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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá kvalitou ţivota dětí ve věku 10 aţ 15 let. Výzkum byl proveden jako součást 

studie QOLOP – Quality of Life Longitudinal Study of Peadiatric Oncology Patients. Soubor 

představují děti základních škol z Brna a Jihomoravského kraje (N = 500). Pro zjišťování kvality 

ţivota byla pouţita metoda SQUALA adaptovaná pro dětský věk. V příspěvku jsou diskutovány 

předběţné výsledky z hlediska věku respondentů. Studie ukazuje, ţe mezi věkovými skupinami 

není velký rozdíl ve vnímání kvality ţivota. Děti nejčastěji uváděly jako nejdůleţitější tyto hodnoty: 

mít jednou zaměstnání, které mě bude bavit, mít dobré rodinné vztahy, kamarádi, dobře si s nimi 

rozumět. 

 

 

Úvod 

Kvalita ţivota je v posledních 25 letech intenzivně zkoumanou oblastí.  Naplňuje se tak definice 

WHO, která byla zveřejněna v roce 1948– podle této definice nejde jen o přítomnost či 

nepřítomnost choroby či poruchy, ale také o "stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody 

(wellbeing)".Psychologie osobní pohody se vymezila jako samostatná psychologická disciplína 

(Ryff, Keyes, 1995), ustálil se přístup ke kvalitě ţivota jako interdisciplinárně zaloţenému 

konstruktu (Cummins, 2000, Dţuka, 2004b) a v posledním desetiletí se formuje nový 

psychologický směr: pozitivní psychologie, který se snaţí porozumět a rozvíjet pozitivní síly 

v člověku (Křivohlavý, 2004). 

Výzkum osobní pohody se stal významným tématem také v České republice (např. Blatný, 2001, 

Šolcová, Kebza, 1999, Urbánek, 2006). Přes mimořádný vědecký zájem, existují oblasti, které 

pozornosti badatelů zatím unikají. Jde především o dětskou populaci (Mareš, 2001).  

Tato práci si klade za cíl určit oblasti kvality ţivota, které povaţují za důleţité děti ve věku 11 – 15 

let (5. – 9. třída). 

 

 

Metodologie 

Data byla nasbírána v rámci projektu QOLOP
1
. Tento projekt zahrnuje také jako kontrolní skupinu 

ţáky 5.,7. a 9. třídy běţných základních škol v Jihomoravském kraji. Ti poskytli data pro tuto 

pilotní studii. 

Pro měření percipované kvality ţivota byl pouţit modifikovaný dotazník Squala. Autorem původní 

verze je M. Zanotti, českou verzi přeloţila Dragomirecká a Škoda (1997). Výzkumný tým projektu 

QOLOP (MUDr. Tomáš Kepák, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., prof. MUDr. Hana Hrstková, 

CSc., MUDr. Pavel Mazánek, Mgr. Kateřina Pavelková, Mgr. Milan Pilát, Mgr. Irena Vlčková, 

prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., PhDr. Martin Jelínek, Ph.D., Mgr. Alena Slezáčková, Mgr. Petra 

Navrátilová, MUDr. Šárka Kárová) tento dotazník adaptoval na dětskou populaci a rozšířil o 5 

poloţek.  

                                                 
1
 Longitudinální prospektivní studie, která se zabývá kvalitou ţivota dětí s onkologickou diagnózou, více viz 

www.qolop.eu. 
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Modifikovaná verze dotazníku obsahuje 28 poloţek, k nimţ se proband vyjadřuje na pětibodové 

škále, jak jsou pro něj důleţité, a ve druhé části dotazníku se ke stejným poloţkám vyjadřuje 

z hlediska své vlastní spokojenosti. Tato studie vyuţívá pouze první část dotazníku. 

Adaptovaná verze dotazníku byla rozdána ţákům 5. 7. a 9 tříd běţných základních škol v Brně, 

menších městech a obcích v Jihomoravském kraji. Ţáci dotazník vyplňovali během vyučování. 

S účastí na výzkumu vţdy souhlasila škola a rodiče. Výzkumný soubor obsahuje 520 respondentů, 

256 chlapců a 260 dívek (4 respondenti pohlaví neuvedli). 250 respondentů chodilo do školy 

v Brně. 270 do menších měst a obcí v Jihomoravském kraji. Tabulka 1 popisuje výzkumný soubor.  

 

 

třída chlapci děvčata celkem 

5. 109 115 225 

7. 90 75 167 

9. 57 70 128 

celkem 256 260 520 
 

Tab. 1 Základní parametry souboru 

 

Data získaná z dotazníků byla zpracována pomocí programu Statistica verze 8.0.  

 

 

Výsledky 

Cílem příspěvku je popsat, které oblasti svého ţivota povaţují děti ve věku 10 – 15 let za 

nejdůleţitější. 

Ţáci páté třídy povaţují za nejdůleţitější mít v budoucnu zaměstnání, které by je bavilo. Na další 

místa staví vlastní vzdělání, dobré rodinné vztahy, dobré vztahy s kamarády a jejich existenci a 

spravedlivé chování mezi lidmi. 

Ţáci sedmé třídy odpovídali velmi podobně: na první místa staví dobré rodinné vztahy, na další 

pozice zaměstnání, které by je bavilo, vlastní vzdělání, dobré vztahy s kamarády a jejich existenci, 

pocit štěstí a absenci problémů a osobní zdraví. 

Nejstarší zkoumané osoby – ţáci deváté třídy povaţují za nejdůleţitější mít jednou povolání, které 

je bude bavit, dále pak dobré vztahy s kamarády a jejich existenci, osobní zdraví, aby lidé mluvili 

pravdu, dobré vztahy s rodinou a být v příjemném prostředí (například mít hezké bydlení). 

 

Tabulka 2 ukazuje, kolik procent respondentů dané věkové skupiny označilo příslušnou oblast 

ţivota jako „důleţitou“ anebo „zcela nezbytnou“. 

 

třída jak je pro mě důležité % 

5. 

mít jednou zaměstnání, které mě bude bavit 87,1 

být vzdělaný 82,6 

mít dobré rodinné vztahy 76,8 

kamarádi, dobře si s nimi rozumět 76,4 

aby k sobě byli lidé fér 
74,4 
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7. 

mít dobré rodinné vztahy 84,4 

mít jednou zaměstnání, které mě bude bavit 82,6 

být vzdělaný 79 

kamarádi, dobře si s nimi rozumět 77,8 

být štastný, nemít problémy 74,3 

být zdravý 74,3 

9. 

mít jednou zaměstnání, které mě bude bavit 93 

kamarádi, dobře si s nimi rozumět 89,1 

být zdravý 87,5 

aby lidé mluvili pravdu, pravda 85,2 

být v příjemném prostředí 84,4 

mít dobré rodinné vztahy 84,4 

 

Tab. 2 Souhrnné výsledky podle třídy 

 

Jednotlivé kohorty odpovídaly podobně. Vyhodnocení dotazníku bez ohledu na věk tázaných 

ukazuje, ţe 86,92 % respondentů povaţuje za nejdůleţitější mít jednou zaměstnání, které je bude 

bavit. Dále pak uvádějí: dobré rodinné vztahy, dobré vztahy s kamarády a jejich existenci, vlastní 

vzdělání a pocit štěstí a absenci problémů.  

 

jak je pro mě důležité % 

mít jednou zaměstnání, které mě bude bavit 86,92 

mít dobré rodinné vztahy 83,07 

kamarádi, dobře si s nimi rozumět 80,34 

být vzdělaný 80 

být šťastný, nemít problémy 76,15 

 

Tab. 3 Souhrnné výsledky pro všechny tři věkové skupiny 

 

Limity studie 

 

Ačkoliv je zkoumaný vzorek ţáků poměrně velký, reprezentuje pouze Jihomoravský kraj. Dalším 

omezením studie můţe být způsob získávání dat, tedy uţití sebeposuzovací škály, kde zkoumané 

osoby vyplňují, jak je která oblast v jejich ţivotě důleţitá. V neposlední řadě je nutné uvést 

skutečnost, ţe někteří respondenti mohli záměrně odpovídat nepravdivě nebo své odpovědi 

krouţkovali náhodně (takové případy jsem se snaţil z výběru vyloučit). 
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Diskuse 

 

Ve shodě s převládajícím názorem, ţe se hodnoty člověka zásadněji mění aţ po 20. věku ţivota 

(např. Hnilica, 2007) data ukazují relativní podobnost tří zkoumaných věkových skupin.  Ţáci školy 

mají v popředí hodnoty týkající se budoucího povolání, vzdělání a sociální oblasti. 

 

Závěr 

  

Výzkum se zabývá vnímanou kvalitou ţivota ţáků základních škol v Jihomoravském kraji. 

Jednotlivé věkové skupiny mezi sebou nevykazují velké rozdíly. Za obecně důleţité povaţují ţáci 

tyto hodnoty: 

 mít jednou zaměstnání, které mě bude bavit 

 mít dobré rodinné vztahy 

 kamarádi, dobře si s nimi rozumět 

 být vzdělaný 

 být šťastný, nemít problémy. 
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