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KOOPERAČNÝ PROGRAM FORMOVANIA VZŤAHOV 

KLIENTOV ŽIJÚCICH V REZIDENCIÁLNYCH PODMIENKACH 

 

MONIKA ZIMERMANOVÁ  
 

 

Anotácia: Život detí z detských domovov a život seniorov zo zariadení pre seniorov je ovplyvnený viacerými 

faktormi, nevynímajúc z tejto skupiny ani samotné rezidenciálne prostredie. Domnievame sa, že prevažná 

väčšina sociálnych potrieb klientov z rezidenciálnych zariadení môže byť naplnená i prostredníctvom vzájomnej 

interakcie detí a seniorov. Uvádzanou spoluprácou sme sa usilovali o zvýšenie kvality života seniorov, ktorí žijú 

v rezidenciálnych podmienkach.  

 

Kľúčové slová: kvalita života, osobnosť seniora, osobnosť dieťaťa, kooperačný program, subjektívna 

spokojnosť.  

 

Abstract: Life of many children given to custody of foster family or institutional care is often marked by their 

difficult fate. Main goal of the research was to find out how our own elaborated program of socio-education care 

focused on cooperation of clients of foster homes and institutions for seniors affects quality of life of seniors. It 

consists of research focused on the quality of children´s and seniors´ life in residential environment. 

 

Key words: quality of life, personality of the senior, personality of the child, co-operative program, subjective 

satisfaction.  

 

Poznámka: Štúdia je výstupom z riešenia vedecko-výskumnej úlohy VEGA SAV-MŠVVŠ SR č. 1/0024/12: 

Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach.  

 

Skúmanej problematike sa v našich podmienkach, a to nielen v kontexte historickom, ale i súčasnom, 

venuje celá škála knižných prác, ktoré  predstavovali určité východisko pri vedeckom poznávaní skúmanej 

problematiky. Ide predovšetkým o práce nasledovných autorov: J. Džuka (2002); D. Kováč (2001); B. Balogová 

(2005); P. Hartl a H. Hartlová (2000); J. Křivohlavý (2011) a i. Ak uvádzaný termín, t.j. kvalita života vnímame 

komplexne, možno povedať, že pojem má charakter interdisciplinárny – historický, politický, ekonomický, 

filozofický. Možno ho taktiež vnímať v kontexte medicínskom, sociálnom, psychologickom a v neposlednom 

rade i etickom. Vzhľadom k rozsahu publikačných aktivít a empirických výskumov v danej oblasti, ide o tému 

neprehliadnuteľnú a ťažko uchopiteľnú (Gillernova, Kebza, Rymes, et al., 2011, s. 25). Kvalita života sa dotýka 

pochopenia ľudskej existencie, zmyslu života a samotného bytia. Zahŕňa hľadanie kľúčových faktorov bytia 

a sebapochopenia. Skúma rôznorodé podmienky pre zdravý a šťastný život človeka (Křivohlavý, 2011, s. 124). 

Život seniorov zo zariadení pre seniorov je ovplyvnený viacerými faktormi, nevynímajúc ani samotné 

rezidenciálne prostredie. Klienti žijúci v rezidenciálnych podmienkach sú závislí od starostlivosti, ktorú im 

poskytujú inštitucionálne zariadenia. Rodinní príslušníci o nich v mnohých prípadoch neprejavujú dostatočný 

záujem. Človek je tvor spoločenský, preto by sme mali danú vlastnosť v plnej miere podporovať (saturovať) 

najmä vtedy, ak sa nachádza v novom sociokultúrnom prostredí. Ak jedinec zvládol adaptačný proces, mal by 

byť pripravený na spoznávanie novej society i „za bránami“ svojho domova. Kooperácia sociálnych zariadení je 

akousi výzvou, či zároveň apelom pre podporu a rozvoj programov, ktoré by vytvárali spoločné aktivity, 

podporujúce interakciu detí z detských domovov a seniorov zo zariadení pre seniorov. Uvádzanou spoluprácou 

sme sa usilovali o docielenie zvýšenia kvality života seniorov, ktorí žijú v rezidenciálnych podmienkach. 

Domnievame sa, že prevažná väčšina sociálnych potrieb klientov z rezidenciálnych zariadení môže byť naplnená 

i prostredníctvom vzájomnej interakcie detí a seniorov. Opora, ktorú poskytuje sociálne spoločenstvo spolu 

s emocionálnou oporou, môže viesť k humánnemu spôsobu zvyšovania kvality života klientov komparovaných 

zariadení. 

 

1.  Metódy hodnotenia kvality života a deskripcia vybraných metód a testov 

 

Pri definovaní a meraní kvality života je potrebné a vhodné rozlišovať:  

Objektívnu kvalitu života – teda objektívne podmienky života človeka. Subjektívnu kvalitu života – na základe 

individuálneho úsudku hodnotené podmienky vlastného života. Subjektívnu pohodu –  t.j. emocionálnym 

systémom hodnotené podmienky vlastného života (frekvencia pozitívnych a negatívnych emócií) (Džuka, 2004, 

in: Hrozenská, et al., 2008, s. 62).  
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Metódy, ktorými možno merať kvalitu života, môžeme podľa J. Křivohlavého (2001) rozdeliť do troch 

skupín:  

1. Metódy merania kvality života, kde túto kvalitu života hodnotí druhá osoba. 

2. Metódy merania kvality života, kde hodnotiteľom je sama daná osoba.  

3. Metódy zmiešané, ktoré vznikajú kombináciou prvých dvoch typov.  
Podľa B. Balogovej (2005) prostriedkami objektívneho merania kvality života sú ukazovatele – indikátory 

kvality života. Indikátory sa v praxi získavajú prostredníctvom výpovede respondentov (kedy ide o subjektívne 

vyjadrenia, postoje, súdy a hodnotenia), ale využívajú sa aj objektívne údaje (zozbierané a spracované rôznymi 

inštitúciami, orgánmi, útvarmi).  

V súčasnosti možno evidovať štyri prúdy, ktoré sa týkajú výskumu kvality života a subjektívnej pohody: 

Prvý prúd neprihliada na význam vzťahu obidvoch konštruktov. Výskum kvality života je realizovaný 

paralelne a nezávisle od výskumu subjektívnej pohody alebo sa naopak skúma subjektívna pohoda 

nezávisle od kvality života jednotlivca.  

Druhý prúd považuje kvalitu života za multidimenzionálny konštrukt, ktorý integruje subjektívnu pohodu 

(napr. SZO, resp. The WHOQOL-Group, 1994).  

Tretí prúd stotožňuje kvalitu života so subjektívnou pohodou, prípadne obidva pojmy používa 

alternatívne (Cummins et al., 2003).  

Štvrtý prúd pokladá subjektívnu pohodu za indikátor kvality života (Diener, 1997). 

Najznámejší dotazník na meranie kvality života je dotazník WHOQoL-100 (1997), resp. jeho skrátená 

verzia – WHOQoL-Brief, ktorý zisťuje spomínaných šesť dimenzií kvality života (telesné zdravie, psychické 

funkcie, úroveň nezávislosti, sociálne vzťahy, prostredie, spiritualita).  

Podľa J. Křivohlavého (2001, s. 243 – 248) kvalita života je definovaná s ohľadom na spokojnosť daného 

človeka s dosahovaním cieľov určujúcich smerovanie jeho života. Pri metóde SEIQoL (Schedule for the 

Evaluation of Individual Quality of Life – Program hodnotenia individuálnej kvality života), ide o subjektívne 

hodnotenie toho, kto dotazník vypĺňa. Autormi tejto metodiky sú C. O'Boyle et al. (1994), jej základom je 

štruktúrovaný rozhovor. Od danej osoby sa žiada, aby uviedla päť životných cieľov (tzv. cues – podnetov 

k životu), ktoré ona sama považuje pre seba v danej situácii za najdôležitejšie. Pri každom z uvedených 

životných cieľov sa uvádza aj miera uspokojenia danej osoby s týmto podnetom. Vyhodnotenie SEIQoL sa 

realizuje tak, že sa pri každej téme násobí jej dôležitosť mierou spokojnosti. Ďalšou metódou zisťovania kvality 

života je tiež dotazník SQUALA. Autorom uvádzaného dotazníka je M. Zannottim (1992). Je to 

sebaposudzovací dotazník, ktorý vychádza z Maslowovej trojstupňovej hierarchie potrieb. Obsahuje 23 oblastí 

života, ktoré reflektujú vonkajšiu a vnútornú realitu každodenného života. Veľkou výhodou tohto dotazníka je 

jeho subjektívnosť, pretože zisťuje spokojnosť respondenta s ohľadom na dôležitosť, ktorú prikladá jednotlivým 

oblastiam. Spokojnosť je v každej z týchto oblastí hodnotená na päťbodovej škále od 0 – veľmi sklamaný až po 

5 – celkom spokojný. Subjektívna spokojnosť na stupnici 0 až 5 pričom 0 – bezvýznamné, 5 – nevyhnutné (in: 

Pšenčík, J., 2009, s. 48). Na hodnotenie kvality života boli vypracované viaceré, vo väčšine prípadov 

dotazníkové systémy. Zachytávajú fyzické schopnosti človeka, ale aj jeho mentálny stav – kvalitu jeho pocitu 

pohody (quality of well-being – QWB). Jednou z viacerých metód hodnotenia kvality života je aj test kvality 

života podľa Spitzera. Je zameraný na hodnotenie kvality života pacienta. Hodnotí 1. Aktivitu. 2. Sebestačnosť 

pri vykonávaní bežných denných činností. 3. Zdravie a pocit pohody. 4. Podporu, ktorú mu poskytuje rodina 

alebo okolie. 5. Spokojnosť a náladu. Maximálne skóre je 11 a je obrazom vysokej kvality života pacienta, 

minimálne skóre je 0 a je obrazom jej úplnej absencie. Posudzovanie kvality života je žiaduce vtedy, keď je 

cieľom liečby skôr zaistenie relatívneho komfortu, zmiernenie symptómov a udržanie funkčných kapacít, 

predovšetkým nezávislosti (Kociová, Peregrinová, 2003, s. 42).  

 

1.1 Charakteristika, organizácia a výsledky kooperačného programu  

 

Do centra pozornosti výskumu predkladanej práce sa dostáva vplyv kooperačného programu klientov 

z detských domovov a zariadení pre seniorov na kvalitu života seniorov.  

Kooperačný program bol naplánovaný do troch základných etáp.  

1. etapa: Výber rezidenciálnych zariadení a realizácia pohovoru s deťmi a seniormi pred zavedením 

kooperačného programu.  

2. etapa: Realizácia kooperačného programu s deťmi z detského domova a so seniormi zo zariadenia pre 

seniorov (pretest).  

3. etapa: Vyhodnotenie kooperačného programu (posttest).  

V priebehu každého stretnutia bolo pre deti a seniorov zabezpečené malé občerstvenie, vzhľadom na vek detí 

a zdravotný stav niektorých seniorov. Počas každého stretnutia mali deti aj seniori na sebe menovky, aby vedeli, 

ako sa majú vzájomne oslovovať a taktiež, aby nevznikli nedorozumenia. Počas každého prechodu z detského 

domova do zariadenia pre seniorov sme mali prideleného jedného vychovávateľa, alebo jednu ergoterapeutku, 

ktorá bola prítomná vzhľadom na počet detí a ich bezpečnosť (prechod cez cestu a pod.).  
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Výskumnú vzorku tvorilo sedem detí z detského domova, tiež sedem klientov zo zariadenia pre seniorov 

(t.j. experimentálna skupina) a sedem klientov zo zariadenia pre seniorov (t.j. kontrolná skupina).  

Cieľom úvodného stretnutia bolo nadviazanie prvého kontaktu detí so seniormi v zariadení pre seniorov. 

Na ďalšom stretnutí mali seniori naučiť deti princíp pletenia košíkov a taktiež naučiť deti vyrábať obrazy 

z krepového papiera. Deti mali možnosť ukázať seniorom, v akom zariadení bývajú, aký je ich režim dňa, ako 

vyzerajú izby, v ktorých bývajú a kto sa o nich v detskom domove stará. Na ďalšom stretnutí sa mohli deti 

z detského domova lepšie oboznámiť so socio-kultúrnym prostredím zariadenia pre seniorov. Seniori ukázali 

deťom, ako žijú v zariadení pre seniorov. Cieľom ďalších stretnutí bolo hlbšie nadviazanie sociálnych vzťahov 

detí a seniorov prostredníctvom rôznych spoločenských hier. Dôležité bolo postupné vybudovanie vzájomnej 

dôvery klientov z detského domova a klientov zo zariadenia pre seniorov, prostredníctvom aktivít formou hry. 

Taktiež naučiť deti spolupracovať (kooperovať) so seniormi, pri rôznych aktivitách. Možnosť socializácie 

a rozvoj komunikačných zručností a sociálnych spôsobilostí. Na záver sme zrealizovali rozlúčku s deťmi 

z detských domovov a  so seniormi zo zariadenia pre seniorov. Cieľom bolo formou štruktúrovaného rozhovoru 

dozvedieť sa, čo sa skupine na programe páčilo, čo sa im nepáčilo, prípadne, či by chceli, aby stretnutia 

pokračovali a ak áno, aké aktivity by navrhli. Na záver dostali deti od seniorov malé darčeky a seniori od detí 

kvety, keďže naša výskumná vzorka bola prevažne ženského pohlavia.  

Jednou z nosných výskumných metód, ktoré sme v práci uplatnili, predstavuje kváziexperiment. Pri 

realizácii  kváziexperimentu sme našu pozornosť zamerali na opis objektu pred zásahom – šetrenie pred 

experimentom, t.j. s klientmi z detského domova bol realizovaný štruktúrovaný rozhovor a s klientmi zo 

zariadenia pre seniorov bol vyplnený dotazník habituálnej subjektívnej pohody (SEHP). Šetrenie pred 

experimentom bolo realizované s každým klientom individuálne, vzhľadom na vek a zdravotný stav klientov. 

Následne bol realizovaný opis zásahu do objektu a opis objektu po zásahu (šetrenie po experimente). V rámci 

kváziexperimentu bola do výskumu zapojená aj kontrolná skupina. Štruktúra kváziexperimentu spočívala v jeho 

návrhu, príprave pomôcok (príprave aktivít), samotnej realizácii, overení a spracovaní údajov.   

Použili sme taktiež dotazník habituálnej subjektívnej pohody (SEHP). Uvádzaný dotazník bol použitý so 

súhlasom autora. Daným dotazníkom sme merali emocionálnu spokojnosť klientov zo zariadenia pre seniorov. 

Emocionálnu spokojnosť sme posudzovali frekvenciou pozitívnych emócií (FPE) a frekvenciou negatívnych 

emócií (FNE). Seniori odpovedali prostredníctvom 6-bodovej stupnice: takmer vždy (6); veľmi často (5); často 

(4); občas (3); málokedy (2); takmer nikdy (1). Frekvencia pozitívnych emócií bola zaznamenaná v rámci 

položiek ako pôžitok; telesná sviežosť; radosť; šťastie. Frekvencia negatívnych emócií bola zaznamenaná 

v rámci položiek hnev; pocit viny; hanba; strach; bolesť; smútok. Každú položku v dotazníku sme vyplnili 

s každým seniorom individuálne v rámci experimentálnej i kontrolnej skupiny.  

Predpokladali sme, že po aplikácii nami vypracovaného kooperačného programu pre klientov zariadenia 

pre seniorov a detského domova sa zníži frekvencia negatívnych emócií a neemocionálnych stavov SEHP 

u seniorov. 

 

V tabuľke č. 1 sú uvedené popisné štatistiky zobrazujúce dosiahnuté hodnoty v premennej frekvencie 

negatívnych emócii a neemocionálnych stavov meranej dotazníkom habituálnej subjektívnej pohody (SEHP).  

 

Tabuľka č. 1  Popisné štatistiky premennej frekvencia negatívnych emócií a neemocionálnych stavov 

 

  

  
Počet Priemer 

Smerodajná 

odchýlka 

Štandardná 

chyba 

priemeru 

Minimum Maximum 

ES 
Pretest 7 2,47 0,54 0,20 1,70 3,20 

Posttest 7 2,41 0,39 0,15 2,00 2,80 

        

KS 
Pretest 7 2,61 0,93 0,35 1,20 3,70 

Posttest 7 3,08 0,71 0,27 2,17 4,33 

Zdroj: vlastný výskum 

 

Výsledky v tabuľke č.  2 potvrdili podobnosť v dosahovaných hodnotách frekvencie negatívnych emócií a 

neemocionálnych stavov medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou pred aplikáciou programu. Týmto sa 

potvrdila podobnosť oboch porovnávaných skupín pred aplikáciou programu. Už pri tabuľke č. 1 boli evidentné 

rozdiely v dosahovanej priemernej hodnote premennej frekvencie negatívnych emócií a neemocionálnych stavov 

a na základe výsledkov v tabuľke č. 2 bol potvrdený štatisticky preukázateľný rozdiel testu medzi 

porovnávanými skupinami na hladine významnosti 0,05. Tieto výsledky potvrdili hypotézu, ktorá predpokladala 

vznik rozdielov v hodnotách medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou po aplikácii testu.  
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Tabuľka č. 2 Výsledky t-testu na nezávislé súbory pre premennú frekvencia  

negatívnych emócií a neemocionálnych stavov 

 

  

Hodnota  t – testovacej 

štatistiky 
Hodnota p – významnosti testu 

Pretest -0,35 0,7307 

   

Posttest -2,19 0,0491 

Zdroj: vlastný výskum 

 

Myslíme si, že potvrdenie danej hypotézy je vo výraznej miere dôležité, pokiaľ ide o zvyšovanie kvality 

života seniorov. Kvalitu života seniorov je teda možné zvyšovať i prostredníctvom nami vypracovaného 

kooperačného programu (Zimermanová, 2012). Osobnosť každého človeka je však potrebné neustále rozvíjať. 

Rozvoj sociálnych spôsobilostí považujeme v danej oblasti za primárny.  

 

Záver  

 

Domnievame sa, že dieťa môže byť „facilitátorom“ v poslednej životnej etape seniora. Naopak, senior 

môže byť pre dieťa „poradcom“ na jeho ceste životom. Kooperáciu detských domovov a zariadení pre seniorov 

možno považovať za najľudskejšiu cestu integrácie dvoch sociálnych skupín, ktoré žijú v rezidenciálnych 

podmienkach. Preto predstavuje vytváranie rôznych sociálno-edukačných programov výzvu, ktorú by mal každý 

detský domovov a zariadenie pre seniorov vziať na vedomie. Efektívne vyplnenie voľného času klientov 

z detských domovov môže preventívne pôsobiť proti možným sociálno-patologickým javom, či ako prevencia 

proti ageizmu, či podporiť formovanie medzigeneračných vzťahov. V súvislosti so seniormi môžu spomenuté 

kooperačné programy pôsobiť preventívne proti rôznym psychosomatickým ochoreniam, zatiaľ čo absencia 

takejto sociálnej opory môže vytvárať akýsi primárny predpoklad zhoršenia zdravotného stavu. 
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