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Zvládanie involučných zmien u seniorov  a senioriek 

SABOLOVÁ FABIANOVÁ Antónia a ŽIAKOVÁ Eva 

 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá možnosťami zvládania involučných zmien u seniorov a senioriek. 

Podstatou príspevku je poukázanie na zmeny, ktorými senior prechádza z pohľadu jeho 

sociálneho, psychického a osobnostného fungovania. Cieľom výskumu v rámci príspevku je 

poukázať na stratégie zvládania, ktoré využívajú seniori a seniorky v  Domove dôchodcov a v 

Domove sociálnych služieb v kontexte týchto zmien.  

Kľúčové pojmy: Zvládanie. Involučné zmeny. Senior. 

 

Abstract 

The paper is about  the possibilities of coping with involutional changes of the elderly people. 

The essence of the paper is a demonstration of the changes that senior passes from the 

perspective of the social, psychological and personality functioning. The aim of the research 

in the context of this paper is to highlight the coping strategies that make use of senior 

citizens in retirement homes and residences of social services in the context of these changes. 

Key words: Coping. Involutional changes. Elderly people.  

 

 

Úvod 

 Jednotlivé obdobia života človeka majú svoje charakteristické vývinové medzníky. 

V každom takomto období človek prežíva zmeny a situácie, v ktorých sa vytvára a 

kryštalizuje jeho osobnosť. Človek sa vekom  učí  ako pracovať, zvládať tieto zmeny 

a situácie s nadhľadom a tak, aby z nich mohol mať prípadne osoh, preto je pre každého 

človeka charakteristické, že postupne prichádza „k tomu svojmu“ spôsobu zvládania.  

 Zámerom príspevku je poukázať na obdobie starnutia, v ktorom dochádza k mnohým 

involučným zmenám a človek je tak vystavený záťaži, ktorú potrebuje zvládnuť. Odvíjajúc sa 

od teoretického základu v nasledujúcich kapitolách, ktorý sa informatívne zaoberá obdobím 

starnutia, involučnými zmenami a ich zvládaním, sú v príspevku ponúknuté výsledky 

výskumu, ktoré pojednávajú o konkrétnych stratégiách zvládania využívaných seniormi 

a seniorkami- cieľovou skupinou výskumu. 

 

1. Senior a starnutie 

Pojmy senior, senescent, geront, starý človek, starší človek, človek v postproduktívnom 

respektíve poproduktívnom veku, dôchodca, to všetko sú termíny, ktoré sa v spoločenských 

vedách spájajú s obdobím starnutia a staroby. (Balogová 2008) 

 Starnutie je najčastejšie chápané ako nezvratný biologický proces, univerzálny pre celú 

prírodu, ktorý začína dňom narodenia. Je prirodzeným procesom, zachytávajúcim celé bio-

psycho-sociálno duchovné spektrum života jedinca. (Balogová 2008)  

Najbežnejším  meradlom starnutia je chronologický vek, ktorý však relatívne slabo 

koreluje s telesnými zmenami. Je potrebné zdôrazniť, že vek vo všeobecnosti nemôže byť 

považovaný za spoľahlivý ukazovateľ. Je známe, že čím sú ľudia starší, tým sa viac líšia 

jeden od druhého. Delenie veku sa používa aj v praxi sociálnej starostlivosti, ale malo by 

slúžiť sociálnemu pracovníkovi len ako pomôcka. (Balogová 2009) 

 Senior býva charakterizovaný svojou príslušnosťou k vekovej skupine definovanej 

dosiahnutím 60. resp. 65. rokov. Je spájaný so sociálnym statusom dôchodcu, je považovaný 

za neaktívneho či neproduktívneho a predpokladané sú aj zdravotné charakteristiky spojené 

s involúciou- strátou funkčných schopností, multimorbiditou, postupnou stratou sebestačnosti. 

Takýto je stereotypný pohľad na starnutie, ktorý vníma starých ľudí ako homogénnu skupinu 
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bez individuálnych rozdielov. Ide o pohľad, kde chýba snaha nájsť  pozitívne hodnoty 

starnutia a zaznamenať významnú rolu veľkého počtu seniorov, ktorí prospievajú spoločnosti 

svojou prácou alebo napĺňajú svoj čas iným zmysluplným alternatívnym programom. 

(Janečková 2005) 

 Vyšší vek so sebou prináša obdobie najväčších životných kríz. Senior stráca určité sociálne 

úlohy, stráca skôr nadobudnuté kontakty, menia sa jeho perspektívy a hodnotový systém. 

(Balogová 2009) 

 Moderná spoločnosť je dynamická neustále sa meniaca a vyžadujúca od staršieho človeka 

zvládanie nových situácií, ktoré sú náročné na prežívanie a zvládanie. Starnutie a staroba sú 

významnou etapou ontogenetického vývinu jednotlivca a predstavujú prirodzenú súčasť 

životného cyklu človeka. Sú javom individuálnym a spoločenským. (Balogová 2008)  

 Mladí dospelí investujú do schopnosti videnia, sluchu a kontroly rovnováhy len veľmi 

nepatrnou časťou svojich kognitívnych zdrojov, pretože tieto senzorické a senzomotorické 

funkcie sú dostatočne regulované automaticky. V starobe sa tento obraz mení. Viac ako 

kedykoľvek inokedy v živote musí starší dospelý v každodennom živote investovať omnoho 

viac svojich kognitívnych zdrojov do senzorických a senzomotorických funkcií. (Gruss  2009) 

 Z funkčného hľadiska najvýraznejším prejavom staroby je pokles fyzickej výkonnosti. 

Nastávajú funkčné zmeny zraku, sluchu, pamäti, zhoršuje sa pohyblivosť. (Fižová 2005)  Aj u 

seniorov, ktorých oslabenie nie je až také nápadné, sa môže vyskytovať obmedzenejšie 

a pomalšie vnímanie zmyslového života. (Hrozenská 2008)  

 Pred starnutím nemožno nikoho uchrániť, ale je dokázané, že optimisti, ktorí na starnutie 

pozerajú s nadhľadom, žijú dlhšie a plnohodnotnejšie ako pesimisti. (Fižová 2005) 

 Teda na starobe si treba všímať aj pozitíva. Ide o dôslednosť starších ľudí v dodržiavaní 

zákonov, angažovanosť v dobrovoľníckych prácach, charitách. Veľa ľudí vyššieho veku je 

aktívnych až do konca života, zdravie a aktivita v staršom veku závisia predovšetkým od 

spôsobu života a správania sa jedinca počas celého života. (Fižová 2005) 

 

2. Involučné zmeny 

 Naše telá sa začínajú nenávratne meniť  čoskoro  po dosiahnutí vrcholu v reproduktívnom 

veku. Viditeľnejšie je to po fyzickej stránke, kde vek necháva časom svoje stopy. (Panno 

2005) Medzi fyziologické zmeny, nevyhnutne spojené so zvyšujúcim sa vekom, patrí najmä 

vysušovanie, vráskavenie kože, ubúdanie a šedivenie vlasov i ochlpenia, poruchy zraku 

a sluchu, ochabnutie svalstva, nárast tukovej a ubúdanie kostnej hmoty, rýchlejšia únava, 

dýchacej sústavy, zmeny hormonálnej produkie a pretváranie imunitného systému. Niektoré 

z týchto premien môžu spôsobiť vyčlenenie staršieho človeka od jeho okolia. (Hrozenská 

2008)  

 Gerontológovia, ktorí si všímali tieto zmeny sa zaoberali podstatnou otázkou, či tieto 

degeneratívne zmeny sú spôsobené kvôli jednému orgánu, ktorý pôsobí ako „časovač“ pre 

zvyšok tela, alebo sú všetky orgány súčasne nastavené pre tieto zmeny. Niektoré dôkazy 

naznačujú, že  mozog môže fungovať ako taký „ časovač“, ktorý určuje rýchlosť, pri ktorej 

celé telo starne, avšak výsledky mnohých iných štúdií naznačujú, že rýchlosť pri ktorej telo 

starne je ovplyvnená aj vekom a súvisiacimi zmenami, ktoré následne vznikajú vo všetkých 

častiach tela. (Panno 2005)  

 Tieto zmeny, rovnako ako veľa iných degeneratívnych procesov telových orgánov, majú 

začiatok v ranej dospelosti. Zhoršovanie telesného zdravia obmedzuje ich vychádzky do 

obchodov, knižníc, či iných verejných zariadení. Táto prehlbujúca sa sociálna izolácia starších 

osôb môže spôsobiť aj zhoršovanie schopnosti  konverzácie. No aj keď sa tieto problémy 

vyskytujú najmä u staršej generácie, nemožno ich zovšeobecniť na problémy staroby. 

(Hrozenská 2008) 
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 Na konci 20. storočia boli uskutočnené významné vedecké objavy, ktoré 

neboli ojedinelým objavom v zvyčajnom zmysle slova, pretože boli  založené na   sérii 

dôležitých prepojeniach v  nahliadnutí na starnutie počas   dlhšej  doby. Tieto 

poznatky priniesli istým spôsobom prvotné pochopenie biologických dôvodov starnutia u ľudí 

a zvierat. Mnohé pozorovania a postrehy , ktoré by mohli zdôvodniť starnutie nemusia byť 

však prijaté, pretože stále je mnoho vedcov a pseudovedcov, ktorí uprednostňujú špekulácie o 

„tajomstve“ starnutia, jeho zastavení, či iných mýtoch o predlžení života. (Holliday 2007) 

 Podľa Hrozenskej (2008), staroba ako jedna z neskorších fáz ontogenézy jedinca je 

prejavom a dôsledkom involučných a morfologických zmien, ktoré majú u rôznych ľudí 

rôznu variabilitu. Z hľadiska základnej konceptualizácie seniorského veku možno vymedziť 

tri prístupy: 

 Starnutie a biologická staroba - biologické zmeny štruktúry, vzhľadu a fungovania 

organizmu. 

 Starnutie a kalendárna staroba - stanovanie vekovej hranice, od ktorej hovoríme 

o starobe, odráža sa najmä od empirických  a demografických ukazovateľov( zvyčajne 

ide o vek 60-65 rokov). 

 Starnutie a sociálna staroba- súhrn zmien sociálneho charakteru, resp. sociálnych rolí 

jedinca, akými sú napr. ukončenie profesijnej kariéry, odchod do dôchodku a s ním 

spojená zmena životného štýlu, fenomén prázdneho hniezda, zmena ekonomickej 

situácie, miesto a priestor subkultúry starších ľudí v spoločnosti, veková 

diskriminácia, marginalizácia starších ľudí, sociálna izolácia, strata zmyslu života, 

status vdovstva a vdovstva, násilie páchané na starších ľuďoch a pod.            

3. Zvládanie involučných zmien 

 Prvým uvedomením si toho, že človek starne, sa začína vlastný problém adaptácie na 

starobu. V histórií bola staroba akceptovaná, niekedy uctievaná, častejšie odmietaná. 

Všeobecne možno povedať, že pokiaľ bolo málo pravdepodobné, že sa človek dožije 

vysokého veku, bola staroba čímsi úctyhodným. (Balogová 2009)    

 Pre normálne starnutie je charakteristické spomalenie psychickej činnosti, narastanie 

deficitov v kognitívnej oblasti, nárast systémových ochorení, v sociálnej oblasti, rolové straty 

a mnohé ďalšie obmedzenia v citlivých sférach života. (Árochová 2001)  O úrovni zvládania 

zmien v období starnutia hovorí aj Kalvach (2004), ktorý charakterizuje šesť úrovni funkčnej 

zdatnosti a rôznych potrieb: 

 Elitní seniori - zvládajú mimoriadnu záťaž nedostupnú väčšine mladších ľudí. Sú 

dôkazom toho, že aj vo vyššom veku, môže by človek v dobrej fyzickej i psychickej 

kondícií.  

 Zdatní seniori - pravidelne sa venujú náročnejším pohybovým aktivitám, udržujú si 

veľmi dobrú kondíciu. Vyžadujú hlavne vytvorenie podmienok pre svoje aktivity. 

 Nezávislí seniori - zvládajú bežnú dennú záťaž, nepotrebujú pomoc rodiny ani 

špecializované služby, ale majú pomerne slabú kondíciu, sú bez funkčných rezerv, čo 

sa môže prejaviť v záťažových situáciách. 

 „Krehkí “ seniori - majú problémy s zvládaním náročnejších činností bežného života( 

varenie, nakupovanie, upratovanie a pod.). Častejšie u nich hrozí dekompenzácia 

zdravotného a funkčného stavu. Títo ľudia obvykle potrebujú rodinnú, susedskú či 

opatrovateľskú.  

 Závislí seniori - majú problémy aj so základnými dennými aktivitami (pri jedle, 

vykonávaní hygieny, pohybe a pod.). Potrebujú priebežnú podporu rodiny alebo 
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opatrovateľskú službu, často vyžadujú trvalú inštitucionálnu starostlivosť (domov 

dôchodcov, liečebňa pre dlhodobo chorých). 

 Úplne závislí seniori- sú zvyčajne trvalo pripútaní na lôžko, vyžadujú trvalú asistenciu 

ošetrovanie a starostlivosť. Patria sem aj osoby s pokročilým syndrómom demencie 

a so závažnými poruchami duševných schopností. Väčšina týchto ľudí je umiestnená 

v rezidenciálnych zariadeniach.  

 Seniori prechádzajúci procesom starnutia a staroby, procesom vstupu do dôchodku, 

prechádzajúci zmenami v rodinnom životnom cykle, sa dostávajú do nových náročných 

situácií. (Balogová 2008) 

Možno povedať, že hlavnou úlohou životnej fázy starnutia a staroby je akceptácia týchto 

neodvratných obmedzení, a to však takým spôsobom, aby si  človek uchoval aktivitu, aby bol 

schopný prijímať nové ašpirácie primerané osobným možnostiam, aby bol schopný uchovať si 

osobnú kontinuitu, a tak aj vyššie dekády svojho života prežívať ako prirodzené zavŕšenie 

svojho jedinečného osobného príbehu. (Árochová 2001)  

Väčšina ľudí  proces samotný zvládania vníma ako samozrejmosť, pretože sa týka ich 

dennodennej činnosti. V mnohých ohľadoch je zvládania ako dýchanie, automatický proces, 

ktorý nevyžaduje žiadne zjavné úsilie. Avšak, ak ľudia čelia skutočne ohrozujúcej udalosti – 

stresorom – začnú si plne uvedomovať, že je potrebné urobiť konkrétne, určitým spôsobom 

zaužívane kroky, ktoré napomôžu situáciu zvládnuť. Vedome teda uplatnia vlastnú stratégiu 

zvládania. (Snyder 1999) 

 Podľa súčasných poznatkov prispieva k prijatiu a postojom voči starobe najmä vlastná 

osobnosť, jej črty, temperament, a miera adaptability daného jedinca. Pri riešení problémov 

osôb vyššieho veku vzájomne spolupracujú viaceré disciplíny: geriatria, psychológia, sociálna 

práca, medicína a iné. (Hrozenská 2008) 

 

4. Výskum zvládania involučných zmien u seniorov/senioriek 

Nami realizovaný výskum bol primárne zameraný na to, aké stratégie zvládania preferujú 

seniori a seniorky. 

 

4.1 Výskumná vzorka 

Počiatočnú vzorku spolu tvorilo 84 seniorov a senioriek. Pri získavaní a spracovávaní 

údajov sa však kvôli využitiu možnosti dobrovoľnosti, že nemusia odpovedať, neúplnosti 

údajov,  zle vyplneným položkám a veku, štyri dotazníky nepoužili. Výskumná vzorka bola 

teda tvorená 32 mužmi (40%), 48 ženami (60%). Vzorka bola vekovo ohraničená, od 65 do 

88 rokov. Priemerný vek vzorky bol 72,8 roka. Postupovali sme príležitostným výberom. 

Vzorka pochádzala z  domáceho prostredia respondentov a taktiež zo Špecializovaného 

zariadenia a zariadenia pre seniorov – ARCUS v Košiciach a z Domova sociálnych služieb 

a zariadenia pre seniorov v Barci. 

 

Tabuľka č.1 Rozdelenie vzorky podľa bydliska 

 

Bydlisko 

Rod 

Muži Ženy 

Domov dôchodcov 11 30 

Domácnosť 21 18 

 

Tabuľka č. 1 je názorným zobrazením rozdelenia výskumnej vzorky v našej práci podľa 

miesta bydliska. 

Ďalším kritériom pri výbere vzorky bol aj zdravotný stav respondenta. Vyberaní boli 

samostatní, mobilní seniori, bez závažných ochorení.  V domovoch dôchodcov sa vhodná 

vzorka našla po konzultácii so sociálnymi pracovníčkami. Dotazníky boli spracovávané 
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s respondentmi individuálnou formou.  Na začiatku bolo respondentom stále vysvetlené, 

prečo boli vybratí, dôvod tohto získavania údajov a téma výskumu. Pri jednotlivých častiach 

dotazníka Brief Cope bolo vysvetlené čo je cieľom jednotlivých položiek, načo sa majú 

respondenti pri odpovedaní zamerať, a aké majú možnosti odpovede. 

 Čo sa týka etického hľadiska, každý respondent bol informovaný, že jeho odpovede sú 

využité len pre účel tejto práce, pri spracovávaní bude zachovaná anonymita respondenta, a že 

môže kedykoľvek odstúpiť, pretože ide o dobrovoľnú účasť na výskume práce. 

 

4.2   Metodika 

 Na zisťovanie stratégií zvládania sme použili už spomínanú skrátenú verziu dotazníka 

COPE, Brief Cope, ktorý bol navrhnutý Carverom z jeho pôvodného dotazníka The Full 

COPE. Dotazník Brief COPE obsahoval 28 položiek, ku ktorým na 6 bodovej škále (6= úplne 

sa hodí, 1= úplne sa nehodí), mali respondenti za úlohu vyjadriť, čo obyčajne robia, keď sú 

pod silným stresom z určitej  zmeny v období starnutia.  

 Týchto 28 položiek predstavovalo14 možných stratégii, faktorov, ktoré mohli respondenti 

pri zvládaní v bežnom živote využívať. Šlo o aktívny coping, plánovanie, pozitívne 

prerámovanie, akceptáciu, humor, religiozitu a spiritualitu, emocionálnu sociálnu podporu, 

použitie inštrumentálnej sociálnej podpory,  sebarozptýlenie, popretie, ventilovanie, 

používanie drog, odangažované správanie, sebaobviňovanie.  Nás zaujímalo,  ako sa ľudia 

správajú, keď sú vystavení prípadným stresovým situáciám, ktoré sú spôsobené zmenami v 

období starnutia (telesné zmeny, zmeny v kondícii, psychické zmeny, zmeny pamäte 

a podobne...), preto boli niektoré položky prispôsobené tak, aby na jednej strane nestrácali 

význam, ale aby položku citeľne orientovali na prípadný stres voči involučnej zmene. Týchto 

14 stratégií bolo zadelených do jednotlivých okruhov – zvládanie zamerané na problém, 

zvládanie emočného doprovodu (vnútorného distresu) a stratégie zamerané na únik. Hodnotu 

vnútornej konzistencie dotazníka predstavuje Cronbachova =0,75. (Carver 1997)  

 

4.3  Výsledky výskumu 

 Na základe zistenia frekvencie výskytu jednotlivých stratégií vo výskumnej vzorke sa dá 

konštatovať, ktorú stratégiu zvládania si seniori bez ohľadu na to, či žijú v domácom prostredí 

alebo v inštitúcii,  volili najčastejšie, ktorú najmenej často. 
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Graf č.1: Percentuálne zastúpenie respondentov pri konkrétnych stratégiách zvládania 

 
 

Z grafu č. 1 je možné vyčítať: 

 najviac využívanou stratégiou zvládania pri involučných zmenách  je pre danú 

vzorku akceptácia (42,5 %) daných zmien v živote, 

 následne tieto zmeny zvládajú na základe religiozity a spirituality (32,5%), aktívneho 

copingu (17,5%), pod čím sa rozumie, že sa snažili sústrediť svoje úsilie na to, aby 

urobili niečo so situáciou, v ktorej sa ocitli a snažili sa zlepšiť situáciu, 

 štvrtá v poradí využitá stratégia zvládania je pozitívne prerámovanie (13,8%) , pod 

čím sa rozumie, že sa usilovali  vidieť tieto zmeny odlišne, v lepšom svetle, hľadali  

niečo dobré v tom, čo sa stalo, 

 nasleduje sebarozptýlenie (8,8%), teda respondenti, ktorí využívajú túto stratégiu 

robia hocičo, len aby  menej mysleli na tieto involučné zmeny, zamestnávajú  sa 

prácou alebo inými činnosťami, aby  na to zabudli,  

 stratégia emocionálnej podpory (6,2%) je charakterizovaná ako stratégia zvládania  

u ľudí, ktorí využívajú citová oporu od iných ľudí, hľadanie niekoho, kto by im 

poskytol úľavu a porozumenie, 

 na predposlednom percentuálnom mieste je v grafe znázornené použitie 

inštrumentálnej sociálnej podpory. Túto stratégiu využíva 5% respondentov a pod 

touto stratégiou sa rozumie, že respondenti získavajú  pomoc a radu, čo majú robiť, 

od iných ľudí, 

 na rovnakom 1,2% umiestnení sa nachádza sebaobviňovanie, čo predstavuje situáciu 

ak človek kritizuje samého seba, obviňuje sa z vecí, ktoré sa stali. 

 1,2 % predstavuje aj popretie, teda odmietanie uveriť, že sa stali určité involučné 

zmeny, hovorievajú si, že „to nie je skutočné“ 

 1,2% respondentov používa  ventilovanie, teda  dávajú najavo svoje negatívne city, 

stále niečo hovoria, len aby sa zbavili nepríjemných myšlienok nad zmenami, 

ktorými prechádzajú 
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 do skupiny  1,2% využívanej stratégie patrí aj používanie drog, teda alkoholu alebo 

liekov, a taktiež odangažované správanie, teda ak sa človek vzdáva  pokusov 

zvládnuť tieto zmeny, prestáva sa usilovať bojovať s týmito zmenami. 

 Výsledky ponúknutého výskumu informujú o tom, že najviac využívanou stratégiou pri 

zvládaní zmien v procese starnutia je pre respondentov akceptácia týchto zmien, následne je 

významné využitie spirituality, religiozity. 

Pri interpretácií grafu č. 1 je zjavné, že najmenej využívanými stratégiami sú 

sebaobviňovanie, popretie, ventilovanie a používanie drog, odangažované správanie. Pre 

celkové zhodnotenie sa dá konštatovať,  že 22,5% respondentov využíva pri zvládaní 

involučných zmien stratégie zamerané na problém, 73,9 % stratégie zamerané na emócie        

a 3,6 % stratégie zamerané na únik.  

Výsledky môžu byť ovplyvnené celkovým vnímaním staroby a zmien počas staroby 

u respondentov. V zmysle, že ich nevnímajú ako prílišnú stresovú situáciu a nad týmito 

zmenami si udržiavajú pozitívnejší nadhľad. Konkrétne výsledky môžu poukazovať na 

skutočnosť,  že participujúca vzorka  bola zmierená s tým, čo život prináša, a že involučné 

zmeny, ktoré sú jeho súčasťou, vnímajú  ako niečo prirodzené, čo zažíva, bude zažívať v ich 

veku každý. 

 

Záver 

Starnutie a staroba sú významnou etapou ontogenetického vývinu jednotlivca a predstavujú 

prirodzenú súčasť životného cyklu človeka. (Balogová 2009) Je zrejmé, že úlohy, ktoré pred  

človeka stavia seniorský vek vôbec nie sú jednoduché. Navyše, ak sa v priebehu života viac či 

menej pripravujeme na každý ďalší krok, každú  ďalšiu etapu života, do starnutia  človek 

vstupuje bez „výstražných znamení“, akoby naraz sa ocitne v mätúcom prostredí  

neprívetivých a negatívnymi konotáciami zaťažených stereotypov ohľadne vyššieho veku. Je 

však optimistické, že napriek uvedenému mnohí starší ľudia proces starnutia zvládajú s  

ľahkosťou, s pocitom zmysluplnosti. Takéto starnutie je výzva, ktorá sa dotýka každého 

človeka. (Árochová 2001). 
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