor druhého řádu, tzv. Existencialitu, míru rozhodné angažovanosti ve světě, 

schopnost činit rozhodnutí. Celková prožívaná smysluplnost je zjišťována součtem 

hrubých skórů faktorů druhého řádu (tamtéž).  

 

V tomto neúplném výčtu metod dostupných českým psychologům zmiňme ještě 

původní slovenskou, logoterapeuticky zaměřenou diagnostickou metodu: Škálu životní 

smysluplnosti (ŠŽS) autora Petera Halamy (2002, 2009). ŠŽS akcentuje tři komponenty 

životní smysluplnosti: kognitivní, afektivní a motivační. Blíže je popsána v kapitole 5.1. 

Škála životní smysluplnosti. 
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2.8. Vybrané koreláty životní smysluplnosti 

 

V následující kapitole představím výsledky vybraných empirických šetření, které se 

týkaly souvislosti životní smysluplnosti s jinými psychologickými konstrukty a fenomény. 

Halama (2007) mluví též o korelátech životní smysluplnosti, což je pro naše účely vhodné 

označení, neboť se ve většině případů jedná o korelační studie.  

 

2.8.1. Osobnostní rysy 

Halama (2005) studoval vztah  mezi životní smysluplností11 a pěti osobnostními 

faktory pomocí pětifaktorového inventáře NEO12. Studie provedená na dvou výzkumných 

skupinách (vysokoškolští studenti a skupina starších dospělých s věkovým průměrem 57 

let), ukázala na korelace mezi životní smysluplností, extraverzí a svědomitostí. 

Neuroticismus koreloval s životní smysluplností záporně, což bylo zjištěno rovněž u obou 

skupin.  

 

Podobná studie (Halama, Kettner, Lesayová, 2014) došla opět k závěru, že 

osobnostní faktory extraverze a svědomitost korelují s životní smysluplností středně 

vysoko; středně vysoko, ale záporně koreluje s životní smysluplností13 i neuroticismus. 

Závěry platí pro obě výzkumné skupiny: mladých dospělých (s věkovým průměrem okolo 

22 let) i pro skupinu starších dospělých s věkovým průměrem okolo 64 let (tamtéž). 

 

2.8.2. Zvládání vzteku a emocionalita 

Říčan a Janošová (2008) studovali eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u 

dospívajících chlapců a dívek, přičemž identifikovali kladnou korelaci mezi orientací na 

                                                 
11 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí Škály životní smysluplnosti (Halama, 2002). 

12 Pětifaktorový inventář NEO (Hřebíčková, Urbánek, 2001) zjišťuje míru následujících osobnostních 

faktorů: neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitost. 

13 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí Škály životní smysluplnosti (Halama, 2002). 
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smysl života14 a zvládáním vzteku v blízkých interpersonálních vztazích. Pro vyšší korelaci 

u dívek než u chlapců nemají autoři studie vysvětlení.  

Sobková a Tavel (2010) empiricky ověřovali souvislosti mezi emocionalitou a 

pocitem životní smysluplnosti15. Na výzkumném souboru vysokoškolských studentů došli 

k následujícím závěrům: „respondenti, kteří dosahují vyšší hodnoty pozitivních emocí, 

vykazují nižší míru existenciální frustrace…a respondenti, kteří dosahují vyšší hodnoty 

negativních emocí, vykazují vyšší míru existenciální frustrace“ (tamtéž, s. 17-18). 

 

2.8.3. Well-being 

Studium souvislostí životní smysluplnosti s well-beingem16 také přineslo mnohé 

cenné výsledky. Debats (1996) studoval roli životní smysluplnosti17 a well-beingu u 

psychoterapeutické léčby nepsychotických psychiatrických pacientů. Zjistil, že životní 

smysluplnost se dotýká pozitivních i negativních aspektů well-beingu, souvisí se zlepšením 

v průběhu psychoterapie a může být tak prediktorem úspěšnosti psychoterapie nezávisle na 

vstupní úrovni well-beingu pacienta. 

 

Sedlár (2014) studoval vztahy mezi well-beingem (subjektivní pohodou), 

fenoménem flow (zážitek proudění, zaujetí pro činnost) a životní smysluplností18. 

Výsledky studie u vysokoškolských studentů hudby ukázaly signifikantní korelace mezi 

zážitkem proudění (fenoménem flow), životní smysluplností a well-beingem. Regresní 

analýza ukázala signifikantně kladnou korelaci životní smysluplnosti s dílčí komponentou 

subjektivní pohody, a sice s pozitivní afektivitou well beingu. 

Relaci mezi well-beingem a životní smysluplností19 u skupiny matek na mateřské 

dovolené a u skupiny osob starších šedesáti let studovali Zika a Chamberlain (1992). Ti 

rovněž došli k závěrům, že u obou skupin životní smysluplnost úzce souvisí s pozitivními 

dimenzemi well-beingu. 

                                                 
14 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí Logo-testu (Lukasová, 1992). 

15 Prožívaná smysluplnost a existenciální frustrace byla zjišťována pomocí Logo-testu (Lukasová, 1992). 

16 Pojem well-being v psychologii obecně označuje prožitek osobní pohody (Kebza, 2005). 

17 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí LRI Life Regard Index (Batista, Almond, 1973 in Debats, 

1996). 

18 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí Škály životní smysluplnosti (Halama, 2002). 

19 Smysluplnost života byla zjišťována pomocí P-I-L Purpose in Life testu (Crumbaugh, Maholick, 1964).  
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Při pohledu na životní smysluplnost20 a well-being perspektivou životních fází a 

pohlaví, došli Reker, Peacock a Wong (1987) k následujícím závěrům: pocit životní 

smysluplnosti stoupá s věkem. Ženy ve výzkumném souboru vnímají svůj život jako více 

pod jejich kontrolou než muži a ve srovnání s muži vyjadřují ženy větší odhodlání k 

volnímu hledání smysluplnosti. 

 

2.8.4. Životní smysluplnost v normě a psychopatologii  

 

Životní smysluplnost byla v řadě případů studována u psychiatricky léčených osob. 

Smysl života21 v kontextu léčby závislosti na alkoholu zjišťovala Kavenská (2009). 

V průběhu ústavní léčby došlo ke zlepšení prožívání smysluplnosti života zhruba u 38 % 

pacientů, u 13 % došlo ke snížení prožívání života jako smysluplného. U zbylé poloviny 

pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ke změně prožívání životní smysluplnosti 

v průběhu léčby nedošlo.  

 

Porovnání psychiatricky léčených osob a souboru vysokoškolských studentů bez 

psychiatrické léčby v prožívané životní smysluplnosti22, osobní příčinné orientaci a 

duševní pohodě přineslo určité průkazné rozdíly, jak mezi výzkumnými soubory, tak i 

v rámci souboru vysokoškoláků. U souboru vysokoškoláků bez psychiatrické léčby 

můžeme shledat, že „u všech proměnných Existenciální škály je výrazně kladný vztah 

k pozitivnímu prožívání a výrazně záporný vztah k negativnímu prožívání“ (Niederlová, 

2002, s. 85). U souboru psychiatricky léčených byl vztah mezi Existenciální škálou a 

pozitivním prožíváním také signifikantní, nebyl však průkazný mezi Existenciální škálou a 

negativním prožíváním. Z dalších poznatků studie zmiňme následující: muži a ženy 

z psychiatricky neléčeného souboru se „průkazně liší v míře sebepřesahu, odpovědnosti a 

personality23, kde muži dosahují oproti ženám nižších hodnot“ (tamtéž, 95). 

 

                                                 
20 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí The Life Attitude Profile (LAP) (Reker, Peacock, 1981). 

metody, která vychází přímo z Franklovy koncepce vůle ke smyslu (Reker, Peacock, Wong, 1987). 

21 Prožívaná smysluplnost a existenciální frustrace byla zjišťována pomocí Logo-testu (Lukasová, 1992). 

22 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí ESK – Existenciální škály (Längle, Orglerová, Kundi, 2001).  

23 Sebepřesah, odpovědnost a personalita jsou stupnice, respektive faktory ESK (Längle, Orglerová, Kundi, 

2001), blíže viz kapitola 2.7. Metody zjišťování životní smysluplnosti.  
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Studie zaměřená na vztah mezi vybranými existenciálními a spirituálními koreláty 

(Halama, Ondrejka, Žiáková, Farský, 2010) analyzovala tento vztah u běžné populace a u 

psychiatrických pacientů. Běžnou populaci tvořili studenti vysoké školy, mezi 

psychiatrickou populací byly osoby s diagnózou: depresivní epizoda, závislost na alkoholu 

či porucha psychotického spektra.  

Z vybraných existenciálních a spirituálních korelátů duševního zdraví (naděje, 

spiritualita, spirituální pohoda a životní smysluplnost24) se populace psychiatrických 

pacientů nejvíce odlišovala od běžné populace v životní smysluplnosti. U běžné populace 

životní smysluplnost záporně korelovala se všemi měřenými psychopatologickými 

symptomy, zatímco u psychiatrické populace byla záporná korelace signifikantní pouze se 

symptomy deprese. Korelační a regresní analýza ukázala, že nejsilnějším prediktorem 

celkového duševního zdraví jsou proměnné týkající se životní smysluplnosti, a to jak u 

běžné populace, tak i u psychiatrických pacientů (tamtéž).  

 

Životní smysluplnost je rovněž možno studovat v souvislosti se sebevražedným 

jednáním (Komadová, 2009; Fialová, 2009). Suicidální jednání není korelátem životní 

smysluplnosti v tom významu, v jakém jsou zde uvedeny jiné koreláty, představuje 

samostatnou výzkumnou oblast. Zde zmíníme jen vybrané poznatky. 

Při studiu suicidálního procesu v dospělé populaci (Komadová, 2009) účastníci 

šetření jednající suicidálně nevykazovali signifikantně nižší míru životní smysluplnosti25 

než osoby, které se připravily na suicidální jednání, ale v poslední chvíli si jej rozmyslely, 

či osoby, které započaly suicidální jednání, ale přerušily ho. V období po suicidálním 

jednání došlo u účastníků šetření k signifikantnímu zvýšení životní smysluplnosti oproti 

období před suicidálním jednáním (tamtéž).  

 

2.8.5. Religiozita 

Role víry a religiozity ve vztahu k prožívané životní smysluplnosti byla rovněž 

ověřována empiricky. Například Francis (2013) testoval hypotézu, zda implicitní 

religiozita souvisí s životní smysluplností26. Implicitní religiozitou ve svém šetření rozumí 

                                                 
24 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí Škály životní smysluplnosti (Halama, 2002). 

25 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí Škály životní smysluplnosti (Halama, 2002). 

26 Smysluplnost života byla zjišťována pomocí P-I-L Purpose in Life testu (Crumbaugh, Maholick, 1964). 
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na křesťanství vystavěnou víru, která ovšem není manifestována behaviorální praxí 

(například návštěvami kostela). Respondenty šetření tvořil úctyhodný soubor více jak 25 

tisíc adolescentů a Francis (2013) uvádí dostatečnou statistickou oporu pro své tvrzení, 

tedy že implicitní religiozita souvisí s životní smysluplností.  

 

Při studiu sociálních a religiózních korelátů smysluplnosti života27 u lidí ve věku 65 

až 75 let se ukázalo, že s životní smysluplností významně souvisí sociální vztahy a typ 

domácnosti, ve které dotyčný či dotyčná bydlí. Zvnitřněná religiozita pozitivně souvisí se 

smysluplností pouze u mužů tohoto věkového rozpětí, nikoliv u žen (Halama, Semancová, 

2014). 

 

Role víry v prožívání smysluplnosti života28 byla analyzována u věřících a 

ateistických studentů vysokých škol (Křeménková, Novotný, 2015). Signifikantně vyšších 

hodnot v životní smysluplnosti dosáhli věřící studenti oproti atetistickým studentům. 

Křeménková a Novotný (2015) dále dělí skupinu věřících na podskupiny křesťanů a 

buddhistů, přičemž buddhisté získali oproti křesťanům vyšší hodnoty z celkového skóru i 

ze škály personality. „Dále bylo zjištěno, že víra vysvětluje celkový skór životní 

smysluplnosti ze 7,6% a škálu personalita pak z 18,7% variance“ (tamtéž, s. 79). Vliv 

pohlaví na vztah mezi vírou a prožívanou smysluplností nebyl v tomto výzkumu statisticky 

prokázán.  

 

Životní smysluplnost byla dále studována v souvislosti s pracovním procesem 

(Korbelová, 2007), ve vztahu k resilienci (Švarcová, 2015) k osobnostnímu temperamentu 

(Večeřová, 2010), nevyléčitelné či život ohrožující nemoci (Soukupová, 2002). Rovněž 

pak u klientů v terapeutické komunitě pro drogově závislé (Bolek, 2007), u seniorů v 

institucionalizované péči (Hesová, 2013) či u jedinců s hraniční poruchou osobnosti 

(Cinerová, 2012). 

Yalom (2006, s. 464) už před časem shrnul výsledky mnoha korelačních studií, 

které empiricky studovaly smysl života, do následujících bodů: 

 „Absence pocitu životního smyslu souvisí s psychopatologií zhruba 

lineárně: to jest čím menší je pocit smyslu, tím těžší je psychopatologie. 

                                                 
27 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí Škály životní smysluplnosti (Halama, 2002, 2009). 

28 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí ESK – Existenciální škály (Längle, Orglerová, Kundi, 2001). 



 

39 

 

 Pozitivní pocit životního smyslu souvisí s hluboce zakořeněným 

náboženským přesvědčením. 

 Pozitivní pocit životního smyslu souvisí se sebetranscendentními hodnotami. 

 Pozitivní pocit životního smyslu souvisí se členstvím ve skupinách, 

zapálením pro nějakou věc a s přijetím jasných životních cílů. 

 Na smysl je třeba pohlížet z vývojového hlediska: typy životního smyslu se 

v průběhu života mění; vývoji smyslu musí předcházet další vývojové 

úkoly.“ 
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2.9. Otázka univerzality životní smysluplnosti 

 

Jeden z možných pohledů na univerzalitu životní smysluplnosti nabízí otázka 

interkulturních výzkumů v dané oblasti. Interkulturní, respektive kroskulturní verifikace 

psychologických poznatků představuje v současnosti běžně aplikovaný výzkumný standard 

(Cerha, 2013, 2015). 

První náznaky kroskulturních výzkumů životní smysluplnosti je možné 

identifikovat v 80. letech minulého století (Stones, Philbrick, 1980), kdy byl tento počin 

velmi progresivní. Ostatně sám Frankl (1981) toto rozšíření studia životní smysluplnosti o 

mezikulturní perspektivu velmi kvitoval, přestože je pro něj univerzálně antropologická 

konstanta smysluplnosti axiomem, ze kterého vychází. 

 

Tavel (2007) studoval rozdílnosti v prožívání  smyslu života29 u téměř tisícihlavého 

souboru respondentů ze čtyř evropských zemí. Zjistil, že lidé z Německa, Rakouska, České 

republiky a Slovenské republiky prožívají smysluplnost života v zásadě stejně.  

 

Při srovnávací studii u ruských, švýcarských a amerických adolescentů (Sink, 

Purcell, Keppel, Gamper, 1997) byla smysluplnost života zjišťována pomocí Purpose in 

Life testu (PIL) a Seeking of noetic goals testu (SONG). Zatímco PIL test měří míru 

prožívané smysluplnosti (Crumbaugh, Maholick, 1964), SONG zjišťuje postoje a motivaci 

k hledání smysluplnosti. Oba testy jsou vzájemně komplementární (Crumbaugh, 1977). 

Studie přinesla následující výsledky: ruští adolescenti oproti švýcarským a americkým 

adolescentům skórovali nejníže v PIL testu. Zatímco v SONG testu dosáhli nejvyšších 

výsledků (Sink et al., 1997). 

 

Mašatová (2009) porovnávala soubor českých a palestinských studentů z hlediska 

životní smysluplnosti30, osobní příčinné orientace a duševní pohody. „Porovnání výsledků 

u souboru českých a palestinských studentů ukazuje na výrazné rozdíly ve všech 

                                                 
29 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí Logo-testu (Lukasová, 1992) a Testu noodynamiky 

(Popielski, 1994 in Halama, 2007). 

30 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí ESK – Existenciální škály (Längle, Orglerová, Kundi, 2001). 
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sledovaných proměnných, kde palestinští studenti z jedné strany vykazují nižší úroveň ve 

všech proměnných existenciálních schopností“ (tamtéž, s. 119).  

Signifikantní výsledky přinesl i bližší pohled na soubor palestinských studentů. 

Rozdíly mezi výsledky palestinských studentů studujících v Praze, Betlémě a Haifě se ve 

většině škál ukázaly statisticky významné. „Studenti se průkazně liší v míře prožívaní 

smysluplnosti života, kde studenti z Prahy dosahují oproti ostatním větších hodnot“ 

(tamtéž, s. 117). Autorka proto navrhuje výsledky interpretovat situačně a nikoliv 

dispozičně. 

 

Batista (2014) porovnával smysluplnost života31 u studentů v Turecku a Spojených 

státech. Jako Baumeisterův diplomant se zaměřil na kroskulturní univerzalitu 

Baumeisterových potřeb smyslu a smysluplnosti32. Empirická data přinesla dostatečnou 

evidenci podporující univerzalitu čtyř potřeb smysluplnosti (sense of purpose, justification 

of values, sense of efficacy, self-Worth), přičemž autor výzkumu (Batista, 2014) navrhuje 

čtveřici potřeb doplnit o pátou univerzální potřebu smysluplnosti – potřebu sounáležitosti 

(belongingness).  

 

Jistou univerzalitu Logoterapie jako psychoterapeutického směru ilustrujme 

skutečností, že na webových stránkách institutu Viktora Frankla je odkaz na 

logoterapeutické společnosti a instituty z více jak třiceti zemí celého světa (VFI, 2014). 

 

Interkulturních a kroskulturních výzkumů životní smysluplnosti bylo dosud 

provedeno příliš málo na to, abychom mohli formulovat nějaké komplexnější závěry. Stojí 

před námi nejenom otázka ubikvity životní smysluplnosti, ale i metodologického řešení 

výzkumného problému. Lze však ve shodě se všeobecným trendem v současné 

 psychologii předpokládat rozvoj této oblasti, co se týče kvality i kvantity výzkumů. 

                                                 
31 Životní smysluplnost byla zjišťována pomocí MLQ - The meaning in life questionnaire (Steger, Frazier, 

Oishi, Kaler, 2006).  

32 Blíže viz Kapitola 2.5. Potřeba smysluplnosti  

 



 

42 

 

 

Shrnutí 

 

Životní smysluplnost je v psychologii studována jako samostatná entita, či 

v souvislosti s dalšími fenomény. Dle mnohých autorů souvisí se subjektivním prožitkem, 

motivační silou anebo naplňováním potřeb. Tím samozřejmě není výčet vyčerpán a 

můžeme najít další autory s jejich vlastním pojetím životní smysluplnosti. Nemůžeme 

mluvit o jednotném paradigmatu, proto se jeví vhodnější užití plurálu v názvu této 

kapitoly: psychologická pojetí životní smysluplnosti. 

Jednou z cest uchopení životní smysluplnosti je přenesení pozornosti na její 

protipól a sice na stav „bezesmyslnosti“. Ten je obecně v psychologii chápán jako 

průvodní jev patologického prožívání a jednání. Pro existenciálně orientované psychology 

a psychoterapeuty je naproti tomu „bezesmyslnost“ nazírána jako podstata obtíží.  

 

Pokud budeme hledat společného jmenovatele pro všechny autory uvedené 

v úvodním přehledu, je pro ně charakteristické odmítnutí scientistického redukcionismu, 

jak jej chápe psycholog Borecký (2005).  

Výkladové rámce hledající smysl ve vnějších příčinách označuje Borecký (2005) 

jako redukcionistické. Pro dané přístupy je příznačné, že fenomény vysvětlují 

biologickými či fyzikálními termíny. „Scientistický redukcionismus se svou ideou 

adaptace se v rovině poznání opírá především o realismus plynoucí z jistoty smyslového 

vnímání a racionálního myšlení“ (tamtéž, s. 9). 

Tento pozitivistický přístup má v psychologii i svou protiváhu. Celou skupinu teorií 

představují přístupy, které odmítají redukci smyslu na pouhou biologickou, 

psychologickou, výchovnou či sociální funkci. Borecký (2005) označuje tyto přístupy jako 

restitutivní. Restituce v psychologii smysluplnosti má následující podobu: „Všechny 

psychoterapeutické školy se snažily člověka zredukovat do několika formulí; logoterapie se 

oproti tomu snaží, aby všechny její formule odpovídaly celému člověku“ (Lukasová, 1998, 

s. 63).  

 

Ve chvíli, kdy je životní smysluplnost studována psychometrickými instrumenty, 

opouští pole interdisciplinarity a stává se konceptem výsostně psychologickým 

s možnostmi studia předpokládaných psychologických a dalších korelátů.  
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Ačkoliv výše uvedený výčet korelátů není zdaleka vyčerpávající, dostatečně 

ilustruje šíři s jakou je životní smysluplnost v psychologii zkoumána. S poukazem na 

výzkumný záměr této práce, musíme konstatovat, že psychologická znalost souvislostí 

životní smysluplnosti a akceptace zrakového postižení zůstává zatím hrubě deficitní. 

Absenci výzkumů v této oblasti je ovšem možné chápat i jako pobídku k hlubšímu zájmu o 

danou problematiku. 
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3. Akceptace zrakového postižení  

 

Pokud používáme pojem „postižení“ u osob se zrakovým postižením, vycházíme 

přitom z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (WHO, 

2008). MKF33 představuje základní metodiku k hodnocení funkčních schopností osob se 

zdravotním postižením (disabilitou). „Funkční schopnost (functioning) referuje o všech 

tělesných funkcích, aktivitách a participaci jakožto zastřešující pojem; podobně disabilita 

(disability) slouží jako vyjádření pro poruchy, snížení aktivity nebo restrikce participace“ 

(tamtéž, s. 15).  

Jedním z proklamovaných cílů MKF je „zavést společný jazyk při popisování 

zdraví a ke zdraví se vztahujících stavů za účelem zlepšení komunikace mezi různými 

uživateli, jako jsou pracovníci ve zdravotní péči, vědci, političtí pracovníci a veřejní 

pracovníci, včetně osob s disabilitami“ (tamtéž, s. 17). S poukazem na výše uvedené bude 

v této práci pojem ‚disabilita‘ užíván jako synonymum zdravotního postižení, respektive 

‚zraková disabilita‘ jako synonymum pro spojení ‚zrakové postižení‘. 

 

Zrak je jednou ze základních senzorických modalit (Šikl, 2013; Bruce, Green, 

Georgeson, 2003). Jeho poškození, narušení či ztráta se logicky  projeví v rovině psychické 

(Vágnerová, 1995; Požár, 2005; Čálek, Holubář, Cerha, 1991; Vágnerová., Hadj-

Moussová, Štech, 2004).  

„Akceptace vady je poznávací, citové a jednající osvojení všech životních možností 

a omezení, které tato vada zanechává“ (Čálek, 1991, s. 44). Ovšem tato definice akceptace 

odmítá představu smíření se s postižením, ale spíše ji chápe jako „činorodé a tvořivé 

otevírání možností nových a využívání těch, které dříve zůstávaly stranou činnosti a životní 

dráhy jedince“ (tamtéž, s. 44). 

 

Akceptace zrakové disability má svá specifika z hlediska věkových období (Vágnerová, 

1995, Čálek, 1984). Je rozdíl, zda je disabilita vrozená či získaná v průběhu života. „ Je 

                                                 
33 „V mezinárodních klasifikacích WHO jsou zdravotní problémy (nemoci, postižení, úrazy atd.) nejprve 

klasifikovány v MKN-10 (zkratka pro Mezinárodní klasifikaci nemocí 10. revize), která poskytuje etiologický 

rámec. Funkční schopnosti a disability spojené se zdravotními problémy, jsou klasifikovány v MKF, MKN-10 

a MKF se tedy navzájem doplňují“ (WHO, 2008, s. 15 -16).  
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tedy zřejmé, že vrozené postižení má závažnější vliv na vývoj jedince, zvláště v oblasti 

funkcí, které pro svůj vývoj potřebují podněty z okolí (poznávací procesy, schopnosti). Na 

druhé straně dítě žijící s defektem od narození, se na něj lépe adaptuje. Ostatní složky se 

vyvíjejí kompenzačně právě vlivem omezení či nedostatku v jiné oblasti“ (Hadj-Moussová, 

2004, 65)... naopak postižení získané v průběhu života „méně zasahuje vývoj funkcí 

osobnosti, které se až do doby vzniku postižení mohly rozvíjet normálně. Klade však daleko 

větší nároky na adaptaci, zvláště v oblasti postižené funkce a kompenzačních funkcí. 

Získané postižení znamená také velký zásah do osobnosti, způsobuje duševní trauma a 

subjektivně je velice hluboce prožíváno. Zvláště to platí ve výše zmíněném rozměru 

budoucnosti, osobních perspektiv člověka“ (tamtéž, s. 65). 

 

Čálek (1978, 1991) upozorňuje, že akceptace se jednak vztahuje k vlastnímu přijetí 

a jednak má význam ve smyslu přijetí sociálním okolím. „Akceptací zrakové vady ze 

strany vidících osob ovšem musíme definovat poněkud jinak, z jiného aspektu, než 

akceptaci vlastní zrakové vady u samotného postiženého jedince: podstata ovšem zůstává 

stejná. Akceptace zrakové vady ze strany vidícího člověka znamená takový jeho postoj, 

který obsahuje pravdivé poznání důsledků těžké či úplné ztráty zraku, nepřehnanou 

emocionální odezvu na tyto skutečnosti a motivační tendenci vyrovnávat se s nimi během 

styku s postiženými lidmi (či jejich záležitostmi) účelně, věcně a konstruktivně“ (Čálek, 

1991, s. 54). 

 

Osoba může také své postižení nepřijmout, v takové situaci mluvíme o 

nonakceptaci. Ta se může objevovat v podobě agravace, čili zveličování důsledků vady. 

Nebo naopak v postoji disimulace, tedy popírání důsledků vady (Čálek, 1991). 

 

Všeobecně je akceptace postižení vyšší, když osoba cítí, že postižení je jen jednou 

z charakteristik v kontextu mnoha dalších schopností a osobních předností. (Dembo, 

Leviton, Wright, 1975). 

 

A konečně akceptace v logoterapeutickém pojetí není projevem pasivní rezignace či 

generalizovaného defétismu, ale projevem aktivního vztahování se k podmínkám svého 

života skrze postojové hodnoty (Frankl, 2006a, 2006b, Längle, 2002; Lukasová, 1998).  



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

4. Metody 

 

Následující kapitola se věnuje popisu zvolených metod k zjišťování prožívané 

životní smysluplnosti a akceptace postižení. Obě zvolené metody jsou kvantitativní, 

konkrétně sebeposuzovací škály. Metody budou administrovány bez časového limitu. 

Postupu při administraci se věnují následující kapitoly. 

 

 

4.1. Škála životní smysluplnosti (ŠŽS) 

 

Škála životní smysluplnosti (ŠŽS)34  je původně slovenská metodika měření míry 

prožívání smyslu v životě člověka. Při konstrukci škály bylo dle autora (Halama, 2002) 

cílem vytvořit validní a reliabilní35 metodiku vhodnou pro výzkumné a diagnostické účely. 

Halama (2002) s odkazem na další autory chápe životní smysl jako vícedimenzionální 

konstrukt, obsahující tři vzájemně se ovlivňující komponenty. Autentický smysl života by 

dle něj měl zahrnovat kognitivní, motivační a afektivní komponentu a nepřítomnost 

kteréhokoliv z nich ohrožuje prožívání smyslu života.  

Výsledná podoba škály má 18 položek, přičemž každou ze tří dimenzí (kognitivní, 

motivační a afektivní) tvoří 6 položek v podobě výroků. Shodu s výrokem vyjadřuje 

respondent na škále (1 = vůbec nesouhlasím, 2 = nesouhlasím, 3 = nemohu se rozhodnout, 

4 = souhlasím, 5 = úplně souhlasím). 6 položek je formulováno negativně. Celkové skóre 

Škály životní smysluplnosti může nabývat hodnot 18 – 90 bodů, respektive v jednotlivých 

dimenzích v rozmezí 6 – 30 bodů (Halama, 2002). 

Na základě psychometrické analýzy provedené na souboru 500 adolescentů, máme 

k dispozici reprezentativní stenové normy pro populaci slovenských adolescentů (Halama, 

Fecková, 2009).  

                                                 
34 V originále Škála životnej zmysluplnosti (ŠŽZ). Halama (2005) používá i anglický název Life 

Meaningfullness Scale (LMS).  

35 Halama (2002) uvádí koeficient vnitřní konzistence – Cronbachovo alfa pro celou Škálu životní 

smysluplnosti 0,87; 0,78 pro kognitivní, 0,76 pro motivační a 0,78 pro afektivní dimenzi. 
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Kognitivní komponent zahrnuje existenciální porozumění smyslu různých životních 

událostí. Souvisí s tím, jaký smysl přisuzuje člověk svému životu, včetně konečného 

smyslu. Přiřazením smyslu různým životním událostem a jejich zasazením do 

uspořádaného a koherentního rámce dává životu člověka celistvost a význam (Halama, 

2002).  

Motivační komponent je vyjádřenou realizací aktivit a cílů, které jedinec považuje 

za hodnotné a důležité. Souvisí s investováním energie, úsilí a času do vybraných cílů a 

hodnot. Motivační komponent představuje behaviorální aspekt smyslu života.  

Konečně afektivní komponent v sobě zahrnuje prožívání spokojenosti a naplnění, 

které jedinec čerpá ze svých zážitků či pozitivních přesvědčení vůči životu, a které prožívá 

při realizaci a dosahování cílů (tamtéž). 

 

Hlavním důvodem pro volbu této metody jsou  robustní psychometrické vlastnosti 

Škály životní smysluplnosti (Halama, 2002; Halama, Fecková 2009), jednoduchá realizace 

překladu a snadná administrace spolu s mnohočetným uplatněním ŠŽS ve výzkumné praxi, 

které je citováno v přehledové části. Kompletní Škála životní smysluplnosti je uvedena 

v příloze této práce. 

 

 

4.2. Acceptance of Disability Scale 

 

Acceptance of Disability Scale - ADS (Linkowski, 1971, 1974, 1990) představuje 

nástroj k zachycení široké variability v akceptaci postižení u osob s postižením. Autor 

testu, americký psycholog Linkowski (1971, 1981) vycházel a empiricky ověřoval teorii 

ztráty Beatrice Wrightové (Dembo, Leviton, Wright, 1975). Při jejím zavádění do praxe 

Linkowski (1981) předpokládal uplatnění v oblasti poradenství a rehabilitace a rovněž 

klinické využití. 

Linkowski tento test v roce 2007 revidoval a publikoval s novým názvem 

Addaptation to Disability Scale - Revised ADS-R36 (Linkowski, Groomes, 2007). Test si 

                                                 
36 Původní ADS měl 50 položek, každý výrok byl hodnocen na 6 bodové škále. Oproti původnímu ADS 

došlo u ADS-R k vyřazení 18 položek a redukci škály na 4-bodovou. Hlavní změny se ale týkaly lexikálního 

posunu. V jazyku byl dán důraz na subjektivní prožívání, konstatování byla nově formulována v první osobě 
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stále klade za cíl porozumět široké variabilitě v chování osob s postižením. ADS-R je 

podle autorů revize psychologickým instrumentem sloužícím k porozumění a predikci 

chování osoby s postižením nezávisle na rase, pohlaví, věku či diagnóze. 

ADS-R obsahuje 32 výroků týkajících se vztahu respondenta k jeho (blíže 

nespecifikovanému) postižení. Respondent vyjadřuje míru souhlasu na škále (1 = vůbec 

nesouhlasím, 2 = nesouhlasím, 3 = souhlasím, 4 = úplně souhlasím). 22 položek je 

skórováno v reversním pořadí. Celkové skóre Škály akceptace postižení může nabývat 

hodnot 32 – 128 bodů. ADS-R je tvořena čtyřmi subškálami (omezení, transformace, 

rozšíření, podřízení). V subškálách omezení, transformace, rozšíření lze skórovat 

v rozmezí 9 – 36 bodů, v případě subškály podřízení v rozmezí 5 – 20 bodů.  

Test ADS-R je pouze orientační, ani v původním vydání neobsahuje normy, pouze 

uvádí tři úrovně akceptace postižení (vysoká, střední, nízká). Není tedy standardní 

psychodiagnostickou metodou.  

Subškála transformace (transformation) zachycuje proces přerodu ze srovnávání se 

s ostatními k ocenění vlastní hodnoty a k zdůraznění svých předností a dovedností 

nezávisle na ostatních.  

Subškála rozšíření (enlargement) zjišťuje schopnost jedince s postižením rozšířit a 

zacílit pohled na hodnoty, směrem od těch, jež byly ztraceny v důsledku postižení k těm, 

které nejsou v přímém konfliktu s postižením.  

Subškála omezení (containment) demonstruje u jedince míru omezení dopadu 

postižení na jiné aspekty fungování jeho osoby.  

Subškála podřízení (subordination) vyjadřuje schopnost subordinace handicapu. 

Jinými slovy do jaké míry je člověk schopen potlačit a upozadit ty aspekty fyzických 

schopností a vzhledu, které se vylučují nebo si protiřečí s podmínkami jeho postižení a 

invalidity (tamtéž). 

 

Není mi známo, že by tento test byl dosud použit v českém akademickém prostředí. 

Proto jsem přistoupil k vlastnímu překladu. Použil jsem metodu dvou paralelních 

                                                                                                                                                    
či jako obecný výrok. Tento posun autoři revize (Linkowski, Groomes, 2007) nazývají fenomenologickou 

integritou výroků. Dále výrok „jsem postižený“ nahradili výrokem „mám postižení“, vyřadili slovo 

„normální“ a vypustili slovník, který rezonoval s poskytováním služeb zdravotnické rehabilitace. 
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překladů37 za supervize kvality překladu profesionální překladatelkou. Finální překlad 

ADS-R do češtiny je uveden v příloze této práce. U Linkowského došlo k lexikálnímu 

posunu od „akceptace“38 k „adaptaci“39 na postižení. Přesto zůstávám u použití původního 

pojmu „akceptace postižení“. 

 

Teoretický backround škály ADS-R, široce orientované cíle jejího uplatnění, a 

dostatečné množství užití škály v praxi výzkumů akceptace postižení jsou hlavními důvody 

volby této metody.  

 

 

                                                 
37 Oba překladatelé byli studenti psychologie a zároveň držitelé zkoušky z anglického jazyka úrovně B2+ 

Jazykového centra FF UK. 

38 Acceptance of Disability Scale  (ADS) (Linkowski, 1971, 1974). 

39 Adaptation to Disability Scale - Revised (ADS- R) (Linkowski, Groomes, 2007). 
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5. Výzkumné cíle a hypotézy 

 

V následující kapitole představím předmět a cíle výzkumného šetření. Podívám se 

blíže na problémové okruhy a operacionalizaci studovaných jevů. Obecné výzkumné 

otázky předchází formulování hypotéz. 

 

5.1. Výzkumné cíle  

 

Předmětem tohoto empirického šetření je  životní smysluplnost a akceptace 

postižení u specifické populace osob se zrakovou disabilitou. Oba jevy budou studovány 

samostatně i jako hypotetické koreláty. Užším cílem empirické části bude testování 

hypotéz týkajících se souvislostí životní smysluplnosti a akceptace zrakového postižení.  

 

Formulace obecnějšího cíle výzkumu je následující: ověřit možnosti online 

administrace psychologických testových metod osobám se zrakovou disabilitou40.  

Poprvé bude uveden do praxe inventář ADS-R v českém překladu. Ověření 

vybraných psychometrických vlastností tohoto inventáře je dalším obecnějším cílem. 

 

5.2. Operacionalizace proměnných  

 

Studované jevy se snažíme postihnout pomocí proměnných (Bahbouh, 2002). 

Operacionalizované  vymezení studovaných jevů pro potřeby tohoto výzkumu je 

následující: 

operacionalizace proměnné: životní smysluplnost 

Životní smysluplnost je pro tyto účely operacionalizována Škálou životní 

smysluplnosti (ŠŽS) s její trojkomponentovou stavbou, jež zahrnuje kognitivní, afektivní a 

motivační dimenzi. 

                                                 
40 Konkrétně půjde o umístění inventářů ŠŽS a ADS-R na online dotazníkovou platformu google 

forms blíže viz kapitola 8.1. Sběr dat. 
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operacionalizace proměnné: akceptace postižení 

Dále studuji akceptaci postižení (akceptaci disability), jejíž míru zjišťuji za pomocí 

Škály akceptace disability (The Acceptance of disability scale, ADS-R). Míra akceptace 

postižení (vysoká, střední, nízká) je operacionalizována skórem získaným na Škále 

akceptace disability, respektive skóry získanými na čtyřech subškálách (omezení, 

transformace, rozšíření, podřízení). 

 

operacionalizace proměnné: pohlaví 

Proměnná pohlaví je operacionalizována nucenou volbou respondenta ze dvou 

kategorií: muž, žena. 

 

operacionalizace proměnné: věk 

Věk sám o sobě představuje kvalitativní proměnnou, při výzkumu budu od 

respondentů sbírat nominální hodnotu jejich věku. Během ověřování hypotéz týkajících se 

vztahu věku k jiným studovaným proměnným, rozdělím respondenty do věkových 

kategorií. Při kategorizaci dle věku budu vycházet z vybraných autorit ontogenetické 

psychologie (Vágnerová, 2005, 2007; Říčan, 1990; Langmeier, Krejčířová, 1998). 

 

Vágnerová (2005, 2007) Langmeier, Krejčířová (1998) Říčan (1990) 

věkové 

rozmezí 

název období věkové 

rozmezí 

název období věkové 

rozmezí 

název období 

15-20 pozdní adolescence 20-25 časná dospělost 15-20 adolescence 

21-40 mladá dospělost 26-45 střední dospělost 21-30 mladá dospělost  

41-50 střední dospělost 46-60/65 pozdní dospělost 31-40  střední dospělost 

51-60 starší dospělost 61/66+ stáří časné 41-50  zralá dospělost 

60-75 stáří   stáří vysoké 51-60  stáří 

75+ pravé stáří      61+   

 

Říčanova periodizace po dekádách (1990) v zásadě koresponduje s dělením 

Vágnerové (2005, 2007). Všichni uvedení autoři (Vágnerová, 2005, 2007; Říčan, 1990; 

Langmeier, Krejčířová, 1998) považují dělení za částečně formální, které nemusí nutně 

korespondovat s individuálním vývojem, přesto jejich kategorizace nabízí dostatečně silné 

vodítko pro potřeby tohoto výzkumu. 
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operacionalizace proměnné: míra zrakového postižení 

Míru zrakového postižení operacionalizuji za pomocí klasifikace závažnosti 

zrakových vad dle MKN-10, respektive vycházím z kategorizace zrakových vad uvedené 

tamtéž. Kategorie zrakových vad vychází z rozdílů ve zrakové ostrosti.  

Termín slabý zrak (slabozrakost) pochází z předchozí 9. revize MKN (Šantrůček et 

al., 1978). V 10. revizi (MKN-10) (WHO, 2014) byla slabozrakost nahrazena kategoriemi 

„zraková vada“. Nicméně ve službách pro osoby se zrakovou vadou se termín slabozrakost 

nadále používá, stejně jako je obecně preferován neutrální pojem „nevidomost“ oproti 

termínu „slepota“, který v sobě nese pejorativní konotace.  

 

Tabulka č. 1 zrakové postižení - operacionalizace pojmu 

operacionalizace 

pojmu 

klasifikace 

závažnosti 

zrakových vad 

H54 Poškození zraku včetně slepoty 

(binokulární nebo monokulární) (MKN-

10) 

kategorie zrakové 

vady (MKN-10) 

H54 Poškození 

zraku včetně 

slepoty 

(binokulární) 

(MKN-10) 

H54 Poškození zraku 

včetně slepoty 

(monokulární) (MKN-

10) 

střední 

slabozrakost 

kategorie 0 - mírná 

nebo žádná 

zraková vada 

H54.3 Mírná nebo 

žádná zraková vada‚ 

binokulární 

  

silná 

slabozrakost 

kategorie 1 - 

středně těžká 

zraková vada 

H54.2 Středně těžká 

zraková vada‚ 

binokulární 

H54.6 Mírná zraková vada 

monokulární (zraková vada 

kategorie 1 u jednoho oka a 

kategorie 0 nebo 9 u druhého 

oka) 

těžce slabý zrak 

kategorie 2 - těžká 

zraková vada 

H54.1 Těžká zraková 

vada‚ binokulární 
H54.5 Těžká zraková vada 

monokulární (zraková vada 

kategorie 2 u jednoho oka a 

kategorie 0‚ 1 nebo 9 u 

druhého oka) 

praktická 

nevidomost 

kategorie 3‚ 4 - 

slepota 

  H54.4 Slepota monokulární 

(zraková vada kategorií 3‚ 4‚ 

5 u jednoho oka a kategorie 

0‚ 1‚ 2 nebo 9 u druhého oka) 

úplná 

nevidomost 

kategorie 5 - 

slepota 

H54.0 Slepota 

binokulární 
H54.4 Slepota monokulární 

(zraková vada kategorií 3‚ 4‚ 

5 u jednoho oka a kategorie 

0‚ 1‚ 2 nebo 9 u druhého oka) 
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kategorie 9 - 

zraková ostrost 

nezjištěna nebo 

nespecifikována 

H54.9 Neurčená ztráta 

zraku (binokulární) 

(zraková vada 

kategorie 9) 
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5.3. Hypotézy 

 

Hypotézou rozumíme specifický předpoklad či konkrétní tvrzení, které logicky 

vyplývá z nějakého všeobecného tvrzení. „V tomto kontextu je hypotéza nejčastěji 

deduktivně vyvozena z teorie a slouží ověření pravdivosti (resp. nepravdivosti) této teorie“ 

(Ferjenčík, 2000, s. 32). Jinými slovy: „hypotéza je vyvratitelné tvrzení o vztahu mezi 

proměnnými“ (Bahbouh, 2002, s. 250).  

Hypotézy testované v tomto výzkumu zde uvádím s doplňujícím komentářem, který 

ozřejmuje východiska při jejich formulování.  

 

V mém výzkumu předpokládám (statisticky významnou) relaci mezi prožívanou 

životní smysluplností a přijetím vlastního postižení u populace osob se zrakovým 

postižením. Pokud vycházím z obecných postulátů psychologie smysluplnosti, mohu 

předpokládat, že zrakové postižení například nahlédnuté prizmatem osmyslující souvislosti 

(Lukasová, 1998) bude dotyčnou osobou více akceptováno. Při formulování první 

hypotézy však nemám k dispozici výzkumy, díky kterým bych předpokládal směr 

souvislosti, proto formuluji hypotézu oboustranně. 

H1: životní smysluplnost statisticky významně souvisí s akceptací vlastního 

postižení. 

Hypotéza H1 představuje základní hypotézu výzkumu, vztahuje se k výzkumnému 

souboru jako celku. Všechny další hypotézy se týkají předpokládaných rozdílů mezi 

podsoubory výzkumného souboru.  

 

Následující hypotézy se týkají souvislosti věku s měřenými proměnnými. Reker, 

Peacock a Wong (1987) došli k závěru, že pocit životní smysluplnosti stoupá s věkem. 

Halama, Kettner, Lesayová, (2014) formulovali závěry týkající se korelace vybraných 

osobnostních faktorů s životní smysluplností jako platné pro skupinu mladých dospělých 

(s věkovým průměrem okolo 22 let) i pro skupinu starších dospělých (s věkovým 

průměrem okolo 64 let). Předpokládané souvislosti věku, životní smysluplnosti a akceptace 

disability tedy formuluji jako oboustranné hypotézy. Předpokládané rozdíly v životní 

smysluplnosti mezi věkovými kategoriemi také formuluji oboustranně.  
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H2: Věk u souboru zrakově postižených osob statisticky významně souvisí 

s životní smysluplností. 

 

H3: Věk u souboru zrakově postižených osob statisticky významně souvisí 

s akceptací vlastního postižení. 

 

H4 a H5 jsou hypotézy o shodě středních hodnot v porovnávaných věkových 

podskupinách, proto jsou formulovány tak, že mezi porovnávanými podskupinami existuje 

statisticky významný rozdíl hodnot středu. 

H4: Věkové podsoubory u souboru zrakově postižených osob se statisticky 

významně liší v životní smysluplnosti. 

 

H5: Věkové podsoubory u souboru zrakově postižených osob se statisticky 

významně liší v akceptaci vlastního postižení. 

 

Šestá a sedmá hypotéza se týkají rozdílů mezi podsoubory definovanými pohlavím. 

Ženy ve výzkumném souboru Rekera, Peacocka a Wonga (1987) vnímaly svůj život jako 

více pod jejich kontrolou než muži. Říčan a Janošová (2008) identifikovali vyšší kladnou 

korelaci mezi orientací na smysl života a zvládáním vzteku v blízkých interpersonálních 

vztazích u dívek než u chlapců. V souboru psychiatricky neléčených osob muži dosahovali 

oproti ženám průkazně nižších hodnot v některých stupnicích a faktorech Existenciální 

škály (Niederlová, 2002). Zvnitřněná religiozita pozitivně souvisí se smysluplností pouze u 

mužů nikoliv u žen (Halama, Semancová, 2014). V jiném výzkumu nebyl prokázán vliv 

pohlaví na vztah mezi vírou a prožívanou smysluplností (Křeménková, Novotný, 2015). 

Předpokládané intergenderové rozdíly podsouborů formuluji jako oboustranné hypotézy. 

H6: Podsoubory pohlaví u souboru zrakově postižených osob se statisticky 

významně liší v naměřené životní smysluplnosti. 

 

H7: Podsoubory pohlaví u souboru zrakově postižených osob se statisticky 

významně liší v akceptaci vlastního postižení. 
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Osmá a devátá hypotéza se týká souvislosti mezi mírou zrakového postižení a 

životní smysluplností, respektive mezi mírou zrakového postižení a akceptací vlastní 

disability. Hypotézy opět formuluji jako oboustranné, pro jednostrannou formulaci 

nenacházím v rešerši dostatečnou oporu.  

H8: Míra zrakového postižení statisticky významně souvisí s životní 

smysluplností. 

 

H9: Míra zrakového postižení statisticky významně souvisí s akceptací 

vlastního postižení. 
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6. Modifikace podmínek psychologického testování pro osoby se 

zrakovou disabilitou 

 

S výzkumným záměrem diplomové práce přímo souvisí otázka, jak psychologické 

testování zpřístupnit osobám se zrakovým postižením. Reprezentativní učebnice české 

psychologie k této tématice spíše mlčí (Svoboda, 1999; Baštecká, Goldman, 2001) 

respektive nedávají odpověď uspokojující (Říčan, Krejčířová, 1995; Svoboda, Krejčířová, 

Vágnerová, 2009) a dostatečně návodnou k realizaci mého výzkumu. 

 

Halama (2002) uvádí doporučenou administraci ŠŽS tzv. „tužka-papír“. ADS byla 

převedena pro populaci osob se zrakovým postižením do Braillova písma (Linkowski, 

1981). Jde ovšem o původní nerevidovanou verzi v angličtině.  

 

Stojím před otázkou modifikace postupů šetření vhodného pro osoby se zrakovým 

postižením. První oporou pro mou volbu nestandardního postupu při administraci metod 

jsou metodické pokyny MŠMT pro poskytování obligatorní diagnostiky v pedagogicko-

psychologických poradnách. Obligatorní diagnózy se týkají žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním). Zrakové postižení je tedy v systému pedagogicko-psychologického 

poradenství obligatorní diagnóza a doporučení pro vyšetření zní následovně „Často je 

třeba administraci diagnostických nástrojů provádět nestandardně ústní formou“ 

(Cimlerová, Kucharská, Hönigová, 2006, s. 85). 

 

Dalším vodítkem pro přizpůsobení a modifikaci testování jsou Standardy pro 

pedagogické a psychologické testování (AERA, APA, NCME, 2001). Konkrétně pak 10. 

kapitola těchto standardů – Testování postižených osob. 

 

Obecný termín přizpůsobení označuje „jakékoli opatření konané jako reakce na 

zjištění, že postižení testované osoby vyžaduje odchýlit se od stanovených pravidel 

testování“ (tamtéž, s. 105). Modifikace naopak znamená konkrétní modifikaci postupů 

administrace testu podle konkrétních okolností (tamtéž).  
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„Volba modifikace je potřebná k tomu, aby bylo možno dojít k validním závěrům o 

úrovni testované osoby v měřeném konstruktu“ (AERA, APA, NCME, 2001, s. 107). Jde o 

tyto možné modifikace: 

 podoby testových podnětů41 

 podoby odpovědí 

 časového rozvržení testování 

 podmínek testování 

 použití některých částí testu 

 použití náhradních testů nebo metod hodnocení 

 

V manuálu rovněž stojí poznámka, že seznam strategií nemá vyvolat dojem, že je 

vhodné použít všechny, nebo že je plně k dispozici celý rejstřík strategií. V mém 

výzkumném případě přichází v úvahu změna podoby testových podnětů či zajistit možnost 

odpovídat na testové položky pomocí komunikačních prostředků, které dané osobě 

s postižením vyhovují. Modifikace časového rozvržení testování, použití jen některých 

částí testu či použití náhradních testů nebo metod hodnocení v mé situaci není vhodná.  

 

Standard 10.10 zní: „Každá provedená modifikace testu by měla být přiměřená a 

vhodná pro konkrétního testovaného, přičemž by všechny ostatní aspekty testování měly 

být zachovány ve standardní podobě. Odborník by měl pečlivě zvážit všechny dostupné 

informace o zkušenostech, charakteristikách a schopnostech konkrétního testovaného, 

které mohou mít vliv na výkon v testu a odůvodnit všechny uskutečněné modifikace“ 

(tamtéž, s. 111). 

 

 

Při volbě strategie modifikace testu pro osoby se zrakovým postižením obracím 

pozornost na možnosti kompenzačních pomůcek, například na výpočetní techniku. 

Počítačové testování a psychodiagnostika je všeobecně na vzestupu (Květon, Klimusová, 

2002; Širůček, 2010; Květon,, Jelínek, Denglerová, Vobořil, 2008). Čili pokus o etablování 

                                                 
41 „Například pro zrakově postižené osoby může být testový sešit převeden do Braillova písma nebo vytištěn 

velkými písmeny. U počítačem administrovaných testů je možno použít velké typy písma nebo nadměrně velký 

monitor“ (AERA, APA, NCME, 2001, s. 107). Zajímavé je, že ačkoliv Standardy byly vytvořeny týmem 

expertů, možnost audio výstupu podnětového materiálu nezmiňují.  
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tohoto postupu na výběrovou populaci osob se zrakovým postižením je konvergentní vůči 

dominantním trendům v psychologické diagnostice. 

 

Z hlediska modifikace podmínek testování mám za to, že standardizované online 

dotazníkové rozhraní, splňující tzv. blind friendly kritéria je funkčním řešením. Blind 

friendly web se snaží minimalizovat bariéry pro zdravotně postižené, stránka je dostupná 

například pomocí screenreader programu s audio výstupem (Pavlíček, 2005).  

 

Domnívám se, že tímto postupem bude ošetřena i případná desirabilita jako 

intervenující proměnná při vyplňování inventářů s klientem, více než při situaci, kdy řešitel 

výzkumu čte podmětový materiál (v mém případě výroky v inventářích), proband mu říká 

své odpovědi a výzkumník je posléze zaznamenává do archu. 

 

Podmětový materiál zamýšlím převést do elektronické podoby a umístit k online 

vyplnění na standardizované dotazníkové platformě. (Variantu administrace na počítači 

bez internetu vypouštím jako zbytečně komplikovanou). S poukazem na standardy pro 

pedagogické a psychologické testování (AERA, APA, NCME, 2001) považuji tento postup 

přizpůsobení, respektive modifikace za obhajitelný.  
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7. Předvýzkum 

 

Vzhledem k běžným postupům psychologického výzkumu, i ke specifikům tohoto 

výzkumného záměru, považuji za vhodné před samotnou realizací provést předvýzkum, 

jehož průběh a výsledky zde uvádím.  

 

Účelem předvýzkumu bylo ověřit technickou stránku realizace výzkumu. Získaná 

data mě zajímala jen sekundárně. Předvýzkum jsem zamýšlel opakovat tak dlouho, dokud 

nebudou všechny technické nedostatky odstraněny. Jedna pilotní studie se ukázala jako 

dostačující.  

Doporučení obsažená ve Standardech pro pedagogické a psychologické testování 

(AERA, APA, NCME, 2001) rovněž chápu jako pobídku k realizaci předvýzkumu. 

Standard 10.4 zní: „Je-li to uskutečnitelné, testy upravené pro použití u postižených osob 

by měly být předběžně ověřovány na jedincích se stejným postižením tak, aby bylo možno 

posoudit vhodnost a proveditelnost navrhovaných modifikací“. A doplňující komentář: 

„...ikdyž není toto ověření prováděno na vzorku vhodném pro získání dat pro vytvoření 

norem, může být užitečné pro kontrolu technických aspektů úprav“ (tamtéž, s. 110).  

 

Následovala otázka volby vhodného klienta této zakázky. Bylo potřeba, aby 

dotyčný/ dotyčná byla osoba se zrakovým postižením. Kvůli zamýšlené administraci 

výzkumných metod prostřednictvím substitučních pomůcek z oblasti výpočetní techniky, 

bylo nutné, aby byl respondent tzv. počítačově gramotný a věkem alespoň částečně blízký 

zamýšleným probandům (adolescenti). Na druhou stranu vzhledem k poměrně obtížnému 

způsobu získávání probandů, si nemohu dovolit využít větší počet zamýšlených probandů 

pouze pro účely pilotáže.  

Pilotáž proběhla v lednu 2016, probandem se stal muž (32 let, VŠ vzdělání, prakticky 

nevidomý).  

 

 

Vyplnění předcházel nestandardizovaný telefonicky rozhovor s probandem, který 

obnášel mimo jiné ujištění, že proband rozumí účelu a formě testování.  

 

 



 

62 

 

Překlad Škály ADS-R do češtiny byl poprvé použit empiricky. Respondent hodnotil 

překlad jako srozumitelný a přístupný. Metoda byla administrována bez časového limitu. 

Z technického hlediska byl pro mě ale i tento údaj zajímavý. Respondent uvedl zhruba 20 

minut.  

Nejdůležitějším ze závěrů předvýzkumu je konstatování, že dotazníkové metody 

umístěné na online platformu google forms jsou tzv. „blind friendly“42, tedy dostupné 

osobám se zrakovou disabilitou za pomoci screenreaderu - bezplatného programu 

s hlasovým výstupem NVDA (NonVisual Desktop Access). A je možné přistoupit k 

realizaci výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Technická podoba dotazníku byla konzultována s expertem na blind friendly problematiku ještě před 

pilotáží. 
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8. Výzkum 

 

8.1. Sběr dat 

Nyní popíši technické aspekty sběru dat. Výzkumnou baterii (inventáře ŠŽS,  

ADS-R, validizační otázka, otázky demografického charakteru) jsem umístil na online 

dotazníkovou platformu google forms. Výzkumná baterie nebyla volně přístupná, ale 

pouze přes odkaz, který jsem, dle svého výzkumného uvážení, šířil dále.  

 

Plánovanými probandy mého diplomového výzkumu původně byli adolescenti 

studující na středních školách pro zrakově postižené. V kritický moment, kdy vybrané 

střední školy byly osloveny, ale návratnost začala stagnovat, začal jsem oslovovat další 

organizace a instituce, ale i jednotlivce s prosbou o šíření odkazu na výzkum.  

Zde je výčet organizací, které se do realizace výzkumu nějakým způsobem 

zapojily: Klárův ústav; konzervatoř Jana Deyla; Gymnázium, obchodní akademie a 

obchodní škola pro zrakově postižené Radlická; obecně prospěšná společnost Tyfloservis; 

občanské sdružení Okamžik; projekt Asistence při studiu Univerzity Karlovy; Diakonie 

Českobratské církve evangelické – středisko pro zrakově postižené. Dále jsem prosbu o 

účast na výzkumu umístil do odborné diskuze na komunitním serveru Nyx, která má název 

„Nevidomí-náš život s nimi“.  

Navzdory šíři oslovených organizací a institucí šlo o nepravděpodobnostní výběr. 

Respondent musel být evidován v databázi klientů či recipientů služeb organizace, 

případně musel být studentem v oslovené škole. Hlavní limitem pravděpodobnostního 

výběru byla však počítačová gramotnost dotyčného respondenta a z environmentálních 

limitů pak dostupnost internetového připojení. 

Sběr dat probíhal od 23. 1. 2016 do 15. 7. 2016. Návratnost dotazníků jsem 

nezjišťoval. Odpovědi se generovaly do online tabulky vázané na baterii, ke které jsem měl 

přístup pouze já, jako výhradní administrátor šetření. Informace, odkud dotyčný baterii 

vyplnil, nebylo možné zaznamenávat, zajistil jsem tak anonymitu šetření.  
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Všechny otázky byly při vyplňování označeny jako povinné, kromě otevřené 

otázky č. 57 „Pokud máte i jiné než zrakové postižení, napište prosím jaké (psaná 

odpověď)“. Úspěšné vyplnění baterie bylo podmíněno vyplněním všech povinných otázek. 

 

Každému respondentovi se na úvodní stránce zobrazila následující instrukce pro vyplnění: 

Vážená účastnice výzkumu, Vážený účastníku výzkumu, 

 

Obracím se na Vás jako student jednooborové psychologie na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze s prosbou o spolupráci na výzkumné části mé diplomové práce.  

Před Vámi je 50 výroků týkajících se Vašeho života a života obecně, s kterými 

můžete v různé míře souhlasit anebo nesouhlasit. Vyplnění celého dotazníku trvá zhruba 15 

minut. Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi nebudou spojovány s Vaší osobou.  

 

Předem děkuji za Váš čas.  

PhDr. Ondřej Cerha 
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8.2.Popis souboru respondentů 

 

V popisu souboru respondentů představím nejdříve kritéria zařazení do vzorku a 

dále charakteristiky souboru z hlediska genderu, věku, vzdělání, velikosti sídla, kde 

respondenti žijí. V neposlední řadě jsem zjišťoval bližší specifikaci míry zrakového 

postižení. 

 

8.2.1. Kritéria zařazení do výzkumného souboru 

Respondent (či respondentka) musel být starší 15 let43 a zároveň musí mít zrakovou 

vadu minimálně v míře střední slabozrakosti. Podmínkou naopak bylo, že dotyčný nemá 

kombinované postižení44. Toto kritérium nesplnilo 19 osob (z toho 8 mužů). Jejich 

odpovědi jsem vyřadil kvůli obavě o validitu závěrů. Respondenti s kombinovanou 

disabilitou uváděli například vadu sluchu, dětskou mozkovou obrnu, autismus, úzkostnou 

poruchu, mentální postižení, částečně ochrnutí dolních končetin a další nespecifikované 

poruchy hybnosti.  

 

8.2.2. Charakteristiky souboru 

Baterii vyplnilo celkem 103 osob, po vyřazení osob s kombinovanou vadou, zůstalo 

v souboru 84 osob. Výzkumný soubor je složen z 30 žen (36%) a 54 mužů (64%). 

 Průměrný věk respondentů je 38,5 let. Nejmladšímu respondentovi bylo 15 let, 

nejstaršímu 76. Z hlediska vzdělání jsou nejvíce zastoupeni respondenti s dokončeným 

středoškolským vzděláním (27%). Zastoupeny byly všechny předem stanovené kategorie 

dosaženého vzdělání: VŠ – dokončená (26%), SŠ – aktuálně studující (25%), VŠ - 

aktuálně studující (16%), základní škola (6%).  

 

Nejvíce Respondentů (29%) žije v sídle s počtem obyvatel do 3000. Dále mezi 

respondenty byli zastoupeni i obyvatelé sídelních útvarů s 3000-50 000 obyvatel (25%), 50 

                                                 
43 U mladších osob je problematické zjišťovat životní smysluplnost (Halama, 2009). 

44 Tuto proměnnou zjišťovala přímá otázka.  
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000-150 000 obyvatel (13%), 150 000-1000 000 obyvatel (12%), s více jak 1 000 000 

obyvatel (21%). Podařilo se tedy plné zastoupení všech předem stanovených kategorií pro 

velikosti sídla, podobně jako v případě kategorií dosaženého vzdělání.  

Všechny sledované charakteristiky souboru jsou uvedeny v tabelární a grafické 

podobě níže. 

 

Charakteristika – věk  

V následující charakteristice souborů dat představím v tabelární podobě míry středu 

a míry variability věku.  

tabulka č. 2 charakteristika - věk 

věk (obě pohlaví) věk (muži) věk  (ženy) 

N= 84 N= 54 N= 30 

průměr 38,56 průměr 39,80 průměr 36,33 

medián 35,50 medián 36,00 medián 32,50 

modus 23a modus 25 modus 23a 

směrodatná 

odchylka 
16,630 směrodatná odchylka 16,856 

směrodatná 

odchylka 
16,257 

minimum 15 minimum 17 minimum 15 

maximum 76 maximum 76 maximum 69 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Tabulka č. 3 charakteristika souboru - 

zastoupení v kategoriích věku  

věková kategorie zastoupení (obě pohlaví) N= 

věk 15-20 11 

věk 21-30 25 

věk 31-40 15 

věk 41-50 10 

věk 51-60 10 

věk 61- 13 

    

věkové kategorie zastoupení (obě pohlaví) N= 

věk 15-30 36 

věk 31-60 35 

věk 61- 13 
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Charakteristika – zastoupení pohlaví 

Tabulka č. 4 Charakteristika vzorku – zastoupení pohlaví 

muži 54 

ženy 30 

 

 

Charakteristika – vzdělání 

Tabulka č. 5 Charakteristika souboru - vzdělání 

základní škola 5 

střední škola  (aktuálně studující) 21 

střední škola (dokončená) 23 

vysoká škola (aktuálně studující) 13 

vysoká škola (dokončená) 22 

 

 

Graf č. 1 Charakteristika souboru - vzdělání 

 

 

Charakteristika - zastoupení míry zrakových vad 

Tabulka č. 6 Charakteristika souboru - míra zrakového postižení 

  muži ženy obě pohlaví 

střední slabozrakost 9 5 14 

silná slabozrakost 5 1 6 

těžce slabý zrak 4 2 6 

praktická nevidomost 20 12 32 

úplná nevidomost 16 10 26 
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Charakteristika - velikost sídla, kde respondent žije 

Tabulka č. 7 Charakteristika souboru - velikost sídla 

do 3000 obyvatel 24 

3000-50 000 obyvatel 21 

50 000-150 000 obyvatel 11 

150 000-1000 000 obyvatel 10 

1 000 000 obyvatel a více 18 

 

 

 

Graf č. 2 Charakteristika souboru - velikost sídla 
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9. Výsledky  

 

Při prezentaci výsledků statistických analýz vycházím ze závazných doporučení 

Urbánka (2007). Ověření předpokladů testu a formulace hypotéz jsou popsány 

v předchozích kapitolách, nyní přecházím k popisu a analýze dat, výpočtům testového 

kritéria a výpočtům p-hodnoty. A konečně k rozhodnutí o zamítnutí či nezamítnutí 

hypotéz.  

Veškerá data byla zpracována v programech MS Excel, v 14denní trial verzi 

programu SPSS a v 30denní trial verzi programu STATISTICA. V těchto programech jsem 

i vytvořil grafickou a tabelární část prezentace výsledků statistických analýz. 

Prezentování výsledků kvantitativních analýz v psychologii se zpravidla dělí na část 

vyhodnocenou deskriptivní statistikou a část vyhodnocenou induktivní statistikou 

(Ferjenčík, 2000). Proto dělím prezentaci výsledků do dvou samostatných oddílů, na 

deskriptivní statistiku a na testování hypotéz. 

 

 

9.1. Deskriptivní statistika 

V následujících tabulkách číslo 8 a 9 představím míry středu a míry variability, čili 

numerické charakteristiky souborů dat Škály životní smysluplnosti (ŠŽS) a Acceptance of 

Disability Scale-revised (ADS-R). Distribuci hrubých skórů ŠŽS a jejich předpokládanou 

normální distribuci znázorňuje graf č. 3 distribuci hrubých skórů ADS-R a jejich 

předpokládanou normální distribuci znázorňuje graf č. 4. 

Tabulka č. 8 Numerická charakteristika ŠŽS 

N= 84 

průměr 72,89 

medián 74,50 

modus 75a 

směrodatná odchylka 7,025 

minimum 50 

maximum 84 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 



 

70 

 

 

Obr.č.XX Distribuce hodnot ŠŽS
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Graf č. 3 Distribuce hrubých skórů ŠŽS a očekávaná normální distribuce 

 

Tabulka č. 9 numerická charakteristika ADS-R 

 N=84 

průměr 103,55 

medián 106,00 

modus 90a 

směrodatná odchylka 13,700 

minimum 56 

maximum 124 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

obr.č. XX Distribuce hodnot ADS-R
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Graf č. 4 Distribuce hrubých skórů ADS-R a očekávaná normální distribuce 
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9.2. Vybrané psychometrické charakteristiky ADS -- R 

Škála ADS-R byla poprvé použita v českém překladu. Problematika lexikálního 

překladu je nastíněna v části věnované popisu ADS-R. Aby bylo možné považovat celkový 

převod škály ADS-R za úspěšný, bylo nezbytné ověřit její vybrané psychometrické 

vlastnosti.  

Nyní představím základní výsledky psychometrické analýzy. Z položkové analýzy  

jsem použil korelaci jednotlivých položek s hrubým skórem a výpočet obtížnosti položky. 

Vzhledem k tomu, že všech 32 položek ADS-R vyšlo v požadovaných intervalech, uvádím 

zde pouze minimální a maximální hodnoty položkové analýzy. Korelace jednotlivých 

položek s hrubým skórem se nachází v intervalu 0,336** až 0,768**. Korelace všech 

položek ADS-R s hrubým skórem jsou signifikantní na hladině p < 0,01.  

Rovněž obtížnost všech položek vyšla uspokojivě, obtížnost položek ADS-R se 

nachází v rozmezí 0,496 až 0,861. Dále uvádím (tabulka č. 10) vzájemnou korelaci subškál 

mezi sebou a s celkovým skóre ADS-R. Ve všech případech je korelace signifikantní na 

hladině p < 0,01. Výsledky korelací ukazují statisticky významnou míru vztahu 

jednotlivých subškál s celkovým konstruktem.  

Tabulka č. 10 vzájemná korelace subškál ADS-R 

  

subškála 

omezení 

(containmemt) 

subškála 

transformace 

(transformation) 

subškála 

subordinace 

(subordination) 

subškála 

rozšíření 

(enlargement) 

ADS-R 

(Škála 

akceptace 

disability) 

subškála 

omezení 

(containmemt) 

1,000 ,754** ,493** ,747** ,912** 

subškála 

transformace 

(transformation) 

,754** 1,000 ,511** ,719** ,886** 

subškála 

subordinace 

(subordination) 

,493** ,511** 1,000 ,405** ,630** 

subškála 

rozšíření 

(enlargement) 

,747** ,719** ,405** 1,000 ,883** 

ADS-R (Škála 

akceptace 

disability) 

,912** ,886** ,630** ,883** 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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9.2.1. Reliabilita škály 

 

Reliabilitou rozumíme přesnost, respektive spolehlivost, se kterou test měří, to co 

měří. Reliabilita není zárukou validity, a proto zkoumáme reliabilitu zcela nezávisle na 

validitě. V praxi odhlížíme při ověřování reliability od smyslu testování (Říčan, 1977).  

Celková reliabilita a reliabilita jednotlivých subškál a byla vypočítána v programu 

SPSS pomocí koeficientu vnitřní konzistence – Cronbachova alfa. Tato reliabilita vychází 

z předpokladu, že by všechny položky měřící jednu vlastnost měly mít mezi sebou kladné, 

dostatečně vysoké korelace (tamtéž). 

V tabulce č. 11 uvádím ve druhém sloupci naměřené hodnoty koeficientů vnitřní 

konzistence a ve třetím sloupci uvádím hodnoty publikované autory revidované škály 

(Linkowski, Groomes, 2007). Při porovnání původních koeficientů a koeficientů získaných 

mým šetřením je možné konstatovat, že česká verze ADS-R požadavky reliability zcela 

splňuje.  

 

Tabulka č. 11 Koeficienty vnitřní konzistence ADS-R 
 

  

Cronbachovo 

alfa 

Cronbachovo alfa 

(Linkowski, Groomes, 

2007) 

počet 

položek 

ADS-R (Škála akceptace disability) 0,939 0,93 32 

subškála omezení (containmemt) 0,890 0,88 9 

subškála transformace (transformation) 0,816 0,88 9 

subškála subordinace (subordination) 0,664 0,71 5 

subškála rozšíření (enlargement) 0,825 0,82 9 

 

9.2.2. Souběžná validita metody ADS-R 

 

Poslední ověřovanou psychometrickou vlastností byla souběžná validita metody. 

„Validitu testu můžeme zjednodušeně charakterizovat jako míru shody mezi naměřenými 

výsledky (získaným skóre) a tím, co jsme chtěli měřit (nějakou stanovenou kvalitou, 

kritériem)“ (Ferjenčík, 2000, s. 205). Jinými slovy „validita je korelace mezi testem a 

kritériem“ (Říčan, 1977, s. 73).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Korelace
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Při administraci metod jsem na konci škály ADS-R (před otázkami demografického 

charakteru) umístil položku s následující instrukcí: Ohodnoťte se, nakolik přijímáte své 

postižení. Podobně jako při školním známkování: 1=nejlepší přijetí, 5=nejhorší přijetí.  

Autoři publikace věnované psychometrice popisují postup při souběžném 

zjišťování validity metody následovně: „u tohoto typu validizace skóry hodnoceného testu 

jsou korelovány se skóry jiného testu měřícího stejný atribut. Oba dva testy jsou přitom 

administrovány ve stejnou dobu. Nemusí jít pouze o jiný test nebo dotazník měřící stejný 

atribut, ale o jakoukoli formu zjišťování skóru, který by podle předpokladu měl korelovat 

se skórem hodnocené metody, tzn. může jít o skór získaný prostřednictvím rozhovoru, 

analýzy textových dat nebo skór metody měřící zcela jiný atribut, o kterém ale máme důvod 

předpokládat, že bude ve vztahu s atributem měřeným testem, jehož validita nás zajímá“ 

(Urbánek, Denglerová, Širůček, 2011, s. 139). 

Požadavek administrace testu a přímé validizační otázky ve stejnou dobu byl 

splněn. Vycházím z předpokladu vztahu mezi sebeposouzením přijetí vlastní disability a 

získaným skórem ADS-R. Výsledek korelace validizační otázky (souběžné validity 

metody) spolu s celkovým hrubým skóre je uveden v následující tabulce č. 12. 

 

 
sebehodnocení přijetí HS_ADS-R 

sebehodnocení přijetí postižení 1,000 ,457** 

HS_ADS-R ,457** 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že ADS-R má jako metoda 

dostatečnou psychometrickou oporu. Pro další užití českého překladu Acceptance of 

disability scale-revised (ADS-R) navrhuji užívat název Škála akceptace disability.  

 

 

9.3. Testování hypotéz 

 

Hypotézy jsou tvrzení o vztahu mezi proměnnými, která jsou zamítnuta nebo 

nezamítnuta (Bahbouh, 2002, Urbánek, 2007). Z grafů č. 3 a 4 je patrné, že získaná data 

neodpovídají zcela normálnímu rozdělení. K posouzení hypotéz jsem proto použil 

následující metody induktivní statistiky: Spearmanův koeficient korelace, Mannův-
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Whitneyův test shody středních hodnot a neparametrickou analýzu rozptylu Kruskalův-

Wallisův test.  

Ve výzkumné praxi se ustálil požadavek, aby při vyvracení nulové hypotézy bylo 

riziko chyby prvního druhu45 menší než 0,05, případně menší než 0,01 (Urbánek, 2007; 

Hendl, 2006). Pokud uvádím signifikantní výsledky měření, uvádím i vždy zvolenou 

hladinu signifikance. 

 

 

H1: životní smysluplnost statisticky významně souvisí s akceptací vlastního 

postižení. 

 

K testování první hypotézy jsem použil Spearmanův koeficient korelace. Korelace 

vyjadřuje míru vztahu mezi dvěma proměnnými (Ferjenčík, 2000). Při uvádění výsledku 

korelačního koeficientu je dostačující uvádět velikost korelačního koeficientu, velikost 

souboru a p-hodnotu (Urbánek, 2007).  

Tabulka č. 13 ukazuje statisticky významnou souvislost (p < 0,01) mezi životní 

smysluplností a akceptací postižení. Hypotézu H1 nezamítám. 

Tabulka č. 13 Korelace životní smysluplnosti a akceptace postižení 

 N=84 ŠŽS ADS-R 

ŠŽS 1,000 ,595** 

ADS-R ,595** 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Podrobnější výsledky korelací (tabulka č. 14) ukazují statisticky významnou míru 

vztahu nejen obou konstruktů (ŠŽS, ADS-R), ale i jednotlivých subškál obou konstruktů 

(opět na hladině statistické významnosti p < 0,01). 

                                                 
45 Takzvaná chyba prvního druhu nastává ve chvíli, kdy zamítáme nulovou hypotézu, která je ale 

pravým stavem zkoumaného jevu (Bahbouh, 2002; Urbánek, 2007). 

Tabulka č. 14 Korelace životní smysluplnosti a akceptace postižení (včetně subškál) 

  

ŠŽS ŠŽS 

kognitv

ní 

ŠŽS 

motivační 

ŠŽS 

afektivní 

ADS-R ADS-R 

omezení 

ADS-R 

transform

ace 

ADS-R 

subordin

ace 

ADS-R 

rozšíření 

ŠŽS 1,000 ,830** ,716** ,740** ,595** ,492** ,494** ,416** ,637** 

ŠŽS_kognitvní ,830** 1,000 ,475** ,382** ,412** ,317** ,359** ,296** ,475** 
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Síla testu 

H1 představuje hlavní hypotézu výzkumu a protože zamítám nulovou hypotézu 

(H01: souvislost mezi životní smysluplností a akceptací postižení není statisticky 

významná), podívám se ještě na sílu testu, abych si ještě jednou ověřil správnost zamítnutí 

a vyvaroval se tím chyby II.druhu46. 

 

Doporučovaná minimální hodnota pro sílu testu je 0,8 (Urbánek, 2007). Jak je 

patrné z grafu č. 5, který vyjadřuje sílu testu, síly testu 0,8 bychom dosáhli již při 20 

respondentech. Křivka síly testu přestává strmě růst při hodnotě N=50 se silou testu 1 (při 

korelaci 0,595). Výsledky síly testu jsou také výpovědí o vhodnosti velikosti vzorku. 

V tomto případě provádím hodnocení vhodnosti velikosti vzorku ex post, a mohu říci, že 

rozsah vzorku N=84 je dostatečný, nikoliv však zbytečně rozsáhlý. Výsledek síly testu 

mluví rovněž ve prospěch zamítnutí nulové hypotézy. Hypotézu H1 nezamítám.  

                                                 
46 Při takzvané chybě druhého druhu nastává situace, kdy „stav světa“ odpovídá alternativní 

hypotéze, ale výzkumník chybně nezamítá nulovou hypotézu (Bahbouh, 2002; Urbánek, 2007). 

ŠŽS_motivační ,716** ,475** 1,000 ,342** ,332** ,220* ,292** ,255* ,393** 

ŠŽS__afektivní ,740** ,382** ,342** 1,000 ,613** ,552** ,473** ,400** ,641** 

ADS-R ,595** ,412** ,332** ,613** 1,000 ,912** ,886** ,630** ,883** 

ADS-

R_omezení 

,492** ,317** ,220* ,552** ,912** 1,000 ,754** ,493** ,747** 

ADS-

R_transformace 

,494** ,359** ,292** ,473** ,886** ,754** 1,000 ,511** ,719** 

ADS-

R_subordinace 

,416** ,296** ,255* ,400** ,630** ,493** ,511** 1,000 ,405** 

ADS-

R_rozšíření 

,637** ,475** ,393** ,641** ,883** ,747** ,719** ,405** 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Jedna korelace, t-test: Výpočet síly testu

Jedna korelace, t-test (H0:  Ró =  0)

Síla vs. N (Ró = 0,595,  Alfa = 0,05)
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Graf č. 5 Výpočet síly testu 

 

 

H2: Věk u souboru zrakově postižených osob statisticky významně souvisí 

s životní smysluplností. 

 

Korelační koeficient mezi věkem a skórem Škály životní smysluplnosti je 

signifikantní na hladině p < 0,05 není však signifikantní na přísnější hladině p  < 0,01  

(tabulka č. 15). Volím hladinu významnosti p < 0,01 a Hypotézu H2 zamítám. 

 

Tabulka č. 15 Korelace věku a životní smysluplnosti 

 N=84  věk ŠŽS 

 věk 1,000 ,223* 

ŠŽS ,223* 1,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

H3: Věk u souboru zrakově postižených osob statisticky významně souvisí 

s akceptací vlastního postižení. 

 

Korelační koeficient mezi věkem a skórem Škály akceptace disability není statisticky 

významný (tabulka č. 16). Hypotézu H3 zamítám. 
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Tabulka č. 16 Korelace věku a Škály akceptace disability 

 N=84  věk ADS-R 

 věk 1,000 -0,050 

ADS-R -0,050 1,000 

 

 

H4: Věkové podsoubory u souboru zrakově postižených osob se statisticky 

významně liší v životní smysluplnosti. 

Ke zhodnocení významnosti rozdílů mezi věkovými podsoubory volím 

neparametrickou analýzu rozptylu – Kruskalův-Wallisův test. Tabelární výsledky doplňuji 

krabicovým grafem. Krabicový graf slouží k porovnání skupin (Hendl, 2006). Zde uvedené 

krabicové grafy znázorňují vzájemné porovnání mediánu, horního a dolního kvartilu a 

rozpětí tří, respektive šesti věkových podsouborů měření. Počet osob ve věkové kategorii 

V tabulkách č. 17 a 18 odpovídá hodnotě sloupce „počet platných“.  

 

Tabulka .č. 17 Kruskalův-Wallisův test pro 3 věkové podsoubory a životní 

smysluplnost.  

Kruskal-Wallisova ANOVA 

Nezávislá (grupovací) proměnná : věk

Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 84) =2,512605 p =,2847

Závislá:

HS_ŠŽS

Kód Počet

platných

Součet

pořadí

Prům.

Pořadí

adol;mlad. dosp.

dosp.

rané stáří

1 36 1363,000 37,86111

2 35 1573,500 44,95714

3 13 633,500 48,73077  

graf č. XX Krabicový graf pro 3 věkové podskupiny

Proměnná: ŠŽS
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Graf č.6 Krabicový graf pro 3 věkové podskupiny 
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Tabulka č. 18 Kruskalův-Wallisův test pro 6 věkových podsouborů a životní 

smysluplnost. 

Kruskal-Wallisova ANOVA 

Nezávislá (grupovací) proměnná : věk

Kruskal-Wallisův test: H ( 5, N= 84) =7,475725 p =,1876

Závislá:

HS_ŠŽS

Kód Počet

platných

Součet

pořadí

Prům.

Pořadí

věk 15-20

věk 21-30

věk 31-40

věk 41-50

věk 51-60

věk 61-

1 11 308,500 28,04545

2 25 1054,500 42,18000

3 15 596,000 39,73333

4 10 548,000 54,80000

5 10 429,500 42,95000

6 13 633,500 48,73077  

 

 graf č. XX Krabicový graf pro 6 věkových podskupin
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Graf č. 7 Krabicový graf pro 6 věkových podskupin 

 

Kruskalův-Wallisův test pro tři podsoubory vychází p=0,284; pro šest podsouborů 

p=0,187. Věkové podsoubory se tedy statisticky významně neliší v životní smysluplnosti. 

Hypotézu H4 zamítám. 

 

 

H5: Věkové podsoubory u souboru zrakově postižených osob se statisticky 

významně liší v akceptaci vlastního postižení. 

Hypotézu H5 testuji pomocí Kruskalova-Wallisova testu (pro 3 věkové skupiny a 

pro 6 věkových skupin). Počet osob ve věkové kategorii odpovídá hodnotě sloupce „počet 

platných“ V tabulkách č. 19 a 20.  
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Tabulka č. 19 Kruskalův-Wallisův test pro 3 věkové podsoubory a akceptaci 

disability.  

Kruskal-Wallisova ANOVA 

Nezávislá (grupovací) proměnná : věk

Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 84) =,2691610 p =,8741

Závislá:

HS_ADS-R

Kód Počet

platných

Součet

pořadí

Prům.

Pořadí

adol;mlad. dosp.

dosp.

rané stáří

1 35 1515,500 43,30000

2 36 1543,500 42,87500

3 13 511,000 39,30769  

 

graf č.XX Krabicový graf pro 3 podskupiny
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Graf č. 8 Krabicový graf pro 3 věkové podskupiny (ADS-R) 

 

 

Tabulka č. 20 Kruskalův-Wallisův test pro 6 věkových podsouborů a akceptaci 

disability.  

Kruskal-Wallisova ANOVA 

Nezávislá (grupovací) proměnná : věk

Kruskal-Wallisův test: H ( 5, N= 84) =2,585208 p =,7636

Závislá:

HS_ADS-R

Kód Počet

platných

Součet

pořadí

Prům.

Pořadí

věk 15-20

věk 21-30

věk 31-40

věk 41-50

věk 51-60

věk 61-

1 11 412,000 37,45455

2 25 1185,500 47,42000

3 15 580,000 38,66667

4 10 476,000 47,60000

5 10 405,500 40,55000

6 13 511,000 39,30769
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graf č. XX Krabicový graf pro 6 věkových podskupin

Proměnná: ADS-R
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Graf č.9 Krabicový graf pro 6 věkových podskupin (ADS-R) 

 

Kruskalův-Wallisův test pro tři podsoubory vychází p=0,874; pro šest podsouborů 

p=0,763. Věkové podsoubory se tedy statisticky významně neliší v akceptaci disability. 

Hypotézu H5 zamítám. 

 

 

Hypotézy H6 a H7 se týkají rozdílů mezi dvěma podsoubory definovanými 

pohlavím. Podsoubory jsou právě dva, k ověření statistické významnosti rozdílů mezi nimi 

proto volím Mannův-Whitneyův test. Počty osob v podsouborech je uvedeny v tabulce č. 

21. Grafické porovnání podsouborů nabízí krabicové grafy č. 10 a 11. 

Tabulka č. 21 pohlaví respondentů  

muži (1) N=54 

ženy (2) N=30 

 

H6:Podsoubory pohlaví u souboru zrakově postižených osob se statisticky 

významně liší v naměřené životní smysluplnosti. 

 

 

 

 

Tabulka č. 22 Mannův- Whitneyův test: pohlaví - ŠŽS 
Mann-Whitney U 748,500 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,565 

a. Grouping Variable: pohlaví 



 

81 

 

graf č. XX Krabicový graf pro podskupiny muži(1) a ženy (2) -ŠŽS 
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Graf č. 10 Krabicový graf pro podskupiny muži (1) a ženy (2) – ŠŽS 

 

Rozdíl mezi pohlavími v Škále životní smysluplnosti není signifikantní (0,565). 

Hypotézu H6 zamítám. 

 

H7:Podsoubory pohlaví u souboru zrakově postižených osob se statisticky 

významně liší v akceptaci vlastního postižení. 

Tabulka č. 23 Mannův- Whitneyův test: pohlaví - ADS-R 

Mann-Whitney U 677,500 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,216 

a. Grouping Variable: pohlaví 

Rozdíl mezi pohlavími v Škále akceptace disability není signifikantní (0,216). 

Hypotézu H7 zamítám. 

 

graf č. XX Krabicový graf pro podskupiny muži(1) a ženy (2)  ADS-R
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Graf č. 11 Krabicový graf pro podskupiny muži (1) a ženy (2) – ADS-R 
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H8: Míra zrakového postižení statisticky významně souvisí s životní 

smysluplností. 

Pro testování hypotézy H8 jsem použil Spearmanův koeficient korelace. Míra 

zrakového postižení  statisticky významně souvisí se subškálou ‚afektivní dimenze‘ (na 

hladině významnosti p < 0,05), nesouvisí však signifikantně s celkovým skóre na Škále 

životní smysluplnosti (tabulka č. 24). Hypotézu H8 zamítám. 

Tabulka č. 24 Korelace životní smysluplnosti a míry zrakového postižení 

  míra zrakového postižení 

míra zrakového postižení 1,000 

Škála životní smysluplnosti (ŠŽS) 0,124 

kognitivní dimenze (ŠŽS) 0,039 

motivační dimenze (ŠŽS) 0,097 

afektivní dimenze (ŠŽS) ,245* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

H7: Míra zrakového postižení statisticky významně souvisí s akceptací 

vlastního postižení. 

Pro testování hypotézy H9 jsem použil Spearmanův koeficient korelace. Míra 

zrakového postižení sice statisticky významně souvisí se subškálami ‚omezení‘ a 

‚rozšíření‘ (na hladině významnosti p < 0,05), nesouvisí však signifikantně s celkovým 

skóre na Škále akceptace disability(tabulka č. 25). Míra zrakového postižení rovněž 

nesouvisí se sebehodnocením přijetí vlastního postižení (tabulka č. 26). Hypotézu H9 

zamítám. 

 

Tabulka č. 25 korelace akceptace postižení a míry zrakového postižení  

  míra zrakového postižení 

míra zrakového postižení 1,000 

ADS-R (Škála akceptace disability) 0,214 

 subškála omezení (containmemt) ,228* 

subškála transformace (transformation) 0,168 
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subškála subordinace (subordination) ,229* 

subškála rozšíření (enlargement) 0,140 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tabulka č. 26 korelace míry zrakového postižení a sebehodnocení přijetí postižení 

  míra zrakového postižení sebehodnocení přijetí 

míra zrakového postižení 1,000 0,086 

sebehodnocení přijetí 0,086 1,000 

 

 

10. Shrnutí výsledků 

 

Standardní realizace kvantitativního psychologického výzkumu vychází 

z posloupnosti  následujících kroků: logický konstrukt nebo univerzální výrok deduktivně 

rozložíme do řady přímých, konkrétních a bezprostředně ověřitelných výroků (deduktivně 

vyvozené hypotézy). Tyto přímé výroky (hypotézy) ověřujeme a porovnáváme konkrétní 

předpoklady s empiricky získanými daty. Pokud jsou předpoklady ve shodě s daty, 

induktivně podporují pravdivost logického konstruktu nebo univerzálního výroku, tedy 

teorie (Ferjenčík, 2000).  

 

V tuto chvíli máme za sebou fázi ověřování hypotéz. Závěry konfirmační statistiky 

uvádím v tabelárním přehledu. Možná interpretace výsledků bude nastíněna v následující 

diskuzi.  

 

tabulka č. 27 Přehled výsledků konfirmační statistiky 

HYPOTÉZA ZÁVĚR VERBALIZACE VÝSLEDKU 

H1: životní smysluplnost 

statisticky významně souvisí 

s akceptací vlastního 

postižení. 

nezamítám Mezi životní smysluplností a akceptací 

postižení byla nalezena statisticky významná 

souvislost.  

H2: Věk u souboru zrakově 

postižených osob statisticky 

významně souvisí s životní 

smysluplností. 

zamítám Korelační koeficient mezi věkem a skórem 

Škály životní smysluplnosti je signifikantní na 

hladině p < 0,05 není však signifikantní na 

přísnější hladině p  < 0,01. Volím hladinu 

významnosti p < 0,01.  



 

84 

 

 

 

 

H3: Věk u souboru zrakově 

postižených osob statisticky 

významně souvisí 

s akceptací vlastního 

postižení. 

zamítám Korelační koeficient mezi věkem a skórem 

Škály akceptace disability není statisticky 

významný. 

H4: Věkové podsoubory u 

souboru zrakově 

postižených osob se 

statisticky významně liší v 

životní smysluplnosti. 

zamítám Kruskalův-Wallisův test pro tři podsoubory a 

pro šest podsouborů ukázal, že věkové 

podsoubory se statisticky významně neliší 

v životní smysluplnosti. 

H5: Věkové podsoubory u 

souboru zrakově 

postižených osob se 

statisticky významně liší v 

akceptaci vlastního 

postižení. 

zamítám Kruskalův-Wallisův test pro tři podsoubory a 

pro šest podsouborů ukázal, že věkové 

podsoubory se statisticky významně neliší 

v akceptaci disability. 

H6: Podsoubory pohlaví u 

souboru zrakově 

postižených osob se 

statisticky významně liší v 

naměřené životní 

smysluplnosti. 

zamítám Rozdíl mezi pohlavími v Škále životní 

smysluplnosti není signifikantní. 

H7: Podsoubory pohlaví u 

souboru zrakově 

postižených osob se 

statisticky významně liší v 

akceptaci vlastního 

postižení. 

zamítám Rozdíl mezi pohlavími v Škále akceptace 

disability není signifikantní. 

H8: Míra zrakového 

postižení statisticky 

významně souvisí s životní 

smysluplností. 

  zamítám Míra zrakového postižení  statisticky významně 

souvisí se subškálou ‚afektivní dimenze‘ (na 

hladině významnosti p < 0,05), nesouvisí však 

signifikantně s celkovým skóre na Škále životní 

smysluplnosti.  

H9: Míra zrakového 

postižení statisticky 

významně souvisí s 

akceptací vlastního 

postižení. 

zamítám Míra zrakového postižení sice statisticky 

významně souvisí se subškálami ‚omezení‘ a 

‚rozšíření‘ (na hladině významnosti p < 0,05), 

nesouvisí však signifikantně s celkovým skóre 

na Škále akceptace disability. Míra zrakového 

postižení rovněž nesouvisí se sebehodnocením 

přijetí vlastního postižení.  
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11. Diskuze 

 

Diskuze limitů šetření je jedním ze základních kritérií vědecké práce. Každý 

výzkum je ve své realizaci věcí kompromisu. V následující diskuzi zmíním vybrané limity 

výzkumu a možné interpretace výsledků.  

 

Předpokládaná souvislost mezi životní smysluplností a akceptací postižení se 

potvrdila. Výsledky jsou tak ve shodě s teoretickými východisky uvedenými v přehledové 

studii. Citovaní autoři (Frankl, 2006a, 2006b; Längle,2002; Lukasová, 1998) mluví o 

postojových hodnotách jako zdroji smysluplnosti v podmínkách danosti existence 

individua. Takovou fatální daností je například zraková disabilita. V logoterapeutickém 

interpretačním rámci jsou postoje jedince k jeho postižení zdrojem smysluplnosti (či 

naopak zdrojem absence smyslu), která přímo souvisí s přijetím podmínek své existence. 

Člověk, který neprožívá svůj život jako smysluplný, nemůže přijímat své postižení. A 

naopak pokud vlastní život vnímá smysluplně, snáze do něj integruje i události mimo 

dosah jeho aktivní působnosti. 

V tomto výzkumu lidé, kteří vnímají svůj život jako smysluplný, více akceptovali 

své zrakové postižení, nezávisle na míře postižení. Nesmím opomenout možnost  

alternativních teoretických východisek, než jsou prezentovaná v přehledové studii, která by 

poté vedla k jiným interpretacím výsledků. Přesto se tato logoterapeutická explanace 

výsledků jeví jako nejpřesvědčivější.  

 

Za hlavní omezení výzkumu z hlediska charakteristiky souboru považuji dominanci 

mužů (64%). Pro nerovnoměrné zastoupení genderu ve vzorku nemám jednoznačné 

vysvětlení. Můžeme uvažovat nad tím, že disproporce v zastoupení pohlaví kopíruje 

genderovou disproporci v počítačové kompetenci v populaci osob se zrakovým postižením. 

 

Věkové omezení výzkumu jsem původně zamýšlel pouze na adolescenty a mladou 

dospělost. Ve chvíli, kdy začal sběr dat stagnovat, začal jsem oslovovat kromě středních 

škol pro zrakově postižené i další instituce a organizace. To považuji za hlavní důvod, proč 

je soubor tak diverzifikovaný z hlediska věku.  
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Navzdory šíři oslovených organizací a institucí s prosbou o spoluúčast na výzkumu, 

šlo o nepravděpodobnostní výběr. Hlavní limitem pravděpodobnostního výběru byla 

počítačová gramotnost respondentů. 

Výsledný soubor (N=84) považuji za dostatečně rozsáhlý vzhledem k obtížnosti 

tuto skupinu oslovit a také vzhledem k tomu, jak technicky náročné je pro osoby se 

zrakovou disabilitou účastnit se psychologických šetření. 

Také omezený finanční rozpočet výzkumu byl všeobecně limitujícím faktorem. 

 

Největší rizika výzkumu byla spojená s administrací metod v elektronické podobě. Je 

to především ztráta kontroly nad testovou situací a nemožnost ošetření vlivu vnějších 

(nežádoucích, matoucích) proměnných a jejich případné interference do výsledků. „V 

případě testování pomocí internetu není možné zajistit ekvivalenci hardware – jinými 

slovy, počítače či jiné rozhraní, které budou mít respondenti k dispozici pro řešení testu, se 

mohou i velmi značně lišit“ (Širůček, 2010, s. 23). Na druhou stranu jsem se vyvaroval 

možným zkreslením spojeným s očekáváním ze strany experimentátora (Ferjenčík, 2000).  

 

Širůček (2010) dále upozorňuje na riziko, kdy se respondentova kompetence k práci 

s počítačem stává konstruktovou validitou šetření. To potvrzují i jiní autoři: „Osoby, které 

nejsou zvyklé na práci s počítačem, mohou negativně reagovat na počítačem 

administrované testování, přičemž u klasicky administrovaného testu by se takové reakce 

neprojevily“ (Květon, Klimusová, 2002, s. 251).  

 

Přes všechna rizika, přinesla administrace metod prostřednictvím internetu jeden 

z nejcennějších výsledků šetření. A sice, že tento postup administrace psychologických 

testů je u populace osob se zrakovou disabilitou možný. Navíc je to postup celkově 

divergentní s obecnými trendy v psychodiagnostice. Populace osob se zrakovou disabilitou 

není tímto nestandardním postupem v testování exkludovaná z majority. 

 

Pokud se diskuze posune směrem k povaze sledovaných proměnných, musím 

konstatovat, že v mém výzkumu chyběla proměnná „délka trvání disability“, „zdroj 

zrakové disability“ (např. úraz, genetické faktory, nemoc, kombinované postižení atp.) či 

„progrese disability“. Tyto proměnné jsem záměrně vypustil kvůli obtížné kontrole a 

operacionalizaci. 
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Další oblastí, kterou chci diskutovat, je etický rozměr výzkumu. V současné době 

na FF UK neexistuje etická komise pro výzkum, která by se vyjadřovala k etickým 

aspektům plánovaných výzkumů. Přesto je pro mě tento aspekt šetření podstatný. 

Probandům jsem garantoval anonymitu šetření a tato podmínka byla dodržena.  

K výzkumným standardům patří možnost debrífinku. Debrífinkem rozumíme 

vysvětlení účelu studie a zodpovězení všech otázek probandů k tématu (Hewstone, 

Stroebe, 2006). K výzkumu jsem uváděl emailový kontakt, debrífínk tak probíhal průběžně 

na vyžádání respondentů. Jiných etických rizik výzkumu si nejsem vědom. 

 

Uvažovaný směr dalších studií by se mohl upínat k souvislostem akceptace zrakové 

disability s jinými psychologickými konstrukty. Při vyhodnocování bychom měli brát 

v potaz i sociální kontexty života respondenta, osobnostní dispozice či hodnotovou 

orientaci. Tyto proměnné studovány nebyly a mohou představovat výzvu k dalším bádáním 

v dané oblasti.  

Samostatnou linii výzkumu „psychologie akceptace postižení“ může stimulovat 

etablování Škály akceptace disability. Škála akceptace postižení může nalézt uplatnění 

nejen v psychologické praxi a poradenství ale i v sociálních službách, sociální rehabilitaci 

či speciální pedagogice. Vyhodnocení Škály akceptace disability může být základem 

rozvahy, jak podpořit klientovu akceptaci vlastní disability. 
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12. Závěr 

 

V diplomové práci jsem se věnoval životní smysluplnosti a akceptaci postižení u 

osob se zrakovým postižením. Práce se skládá se dvou rovnocenných a vzájemně 

propojených částí.  

V teoretické části jsem se zabýval životní smysluplností z hlediska psychologie. 

Otázka po smyslu života má v psychologii různá pojetí. Životní smysluplnost představuje 

esenci několika základních psychologických směrů, především logoterapie (Frankl,2006a, 

20006b; Lukasová, 1998) a existenciální analýzy (Langle, 2002). Existenciální orientaci 

avizují i mnozí další významní autoři (Yalom, 2006). 

Životní smysluplnost je v psychologii studována jako samostatná entita, či 

v souvislosti s dalšími fenomény, nemůžeme mluvit o jednotném paradigmatu. Dle 

některých autorů souvisí se subjektivním prožitkem, motivační silou anebo naplňováním 

potřeb. Přehledová část práce tak představuje životní smysluplnost jako teoretický 

psychologický konstrukt, prizma terapie i předmět empirického studia za pomocí validních 

instrumentů.  

V přehledu dále uvádím vybrané kvantitativní metody k měření smysluplnosti 

života. Na popis metod navazuje kapitola, která uvádí široké spektrum výzkumně 

zjištěných korelátů životní smysluplnosti. Otevírám i otázku univerzality životní 

smysluplnosti s poukazem na řadu kroskulturních výzkumů v dané oblasti. 

V další části teorie jsem se stručně zaměřil na specifika akceptace postižení u osob 

se zrakovou disabilitou. Při definování postižení vycházím z Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví (MKF, 2010).  

 

Empirickou část práce začínám popisem zvolených metod k zjišťování míry životní 

smysluplnosti a akceptace disability. Mezi studované proměnné patří: životní 

smysluplnost, akceptace disability, věk, pohlaví a míra zrakové disability. Studované 

proměnné jsou operacionalizovány v příslušné kapitole. Předpoklady o vztahu a rozdílu 

mezi sledovanými proměnnými formuluji do podoby výzkumných hypotéz. 

 Obecné výzkumné cíle, a to možnosti užití online administrace psychologických 

testů osobám se zrakovou disabilitou, představuji v navazující kapitole. Předkládám 

argumenty pro užití nestandardního postupu při administraci metod asběru dat.  
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Samotné realizaci výzkumu předcházela pilotní studie, jejíž hlavním účelem bylo 

ověřit technickou realizovatelnost výzkumného záměru. Samostatnou kapitolu má popis 

výzkumného souboru kritéria zařazení do souboru. 

Metoda Acceptance of disability scale-revised (ADS-R) byla poprvé použita 

v českém překladu. Psychometrická analýza ukázala, že česká verze má dostatečné 

psychometrické předpoklady pro další výzkumné užití. Pro českou verzi ADS-R navrhuji 

užívat název Škála akceptace disability.  

Statistická analýza získaných dat přinesla následující výsledky:  Ze všech 

sledovaných proměnných spolu statisticky významně souvisí životní smysluplnost a 

akceptace zrakového postižení. Míra zrakové disability dále signifikantně souvisí 

s afektivní dimenzí životní smysluplnosti. A míra zrakové disability rovněž signifikantně 

souvisí s některými subškálami ADS-R (omezení a subordinace). U studovaného souboru 

se také ukázala slabě signifikantní souvislost mezi věkem a mírou životní smysluplnosti. 

 

Naopak nebylo prokázáno, že by životní smysluplnost u osob se zrakovou 

disabilitou statisticky významně souvisela s věkem, pohlavím či mírou zrakového 

postižení. Dále nebylo prokázáno, že by s akceptací zrakového postižení signifikantně 

souvisel věk, pohlaví či stupeň zrakové disability. Výsledky testování hypotéz uvádím 

v práci také v tabelárním a grafickém zpracování.  

Interpretace výsledků, silné a slabé stránky šetření a možnosti dalšího uplatnění 

výsledků diskutuji v samostatné kapitole. Rovněž uvádím možný směr dalšího výzkumu 

životní smysluplnosti a akceptace disability.  
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I 

 

Příloha 1. Škála životní smysluplnosti (SŽŠ) 

 

instrukce před ŠŽS: 

 

U každého z následujících osmnácti výroků ohodnoťte prosím Vaši shodu 

s výrokem na pětibodové škále: vůbec nesouhlasím, nesouhlasím, nemohu se rozhodnout, 

souhlasím, úplně souhlasím.  

 

ŠŽS (Halama, 2002) dimenze poznámka 

1) Svůj život považuji za hodnotný a užitečný.  kognitivní   

2) Ani pořádně nevím, co chci v životě dělat. motivační revers.pořadí 

3) Podařilo se mi v životě najít určité poslání anebo úlohu. kognitivní   

4) Cítím, že můj život má jasný směr.  kognitivní   

5) Vůbec nechápu, kvůli čemu jsem na světě a proč vlastně 

žiji.  

kognitivní revers.pořadí 

6) V mém životě jsou věci, ve kterých se naplno angažuji.  motivační   

7) Vím, jaký je konečný cíl mého života.  kognitivní   

8) Těším se na to, co mi můj život v budoucnosti přinese.  afektivní   

9) Nemám dost sil uskutečnit to, co považuji za důležité. motivační   

10) Mám životní filozofii anebo přesvědčení, které mi 

pomáhá vidět v životě smysl. 

kognitivní   

11) Můj život je plný zajímavých věcí. afektivní   

12) Jsem se svým životem spokojený/á, i když je někdy 

těžký. 

afektivní   

13) V životě mám vícero plánů a cílů.  motivační   

14) Překážky a problémy ve mně probouzejí nové síly a 

schopnosti.  

motivační   

15) Život mi připadá prázdný a bezcenný. afektivní revers.pořadí 

16) Mám v životě určité záměry, které bych rád naplnil.  motivační   

17) Život se mi zdá jednotvárný a většinou mě nudí.  afektivní revers.pořadí 

18) Znechucení a apatie jsou běžnou součástí mého života.  afektivní revers.pořadí 

 

 

 



 

II 

 

 

Příloha 2. Škála akceptace disability (ADS-R) 

 

instrukce před ADS-R: 

 

Následujících třicet dva výroků se týká Vašeho vztahu ke zdravotnímu postižení. 

Vaši shodu s výrokem ohodnoťte prosím na čtyřbodové škále: vůbec nesouhlasím, 

nesouhlasím, souhlasím, úplně souhlasím.  

 

ADS-R (Linkowski, Groomes, 2007) subškála poznámka 

19) Všechny oblasti mého života jsou ovlivněny mým 

postižením nějakým významným způsobem. 

 omezení revers.pořadí 

20) Kvůli svému postižení nejsem schopný/á dělat věci tak, 

jak je dělají lidé bez postižení. 

transformace  revers.pořadí 

21) S postižením nebo bez něj, chci v životě něčeho 

dosáhnout. 

rozšíření   

22) Vzhledem k mému postižení toho mohu ostatním lidem 

nabídnout jen málo. 

transformace  revers.pořadí 

23) Tělesné schopnosti a dobrý fyzický vzhled jsou ty 

nejdůležitější věci v životě. 

subordinace revers.pořadí 

24) Osoba s postižením je v jistých ohledech omezena, ale 

je toho stále mnoho, co může dělat. 

rozšíření   

25) Nezáleží na tom, jak moc se snažím, nebo co jsem 

dokázal, nikdy nebudu tak dobrý/á jako ten, kdo nemá mé 

postižení. 

transformace  revers.pořadí 

26) Cítím se velmi špatně, když vidím, kolik toho mohou 

dělat lidé bez postižení a já nemohu. 

 omezení revers.pořadí 

27) Nejdůležitější věc na tomto světě je být tělesně 

způsobilý. 

subordinace revers.pořadí 

28) Kvůli mému postižení mají životy jiných lidí větší 

smysl než můj vlastní. 

transformace  revers.pořadí 

29) Vzhledem k mému postižení se většinu času cítím 

mizerně. 

 omezení revers.pořadí 

30) I když mám postižení, můj život je naplněný. rozšíření   

31) To, kdo jsem a mé životní úspěchy jsou méně důležité 

než u lidí bez postižení. 

transformace  revers.pořadí 

32) Tělesné postižení ovlivňuje duševní schopnosti 

člověka. 

subordinace revers.pořadí 



 

III 

 

33) Vzhledem k tomu, že mé postižení zasahuje téměř do 

všeho, co se snažím dělat, myslím na své postižení 

prakticky pořád. 

 omezení revers.pořadí 

34) Je mnoho věcí, které může dělat osoba s mým 

postižením. 

rozšíření   

35) Moje postižení samo o sobě mě ovlivňuje víc, než 

kterákoliv jiná vlastnost. 

 omezení revers.pořadí 

36) V životě jsou mnohem důležitější věci než jen tělesné 

schopnosti a vzhled. 

rozšíření   

37) Téměř každá oblast života je mi kvůli postižení 

uzavřená. 

transformace  revers.pořadí 

38) Moje postižení mi brání téměř ve všem, co chci 

doopravdy dělat, a být tím, kým chci doopravdy být. 

 omezení revers.pořadí 

39) Cítím se jako plnohodnotný člověk bez ohledu na 

omezení mým postižením. 

rozšíření   

40) Moje postižení ovlivňuje ty stránky života, na kterých 

mi záleží nejvíce. 

 omezení revers.pořadí 

41) Postižení, jaké mám já, je ta nejhorší věc, která se 

člověku může přihodit. 

transformace  revers.pořadí 

42) Je potřeba mít zdravé tělo, aby měl člověk dobrou 

mysl. 

subordinace revers.pořadí 

 43) Jsou období, kdy úplně zapomenu, že mám postižení. rozšíření   

44) Kdybych neměl/a své postižení, myslím, že bych byl/a 

mnohem lepší člověk. 

transformace  revers.pořadí 

45) Když myslím na své postižení, jsem natolik smutný/á a 

rozrušený/á, že nemohu dělat nic jiného. 

 omezení revers.pořadí 

46) Lidem s postižením se v mnoha ohledech daří dobře.  transformace    

47) Cítím se spokojený/á se svými schopnostmi a moje 

postižení mě příliš netrápí. 

rozšíření   

48) Moje postižení je téměř ve všem tak obtěžující, že si 

nemohu nic užít. 

 omezení revers.pořadí 

49) Tělesná celistvost a vzhled dělají člověka tím, kým je. subordinace revers.pořadí 

50) Jsem si vědomý/á toho, co nemohu kvůli svému 

postižení dělat, ale mám pocit, že mohu žít plnohodnotný 

život. 

rozšíření   

 

 


