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Review

Kvalita života – o čom to hovoríme ?

Linda Švehlíková, Anton Heretik, ml.1

Quality of life – what are we talking about ?

Súhrn

Kvalita života predstavuje koncept, ktorý v súčasnosti odráža záujem a starosť odborníkov pomáhajúcich
profesií o dobre žitý život ich pacientov, či klientov v daných podmienkach v súčinnosti s ich duševnými
poruchami, či obmedzeniami. Doterajšie skúmanie toho, čo sa podieľa na individuálnom prežívaní života
ako kvalitného prinieslo mnoho zaujímavých poznatkov o rôznych aspektoch ľudského zažívania spokojnosti
a pohody v živote.
Cieľom práce bolo poukázať na to, ako sa s konceptom kvality života môže zaobchádzať, ako ho i napriek
chýbajúcej definícii možno uchopiť. Ukazuje sa pritom, že hlavne na subjektívnej rovine vnímania spokoj-
nosti so životom sa podieľa komplex javov súvisiaci s mnohými individuálnymi psychologickými aspektmi,
z ktorých niektoré uvádzame v predkladanej práci. Nazdávame sa, že zamyslenie sa nad nimi a ich reflekto-
vanie povedie výskumníkov k narastajúcemu spresňovaniu uchopenia (merania) kvality života s následným
spresnením pomáhajúcich intervencií. Taktiež sa domnievame, že poznanie rôznych fenoménov jedincovho
zažívania spokojnosti či nespokojnosti s rozličnými oblasťami v jeho živote môže byť užitočné v bežnom či
terapeutickom kontakte snažiacom sa ovplyvniť jeho trápenie, kvôli ktorému sa nakoniec pacient či klient
do kontaktu s pomáhajúcimi odborníkmi dostal.

Kľúčové slová: kvalita života, subjektívna pohoda, spokojnosť.

Summary

The quality of life constitutes a concept that nowadays reflects interest and care by helping professionals
of well lived life of their patients or clients suffering from mental disorders or limitations, living in certain
life conditions. A present exploration of what participates in an individually experienced life as quality has
brought a lot of interesting knowledge on different aspects of human perception of satisfaction and well-being
in the one’s life.
The aim of the work was to show how the concept of the quality of life can be used, and how can be handled
even despite its missing definition. A complex of factors related to many individual psychological aspects
participates mainly on a subjective level of perception of the life satisfaction. Some of them have been
introduced in the presented paper. In our opinion considering and reflecting them may lead researchers to
increasing specification of the quality of life followed by detailed helping interventions. We also believe that
the knowledge of different phenomena regarding the individual’s perception of satisfaction or dissatisfaction
in different domains of the one’s life can be useful in a common or therapeutical contact trying to influence
the one’s suffering that finally has made him/her to contact the helping professionals.
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Úvod

V posledných tridsiatich rokoch si fenomén nazývaný kvalita
života získal v oblasti psychológie i psychiatrie nevyvráti-
teľnú pozíciu, ktorá je rovnako posilňovaná ako i napádaná
z rôznych uhlov. Pritom na jednej strane napriek množstvu
štúdií, monografií alebo článkov venujúcich sa tejto proble-
matike nebol dosiaľ všeobecne prijatý koncept, čo to vlastne
kvalita života je. Na strane druhej táto skutočnosť vôbec ne-
obmedzuje vyvíjanie a následné používanie rôznych diagnos-
tických nástrojov, prostredníctvom ktorých má zisťovanie
úrovne kvality života, popr. subjektívnej pohody prebiehať,
či už u všeobecnej populácie alebo u rôzne kategorizovaných
skupín. Vytvárajú sa tak rozličné definície kvality života,
ktoré sa v rôznej miere snažia zachytiť na rôznych úrovniach
ľudskú skúsenosť vyjadrenú daným pojmom. V našej práci
chceme priblížiť niektoré z mnohých prístupov k vymedze-
niu kvality života odrážajúce isté mantinely, v ktorých sa
uvažovanie o nej môže pohybovať.

Koncept kvality života

Uvažovanie o koncepte kvality života sa rozbieha rôznymi
smermi. Odhliadnuc od veľkého počtu zverejňovaných defi-
nícií dáme spočiatku priestor vyjasneniu samotného pojmu

”
kvalita“. V slovníku slovenského jazyka (Doruľa, 1987) kva-
lita znamená akosť, hodnotu. Kvalita predstavuje teda súhrn
vlastností odlišujúcich predmet alebo jav od iných. Dvojslov-
ným spojením

”
kvalita života“ by sa na základe uvedeného

mala označovať akosť jestvovania, bytia, či jednotlivých pre-
javov živej bytosti, pričom, ak uvažujeme o tejto akosti/
kvalite, uvažujeme o ich odlišnosti, popr. charakteristickej
vlastnosti, ktorá ich odlišuje od iných javov. Podobne Kováč
(2004) na základe voľnej etymologickej interpretácie latin-
ského slova

”
qualis“ (aký ?) ponúka možnosť chápať kvalitu

života ako to, čím sa vyznačuje život toho ktorého jednot-
livca v porovnaní so životom iných.
Toto jednoduché vymedzenie zachytáva podstatu obsia-

hnutú v uvažovaní o koncepte kvality života. Ukazuje, že
ide o porovnávanie jednotlivých životov rôznych ľudí s dô-
razom na to, čo je pre každého dôležité (čím sa vyznačuje
jeho život), pričom, hoci nerieši či ide o objektívne alebo
subjektívne posúdenie (porovnanie), všíma si aký je život
konkrétneho človeka, teda jeho kvalita.
V literatúre sa k tomuto základu nabaľujú komplikova-

nejšie a komplexnejšie vymedzenia a uvažovania nad rôz-
nymi aspektmi tohto fenoménu, ako ukážeme i ďalej. Snaha
nájsť odpoveď na otázku, čo znamená

”
kvalita života“, čo ju

vytvára, vedie tiež, ako poznamenáva Rapley (2003), k po-
užívaniu mnohých termínov (ako napr. šťastie, životná spo-
kojnosť, subjektívna spokojnosť, sebaaktualizácia, rovnováha,
dobrý život), ktoré je ťažké, ak nie nemožné uviesť do súladu.
K porozumeniu toho, čo sa v odbornej oblasti chápe pod

”
kvalitou života“ prispieva rozlíšenie troch prístupov ku skú-
maniu kvality života, ako ich uvádza Hnilicová (2005). Po-
jem nadobúda rôzny význam, ak sa s ním pracuje v psy-
chológii, iné aspekty sú zdôrazňované v sociologických vý-

skumoch a odlišne je kvalita života sledovaná v medicíne.
Nazdávame sa, že optika týchto troch základných prístu-
pov pomáha utriediť mnohé uvádzané definície a vymedze-
nia kvality života, s ktorými sa stretávame v literatúre.
Psychologické pojatie kvality života a relevantné výskumy

sa snažia postihnúť subjektívne prežívanú životnú po-
hodu (angl. subjective well-being) a spokojnosť s vlastným
životom ako takým. Zisťovanie životnej spokojnosti je za-
merané na hľadanie odpovedí na otázky, čo robí ľudí spokoj-
nými, aká je štruktúra faktorov, ktoré k spokojnosti prispie-
vajú a tiež ako jednotlivé spoločenské inštitúcie ovplyvňujú
spokojnosť ľudí. Pri subjektívnej pohode je dôraz kladený
na všeobecné hodnotenie kvality života ako takého.
Psychológia sa teda zameriava na tieto dve oblasti, ktoré

tvoria význam pojmu
”
kvalita života“ z jej hľadiska. Naj-

viac pritom pracuje s termínom subjektívnej pohody. Záu-
jem sa orientuje na to, čo vlastne pohodu vytvára, pričom sa
stanovujú jej dve základné dimenzie – kognitívna a emoci-
onálna. Prenesene môžeme teda hovoriť o kognitívnej a afek-
tívnej komponente kvality života, ako uvádza napr. aj Hni-
lica (2005).
Kognitívna dimenzia reprezentuje racionálne hodnotenie

vlastného života, t.j. ako celkovo ho hodnotíme a ako sme
s ním teda spokojní alebo nespokojní. Spokojnosť sa vzťa-
huje na jednotlivé oblasti života a na život ako celok. Emoci-
onálny rozmer postihuje citové prežívanie a prevažujúci typ
emócií – kladných alebo záporných (Hnilicová, 2005).
V sociologickom pojatí kvality života sú zdôrazňované atri-

búty sociálnej úspešnosti, ako je status, majetok, vybavenie
domácnosti, vzdelanie, rodinný stav. Zisťuje sa opäť sub-
jektívny životný pocit jedinca vo vzťahu k nim. Dôležitým
termínom je aj životná úroveň, definovaná ako merítko kvan-
tity a kvality tovaru a služieb, ktoré sú ľuďom k dispozícii.
Sociologický charakter majú aj štúdie, ktoré sledujú dopad
jednotlivých sociálnych, či sociálne-zdravotníckych progra-
mov na kvalitu života obyvateľov určitej oblasti (Hnilicová,
2005).
V medicíne je v súčasnosti všeobecne prijímaný konsenzus

potreby sledovania kvality života pacientov, a to ako jednej
z dôležitých komponentov rôznych zdravotníckych interven-
cií. Ťažisko skúmania kvality života je posunuté do oblasti
psychosomatického a fyzického zdravia. Často sa preto ope-
ruje s pojmom

”
health related quality of life“ (HRQAL),

t.j. kvalita života ovplyvnená zdravím, popr. so zdravím sú-
visiaca kvalita života. Väčšina autorov sa zhoduje (Sláma,
2005), že takto koncipovaná kvalita života má dve základné
charakteristiky:

1. multidimenzionálnosť – kvalita života sa týka vždy via-
cerých oblastí života, z ktorých sa sledujú najmenej tri
(oblasť telesných potiaží, funkčná zdatnosť, oblasť psy-
chologická/ emocionálna, oblasť sociálna a oblasť exis-
tenciálna a duchovná).

2. subjektivita – vyjadruje skutočnosť, že dvaja rôzni
pacienti budú rovnakú chorobu prežívať rôzne. Osob-
nostné charakteristiky, stupeň sociálnej podpory,
schopnosť adaptácie a mnohé ďalšie faktory ovplyvnia
celkový výsledok.
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Druhý bod zachytáva postreh vyjadrený Katschnigom
(1997), že na poli psychiatrie môže vyvstať otázka, či sub-
jektívna pohoda pacienta nie je v skutočnosti vlastnou témou
psychiatrie, popr. či sa nevzťahuje vlastne k samotnej psy-
chopatológii (čo sa nám stane zjavnejším pri zmienke o rôz-
nych faktoroch vplývajúcich na kvalitu života).
Vhodné sa nám ďalej zdá rozlíšenie Haaseho a spol. (Rap-

ley, 2003), ktorý vo svojej práci hovorí o dvoch prístupoch
k chápaniu HRQAL v medicínskej literatúre. Modely zalo-
žené na funkcii (angl. function-based models) uplatňujú bio-
medicínsku perspektívu a zdôrazňujú zachovanie funkčných
schopností. Modely založené na význame (angl. meaning-
based models) sa sústredia na schémy a zážitky choroby zo
subjektívnej a holistickej perspektívy pacientov. Významy
sú odvodené z ich porozumenia situácii a z ich autonómie,
presvedčení, možností a vzťahov k iným. Tento prístup podľa
autora umožňuje určiť také intervencie, ktoré sú dôležité,
vhodné a prijateľné pre pacienta i jeho rodinu. Haase a spol.
(Rapley, 2003) uvádzajú pre priblíženie nasledujúci príklad:
Ak je sociálne fungovanie dieťaťa s rakovinou posudzované
v dotazníku položkou o jeho schopnosti byť zahrnuté do spo-
ločenských aktivít, z perspektívy založenej na funkcii je jeho
zapojenie sa považované za pozitívne. Ak sa položky pýtajú
na to, či dieťa chodí do školy alebo navštevuje kamarátov,
pričom odpoveď je

”
nikdy“ alebo

”
zriedka“, predpokladá sa

znížená kvalita života v sociálnej oblasti. Chýba tu ale vý-
znam toho, aké je to pre dieťa ostať doma. Ak dieťa zostáva
často doma a nemá možnosť vidieť kamarátov, indikuje to
zníženú kvalitu jeho života. No niektoré deti a ich rodičia
vnímajú čas strávený doma pozitívne, ako príležitosť byť
spolu a posilňovať rodinné putá.

Niektoré aspekty kvality života

Vo všetkých troch vyššie uvedených prístupoch sme si mohli
všimnúť dve základné dimenzie konceptu kvality života –
odlišovanie objektívneho a subjektívneho ohodnotenia život-
ných podmienok jedinca. Podľa Hnilicovej (2005) objektívna
dimenzia znamená splnenie požiadaviek týkajúcich sa sociál-
nych a materiálnych podmienok života, sociálneho statusu
a fyzického zdravia, zatiaľ čo subjektívna dimenzia sa týka
ľudskej emocionality a všeobecnej spokojnosti so životom.
Rozlišovanie objektívnej a subjektívnej kvality života nie je
len o tom, koho sa opýtame (v medicíne lekára, alebo pa-
cienta, prípadne jeho príbuzného) – objektívne a subjektívne
hodnotená kvalita života je postavená na iných základoch.
Naber a spol. (2005) napríklad uvádzajú, že zatiaľ čo lekári
majú tendenciu hodnotiť kvalitu života cez symptómy, ich
redukciu a potrebu primeranej a nevyhnutnej starostlivosti,
pacienti vnímajú kvalitu života skôr cez bežné fungovanie
v živote, životný štýl a možnosti.
Takéto oddelené ponímanie, a následne hlavne meranie,

objektívnych a subjektívnych komponentov kvality života je
podľa Cumminsa (Rapley, 2003) nevyhnutné. Môžeme po-
vedať, že konštrukt kvality života má tieto dva póly, medzi
ktorými je iba veľmi slabý vzťah, čo podporujú aj výsledky
štúdií a čo sa prejavuje napr. aj v zistení, že objektívne hod-

notené fyzické zdravie a subjektívne vnímané zdravie iba
slabo korelujú.
Kombinácie dobrých a zlých objektívnych životných pod-

mienok a ich pozitívneho alebo negatívneho ohodnotenia tak
vytvárajú maticu, s ktorou prichádza Noll (Lašek, 2004).
Tento jednoducho štruktúrovaný vzorec prinajmenšom na-
pomáha zvýrazniť rozdiely medzi pojmami. Pohoda (angl.
well-being) v tomto priestore predstavuje výsledok kombi-
nácie dobrých životných podmienok a ich pozitívneho ohod-
notenia. Úplný opak podľa autora predstavuje deprivácia.
Pojem adaptácia ďalej označuje kombináciu zlých životných
podmienok a vysokého stupňa spokojnosti (tento paradoxný
jav býva uvádzaný ako dôvod pre potrebu oddeleného me-
rania objektívnej a subjektívnej stránky kvality života), ako
disonancia sa označuje opačná situácia.
Napriek tomu, že univerzálnu definíciu kvality života

k dispozícii nemáme, Rapley (2003) hovorí o možnosti ur-
čitej špecifikácii v praxi, a to definovaním skupiny tzv.

”
konceptualizačných princípov“. Navrhuje sa, že kvalita ži-
vota je:

1. tvorená takými faktormi a vzťahmi, ktoré sú dôležité
ako pre ľudí s postihnutím intelektu, tak aj pre ľudí
bez postihnutia,

2. je zakúšaná, keď sa jedincove potreby uspokojili a keď
človek má možnosť uskutočniť životné naplnenie v hlav-
ných životných oblastiach,

3. má objektívne i subjektívne komponenty, no je to pre-
dovšetkým percepcia jedinca, ktorá odráža kvalitu ži-
vota, ktorý on žije,

4. je založená na jedincových potrebách, voľbách a kon-
trole,

5. je multidimenzionálnym konštruktom ovplyvneným
osobnými a environmentálnymi faktormi, ako napr. in-
tímnymi vzťahmi, rodinným životom, kamarátstvami,
prácou, vzdelaním, bývaním, zdravím, životným štan-
dardom, atď.

Nielen na tomto mieste, ale aj v mnohých definíciách kva-
lity života je prítomné úsilie o dosiahnutie určitej univerza-
lity a komplexnosti, čo však samé osebe môže spôsobovať
problémy. Podľa Rapleyho (2003) multidimenzionalita i kul-
túrny relativizmus skoro určite garantujú, že nech už je kva-
lita života čímkoľvek pre jedného človeka, nie je rovnakou ve-
cou pre druhého. Kultúrna relevantnosť napr. ovplyvňuje ur-
čovanie oblastí, objektívnych oblastí, ktoré sa majú hodnotiť
a vytvárať tak objektívne ponímanú pohodu, pričom v na-
šom prostredí je táto relevantnosť daná západnými hodno-
tami ako je šťastie, úspech, zdravie, bohatstvo a spokojnosť,
ktoré pokladáme za univerzálne pozitívne. Na druhej strane
zasa vzniká otázka – ak je kvalita života predovšetkým per-
cepciou jedinca a zároveň je ovplyvnená rôznymi multidi-
menzionálnymi faktormi (vrátane kultúry, noriem, hodnôt
spoločnosti) nakoľko ešte ostáva stále individuálnou ?
Objektívne podmienky, vrátane rôznych životných uda-

lostí, či intervencií na strane druhej interagujú s osobnost-
nou štruktúrou jedinca, pričom máme na mysli nielen jeho
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črty, charakteristiky, ale aj emocionálne prežívanie, kogni-
tívne uvažovanie, celú jeho zažitú skúsenosť. Toto všetko
sa nepochybne podieľa spätne na vnímaní života jedincom
a na jeho hodnotení. Mareš (2005) tak stanovuje otázku,
ktorá začína znepokojovať súčasné psychologické myslenie –
čo keď sa pod vplyvom zažitých udalostí, meniacich sa ži-
votných okolností, prežitých zhoršeniach a zlepšeniach zdra-
votného stavu premieňa tiež jedincova osobnosť ? Teda i je-
dincove postoje k životu, chorobe, jeho očakávania, kritéria
hodnotenia, jeho hierarchia hodnôt, jeho názory na životné
udalosti, na danú chorobu, alebo na dôsledky životných uda-
lostí ? Tieto otázky tak v sebe zahŕňajú možnosť vysvetlenia
paradoxov, ktoré sú známe z odbornej literatúry: pacienti tr-
piaci chronickou chorobou hodnotia kvalitu života podobne
vysoko ako zdraví jedinci, popr., sami pacienti majú ten-
denciu hodnotiť kvalitu života vyššie ako osoby, ktoré sa
o pacientov starajú.
Vyzdvihnutím iného procesu, ktorý by mohol zastrešiť

spomenuté javy prišiel jeden z prvých bádateľov v oblasti
kvality života A. F. Lehman. Spokojnosť v jeho modeli kva-
lity života nie je chápaná ako výsledok, ale skôr ako riadiaci
mechanizmus celého procesu. Tento názor podporuje aj tri-
viálny fakt, že väčšina ľudí má veľkú schopnosť udržiavať
svoju úroveň spokojnosti na relatívne stabilnej úrovni pro-
stredníctvom kognitívnych a konatívnych aktivít, a to i pri
stále sa meniacich podmienkach. Štúdie taktiež ukazujú prí-
tomnosť tejto schopnosti pri výskyte duševnej choroby (An-
germeyer a Kilian, 1997).
Uvedené skutočnosti tak podporujú všeobecný predpo-

klad o ľudskom usilovaní sa o vedenie čo najpríjemnejšieho
života, popr. o jeho prežívaní ako príjemnom, pohodovom.
Z psychologického hľadiska potom býva spokojnosť so ži-
votom, subjektívna pohoda operacionalizovaná ako zážitok,
ktorý trvá týždne, dni (nie teda iba okamih) – je preto ra-
dená k náladám (podľa Šolcová a Kebza, 2005). Obsahuje
však aj premenlivejšie charakteristiky súvisiace s aktuál-
nym psychickým stavom a s dynamikou nálad. Taktiež sa
predpokladá, že je problematickejšie rozlíšiteľná jej emočná
a osobnostná zložka. Psychická osobná pohoda je tvorená
rôznymi emočnými a kognitívnymi dimenziami – napr. po-
zitívnou a negatívnou afektivitou, šťastím, životnou spokoj-
nosťou, zhodou medzi očakávanými a dosiahnutými život-
nými cieľmi, psychosomatickými symptómami, náladou.
Sebaúcta, sebauplatnenie, osobné zvládanie, prežívanie

zmysluplnosti, ktoré všetky súvisia so štruktúrou osob-
nosti tvoria ďalšiu podstatnú kategóriu. Podľa Dienera (La-
šek, 2004) štruktúra osobnosti predstavuje najkonzisten-
tnejší a najpodstatnejší prediktor subjektívnej pohody. Sta-
bilita osobnosti (vrátane predispozícií k určitým emočným
reakciám) potom zabezpečuje minimálne zmeny v aktuálnej
psychike s ohľadom na prežívané situácie, hoci nepochybne
rôzne aktuálne zážitky v živote majú vplyv aj na aktuálnu
pohodu.
Zaoberanie sa problematikou kvality života v súčasnosti

znamená nielen púhe zisťovanie materiálnych podmienok ži-
vota jedinca, rozsah podstúpených intervencií, či mieru za-
chovania zdravia, ale najmä toho, ako sa daný jedinec v tom

všetkom má, nakoľko je s tým všetkým v pohode, nakoľko
je spokojný so svojim životom celkovo alebo v jednotlivých
jeho oblastiach. Ako sme sa snažili ukázať, práve individu-
álna percepcia a reflektovanie života či jeho jednotlivostí
a ich zhodnotenie nie je jednoduchým, izolovaným aktom,
ale naopak komplexným javom, ktorý je ovplyvňovaný a vy-
tváraný mnohými faktormi.

Záver

Nazdávame sa, že znalosť kritických názorov a rozmani-
tých pohľadov je prínosná pre uvedomenie si rôznych úskalí
a problémov spojených s konceptom kvality života, ako aj
s následnými dôsledkami pre jeho výskum. A hoci predsta-
vuje koncept kvality života určitý výsek ľudskej skúsenosti,
konštrukt snažiaci sa ju zachytiť, môže byť tento nielen v is-
tom zmysle obmedzujúci, ale určite aj v mnohom užitočný.
Nakoniec, otázka hraníc redukcie ľudskej subjektivity je več-
nou v oblasti celej psychológie a psychopatológie. Čo nás
však priviedlo k napísaniu tejto úvahy je problém, ktorý
vzniká, ak používame ten istý (a momentálne populárny)
pojem – kvalita života s rôznym a nereflektovaným obsa-
hom. Čo tým presne myslíme ? Iné asi psychiater, iné soci-
ológ či ekonóm a rôzni odborníci – každý z nich bude mať
iste odlišný pohľad aj v rámci jednej profesie. Kto to posúdi
u konkrétneho človeka v jeho životnej situácii ? Opýtame sa
ho na jeho názor (na čo presne sa opýtame ?), alebo posú-
dime jeho situáciu

”
objektívne“ – zvonka ? A napokon exis-

tuje tu aj problém mnohých nástrojov na meranie kvality
života – nedostatočné reflektovanie obsahu a hraníc pojmu
prispieva k rôznym zmätkom a rozporom medzi hodnotia-
cimi nástrojmi i získanými výsledkami.
Proti spomenutým teoretickým úvahám však stojí aktívne

pole výskumu kvality života prinášajúce výsledky, ktoré,
napr. na poli psychiatrie, pomáhajú nielen rozvíjať stratégie
pre starostlivosť o ľudí s duševnou chorobou, ale aj lepšie
porozumieť ich situácii, potrebám, či možnostiam zmeny.
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