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Abstrakt 

Kvalita života je pojem, ktorý je závislý na kultúrnych normách alebo vzorcoch 

správania. Je nevyhnutné na to prihliadať pri tvorbe dotazníka pre určitú kultúru a jeho 

následnom preklade do iných jazykov, za podmienky rovnocenného použitia a platnosti 

kdekoľvek mimo krajinu, z ktorej pochádza. Na základe štúdia dostupných bibliografických 

zdrojov popisujeme v našom príspevku možnosti transkulturálnej adaptácie nástrojov pre 

monitorovanie kvality života. Bližšie popisujeme proces jazykovo-kultúrnej adaptácie, ktorý  

spočíva v dodržaní nasledujúcich krokov- preklad do cieľového jazyka, spätný preklad do 

primárneho jazyka, hodnotenie komisie expertov (zo strany autora originálnej verzie), 

pretestovanie, vytvorenie a testovanie finálnej verzie psychometrickou analýzou. Hlavný 

prínos jazykovo-kultúrnej adaptácie spočíva v možnosti merania kvality života súvisiacej so 

zdravím v rozdielnom kultúrnom kontexte, pričom sa stáva štandardným nástrojom pre 

použitie v rôznych medzinárodných štúdiách. 
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Úvod 

Kvalita života je pojem subjektívny a relatívny, rozdiely v hodnotení môžu byť značne 

odlišné a to nielen v hodnotení kvality života pacienta rôznymi hodnotiteľmi ale i vzhľadom 

na rôzne časové úseky a situácie. Rovnako sa množstvo autorov zhoduje v názore, že kvalita 

života je pojem, ktorý je závislý na kultúrnych normách alebo vzorcoch správania 

a očakávania potrebného. Je to dôležité rešpektovať pri tvorbe dotazníka pre určitú kultúru 

a jeho následnom preklade do iných jazykov, za podmienky rovnocenného použitia a platnosti 

kdekoľvek mimo krajinu, z ktorej pochádza. Obsah dotazníkov vytvorený pre jednu krajinu je 
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veľmi pravdepodobne viazaný na danú kultúru. Je preto nanajvýš potrebné štandardizovať 

dotazníky podľa podmienok a špecifík danej krajiny (Gurková, 2011). 

Materiál a metodika 

Na základe štúdia dostupných bibliografických zdrojov popisujeme v našom príspevku 

možnosti transkulturálnej adaptácie nástrojov pre monitorovanie kvality života. 

 

Výsledky 

Pri monitorovaní kvality života v regionálnom kultúrnom i geografickom kontexte sa 

výskumníkom črtajú dve možnosti – buď vytvoria nový nástroj pre monitorovanie kvality 

života alebo modifikujú už validizovaný nástroj z iného jazyka procesom známym pod 

pojmom transkulturálna adaptácia. Proces transkulturálnej adaptácie má prihliadať na 

jazykové ako aj kultúrne odlišnosti (Guillemin et al, 1993).  

Cieľom lingvistickej validizácie konkrétneho nástroja je podľa Mapi Institute vytvorenie jeho 

verzie v inom jazyku za dodržania nasledujúcich podmienok: 

1. význam pojmov v novom preklade je ekvivalentný originálnej verzii nástroja, 

2. preklad pojmov/slovných spojení nie je úplne doslovný, ale vychádza zo 

sociokultúrneho kontextu cieľovej populácie krajiny, kde sa bude daný nástroj 

využívať, 

3. psychometrická analýza nástroja je porovnateľná s originálnou verziou (Mapi 

Institute, 2012). 

 

Proces jazykovo-kultúrnej adaptácie spočíva v dodržaní nasledujúcich krokov: 

1. Je potrebné realizovať preklad do cieľového jazyka, čo podmieňuje : 

- spolupracovať s kvalifikovanými prekladateľmi tzv. native speakers v cieľovom 

jazyku, 

- je nevyhnutné vytvoriť viacero verzií prekladu (vzájomne na sebe nezávislých), 

- analyzovať rozdiely medzi prekladmi, 

- nájsť zhodu medzi rôznymi interpretáciami jednotlivých položiek s prihliadnutím na 

špecifiká danej kultúry. 

2. Následne sa vytvorí spätný preklad do primárneho jazyka, ktorý si vyžaduje: 
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- spolupracovať s kvalifikovanými prekladateľmi (ideálne je, ak je originálny jazyk 

nástroja materinským jazykom prekladateľa), pričom prekladatelia nesmú poznať 

originálnu verziu nástroja v primárnom jazyku, 

- vytvoriť viacero verzií prekladu (vzájomne na sebe nezávislých). 

3. Hodnotenie komisie expertov (zo strany autora originálnej verzie) spočíva v : 

- porovnávaní zhody medzi zdrojovou (primárnou, originálnou) verziou a finálnou 

(cieľovou) verziou nástroja, 

- multidisciplinárnej skladbe tímu (profesionálni prekladatelia, metodológovia, klinickí 

odborníci), 

- modifikovaní nevhodných interpretácií jednotlivých súčastí nástroja, 

- verifikovaní porozumenia daného nástroja – niektorí autori doporučujú vytvárať 

a prispôsobovať preklad štýlu jazykového prejavu, ktorému by porozumelo 10 - 12 

ročné dieťa. 

4. Pretestovanie zahŕňa: 

- realizovať pilotáž na skúšobnom súbore, pričom niektorí autori doporučujú zvoliť 

bilingválnych respondentov z dôvodu lepšej detekcie diskrepancií medzi oboma 

verziami nástroja (je to obzvlášť vhodné realizovať  v populácii imigrantov). 

5. Vytvorenie a testovanie finálnej verzie psychometrickou analýzou. 

Niektorí autori preferujú spoluprácu s komisiou expertov priebežne počas celého procesu 

lingvistickej validizácie (Gurková, 2011; Guillemin et al, 1993; Gjersing et al, 2010; Serra-

Sutton, Herdman, 2001). 

 

Problém môže nastať, ak bol nástroj kultúrne i jazykovo adaptovaný, avšak použije sa pre 

etnickú menšinu, ktorej rodným jazykom je síce cieľový jazyk adaptačného procesu, avšak 

niektoré slovné zvraty môžu byť skreslene interpretované či nesprávne pochopené. 

Adaptácia nástroja sa vyžaduje aj v situácii, keď sa používa síce rovnaký jazyk, avšak v inej 

krajine – napr. americká angličtina nie je vždy zhodná s britskou angličtinou. 

Rovnako adaptácia nástroja je nevyhnutnosťou aj v prípade nedostatočnej asimilácie 

imigrantov, kedy je vhodné sprostredkovať im nástroj v ich materinskom jazyku, avšak 

transformovaný podľa podmienok nového kultúrneho pozadia (Gurková, 2011; Guillemin et 

al, 1993; Gjersing et al, 2010; Serra-Sutton, Herdman, 2001). 
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Z nástrojov monitorujúcich kvalitu života sa najčastejšie jazykovo-kultúrne adaptujú AIMS 

(Arthritis Impact Measurement Scales), HAQ (The Health Assessment Questionnaire), SIP 

(Sickness Impact Profile), QOLS (Quality of Life Scale), NHP (Notthingham Health Profile)  

(Guillemin et al, 1993). 

 

 

Záver 

Hlavný prínos jazykovo-kultúrnej adaptácie spočíva v možnosti merania kvality života 

súvisiacej so zdravím v rozdielnom kultúrnom kontexte pričom sa stáva štandardným 

nástrojom pre použitie v rôznych medzinárodných štúdiách (Gurková, 2011).  
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