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Seznam zkratek

α  alfa

7MST  7 Minute Screen Test (sedmiminutový screeningový test)

AAQ  Attittude to Ageing Questionnaire

AC1  Gwetův koeficient

ACE  Addenbrooke’s Cognitive Examination

ADI  Alzheimer’s Disease International

ADL  Activities of Daily Living (aktivity denního života)

ADRQL  Alzheimer’s Disease-Related Quality of Life

ALBA  Amnesia Light and Brief Assessment

ARS  Affect Rating Scale

ATOA  Attittude toward Own Aging

AZV ČR  Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

BADLS  Bristol Activities of Daily Living Scale

BDI-II  Beck Depression Inventory 

BV  Brief Version

CDT  Clock Drawing Test

ČR  Česká republika

ČSÚ  Český statistický úřad

EFA  Exploratory Factor Analysis

EV  Expanded Version

FES-I  Falls Efficiency Scale-International

G8  Group of Eight (sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa)
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GDS  Geriatric Depression Scale

HAMD  Hamilton Scale of Depression

HRQOL  Health-related Quality of Life

HVAS  Horizontal Visual Analog Scale (horizontální vizuální analogová škála)

ICC  Intraclass Correlation Coefficient

IGA UP  Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci

MCI  Mild Cognitive Impairment

MKN  Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů

MMS  Mini-Mental State

MMSE  Mini-Mental State Examination

MoCA  Montreal Cognitive Assessment 

např.  například

NIA  The National Institute on Aging

NIH  The National Institutes of Health

NINDS  The National Institute of Neurological Disorders and Stroke

OSN  Organizace spojených národů

p  statistická signifikance

PCA  Principal Component Analysis

PDI  Patient Dignity Inventory

ProFaNe  Prevention of Falls Network Europe

QOL-AD  Quality of life-Alzheimer’s Disease Questionnaire

SCD  Subjective Cognitive Decline

SPPB  Short Physical Performance Battery

SV  Standard Version

tj.  to jest

tzn.  to znamená

UN  United Nations

UNPF  United Nations Population Fund

ÚZIS ČR  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

VAS  vizuální analogová škála

VIF  Variance Inflation Factor

WHO  World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace)
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Předmluva

Demence je celosvětovou výzvou 21. století. Představuje globální zdra-
votně-sociální fenomén, který má dopad na celou společnost. Alzheimer 
Europe (2019) uvádí, že odhad prevalence demence v Evropě v roce 2018 
je přibližně 9,8 milionu osob a do roku 2050 předpokládá nárůst až 
na 12,3 milionu lidí. Podle WHO tak demence představuje jeden z priorit-
ních globálních problémů, se kterým se potýká zdravotnictví na počátku 
21. století. Proto se péče zaměřená na podporu nebo zlepšování kvality 
života pacientů s demencí řadí mezi klíčové cíle zdravotnických služeb. 
Aby bylo možno poskytovat takto koncipovanou péči, je potřeba vědět, 
jak pacienti s demencí sami hodnotí kvalitu svého života, které faktory 
ji ovlivňují a jak se hodnocení kvality života pacienta mění v delším časo-
vém horizontu. To byl důvod, proč byla realizována studie, jejíž teoretická 
východiska a výsledky tato publikace popisuje.

Cílem monografie je přinést základní přehled informací o demenci, kvalitě 
života a výsledcích longitudinální multicentrické prospektivní studie za-
měřené na trajektorii kvality života seniorů v počátečním stadiu demen-
ce, která byla realizována v letech 2016–2019 ve třech regionech České 
republiky (Olomouc, Hradec Králové a Ostrava). Publikace je strukturo-
vána do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na demenci, její defino-
vání, rozdělení a možnosti screeningového hodnocení, a to v rozsahu 
potřebném pro vytvoření teoretických východisek studie. Z tohoto dů-
vodu nebyly do textu zahrnuty informace o farmakoterapii a nefarma-
kologických postupech spojených s péčí o pacienty s demencí. Druhá 
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kapitola se věnuje kvalitě života, a to jak v obecné rovině, tak i u osob 
s demencí. Součástí kapitoly jsou i hodnoticí nástroje pro oblast kvality 
života. Třetí kapitola se zaměřuje na jednotlivé determinanty kvality ži-
vota a nástroje, které lze pro jejich posouzení využít. Větší pozornost je 
věnována těm hodnoticím nástrojům, které byly použity ve studii. Posled-
ní kapitola pak popisuje hodnocení kvality života u osob v počátečním 
stadiu demence a porovnává je s kvalitou života seniorů bez kognitivního 
deficitu. V závěru jsou uvedeny zjištěné prediktory změny kvality života 
u osob s demencí v průběhu dvou let.

Doufám, že tato monografie a v ní uvedené výsledky studie mohou při-
spět k lepšímu pochopení kvality života seniorů v počátečním stadiu de-
mence z dlouhodobější perspektivy, včetně identifikovaných prediktorů 
její změny. 

Helena Kisvetrová
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Úvod

Stárnutí populace představuje jednu z nejdůležitějších a nejzávažnějších 
demografických výzev 21. století, která má dalekosáhlý dopad na celou 
společnost. Téměř ve všech regionech světa roste počet obyvatel ve věku 
nad 60 let rychleji než celková populace. V roce 1950 žilo na světě 205 mi-
lionů jedinců této věkové kategorie. V roce 2017 to již bylo 962 milionů 
a podle populačních prognóz budou v roce 2050 tvořit populaci osob 
ve věku 60 a více let již dvě miliardy osob, což bude odpovídat přibližně 
22 % světové populace (UNPF, 2012; UN, 2017). 

Důsledkem narůstající geriatrizace společnosti je skutečnost, že senioři 
představují podstatně větší část obyvatelstva než kdykoli předtím v mi-
nulosti. Globálně pak roste počet osob ve věku 80 a více let mnohem 
rychleji než ostatní věkové kategorie starší populace. V České republice 
je demografický vývoj obdobný a její obyvatelstvo stárne již od konce 
osmdesátých let 20. století. Výjimečná akcelerace se projevuje v posled-
ních letech ve věkové kategorii osob 80 let a více (ČSÚ, 2018). 

V současnosti žije na celém světě přibližně 47 milionů lidí s demencí. 
Regionální odhady prevalence demence u osob ve věku 60 let a více 
se pohybují v rozmezí od 4,6 % ve střední Evropě až po 8,7 % v severní 
Africe a na Středním východě. Předpokládá se, že do roku 2050 bude 
žít na světě až 131 milionů lidí s demencí (ADI, 2016; ADI, 2018), která se 
tak stává jednou z nejčastějších chorob současné společnosti. V České 
republice trpí demencí přibližně 156 tisíc lidí a je předpoklad, že do roku 
2050 stoupne jejich počet na 383 tisíc (Mátl et al., 2016). Demence po-
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stihuje nejen pacienty, ale má závažný dopad i na jejich pečovatele, ro-
diny a celou společnost. Představuje tak globální problém s významnými 
zdravotními a společenskými důsledky, které se staly velkou výzvou pro 
zdravotní a sociální politiku jednotlivých států (Moniz-Cook et al., 2008). 

V roce 2013 se Summit G8 (Group of Eight; sdružení ekonomicky nejvy-
spělejších států světa) zabýval problematikou výzkumu demence. Do-
poručil zaměřit se v rámci výzkumných priorit i na maximalizaci kvality 
života a sociálního blaha osob postižených demencí (Shah et al., 2016). 
Kvalita života jako subjektivní multidimenzionální konstrukt zahrnuje 
individuální zkušenosti a hodnocení, které se týkají jak psychické poho-
dy a úrovně fyzické, sociální a kognitivní kompetence jedince, tak i jeho 
interakce s okolím (Whitehouse, Rabins, 1992). Sledování kvality živo-
ta u osob s demencí, znalost faktorů, které ji ovlivňují, a identifikace 
prediktorů její změny může být z dlouhodobější perspektivy významným 
východiskem pro definování optimálních intervencí podporujících 
ochranu a maximalizaci kvality života seniorů s demencí.
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1  ⁄ Demence 

Demence představuje globální zdravotně-sociální výzvu, která má dopad 
na celou společnost. Osoby s demencí mají naději dožití v průměru sedm 
až deset let od stanovení diagnózy (Mátl et al., 2016) a počet zemřelých 
na demenci se postupně zvyšuje. V období mezi lety 2000–2016 se počet 
úmrtí způsobených demencí více než zdvojnásobil a demence se v roce 
2016 stala pátou hlavní příčinou smrti. Přitom ještě v roce 2000 byla celo-
světově až na čtrnáctém místě (Fymat, 2018).

1.1 Definování demence

Světová zdravotnická organizace ve své zprávě Dementia: A public health 
priority (WHO report) definuje demenci jako „syndrom způsobený one-
mocněním mozku, většinou chronické a progresivní povahy, při kterém 
dochází k porušení vyšších mozkových funkcí, včetně paměti, myšlení, 
orientace, chápání, počítání, učení, jazyka a úsudku. Vědomí přitom ne-
bývá ovlivněno. Snížení kognitivních funkcí bývá obvykle doprovázeno 
zhoršením emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace, které 
mohou v některých případech zhoršení kognitivních funkcí předcházet“ 
(ÚZIS ČR, 2012, s. 1–2). Syndrom demence se vyskytuje u různých ne-
mocí postihujících primárně nebo sekundárně mozek. Toto progresivní 
ireverzibilní organické duševní onemocnění vzniká po ukončení rozvoje 
poznávacích (kognitivních) funkcí jedince a může být ovlivněno mnoha 
faktory (Pereira et al., 2015).
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Základními oblastmi, které jsou postiženy u rozvinuté demence, jsou 
jak funkce kognitivní, tak i nekognitivní (behaviorální a psychologické 
symptomy, přidružené psychotické příznaky a deliria) a aktivity den-
ního života (poruchy exekutivních funkcí) (Jirák, 2004; Dijkstra et al., 
2004). Demence tak představuje hlavní příčinu nesoběstačnosti, závis-
losti na poskytované péči a disability osob vyššího věku (ÚZIS ČR, 2012). 
Znamená to, že přibližně 12 % času svého života jedinec pravděpodobně 
prožije s disabilitou z důvodu této chronické nevyléčitelné nemoci.

Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation, 
WHO) proto termín demence představuje zastřešující pojem pro více 
nemocí, které ovlivňují paměť, další kognitivní schopnosti i chování, 
a významně tak narušují schopnost zachování soběstačnosti v aktivi-
tách denního života (ADL) jedince. Přestože pro demenci přestavuje věk 
nejznámější rizikový faktor, není demence běžnou součástí normálního 
stárnutí (WHO, 2017).

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) a Na-
tional Institute on Aging (NIA), které jsou součástí National Institutes 
of Health (NIH), uvádějí, že demence je skupina příznaků způsobených 
poruchami, které ovlivňují mozek. Představuje ztrátu kognitivních funkcí, 
která narušuje každodenní život a činnosti člověka. Mezi ovlivněné funk-
ce patří paměť, jazykové dovednosti, vizuální vnímání, řešení problémů, 
schopnost soustředit se a věnovat něčemu pozornost. Ačkoliv je ztráta 
paměti u demence charakteristickým symptomem, samotné zhoršení pa-
měti ještě neznamená demenci. Nelze ji zaměňovat za s věkem související 
zhoršení kognitivních funkcí, kdy se zpomaluje výkon v oblasti myšlení, 
paměti a zpracování informací, ale úroveň inteligence se nemění. I když je 
u seniorů občasné zapomínání běžné, přesto mnoho lidí žije i ve vysokém 
věku bez známek demence (NIH, 2017).
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1.1.1 Rizikové faktory pro rozvoj demence

K faktorům, které mohou zvýšit riziko, že se u jedince rozvine některý 
z typů demence, patří jak faktory, které nelze ovlivnit (např. věk, pohlaví, 
genetická predispozice), tak i ty ovlivnitelné, ke kterým řadíme rizikové 
faktory kardiovaskulární (např. arteriální hypertenze, diabetes mellitus, 
dyslipidémie, obezita), psychosociální (deprese), zdravotní chování (níz-
ká úroveň fyzické nebo duševní aktivity, kouření, konzumace alkoholu), 
trauma hlavy (poranění mozku) a úroveň vzdělání (Hanyu, 2018; Living-
ston et al., 2017; National Academies of Sciences, Engineering, and Medi-
cine, et al., 2017). U starších pacientů patří k rizikovým faktorům demence 
také ztráta hmotnosti spojená s křehkostí a sarkopenií, poškození sluchu 
a sociální izolace (Kuiper et al., 2015; NICE, 2015). 

Základní informace k vybraným faktorům uvádí následující přehled:

 Věk – představuje nejznámější primární rizikový faktor pro rozvoj 
demence (NIH, 2017). Proto je demografický posun ve společnosti 
spojen i s vyšším výskytem a prevalencí demence, která se s věkem 
exponenciálně zvyšuje (v západní a střední Evropě se s každým ná-
růstem věku o 6,5 roku zdvojnásobuje).

 Pohlaví – mezi staršími lidmi s demencí často převládají ženy, což sou-
visí s vyšší délkou jejich života oproti mužům. ADI (2015) uvádí, že 
v některých regionech byl zaznamenán nezávislý účinek pohlaví 
na prevalenci demence. V regionech, jako jsou např. východní Asie, 
Karibik, západní Evropa a Latinská Amerika, byla předpokládaná pre-
valence demence u mužů o 14–32 % nižší než u žen. Tento efekt ale 
nebyl pro ostatní regiony potvrzen jako statisticky významný.

 Genetická predispozice – riziko vývoje geneticky podmíněné formy 
demence se zvyšuje, pokud se vyskytuje u více než jednoho člena 
rodiny. 

 Downův syndrom – u jedinců středního věku s Downovým syndro-
mem se můžeme setkat častěji s příznaky Alzheimerovy choroby.
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 Ateroskleróza – ukládání tuků a cholesterolu dobrovázené novotvor-
bou cév, zánětlivým procesem, krvácením v ateromu, postupným 
zužováním tepen, nekrózou v ateromu, trombózou a následným zhor-
šením prokrvení mozku a rizikem vzniku mozkového infarktu v těchto 
cévách zvyšuje riziko nejen vaskulární demence, ale také dalších typů 
demence včetně Alzheimerovy choroby. 

 Arteriální hypertenze – je spojována s typy demencí, které poškozují 
bílou hmotu mozku; je rizikovým faktorem jak pro vznik vaskulární 
demence, tak i Alzheimerovy choroby.

 Cévní mozková příhoda – zvyšuje riziko rozvoje vaskulární demence, 
v některých případech je její jedinou příčinou.

 Diabetes mellitus – jak u lidí s kompenzovaným, tak především u lidí 
s dekompenzovaným diabetem mellitem je riziko vzniku demence 
vyšší, a to především vaskulární demence.

 Parkinsonova choroba – degenerace a odumírání buněk v mozku u pa-
cientů s touto chorobou často vede k výrazné ztrátě paměti a dalších 
kognitivních funkcí a rozvoji demence; obdobně také u pacientů s Alz-
heimerovou chorobou ke zvýšení rizika vzniku parkinsonské sympto-
matiky. 

 Vzdělání – předpokládá se, že nízká úroveň vzdělání vytváří zranitel-
nost vůči kognitivnímu úbytku. Výsledkem je menší kognitivní rezerva 
( Valenzuela, Sachde, 2006), která jedinci umožňuje zachovat kogni-
tivní funkce navzdory mozkové patologii (Valenzuela, 2008). 

 Poranění hlavy – může způsobit traumatické zranění mozku, což ná-
sledně může vést ke vzniku demence a dalších závažných kognitivních 
problémů. 

 Abúzus alkoholu – pravidelná konzumace nadměrného množství 
alkoholu zvyšuje riziko specifické demence (Wernicke-Korsakovův 
syndrom).

 Kouření – zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění, které 
zpomaluje nebo brání průtoku krve do mozku, což může následně 
přispět k rozvoji demence.
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 Sociální izolace – může mít za následek kognitivní nečinnost, která je 
spojená s rychlejším zhoršením kognitivních funkcí, a proto předsta-
vuje rizikový faktor demence.

 Pobyb – nedostatek pravidelné pohybové aktivity bývá rovněž uvá-
děn jako rizikový faktor vzniku demence (Livingston et al., 2017). 
V této souvislosti někteří autoři připomínají, že fyzická aktivita může 
pomoci zpomalit zhoršování kognitivního deficitu u jedinců s demencí 
(Dishman et al., 2006; Rockwood, Middleton, 2007; Vaughan et al., 
2014; Leckie et al., 2014). Naopak Sabia et al. (2017) nezjistili žádný 
důkaz neuroprotektivního účinku fyzické aktivity. Domnívají se proto, 
že výsledky předchozích studií vykazující nižší riziko demence u fyzic-
ky aktivních lidí mohou být přičítány zpětné příčinné souvislosti, a to 
důsledku poklesu úrovně fyzické aktivity v preklinické fázi demence.

1.2 Základní rozdělení demencí

Demence lze dělit z více hledisek. K základnímu dělení demence patří roz-
dělení podle příčiny do dvou základních skupin, a to na demence primárně 
degenerativní, vzniklé na podkladě atroficko-degenerativních procesů, 
a sekundární demence (symptomatické).

1.2.1 Atroficko-degenerativní demence

Demence při atroficko-degenerativním postižení vznikají na základě 
procesů vedoucích ke snížení počtu neuronů, poruše funkce neuronů 
i neuroglií (pomocných nervových buněk) a redukci počtu synapsí neu-
ronů. Tvoří přes 60 % ze všech demencí. Charakteristická je pro ně tvorba 
a ukládání patologické bílkoviny s řadou dalších degenerativních dějů. 
Důsledkem neurodegenerace je pak porucha funkce mozku s následným 
vznikem syndromu demence (Jirák et al., 2009). 

Z atroficko-degenerativních demencí se nejčastěji vyskytuje Alzheimero-
va choroba.
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 Alzheimerova choroba tvoří téměř 70 % všech demencí. Většinou po-
stihuje jedince nad 65 let a s věkem stoupá její incidence i prevalence. 
Vyšší frekvence výskytu byla prokázána u žen, přičemž ve věkové 
kategorii žen 85 let a více se blíží téměř k 50 %. Podobně jako u ostat-
ních neurodegenerativních demencí je pro Alzheimerovu chorobu 
charakteristický plíživý začátek s poruchou paměti a postupná progre-
se zhoršení poznávacích funkcí, která vede až k naprosté ztrátě sobě-
stačnosti a schopnosti smysluplně komunikovat s okolím (Krombholz, 
2011). 

 Demence s Lewyho tělísky je druhou nejběžněji se vyskytující neuro-
degenerativní demencí po Alzheimerově chorobě. Jsou pro ni charak-
teristické, vedle základních příznaků demence, především fluktuující 
poruchy kognitivních funkcí, zrakové halucinace s rekurentním vý-
skytem, extrapyramidový syndrom a sporadicky i výskyt bludů (Maj, 
Sartorius, 2003; Sanford, 2018). Prevalence demence s Lewyho tělísky 
ve věkové kategorii 85 let a více přesahuje 20 % (Krombholz, 2011). 

 Demence u Parkinsonovy choroby je charakterizována poškozením 
všech typů paměti (především explicitní a pracovní), dále exekutivní 
dysfuncí (poruchou plánování a řízení složitějších motorických ře-
tězců) a vizuo spaciální poruchou způsobující problémy s orientací 
a zrakovou analýzou. Řečové poruchy jsou u tohoto typu demence 
méně výrazné než u Alzheimerovy choroby (Aarsland et al., 2017). 
Oproti demenci s Lewyho tělísky se u Parkinsonovy choroby vyskytují 
halucinace většinou až jako důsledek farmakoterapie. Také mohou 
být přítomny, podobně jako u demence s Lewyho tělísky, bludné ob-
sahy myšlení. Ty jsou obvykle paranoidně persekuční a často syste-
matizované. Rovněž se často setkáváme s emulačními (žárliveckými) 
bizarními bludy (Krombholz, 2011).

 Frontotemporální demence představuje heterogenní skupinu neuro-
degenerativních chorob, pro které jsou charakteristické klinicky domi-
nující behaviorální poruchy, změny exekutivních funkcí a osobnostní 
změny. Jedná se o tzv. behaviorální variantu frontotemporální demen-
ce. Dále to jsou jazykové varianty charakterizované poruchami řeči, 
kam patří sémantická varianta primární progresivní afázie a nonfluentní 
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varianta primární progresivní afázie (Vyhnálek, 2017). Frontotemporál-
ní demence jsou charakterizovány selektivní degenerací frontálních 
a temporálních kortexů. Projevuje se u nich progresivní zhoršování 
v oblastech chování, výkonných funkcí a řeči. Svými behaviorálními 
rysy mohou imitovat některé psychiatrické poruchy. Představují častý 
typ demence především u osob do 65 let (Bang et al., 2015; Olney 
et al., 2017). Deficit kognitivních funkcí bývá u frontotemporálních de-
mencí často spojen i s motorickými komorbiditami (Vyhnálek, 2017).

	  Nejznámější z frontotemporálních demencí je Pickova choroba, 
pomalu progredující a s častým postižením osobnostních rysů. Na 
počátku chorobného procesu nebývá porušena paměť, deficit je 
v oblasti výbavnosti v kombinaci s relativně zachovalou vštípivostí. 
Výrazně bývají porušeny exekutivní funkce, dále se objevuje zhor-
šení pozornosti, plánování a vizuo spaciální funkce. Sociální chování 
je často narušeno a setkáváme se s emocionální plochostí. Dalšími 
symptomy jsou pak ulpívavé myšlení, utilizační chování a stereo-
typie (Krombholz, 2011). 

	  Mezi frontotemporální demence dále řadíme demenci u Hunting-
tonovy choroby, která je charakteristická progresivním motoric-
kým, behaviorálním a kognitivním deficitem. Z psychiatrických 
příznaků se vyskytuje deprese a úzkost. Demence u Huntingto-
novy choroby začíná spíše v presenilním věku než v seniu (Wyant, 
Ridder, Dayalu, 2017). 

	  Do skupiny frontotemporáních demencí patří také Steele-Richard-
son-Olszewskiho syndrom (progresivní supranukleární paralýza), 
který je spojený s kognitivním deficitem a demencí subkortikální-
ho typu. Progresivní supranukleární paralýzu charakterizuje par-
kinsonský syndrom, axiální rigidita, posturální instabilita s častým 
výskytem pádů a okohybné poruchy (Williams et al., 2005).
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1.2.2 Sekundární demence

Sekundární neboli symptomatické demence vznikají, pokud je činnost 
mozku poškozena např. systémovým onemocněním, chronickou into-
xikací, traumatem nebo infekcí. Můžeme je dále rozdělit na vaskulární 
demence a ostatní symptomatické demence (Jirák, 2004).

 Vaskulární demence (cévně podmíněná demence) je po Alzheimerově 
chorobě druhou nejčastěji se vyskytující demencí a tvoří až 20 % všech 
demencí (Krombholz, 2011). Je charakterizována ztrátou kognitivních 
funkcí v důsledku ischemických, hemoragických nebo hypoperfuzních 
lézí mozku způsobených cerebrovaskulárním nebo kardiovaskulárním 
onemocněním. Příznaky demence se zpravidla objevují do tří měsí-
ců od proběhlé cévní příhody (Pidrman, 2007). Vaskulární demence 
tvoří tři základní skupiny: strategicky umístěný infarkt, multiinfarktová 
demence a Biswangerova demence (subkortikální ischemická leuko-
encefalopatie) (O’Brien, Thomas, 2015).

 Mezi ostatní symptomatické demence patří demence infekční, je-
jichž výskyt je poměrně vzácný (např. progresivní paralýza a další 
formy mozkové luetické infekce), dále demence prionové etiologie 
( Creutzfeldt-Jakobova choroba), metabolické demence s hereditárním 
podkladem (Wilsonova choroba) nebo bez hereditárního podkladu 
(následek jaterní encefalopatie, uremické encefalopatie nebo při me-
tabolickém rozvratu), demence na podkladě intoxikací (alkoholová 
demence [Wernicke-Korsakovův syndrom]; demence po expozici oxi-
du uhelnatého), demence na podkladě nádorové etiologie (primární 
mozkový tumor, metastáze do mozku, paraneoplastické demence) 
a demence po rozsáhlých traumatech mozku (Jirák, 2004).

1.3 Poruchy kognitivních funkcí a stadia demence

Kognitivní funkce (poznávací funkce) lze definovat jako všechny psychic-
ké procesy, které jedinci umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se 
a přizpůsobovat se permanentně se měnícím podmínkám prostředí. Mezi 
tyto funkce řadíme paměť, myšlení, učení, receptivní funkce (vnímání 
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podnětů, jejich zapamatování a třídění) a expresivní funkce (řeč, psaní, 
kreslení, výrazové schopnosti) (Raboch et al., 2008). Tyto funkce mohou 
být v důsledku různých příčin oslabeny nebo porušeny.

Subjektivní porucha kognitivních funkcí (Subjective Cognitive Decline, 
SCD) je charakterizovaná velmi lehkým kognitivním poklesem, který se 
objevuje před výskytem objektivní kognitivní poruchy. SCD je považo-
vána za preklinický projev Alzheimerovy choroby (Lin et al., 2019). Stav, 
kdy ještě nejsou splněna kritéria pro demenci, ale jedinec má objektivi-
zovatelný kognitivní deficit, se nazývá mírná kognitivní porucha (Mild 
Cognitive Impairment, MCI). Poruchu paměti se současnou přítomností 
poruchy minimálně jedné další kognitivní funkce pak nazýváme syndrom 
demence, který lze rozdělit do několika stadií (Fymat, 2018). 

Pro hodnocení kognitivních funkcí se nejběžněji používá Mini-Mental 
State Examination (MMSE). Pro poruchu kognice uvádějí některé studie 
jako hranici MMSE skóre 24 a méně bodů (Folstein et al., 1983; Folstein 
et al., 2001). Klasifikace poruch podle celkového skóre MMSE není ale 
v odborné literatuře zcela jednotná. Rozdělení dle jednotlivých autorů 
ukazují tabulky 1–3.

Tombaugh a McIntyre (1992) považují za hraniční skóre pro jedince bez 
kognitivní poruchy hodnotu MMSE skóre 24 bodů. Doporučují ale, aby 
hodnocení pomocí MMSE bylo prováděno u jedinců, kteří mají absolvo-
váno minimálně osm let vzdělání. 

Tabulka 1 Hodnocení kognice (Tombaugh, McIntyre, 1992)

Skóre MMSE

bez kognitivní poruchy 24– 30 bodů

mírná kognitivní porucha 18–23 bodů

závažná kognitivní porucha 0–17 bodů
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Hodnoty MMSE skóre pro jednotlivá stadia demence, jak je uvádí Fymat 
(2018), prezentuje tabulka 2.

Tabulka 2 Hodnoty MMSE skóre pro jednotlivá stadia demence (Fymat, 
2018)

Skóre MMSE

mírná kognitivní porucha 27–30 bodů (normální hodnota)

rané stadium demence 20–25 bodů

středně těžká demence 6–17 bodů

těžká demence méně než 6 bodů

V České republice se MMSE používá již řadu let. Rozdělení míry kogni-
tivního postižení dle skóre MMSE, jak je uvádí Jirák a Koukolík (2004), 
prezentuje tabulka 3. Štěpánková et al. (2015) ale v české normativní 
studii MMSE prokázali závislost výsledků při hodnocení kognice pomocí 
MMSE u starších zdravých jedinců na jejich věku a vzdělání. Takže u vy-
sokoškolsky vzdělaného seniora nemusí hodnota skóre MMSE 30 bodů 
ještě jednoznačně znamenat nepřítomnost kognitivního deficitu. 

Tabulka 3 Hodnocení míry kognitivního postižení (Jirák, Koukolík, 2004)

Skóre MMSE

bez kognitivní poruchy 27–30 bodů

hraniční hodnota (suspektní pro mírnou kognitivní poruchu) 25–26 bodů

počáteční stadium demence 24–18 bodů

středně těžká demence 6–17 bodů

těžká demence méně než 6 bodů
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 Subjektivní porucha kognitivních funkcí 
 (Subjective Cognitive Decline, SCD)

 Koncept subjektivní kognitivní poruchy (SCD) byl poprvé navržen 
Reisbergem et al. (1982). Jessen et al. (2014) popisují subjektivní ko-
gnitivní poruchu jako pacientův subjektivní pocit trvalého zhoršení 
kognitivních schopností oproti normálnímu stavu, a to bez abnormalit 
v objektivních neuropsychologických hodnoceních. Subjektivní ko-
gnitivní porucha je považována za preklinický projev Alzheimerovy 
choroby (Lin et al., 2019). Vedle toho, že subjektivní kognitivní poru-
cha představuje prodromální stadium předcházející mírnou kognitivní 
poruchu (MCI), může u jedince ovlivnit emoční a sociální fungování 
i celkovou kvalitu života (Jenkins et al., 2015). V posledních letech 
proto narůstá počet studií, které se zaměřují na subjektivní kognitivní 
poruchu (Rabin et al., 2017; Molinuevo et al., 2017; Lin et al., 2019). 
Přesto ale dosud neexistuje shoda ohledně toho, jak subjektivní ko-
gnitivní poruchu hodnotit nebo klasifikovat a použité přístupy vyka-
zují velkou heterogenitu (Rabin et al., 2017). 

 Mírná kognitivní porucha 
 (Mild Cognitive Impairment, MCI)

 Jedná se o stav, kdy jedinec nesplňuje kritéria pro demenci, ale má 
objektivizovatelný kognitivní deficit. Je to přechodná fáze mezi 
kognitivními změnami, které jsou spojené s normálním stárnutím, 
a počátečním stadiem demence (Bartoš, Hasalíková, 2010). Mírnou 
kognitivní poruchu charakterizují problémy s pamětí, které nejsou tak 
závažné, aby ovlivňovaly schopnost jedince vykonávat aktivity každo-
denního života. Ostatní kognitivní funkce jsou v pásmu normálu (řeč, 
exekutivní funkce, poznávání). Lidé s mírnou kognitivní poruchou jsou 
klinicky a neuropatologicky heterogenní (DeCarli, 2003). Jednoduchá 
zkouška k vyšetření paměti, která trvá pouze tři minuty, je Amnesia 
Light and Brief Assessment (ALBA; Bartoš, 2019). 

 Jakmile je stanovena diagnóza mírné kognitivní poruchy, je důležité 
vyhodnotit reverzibilní příčiny. V současné době neexistuje žádná far-
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makologická léčba, která by prokazatelně dokázala zpomalit nebo 
vyléčit progresi mírné kognitivní poruchy směrem k rozvoji demence. 
Existují ale důkazy, že úprava životního stylu, včetně stravy, cvičení 
a kognitivní stimulace, může být v tomto směru účinná (Tangalos, 
Petersen, 2018). Odhady prevalence mírné kognitivní poruchy se liší 
od 4 do 19 % lidí ve věku 65 let a starších, a to v závislosti na použité 
definici a její interpretaci (Livingston et al., 2017). V průběhu pěti až 
osmi let se většinou z mírné kognitivní poruchy postupně vyvine de-
mence u 50–70 % takto postižených jedinců (Fymat, 2018).

 Počáteční stadium demence (lehká demence)

 V počátečním stadiu demence se u pacienta zhoršuje paměť, objevují 
se poruchy komunikace (plynulé vyjadřování se stává obtížnějším), 
poruchy výkonných funkcí, změna osobnosti, změny nálady (deprese, 
úzkost) a apatie (Fymat, 2018). V raném stadiu demence je jedinec 
ještě schopen si svou nemoc uvědomit. V této souvislosti se u něj 
často projevuje strach, smutek, ale i zlost a odmítání. Jistotu posky-
tuje pacientovi řád, pravidelný denní režim a zachování navyklých 
rituálů, které mu pomáhají v časové orientaci. Jakékoliv změny jsou 
pro něj velmi matoucí (Ritter-Rauch, 2016). Na podporu kvality živo-
ta a ochrany důstojnosti pacienta v této fázi je důležité poskytnout 
mu v maximální možné míře informace, které je schopen pochopit. 
V opačném případě se pacient cítí nejistý a stává se podezíravým 
a nedůvěřivým.

 Stadium středně těžké demence (rozvinutá demence)

 Demence v tomto stadiu se vyznačuje zhoršujícími se potížemi s ře-
šením problémů, zhoršeným sociálním úsudkem, dezorientací v čase 
a prostoru, postupnou redukcí slovní zásoby a nesoběstačností 
v osobní péči a hygieně. Dále se u pacientů projevují změny v chová-
ní a akcentace negativních osobnostních rysů (např. egocentrismus) 
(Fymat, 2018). Pacient výrazně zapomíná, a to i významné událos-
ti ze své minulosti. Pro zajištění každodenních aktivit a hygienické 
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péče potřebuje trvalou asistenci pečující osoby. Zhoršuje se také 
schopnost srozumitelně se vyjadřovat a smysluplně komunikovat. 
Prohlubuje se jeho prostorová dezorientace i ve známém prostředí 
a v rámci časové dezorientace přestává být schopen rozlišovat roční 
období. U pacienta se projevují i halucinace, neklid a bloudění bez 
cíle. Toto stadium může trvat poměrně dlouho a je pro rodinné pečo-
vatele velmi náročné, protože se zvyšuje stupeň závislosti pacienta 
na poskytované péči. Většinou je ale pacient ještě schopen pohybovat 
se ve venkovním prostředí. Ve vztahu k osobní důstojnosti pacienta 
je v této fázi nutné jej na veřejnosti chránit před posměchem okolí 
kvůli nápadnosti jeho chování nebo nedostatkům v oblečení. Je také 
důležité poskytovat pacientovi možnost rozhodovat o jednoduchých 
věcech (Ritter-Rauch, 2016).

 Stadium těžké demence

 Toto stadium se vyznačuje závažnými poruchami dlouhodobé paměti, 
kdy pacient již nepoznává ani své nejbližší příbuzné a přátele. Řeč se 
redukuje na několik jednoduchých slov, pacient se stává zcela závis-
lým na péči druhých, dochází k velkým změnám v chování a prohlu-
buje se časová i prostorová dezorientace (Fymat, 2018). Zvyšuje se 
náchylnost pacienta k infekcím, které se stávají nejčastějšími příčinami 
úmrtí. Objevují se závažné problémy při příjmu stravy a tekutin (po-
ruchy žvýkání, polykání, záchvaty kašle), zvyšuje se riziko aspirace 
a s tím související aspirační pneumonie. Zhoršuje se mobilita, nejistá 
chůze pacienta často vede k pádům a následné imobilizaci v důsledku 
úrazu. Charakteristické pro toto stadium je progredující chřadnutí 
(geriatrická křehkost). Při pokračující progresi demence je většinou 
nezbytná trvalá institucionální péče. To pro pacienta představuje další 
zátěž a stres. Musí se vyrovnat s přechodem do neznámého prostře-
dí, což ho velmi znejisťuje. Pro maximalizaci kvality života a ochrany 
důstojnosti v této fázi demence je potřeba pacientovi zajistit sociální 
kontakt s okolím a projevy respektu.
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1.4  Screeningové nástroje pro posouzení 
kognitivních funkcí

Posouzení kongnitivních funkcí prostřednictvím různých hodnoticích ná-
strojů se zaměřuje na paměť, řeč, vizuospaciální (zrakově-prostorové), 
exekutivní (výkonové) a poznávací funkce, emoční a psychologické při-
způsobení. Falk et al. (2018) uvádějí, že při podezření na demenci, mohou 
být použity krátké screeningové testy, jako např. Mini-Cog. Pokud jsou 
zjištěné výsledky horší, je potřeba pro další hodnocení použít podrobnější 
screeningové nástroje, ke kterým patří Mini-Mental State Examination 
(MMSE) nebo Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Celosvětově kli-
nicky nejužívanějším screeningovým testem je Mini-Mental State Exami-
nation (Velayudhan et al., 2014), proto je zde popsán podrobněji.

1.4.1 Mini-Mental State Examination

Mini-Mental State (MMS) a později Mini-Mental State Examination 
(MMSE) se od svého vytvoření a publikování v roce 1975 používal v kli-
nické praxi jako screeningová metoda pro detekci syndromu demence, 
především v souvislosti s identifikací jedinců se středně těžkým až těžkým 
kognitivním deficitem (Folstein et al., 1975; Tombaugh, McIntyre, 1992). 
Test je validní pro používání u psychiatrických, neurologických i geria-
trických pacientů. MMSE je využíván i v rámci výzkumných studií, a to 
na potvrzení normální úrovně kognice subjektů zařazených do výzkumu. 
MMSE umožňuje zjistit globální kognitivní funkce a určit míru postižení. 
Zahrnuje pět oblastí hodnocení zaměřených na: 

 orientaci (osobou, časem, prostorem); 

 paměť (bezprostřední zapamatování a opakování tří slov); 

 pozornost a počítání (odečítání 7 od čísla 100, a to pětkrát po sobě); 

 krátkodobou paměť (výbavnost – opakování tří dříve jmenovaných 
předmětů); 

 řeč, komunikaci a konstrukční schopnosti. 
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Administrace testu trvá asi 10 minut, takže pacienta příliš nezatěžuje. 
Maximální skóre je 30 bodů, přičemž vyšší skóre představuje lepší ko-
gnitivní výkon.

Úkoly uvedené v testu jsou relativně jednoduché, a z toho důvodu s ním 
nelze spolehlivě určit mírnou kognitivní poruchu u pacienta. Pomocí 
MMSE je ale možno diferencovat středně těžkou demenci od normálního 
strárnutí. MMSE je screeningový nástroj, proto je jeho nejdůležitější psy-
chometrickou charakteristikou senzitivita, která představuje schopnost 
testu správně identifikovat jedince s demencí (Lezak et al., 2012). Pro 
detekci demence je uváděna senzitivita 89 % a specificita 81 % (Lin et al., 
2013). Nízká senzitivita MMSE u pacientů s mírnou kognitivní poruchou 
je ovlivněna relativní jednoduchostí testu ve vztahu k paměti a nízkou 
reprezentací položek testujících paměť, a také absencí úkolů pro funk-
ce, jako je plánování (Wind et al., 1997). Kritéria pro screeningové testy 
k detekci mírné kognitivní poruchy u pacientů starších 60 let lépe splňuje 
Montreal Cognitive Assessment (MoCa; Nasreddine et al., 2005; Ciesiel-
ska et al., 2016). Creavin et al. (2016) na základě rozsáhlého rozboru stu-
dií, které MMSE využívaly, podporují použití MMSE jako součást procesu 
rozhodování o tom, zda má nebo nemá jedinec demenci. Výsledky testu 
by ale měly být interpretovány v širším kontextu konkrétního pacienta 
(osobnost, chování a způsob, jakým vykonává každodenní aktivity). Také 
se potvrdila závislost vysledků v MMSE na věku, vzdělání a gramotnosti 
(Mitchell, 2009; Štěpánková et al., 2015). 

Ve druhé polovině devadesátých let 20. století byla vytvořena česká verze 
MMSE (Brázdil et al., 1995), provedena validizační studie a získána pilot-
ní normativní data bez stratifikace podle vzdělání a věku (Tošnerová, 
Bahbouh, 1998). Později byly pro MMSE stanoveny české normy zalo-
žené na percentilních a standardních odchylkách 650 seniorů s neporu-
šenými kognitivními funkcemi (věk 69 ± 8 let; skóre MMSE 28 ± 2 body). 
Normy jsou rozděleny podle vzdělání a věku. U pacientů s demencí 
bylo zaznamenáno významně nižší skóre než u pacientů s mírnou ko-
gnitivní porouchou. Obě skupiny měly významně nižší skóre MMSE než 
senioři s neporušenými kognitivními funkcemi. Byla určena optimální 
mezní hodnota (≤ 27 bodů) se senzitivitou 86 % a specificitou 79 % pro 
včasnou detekci pacientů s demencí (Bartoš, Raisová, 2016). Závislost 



1  ⁄ Demence 28

hodnocení MMSE na věku a úrovni vzdělání potvrdili ve své studii u čes-
kých starších zdravých jedinců Štěpánková et al. (2015). V současnosti je 
v České republice MMSE stále nejvíce využívaným testem pro hodnocení 
kognitivních funkcí, protože je podmínkou zdravotních pojišťoven pro 
zahájení a monitorování terapie kognitivy. Od roku 2001 se na dotazník 
MMSE vztahují autorská práva a jeho používání je zpoplatněno. Z tohoto 
důvodu není součástí této publikace ukázka formuláře dotazníku. Autori-
zované překlady jednotlivých jazykových verzí MMSE, včetně české, jsou 
dostupné na https://www.parinc.com/products/pkey/237.

V současné době existuje i MMSE-2, a to ve standardní, zkrácené a roz-
šířené verzi. Díky třem různým verzím MMSE-2 může hodnotitel zvolit 
variantu, která nejlépe odpovídá potřebě konkrétního pacienta. 

 Standardní verze (MMSE-2: SV) zachovává strukturu a bodová-
ní původní MMSE. Její vyplnění trvá asi 10–15 minut. Skóre MMSE 
a  MMSE-2: SV je srovnatelné.

 Krátná verze (MMSE-2: BV) je 16bodová. Lze ji využít pro klinické nebo 
výzkumné situace, kdy je potřeba rychlý kognitivní screening. 

 Rozšířená verze (MMSE-2: EV) je 90bodová. Je citlivější na subkorti-
kální demenci a na změny spojené se stárnutím. Do této verze byly 
zařazeny dva nové úkoly hodnoticí zapamatování příběhu a rychlost 
zpracování.

Český překlad MMSE-2 nebyl dosud vytvořen. Informace k MMSE-2 lze 
najít na https://www.parinc.com/products/pkey/238.

1.4.2 Další screeningové nástroje

V krátkém přehledu je dále uveden výběr hodnoticích nástrojů používa-
ných pro posouzení kognitivních funkcí u pacientů v seniorském věku.

https://www.parinc.com/products/pkey/237
https://www.parinc.com/products/pkey/238


291  ⁄ Demence 

 Addenbrooke’s Cognitive Examination

 Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE; Mathuranath et al., 
2000) a jeho revidovaná verze ACE-R (Mioshi et al., 2006) umož-
ňují hodnotit všechny kognitivní domény, včetně paměti, řeči, 
exekutivních a vizuospaciálních funkcí. Protože verze ACE-R zahrno-
vala i několik prvků MMSE, na který se vztahuje od roku 2001 zpoplat-
nění majitelům autorských práv (Seshadri, Mazi-Kotwal, 2012), bylo 
použití ACE a ACE-R stále obtížnější (Newman, 2015). Autory původ-
ní ACE byla proto vytvořena nová verze, Addenbrooke’s Cognitive 
 Examination – III (ACE III; Hsieh et al., 2013) bez prvků MMSE. ACE-III 
byla přeložena do několika jazyků a validována pro různá kulturní pro-
středí (Mirza et al., 2017; Bruno et al., 2019). V současné době je  ACE-III 
dostupná např. v portugalštině (Machado et al., 2015), španělštině 
(Matias-Guiu et al., 2015), čínštině (Wang et al., 2017) nebo japonštině 
(Takenoshita et al., 2019). Administrace testu trvá asi 25–30 minut, 
a je tak časově náročnější než MMSE.

 Montreal Cognitive Assessment

 Montreal Cognitive Assessment (MoCA; Nasreddine et al., 2005) zahr-
nuje 11 úloh pro hodnocení v pěti kognitivních doménách. Umožňuje 
dřívější rozpoznání mírné kognitivní poruchy (Damian et al., 2011). Ad-
ministrace testu trvá přibližně 10–15 minut. Celkové skóre je 30 bodů, 
kdy vyšší skóre znamená lepší kognici. 

 Sedmiminutový screeningový test

 Sedmiminutový screeningový test (7MST; Solomon et al., 1998) tvoří 
soubor testů zaměřených na:

	  hodnocení detailní orientace v čase (Benton Temporal Orientation);

	  hodocení paměti (Grober and Buschke’s enhanced cued recall);

	  hodnocení exekutivních a vizuospaciálních funkcí (Clock Drawing);

	  hodnocení řeči (Verbal Fluency).
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 7MST je určen k identifikaci mírné kognitivní poruchy a časných stadií 
Alzheimerovy choroby (Meulen et al., 2004). Test je časově náročněj-
ší, trvá déle než uvedených sedm minut v názvu (Rektorová, 2011).

 Mini-Cog

 Mini-Cog (Borson et al., 2000) je krátký test, který testuje paměť a vi-
zuospaciální funce – vštípení tří slov, test kreslení hodin a vybavení 
tří slov (Galvin et al., 2012). Test je časově velmi nenáročný, trvá asi 
tři minuty. Pro detekci kognitivního poškození se uvádí specificita 
54–85 % a senzitivita 76–100 % (Lin et al., 2013).

 Clock Drawing Test 

 Clock Drawing Test (CDT; Sunderland et al., 1989), test kresby hodin, 
je orientační a jednoduchý test zaměřený na několik kognitivních 
funkcí současně, a to prostorovou paměť, vizuospaciální koordi-
naci, exekutivní funkce, sémantickou paměť, schopnost plánování 
a soustředění (Shulman et al., 2000; Shulman et al., 2006). Pro svoji 
jednoduchost a časovou nenáročnost patří k velmi často užívaným 
testům (Amodeo et al., 2015; Kim, Chey, 2010; Souillard-Mandar et al., 
2016; Sugawara et al., 2010). Úkolem testované osoby je nakreslení 
kruhového hodinového ciferníku s čísly, kde ručičky mají ukazovat čas 
2:45 hodin. Výsledek se posuzuje na škále od 1 do 10 bodů. Pro hodno-
cení existuje několik bodovacích systémů (Mainland et al., 2014; Ricci 
et al., 2016; Souillard-Mandar et al., 2016). Každý bodovací systém 
používá jinou metodiku a pokyny pro kreslení hodin. Park et al. (2018) 
na základě provedené metaanalýzy doporučuje Shulmanův systém.
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2  ⁄ Kvalita života

Kvalita života představuje důležitý indikátor úrovně péče o starší osoby. 
Ve Druhém mezinárodním akčním plánu Organizace spojených národů 
(OSN) pro stárnoucí osoby je zdůrazňována podpora aktivního stárnu-
tí, pohody a kvality života seniorů (Fernandez-Ballesteros et al., 2007). 
Zaměření výzkumů na kvalitu života stárnoucí populace je proto v sou-
časnosti s ohledem na celosvětově narůstající geriatrizaci společnosti 
zvlášt důležité.

2.1 Definování kvality života

Kvalita života představuje individuální a hluboce osobní koncept, protože 
každý člověk má jedinečný standard toho, co vnímá jako hodnoty vytvá-
řející kvalitu jeho života (Fayers, Machin, 2016). Tento koncept zahrnuje 
nejen objektivní ukazatele pohody hodnocené podle socionormativních 
kritérií, ale také subjektivní vnímání jedince v průběhu jednotlivých etap 
jeho života. Patří sem jak objektivní determinanty jako zdravotní stav 
nebo funkční schopnosti, tak i subjektivní faktory jako např. spokojenost 
(Selai, Trimble, 1999). Kvalita života proto představuje multidimenzionál-
ní a komplexní pojetí spojené s cíli, očekáváními a obavami jedince, které 
zahrnují fyzickou i psychologickou oblast, nezávislost, sociální interakce, 
životní prostředí a duchovní aspekty (Birren, Dieckermann 1991).
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Podle definice Světové zdravotnické organizace je kvalita života to, jak 
jedinec vnímá své místo v životě s ohledem na kulturu a hodnotový sys-
tém, ve kterém žije, a ve vztahu ke svým cílům, standardům, očekáváním 
a obavám (The WHOQOL Group, 1993; 1995). Takto pojatá kvalita života 
předpokládá, že jednotlivec má intelektuální schopnost činit komplexní 
subjektivní soudy o svém životě.

Kvalita života je definována a hodnocena různými způsoby v závislosti 
na kontextu, ve kterém se termín používá, a na koncepčním zaměření 
výzkumníka. Termín kvalita života může také označovat, „jak dobré nebo 
špatné něco je“ nebo „jak vysoká je úroveň hodnoty nebo excelence“ 
ve vztahu k životu jedince. V tomto smyslu není kvalita života ve stáří 
jednoduše neutrálním popisem života staršího člověka, ale spíše kom-
plexním posouzením úrovně jeho života a podmínek, které ji ovlivňují. 
V literatuře věnující se kvalitě života ve stáří se takto pojaté hodnocení 
běžně používá (Sirgy et al., 2006; Rokne, Wahl, 2011). Pokud je starší 
osoba postižena chronickým onemocněním, musí se postupně přizpůso-
bovat změnám a vyrovnávat se s fyzickými, emocionálními a sociálními 
výzvami, kterým kvůli své nemoci čelí. Z toho důvodu pak často reviduje 
své cíle a očekávání související s kvalitou života (Huber et al., 2011). Pro 
seniory ale kvalita života nepředstavuje pouze dobré zdraví. Již dřívější 
výzkumy ukázaly, že senioři považují sociální kontakty za stejně důležité 
pro kvalitu života jako svůj zdravotní stav (Farquhar, 1995a).

Proto se definování kvality života ve stáří z pohledu jednotlivých autorů 
často liší. Např. Halvorsrud a Kalfoss (2007) uvádějí, že v odborné literatu-
ře lze dohledat více než 100 různých definicí kvality života ve stáří. Walker 
(2005) připomíná, že neexistuje shoda ohledně definování a měření kva-
lity života ve stáří. Rosenberg (1995) zahrnuje pod pojem kvalita života 
ve stáří několik konstrukcí včetně fyzických, funkčních, emocionálních, 
sociálních a kognitivních domén. Jiní autoři se naopak domnívají, že tyto 
domény představují různé dimenze jediného jevu (Bowling et al., 2003; 
Walker, 2010; Rokne, Wahl, 2011). 

Vzhledem k velkému počtu existujících definicí kvality života ve stáří bylo 
vytvořeno několik taxonomií, které rozdělují definice podle různých hle-
disek. Patří mezi ně Farquharova klasifikace (Farquhar, 1995b) nebo ty-
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pologie kvality života ve stáří podle obsahu definicí (Brown et al., 2004), 
u kterých ale autoři v publikacích neuvádějí metodu použitou k vývoji 
jejich klasifikačního systému. Boggatz (2016) pak popsal v souvislosti 
s klasifikací definicí kvality života ve stáří základní koncepty, které jsou 
nejvhodnější pro hodnocení výsledků ošetřovatelské péče o seniory.

Farquharova klasifikace

Farquhar (1995b) vytvořil klasifikaci, která rozlišuje definice kvality života 
ve stáří podle formálních aspektů. Je ale méně informativní ve vztahu 
k obsahu definicí. Tato klasifikace rozlišuje čtyři základní typy:

 globální definice, které odkazují na obecnou spokojenost člověka 
s životem nebo štěstím; 

 komponentní definice, které specifikují subjektivní nebo objektivní 
aspekty kvality života;

 fokusové definice, které jsou omezeny pouze na jeden aspekt, jako 
je např. funkční kapacita;

 smíšené definice, které zahrnují jak obecnou spokojenost, tak indivi-
duální aspekty. 

Brownova typologie definicí kvality života ve stáří  
podle jejich obsahu 

Brown doporučuje klasifikovat definice podle jejich obsahu ve vztahu 
ke kategoriím, na které se definice zaměřují (Brown et al., 2004). Tyto 
kategorie jsou rozděleny na:

	objektivní ukazatele; 

	subjektivní ukazatele; 

	saturace lidských potřeb; 

	psychologické modely; 

	modely zdraví a fungování; 



2  ⁄ Kvalita života34

	modely sociálního zdraví; 

	sociální soudržnost a sociální kapitál; 

	environmentální modely; 

	idiografické nebo individualizované hermeneutické přístupy. 

U některých uvedených kategorií dochází k částečnému překrývání. 
Např. objektivní ukazatele zahrnují aspekty, které jsou také součástí 
modelů zdraví a environmentálních modelů. Naopak jiné kategorie ne-
odkazují na odlišný obsah, ale spíše na různé způsoby jeho zachycení, 
např. subjektivní ukazatele a idiografické přístupy (Brown et al., 2004).

Boggatzova klasifikace definic podle základních konceptů 
kvality života ve stáří

Boggatz (2016) identifikoval tři základní koncepty kvality života ve stáří 
ve vztahu k ošetřovatelské péči: 

	splnění životních podmínek; 

	subjektivní všeobecná pohoda;

	subjektivní naplnění potřeb lidského života.

Z uvedených konceptů je naplnění potřeb lidského života nejvhodnější 
pro hodnocení výsledku ošetřovatelské péče, protože zahrnuje několik 
dimenzí, které se mohou různě měnit, pokud dojde ke změnám život-
ních podmínek seniora. V souladu s tím mohou umožnit posouzení, zda 
ošetřovatelské intervence zvyšují, nebo snižují celkovou kvalitu života 
(nebo jejích jednotlivých dimenzí) seniorů, kterým je poskytována ošet-
řovatelská péče (Boggatz, 2016).
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2.2 Kvalita života osob s demencí

Kvalita života je stále více uznávána jako významný faktor při hodnocení 
klinického průběhu nemoci a účinnosti stanovených intervencí. Také u pa-
cientů s demencí je kvalita života důležitým indikátorem pro hodnocení 
účinnosti intervencí, a proto výzkum zaměřený na kvalitu života osob 
s demencí nabývá na klinickém významu. Odvíjí se to i od skutečnosti, 
že vzhledem k prodlužování věku narůstá incidence demence v populaci, 
a demence se tak stala jednou z hlavních výzev v oblasti veřejného zdra-
votnictví (WHO, 2012). Realizace výzkumu kvality života osob s demencí 
je ale do značné míry limitována přítomností a stupněm kognitivního 
deficitu zařazených subjektů. Uvádí se, že lidé s mírnou až střední de-
mencí (Brod et al., 1999; Logsdon et al., 1999; Schölzel-Dorenbos et al., 
2007; Trigg et al., 2007; Arlt et al., 2008; Banerjee et al., 2009) a někdy 
i pacienti s těžším stupněm demence (Thorgrimsen et al., 2003; Hurt 
et al., 2008) jsou schopni smysluplně hodnotit kvalitu svého života a re-
levantně hovořit o svých potřebách (Orrell et al., 2008). 

Kvalita života významně souvisí i se zdravím jedince, a představuje tak 
vícerozměrný koncept, který u pacienta s demencí zahrnuje vnímané 
mentální, fyzické, emoční a sociální fungování ve vztahu k různým sta-
diím demence (Ettema et al., 2005). Ke zdraví vztaženou kvalitu života 
ovlivňuje i míra soběstačnosti a funkční zdatnosti, komorbidita, pohlaví 
a stupeň deprese (Setiati et al., 2011; Garrido-Abejar et al., 2012). Člověk 
s demencí se tak musí přizpůsobit změnám vyvolaných jeho nemocí a vy-
rovnat se s fyzickými, emočními a sociálními výzvami, kterým kvůli své 
nemoci čelí (Huber et al., 2011). 

Lawton (1983; 1991; 1997) navrhl, aby porozumění a konceptualizace kva-
lity života pro osobu s demencí zahrnovala jak subjektivní, tak objektivní 
faktory, které jsou rozděleny do čtyř dimenzí: 

	behaviorální způsobilost;

	psychická pohoda; 

	objektivní prostředí; 

	vnímání kvality života. 
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Nejpoužívanější definici kvality života osob s demencí navrhli Whitehouse 
a Rabins (1992), kteří kvalitu života považovali za kombinaci kognitivního 
fungování, aktivit denního života (ADL), sociální interakce, psychické 
pohody a subjektivního vnímání své vlastní pozice v životě. 

2.3 Hodnocení kvality života

Hodnocení kvality života je velmi složitý proces introspekce a evaluace 
zahrnující několik kognitivních složek včetně implicitní a explicitní paměti. 
Proto při poklesu kognitivních funkcí pod určitou hranici je již sebehod-
nocení kvality života považováno pro pacienta za příliš obtížné a také 
relativně nevalidní (Selai et al., 2001). 

V posledních desetiletích se zvýšila míra využití hodnocení kvality života 
v klinické praxi i ve výzkumu (Rabins, Black, 2007). Pro hodnocení kvality 
života pacientů s demencí lze využívat více metod (Logsdon et al., 2002; 
Naglie, 2007; Vogel et al., 2012). Každá z těchto metod má při použití 
u starších lidí s kognitivní poruchou pozitivní i negativní aspekty. Tyto 
aspekty jsou obvykle spojené s mírou závažnosti nemoci (Whitehouse 
et al., 1997). 

Pro hodnocení kvality života můžeme využít tři základní přístupy nebo 
jejich kombinaci, a to přímé pozorování, sebehodnocení kvality života 
osobou s demencí a hodnocení kvality života osoby s demencí z pohledu 
pečující osoby.

	Přímé pozorování

 Přímé pozorování chování a činností, o nichž se předpokládá, že 
souvisí s kvalitou života, má tu výhodu, že je můžeme považovat 
za „objektivnější“. Předpoklad vychází ze skutečnosti, že takto pojaté 
hodnocení může být založeno na předdefinovaných projevech chová-
ní a průběžně hodnoceno i v delším časovém horizontu. Hodnocení 
pozorovaných vlivů (Lawton et al., 1996; 1999) a událostí (Logsdon, 
Teri, 1997; Teri, Logsdon, 1991) bylo navrženo k měření pozorovatel-
ných atributů kvality života (Albert et al., 1999).



372  ⁄ Kvalita života

 K limitům popsaného přístupu patří nejistota ohledně toho, zda je po-
zorováno skutečně to, co jedinec s demencí považuje za důležité pro 
kvalitu svého života. Přímé pozorování může také podléhat mnoha 
stereotypům, které jsou spojené s hodnocením kvality života osoby 
s demencí z pohledu rodinného nebo profesionálního pečovatele. 
Proto je důležité, aby pozorovatel před zahájením pozorování absol-
voval trénink používání observačních strategií pro hodnocení kvality 
života jedince s demencí (Lawton et al., 1999).

	Sebehodnocení kvality života osobou s demencí

 Několik studií potvrdilo, že v počátečních stadiích demence mohou 
pacienti spolehlivě hodnotit svoji kvalitu života (Buckley et al., 2012; 
Gómez-Gallego et al., 2012b). Protože subjektivní dimenze kvality ži-
vota je velmi důležitá, mělo by být preferováno hodnocení kvality 
života pacientem, s výjimkou pokročilých fází demence (Brod et al., 
1999). Na druhé straně ale někteří autoři připomínají, že subjektivní 
prvek ve vnímání kvality života zpochybňuje, zda osoba s demencí 
může spolehlivě zhodnotit kvalitu svého života, pokud jsou sníženy 
její schopnosti rozhodovat, porozumět složitým problémům, má špat-
nou pamět a komunikační deficit, což jsou běžné symptomy demence 
(Rabins, 2000). Vedle toho behaviorální nebo nekognitivní příznaky 
demence, včetně deprese, agitace nebo psychózy, mohou mít rovněž 
vliv na hodnocení kvality života pacienta s demencí (Logsdon et al., 
2002).

	Hodnocení kvality života členem rodiny nebo pečovatelem

 Hodnocení kvality života pečovatelem nebo členem rodiny se čas-
to používá u pacientů v pokročilých stadiích demence (Clare, Quinn 
et al., 2014). Pečovatelé obvykle hodnotí kvalitu života osoby s de-
mencí méně pozitivně ve srovnání s vlastním hodnocením pacienta 
(Thorgrimsen et al., 2003; Cahill et al., 2004; Vogel et al., 2006; Arlt 
et al., 2008; Hurt et al., 2008). K faktorům, které mohou negativně 
ovlivňovat interpretaci kvality života pacienta s demencí pečovate-
lem, patří např. zátěž a deprese pečovatele (Naglie, 2007; Orgeta 
et al., 2014). Rozpor bývá také v hodnocení osob s větším omezením 
v každodenních aktivitách, které má vliv na negativnější hodnocení 
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příbuzných a pečovatelů, ale ne na subjektivní hodnocení kvality ži-
vota pacientem (Moyle et al., 2011a). Také adaptace pacientů na ko-
gnitivní postižení (podobně jako je tomu u jiných chronických stavů) 
a ztráta vhledu mohou zvyšovat kvalitu života z pohledu pacienta, 
na rozdíl od hodnocení pečovatelem (Naglie, 2007). 

 Kombinace metod hodnocení

 Banerjee et al. (2009) uvádějí, že při porovnávání hodnocení kvality 
života provedeného jak osobou s demencí, tak i jejím pečovatelem 
se ve výzkumech opakovaně prokázaly rozdíly. Rozpor v hodnocení 
může být např. u osob s demencí, které mají větší omezení v ADL. Jak 
uvádějí Moyle et al. (2012), stupeň nesoběstačnosti měl vliv pouze 
na hodnocení pečovatelem, ale v sebehodnocení pacientů s demen-
cí se neodrazil. Proto využití kombinace obou typů hodnocení, a to 
jak vlastní hodnocení pacientem, tak i pečovatelem, má svá poziti-
va. Umožňuje širší a doplňující se pohledy na kvalitu života osoby 
s demencí a realizaci účinnějších intervencí na podporu nebo zlep-
šení kvality jejich života (Logsdon et al., 2007; Bosboom et al., 2012; 
Gómez-Gallego et al., 2012b). Nicméně, v případech osob s pokročilej-
ším stadiem demence, jejich sebehodnocení kvality života může být 
nespolehlivé z důvodu zhoršení řečových schopností, porozumění 
a úrovně vědomí pacienta (Albert et al., 1996; Ready et al., 2006). Teh-
dy může poskytovat hodnocení od pečovatelů důležité a smysluplné 
doplňující informace k posouzení kvality života pacienta s demencí 
(Buckley et al., 2012). 

2.4 Hodnoticí nástroje

Pro hodnocení kvality života osob s demencí bylo vyvinuto a validová-
no několik hodnoticích nástrojů. Výběr nástroje pro konkrétní výzkum 
se odvíjí od závažnosti demence i typu a organizace péče o pacienta 
s demencí (Schölzel-Dorenbos et al., 2007). Hodnoticí nástroje můžeme 
rozdělit do tří skupin podle toho, z čí perspektivy se hodnocení kvality 
života osoby s demencí provádí.
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	objektivní pozorování

 V této skupině jsou nástroje založené pouze na objektivním pozoro-
vání osoby s demencí hodnotitelem. Na základě objektivního pozo-
rování emočního chování pacientů s demencí je možné lépe pochopit 
jejich preference i averze, což může pomoci lépe hodnotit kvalitu 
jejich života. Mezi nástroje této skupiny patří např. 6bodový dotaz-
ník Affect Rating Scale (ARS), který na základě přímého pozorování 
výrazu obličeje, pohybů těla a dalších neverbálních projevů osoby 
s demencí hodnotí její pozitivní (potěšení, zájem, spokojenost) nebo 
negativní projevy (smutek, strach/úzkost, hněv). Toto hodnocení je 
nezávislé na sebehodnocení kvality života jedince s demencí (Lawton 
et al., 1996). 

	hodnocení pečovatelem

 Do této skupiny patří nástroje, které jsou založeny pouze na hodno-
cení rodinného nebo profesionálního pečovatele. Příkladem této ka-
tegorie hodnoticích nástrojů je Alzheimer’s Disease-Related Quality 
of Life (ADRQL). Nástroj hodnotí pět domén kvality života (sociální 
interakce; uvědomění si sebe sama; pocity a nálada; radost z aktivit; 
reakce na okolí) a zahrnuje preference, které odráží představu pe-
čovatele o přínosu jednotlivých položek ke kvalitě života související 
se zdravím (Rabins et al., 1999). V roce 2009 byl ADRQL revidován 
(Kasper et al., 2009). Dotazník lze získat po zaregistrování přes spo-
lečnost Mapi Research Trust (https://eprovide.mapi-trust.org/instru-
ments/alzheimer-s-disease-related-quality-of-life).

	kombinace sebehodnocení osoby s demencí 
 a hodnocení pečovatelem

 Hodnoticí nástroje z této skupiny zahrnují jak subjektivní náhled 
na kvalitu života osobou s demencí, tak i hodnocení pečovatelem. 
Pohled na kvalitu života z obou těchto perspektiv je velmi důležitý, 
protože nevěnování pozornosti subjektivním individuálním zkuše-
nostem osob s demencí nás může vést k měření aspektů kvality ži-
vota, které pro osobu s demencí nemají význam (Russell, 1996). Jak 
již dříve upozornili Walker et al. (1998), aspekty kvality života osoby 

https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/alzheimer-s-disease-related-quality-of-life
https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/alzheimer-s-disease-related-quality-of-life


2  ⁄ Kvalita života40

s demencí podléhají různým sociokulturním vlivům a faktorům, které 
se liší od faktorů ovlivňujících kvalitu života osob bez kognitivního po-
stižení. Nejčastěji využívaný nástroj z této skupny je Quality of Life – 
Alzheimer’s Disease Questionnaire (QOL-AD; Logsdon et al., 2002). 
Protože QOL-AD byl použit při realizaci studie zaměřené na trajektorii 
kvality života seniorů v počátečním stadiu demence, jejíž výsledky 
jsou v této publikaci prezentovány, je dotazník popsán podrobněji.

2.4.1 Quality of Life – Alzheimer’s Disease Questionnaire

QOL-AD je hodnoticí nástroj vyvinutý speciálně pro pacienty s demencí 
(Logsdon et al., 1999; 2002). Je založen na Lawtonově modelu, který 
definuje koncept kvality života u pacientů s demencí jako vícerozměrný, 
včetně subjektivní (např. vnímání kvality života a psychologické pohody) 
a objektivní komponenty (např. behaviorální kompetence a prostředí) 
(Lawton, 1991). I když byl dotazník QOL-AD původně vyvinut jako sebe-
hodnoticí nástroj pro jedince s demencí žijící v komunitě, byl také často 
používán i jako nástoj pro hodnocení pečovateli v zařízeních dlouhodobé 
péče a v pečovatelských domech (Dichter et al., 2015; Beerens et al., 2016; 
Nielsen et al., 2016). 

Další variantou dotazníku je QOL-AD verze pro pacienta i pečovatele 
(Logsdon, et al., 2002), která patří k nejčastěji používaným nástrojům 
pro hodnocení kvality života související se zdravím u osob s demencí 
(Edelman et al., 2005; Hylla et al., 2016; Barrios et al., 2013). Zahrnuje 
hodnocení kvality života jak z pohledu pacienta, tak i pečovatele. Bylo 
prokázáno, že QOL-AD je spolehlivý a validní pro osoby s MMSE skóre 
nad 10 bodů, takže jej lze použít k hodnocení kvality života u pacientů 
s mírnou až středně těžkou demencí (Logsdon et al., 1999; 2002; Thor-
grimsen et al., 2003; Wolak et al., 2009; Novelli et al., 2010). Ve srovnání 
s jinými dotazníky, které hodnotí kvalitu života pacientů s demencí, má 
QOL-AD několik výhod. 
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	Zaprvé – je relativně krátký (vyplnění dotazníku vyžaduje v průměru 
10–15 mi nut) a položky jsou lehce srozumitelné (Bowling et al., 2015). 

	Zadruhé – reliabilita odpovědí pacientů i pečovatelů byla hodnocena 
jako excelentní (α = 0,88 [pacient] a 0,87 [pečovatel]), což ukazuje, že 
položky skutečně měří kohezivní konstrukt. Rovněž mezipoložková 
korelace je dobrá (ICC = 0,76 [pacient] a 0,92 [pečovatel]) (Logsdon 
et al., 1999).

Verze QOL-AD pro osobu s demencí i verze pro pečovatele má 13 identic-
kých položek, které jsou hodnoceny s ohledem na aktuální kvalitu živo-
ta pacienta s demencí. Pro jednotlivé položky jsou použity jednoduché 
a lehce srozumitelné formulace. Ke každé položce je připojena čtyřstup-
ňová Likertova škála (1 = špatné; 2 = ucházející; 3 = dobré; 4 = vynikající) 
pro posouzení míry souhlasu s uvedeným výrokem. Přehled položek je 
uveden v tabulce 4.

Tabulka 4 Položky dotazníku QOL-AD

Položky dotazníku QOL-AD

1. Tělesné zdraví

2. Energie

3. Nálada

4. Bytová situace

5. Paměť

6. Rodinné vztahy

7. Manželství / nejužší osobní vztah

8. Vztahy s přáteli

9. Celkový pocit ze sebe sama

10. Schopnost vykonávat domácí práce

11. Schopnost dělat věci pro zábavu

12. Finanční situace

13. Život celkově
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Souběžná validita QOL-AD má silné korelace s dotazníky měřicími akti-
vity denního života a stupeň deprese (Logsdon et al., 1999; Longsdon 
et al., 2002; Bruvik et al., 2012; Klapwijk et al., 2016). Interkulturní validi-
ta  QOL-AD byla potvrzena v zemích s různými kulturami, včetně České 
republiky (Matsui et al., 2006; Wolak et al., 2009; Novelli et al., 2010; 
Gómez-Gallego et al., 2012a; Akpinar et al., 2012; Bárrios et al., 2013; Buasi, 
Permsuwan, 2014; Kisvetrová et al., 2018a). 

QOL-AD byl použit ve studiích realizovaných v různých prostředích, a to 
jak v komunitě (Novelli et al., 2010), tak i v akutní (Sheehan et al., 2012) 
a dlouhodobé péči (Hoe et al., 2006). Jako hodnotitelé byli zařazeni 
rodinní pečovatelé (Léon-Salas et al., 2011) i profesionální pečovatelé 
(Gómez-Gallego et al., 2012b). QOL-AD se používá u pacientů s mírnou 
kognitivní poruchou (Teng et al., 2012) a u různých typů demence s hod-
notou MMSE skóre nad 10 bodů (Wolak et al., 2009; Novelli et al., 2010). 

V případě, že jedna až dvě položky QOL-AD nejsou vyplněny, lze je dle 
doporučeného postupu nahradit průměrným skóre dalších položek, 
V případě, že chybí (nejsou vyplněné) více než dvě položky, nelze už 
dotazník validně hodnotit a pacient je považován za „neschopného nebo 
neochotného dokončit hodnocení“ (Logsdon et al., 2002). Celkové skóre 
QOL-AD se počítá sčítáním bodů jednotlivých položek, takže by mohlo 
být interpretováno jako globální míra vnímané kvality života (Lawton, 
1991). Skóre může být vypočítáno jako samostatné skóre pro osobu s de-
mencí a pro pečovatele, nebo jako vážené kompozitní skóre. Protože 
je hodnocení uvedené pacientem považováno za významnější, počítá 
se vážené kompozitní skóre tak, že se skóre pacienta vynásobí dvěma, 
připočte se skóre pečovatele a výsledné číslo se vydělí třemi. Celkové 
skóre QOL-AD je v rozmezí 13–52 bodů. Vyšší hodnoty celkového skóre 
představují lepší kvalitu života. Nižší hodnoty QOL-AD skóre jsou často 
spojovány s přítomností deprese, mírou kognitivního postižení, stupněm 
soběstačnosti v ADL a vyšší komorbiditou (Logsdon et al., 1999; 2002; 
Bárrios et al., 2013; Conde-Sala et al., 2009; Bosboom et al., 2012).
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 Česká verze QOL-AD (verze pro pacienta a pro rodinu)

 Český překlad QOL-AD lze získat po zaregistrování přes oficiálního 
distributora Mapi Research Trust (PROQOLID. Quality of Life in Alzhei-
mer’s Disease [QOL-AD], dostupné z https://eprovide.mapi-trust.org/).  
Protože dosud neexistovala psychometrická validizace tohoto čes-
kého překladu, byla po získání oficiálních českých verzí QOL-AD pro 
pa cienta a pro rodinu, včetně přeložených instrukcí pro tazatele 
od Mapi Research Trust, realizována psychometrická validizace u čes-
kých pa cientů v počátečním stadiu demence. Studie byla součástí 
první fáze projektu AZV ČR (grant č. 16-28628A). 

 Do studie psychometrické validizace české verze QOL-AD se za-
pojilo 212 pacientů v počátečním stadiu demence (MMSE skóre 
22,6 ± 1,7 bodu; rozmezí 20–25 bodů) a jejich rodinných pečovatelů. 
Studie byla součástí multicentrické longitudinální studie zaměřené na 
trajektorii kvality života seniorů v počátečním stadiu demence, která 
byla podpořena Agenturou pro zdravotnický výzkum České republiky 
(AZV ČR; grant č. 16-28628A). 

 Reliabilita české verze QOL-AD pro pacienty a pečovatele byla dobrá 
(Cronbachova α = 0,85; ICC = 0,25–0,54). Při posuzování konvergent-
ní validity se prokázala pozitivní korelace mezi QOL-AD a fyzickou 
zdatností (SPPB; r = 0,45, p < 0,0001 pro hodnocení pacientů; r = 0,37, 
p < 0,0001 pro hodnocení pečovatelů a r = 0,48, p < 0,0001 pro kom-
pozitní skóre). Negativní korelace existovala mezi QOL-AD a úrovní 
soběstačnosti (BADLS; r = –0,47, p < 0,0001 pro hodnocení pacientů; 
r = –0,61, p < 0,0001 pro hodnocení pečovatelů a r = –0,59, p < 0,0001 
pro kompozitní skóre). Rovněž mezi QOL-AD a depresí (GDS) se 
prokázala negativní korelace (r = –0,67, p < 0,0001 pro hodnocení 
pacientů; r = –0,40, p < 0,0001 pro hodnocení pečovatelů a r = –0,66, 
p < 0,0001 pro kompozitní skóre). U konstruktové validity potvrdily 
výsledky faktorové analýzy třífaktorové řešení (faktory: Fyzické a du-
ševní zdraví; Rodinný život; Sociální jistota). Cronbachova alfa byla 
spočítána pro každý faktor. Hodnoty alfa byly v rozmezí  0,86–0,44. 
Nižší hodnoty alfa byly u faktorů Rodinný život a Sociální jistota 

https://eprovide.mapi-trust.org/
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způsobeny malým počtem položek obsažených v těchto faktorech. 
Výsledky studie potvrdily, že česká verze QOL-AD má dobré psycho-
metrické vlastnosti, které jsou v souladu s mezinárodními doporuče-
ními (Kisvetrová et al., 2018a).
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3  ⁄  Determinanty 
kvality života

V současné době patří kvalita života seniorů s demencí k důležitým prio-
ritám zdravotních politik v jednotlivých zemích (Department of Health, 
2011). Proto se také zvyšuje zájem o výzkumy zaměřené na kvalitu živo-
ta jedinců s demencí a intervence, které ji mohou zlepšit (Kane, 2001; 
 Rabins, Black, 2007; Kisvetrová et al., 2019a). Předpokládá se, že u se-
niorů s demencí se v souvislosti s progresí kognitivního deficitu bude 
kvalita života zhoršovat. Beerens et al. (2015) ale naznačují, že přirozená 
progrese demence nemusí být vždy nevyhnutelně spojena s poklesem 
kvality života. Aby bylo možné zachovat nebo zlepšit kvalitu života osob 
s demencí, je zapotřebí mít více znalostí o determinantách kvality živo-
ta a faktorech, které zahrnují. Jejich identifikace v jednotlivých stadiích 
demence pak může přispět k lepšímu pochopení vztahu mezi kvalitou 
života a progresí demence.

Determinanty kvality života představují nezávislé proměnné, tvořené 
soubory faktorů, které u konkrétního jedince ovlivňují kvalitu jeho života. 
Tyto faktory můžeme rozdělit do několika skupin, které odpovídají jed-
notlivým determinantám kvality života. 

	demografické charakteristiky;

	zdravotní stav;

	faktory psychologické a emocionální;

	faktory sociální a vztahové.
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3.1 Demografické charakteristiky

Základní demografické faktory, mezi které patří věk, pohlaví, vzdělání 
a rodinný stav, se ve výzkumech zaměřených na kvalitu života často za-
řazují mezi zkoumané proměnné. Výsledky studií potvrzují vliv stupně 
vzdělání, pohlaví, rodinného stavu a věku na kvalitu života jedince. Stu-
die vztahující se k jednotlivým faktorům jsou v přehledu prezentovány 
v tabulce 5. 

Tabulka 5 Demografické charakteristiky

Faktor Zdroj

věk Banerjee et al., 2006; Mjørud et al., 2014; Song et al., 2019; 
Bilgili, Arpacı, 2014

pohlaví Barca et al., 2011; Woods et al., 2014; Bilgili, Arpacı, 2013

vzdělání Li et al., 2012; Marventano et al., 2015; Mjørud et al., 2014; 
Bilgili, Arpacı, 2013

rodinný stav Samus et al., 2005 

3.2 Zdravotní stav

Zdravotní stav jako determinanta kvality života osob s demencí zahrnu-
je faktory zaměřené zejména na fyzickou zdatnost, nezávislost v ADL, 
kognitivní funkce a fyzické symptomy (bolest), jak v přehledu uvádí ta-
bulka 6.
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Tabulka 6 Faktory zdravotního stavu

Faktor Zdroj

fyzická zdatnost /
soběstačnost v ADL

Beerens et al., 2015; León-Salas et al., 2015; Orpwood et al., 2007; 
Potter et al., 2011; Silberfeld et al., 2002; Giebel et al., 2015

kognitivní stav

Sloane et al., 2005; Wetzels et al., 2010; Winzelberg et al., 2005; 
Black et al., 2012; Marventano et al., 2015; Mjørud et al., 2014; 
Samus et al., 2005; Barca et al., 2011; Beerens et al., 2013; 
Beer et al., 2010; Beerens et al., 2015; Garre-Olmo et al., 2012; 
Hodgson et al., 2014; León-Salas et al., 2015; 
Missotten et al., 2007; González-Salvador et al., 2000; 
Oudman, Veurink, 2014 

fyzické symptomy 
(bolest)

Beer et al., 2010; Hendriks et al., 2014; Hodgson et al., 2014; 
Tan et al., 2014 

3.2.1 Fyzická zdatnost

Zhoršování fyzické zdatnosti je pro seniorský věk charakteristické. K hod-
nocení fyzické zdatnosti seniora lze využít nástroj Krátká baterie pro 
testování fyzické zdatnosti seniorů (Short Physical Performance Battery, 
SPPB; Guralnik et al., 1994; Berková et al., 2013). SPPB je dobře využitelná 
i u pacientů s demencí (Pitkälä et al., 2013). 

3.2.1.1 Krátká baterie pro testování fyzické zdatnosti seniorů

Krátká baterie pro testování fyzické zdatnosti seniorů (SPPB) se skládá 
ze tří testovaných oblastí, které jsou popsané v tabulce 7. 
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Tabulka 7 Oblasti testování v dotazníku SPPB

Test Aktivita

Testy rovnováhy 1. Stoj spojný.
2. Stoj v semitandemové pozici.
3. Tandemová pozice vestoje. 

Maximální bodové skóre této části jsou 4 body.

Test rychlosti 
chůze

1. Chůze na vzdálenost čtyř metrů obvyklým způsobem – 
 dva pokusy.

Měří se čas, za který testovaný ujde určenou vzdálenost. 
Započítává se lepší čas ze dvou pokusů. 
Maximální bodové skóre této části jsou 4 body.

Test vstávání 
ze židle

1. Testovaný sedí na židli se zkříženýma rukama na hrudi. Pak 
 je vyzván, aby se pětkrát za sebou postavil bez pomoci rukou
 (tzn., že se má bez pomoci rukou co nejrychleji dostat ze sedu
 do vzpřímeného stoje). 

Měří se celkový čas v sekundách nutný k provedení pěti postavení 
ze sedu do vzpřímeného stoje co nejrychleji bez pomoci rukou.
Maximální bodové skóre této části jsou 4 body.

Celkové skóre SPPB se získá součtem bodů v jednotlivých testech a je 
v rozmezí 0–12 bodů (Berková et al., 2013; Guralnik et al., 1995). 

	Skóre 10–12 bodů představuje dobrou fyzickou zdatnost.

	Skóre 7–9 bodů signalizuje zhoršenou fyzickou zdatnost.

	Při skóre 6 bodů a méně je senior hodnocen jako křehký a je vysoké 
riziko budoucí nesoběstačnosti. 

Li et al. (2020) potvrzují u seniorské populace souvislost mezi souběžným 
výskytem křehkosti, kognitivní poruchy a ke zdraví vztažené kvalitě živo-
ta. Křehkost proto řadíme k významným faktorům kvality života v počá-
tečních fázích kognitivního postižení (Mhaoláin et al., 2012).
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3.2.2 Soběstačnost v aktivitách denního života

Nesoběstačnost při provádění aktivit denního života (ADL), mezi které 
patří činnosti jako mobilita, osobní hygiena, oblékání, stravování a vy-
prazdňování, mají významný vliv na kvalitu života osob s demencí. Pro 
hodnocení soběstačnosti v ADL bylo vyvinuto mnoho hodnoticích ná-
strojů, ale jen málo z nich bylo speciálně navrženo pro jedince s mírnou 
demencí žijící v komunitě, kdy hodnocení provádí pečovatel (Bucks, 
Haworth, 2002). V současnosti je pro hodnocení soběstačnosti seniorů 
s demencí často využíván standardizovaný dotazník Bristol Activities of 
Daily Living Scale (BADLS).

3.2.2.1 Bristol Activities of Daily Living Scale

Bristol Activities of Daily Living Scale (BADLS) obsahuje základní i instru-
mentální ADL a pokrývá široké spektrum aktivit, od zcela nezávislých 
po zcela závislé. Tento aspekt je zvláště důležitý u demence. Dotazník 
vyplňuje blízká osoba, která hodnotí výkon posuzované osoby ve 20 zá-
kladních činnostech každodenního života za poslední dva týdny. 

BADLS má dobrou senzitivitu ve vztahu ke změnám v průběhu nemoci 
(Byrne et al., 2000), dobré psychometrické vlastnosti (Bucks et al., 1996; 
Sikkes et al., 2009) a výsledky nejsou závislé na základních demografic-
kých charakteristikách posuzovaného (věk, pohlaví, vzdělání), jak uvádějí 
Bartoš a Hasalíková (2010). 

Bucks et al. (1996) potvrdili, že BADLS má dobrou konvergentní validitu 
(r = 0,65, p < 0,001). Nástroj dobře koreluje s MMSE (r = –0,67, p < 0,001) 
a vykazuje vynikající test-retest reliabilitu (r = 0,95, p < 0,001). Při použití 
Cohenových koeficientů kappa dosáhlo sedm položek nižšího kappa skó-
re (0,30–0,59) a 13 položek dobrého nebo velmi dobrého kappa skóre 
(0,62–0,94). Analýza hlavních komponent potvrdila čtyři faktory s vlast-
ními hodnotami vyššími než 1, což vysvětlovalo 65 % celkové variability 
(Instrumentální aktivity denního života; Sebepéče; Orientace; Mobilita).
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 Česká verze BADLS

 V roce 2010 byla vytvořena česká verze dotazníku – Bristolská škála 
aktivit denního života (BADLS-CZ; Bartoš et al., 2010; Bartoš, Hasalí-
ková, 2010), která je dostupná na internetovém odkazu: https://www.
nudz.cz/adcentrum/dotazniky.html#BADLS. Přehled hodnocených 
činností zařazených do dotazníku ukazuje tabulka 8.

Tabulka 8 Položky dotazníku BADLS-CZ

Hodnocené činnosti

1 Příprava jídla 11 Chůze

2 Jedení 12 Orientace v čase

3 Příprava nápojů 13 Orientace v prostoru

4 Pití 14 Komunikace

5 Oblékání 15 Používání telefonu

6 Hygiena 16 Domácí práce, kutilství

7 Péče o zuby nebo o protézu 17 Nakupování

8 Koupání, sprchování 18 Finance

9 Toaleta 19 Koníčky a hry

10 Základní pohyblivost 20 Doprava

 

 Ke každé uvedené položce dotazníku je přiřazeno pět hodnoticích 
výroků s bodovým rozmezím 0–3 body nebo „X“ = nelze určit. Va-
rianta „0 bodů“ znamená, že pacient hodnocenou činnost vykonává 
bez jakýchkoliv limitů. Pokud má s realizací konkrétní činnosti potíže, 
je hodnocen v rozmezí 1–3 body, kdy větší deficit soběstačnosti ve 
vykonávané činnosti představuje více bodů. Celkové skóre dotazníku 
je v rozmezí od 0 (zcela soběstačný) až po 60 bodů (zcela závislý). 
V české verzi (BADLS-CZ) je bodové hodnocení převedeno i na pro-
centa (0–100 %). Tato hodnota vyjadřuje procentuální soběstačnost, 
kdy 0 % znamená kompletní nesoběstačnost hodnocené osoby. 
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3.2.3 Kognice

Souvislost mezi úrovní kognitivního stavu (kognitivním postižením) 
a kvalitou života osob s demencí naznačují výsledky několika studií. Mar-
ventano et al. (2015) a Mjørud et al. (2014) uvádějí, že kvalita života pa-
cientů s demencí má tendenci klesat se zvyšující se závažností demence. 
Potvrzuje to korelace mezi úrovní kognitivních funkcí a kvalitou života 
pacientů s demencí, kterou uvádí ve své práci např. Lužný (2013). Naopak 
Beerens et al. (2015) se domnívají, že s přirozenou progresí demence 
nemusí nevyhnutelně korelovat pokles kvality života jedince. Také Oud-
man a Veurink (2014) uvádějí, že kvalita života u pacientů s pokročilou 
demencí může být stabilní navzdory globálnímu kognitivnímu zhoršení, 
zejména v pokročilejších stadiích demence. V české klinické praxi je nej-
častěji používaným hodnoticím nástrojem pro posouzení kognitivních 
funkcí Mini-mental State Examination (MMSE), který je podrobně popsán 
v podkapitole 1.4.1. 

3.2.4 Bolest

Bolest patří k fyzickým symptomům, které negativně ovlivňují kvalitu 
života seniorů s demencí (Hendriks et al., 2014; Hodgson et al., 2014). 
Corbett et al. (2012) upozorňují, že u starších jedinců s demencí může 
být výskyt chronických bolestivých stavů srovnatelný s výskytem u jedin-
ců bez demence. Pokud jde ale o hodnocení bolesti, velká část jedinců 
se středně těžkou až těžkou demencí nemusí být schopna relevantně 
posoudit svoji bolest pomocí hodnoticího nástroje, a bolest tak bývá 
častěji oznamována neformálním pečovatelem než samotnou osobou 
s demencí (Bullock et al., 2019). Přítomnost bolesti u seniorů s kognitiv-
ním postižením je proto často podceňována, což má negativní dopad 
na jejich nezávislost v ADL a kvalitu života. Souvislost mezi bolestí a kva-
litou života u osob s demencí byla potvrzena v dřívějších i současných 
studiích (Katz, 2002; Wróblewska et al., 2019). 

Sebehodnoticí nástroje pro hodnocení bolesti jsou vhodné u osob s mír-
ným až středně těžkým kognitivním postižením. U pacientů se střed-
ním stadiem demence (MMSE skóre zapojených seniorů v rozmezí 
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10–19 bodů) byla potvrzena dobrá korelace mezi všemi použitými škála-
mi pro hodnocení bolesti (Álvaro González, 2015). U pacientů s těžkou 
demencí jsou pak pro hodnocení bolesti vhodná pozorování neverbálních 
projevů pečovatelem (Cravello et al., 2019). 

U komunikujících pacientů lze využít jednoduché vizuální stupnice – 
popisné slovní škály, vizuální analogové škály (VAS) a numerické škály. 
Intenzitu subjektivně vnímané bolesti lze při použití těchto hodnoticích 
nástrojů kvantifikovat následujícími způsoby:

	přiřazením skóre jednotlivým slovním hodnocením (od „žádná bo-
lest“ po „nejhorší bolest, kterou si lze představit“);

	označením číselné hodnoty od 0 do 10 vyznačené číslicemi;

	grafickým vyznačením na vodorovné úsečce (např. u VAS).

Horizontální vizuální analogová škála (HVAS) se skládá z 10cm úsečky, 
na které pacient zaznamenává úroveň subjektivně vnímané bolesti (žád-
ná bolest až extrémní bolest). HVAS lze úspěšně použít u většiny starších 
pacientů s mírnou až středně těžkou demencí (Pautex et al., 2005).

3.3 Oblast psychologická a emocionální

Při subjektivním hodnocení kvality života seniorů s demencí mají vý-
znamnou roli i psychologické a emocionální faktory. Do této skupiny 
řadíme zejména depresi, strach, náladu (Beerens et al., 2016), autonomii, 
důstojnost a sebevědomí. Přehled studií k jednotlivým faktorům uvádí 
tabulka 9. 
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Tabulka 9 Faktory psychologické a emocionální 

Faktor Zdroj

deprese Beerens et al., 2013; Winzelberg et al., 2005; Black et al., 2012; 
Li et al., 2012; Marventano et al., 2015; Barca et al., 2011; 
Beerens et al., 2015; Byrne-Davis et al., 2006; Heggie et al., 2011;
González-Salvador et al., 2000; Sivertsen et al., 2015; 
Song et al., 2019

strach z pádů Uemura et al., 2014; Akosile et al., 2014

spokojenost 
se životem

Byrne-Davis et al., 2006

postoj ke stáří 
a stárnutí

Yamada et al., 2015; Trigg et al., 2012; Kisvetrová et al., 2019a

pocit užitečnosti 
pro společnost

Byrne-Davis et al., 2006; Moyle et al., 2011a;  
O’Rourke et al., 2015; Silberfeld et al., 2002; 

kontrola nad 
vlastním životem

Moyle et al., 2011a

autonomie Crespo et al., 2011; O’Rourke et al., 2015

důstojnost 
a respekt

Manthorpe et al., 2010; Russell et al., 2008; Venturato, 2010; 
Tranvag et al., 2015, 2016

Výsledky výzkumů naznačují, že pozitivní nálada, pocit užitečnosti pro 
druhé a spokojenost se životem korelují s lepší kvalitou života (Byrne-
-Davis et al., 2006; Clare, Woods et al., 2014). Rovněž autonomie (Crespo 
et al., 2011; O’Rourke et al., 2015), pozitivní vnímání osobní důstojnosti 
(Tranvag et al., 2015; Tranvag et al., 2016) a kontrola nad vlastním živo-
tem (Moyle et al., 2011a; Moyle et al., 2015) byly potvrzeny jako pozitivní 
prediktory kvality života. K dalším faktorům ovlivňujícím kvalitu života 
seniorů s demencí pak patří i strach z pádů (Uemura et al., 2014; Akosile 
et al., 2014) nebo postoj k vlastnímu stáří a stárnutí (Yamada et al., 2015; 
Trigg et al., 2012). 

3.3.1 Deprese

Epidemiologické studie potvrzují, že výskyt deprese je v obecné popu-
laci a ve vyšším věku stále častější a také invalidizující (Naismith et al., 
2012). Odhaduje se, že až u 50 % osob s demencí se vyskytuje deprese 
a míra přetrvávání depresivních symptomů je vysoká. Incidence a perzi-
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stence klinicky významných depresivních příznaků je spojována i s typem 
poskytované péče. Vysoký výskyt bývá např. u seniorů v institucionální 
péči (Barca et al., 2010). Deprese je označována za rizikový faktor pro 
všechny typy demence (Diniz et al., 2013, Deckers et al., 2015) a trajek-
torie depresivních příznaků je vztahována k rychlosti progrese demence 
(Barca et al., 2017). Deprese významně ovlivňuje kvalitu života, a to jak 
ve vztahu k psychologické pohodě, tak i k sebepojetí jedince (zdraví, 
osobní výkon, schopnosti) a dalším jeho osobním i environmentálním 
potřebám (Houtjes et al., 2011).

V institucionálním prostředí se potvrdila korelace mezi závažnou depresí 
a zhoršením kvality života seniorů s demencí (Barca et al., 2011). Deprese 
je tak považována za hlavní prediktor kvality života v každém stadiu de-
mence, jak naznačují průřezové i longitudinální studie (Gómez-Gallego 
et al., 2012b; Hoe et al., 2009; Missotten et al., 2007; Naglie et al., 2011; 
Tatsumi et al., 2009).

Pro hodnocení míry depresivních příznaků se využívá více hodnoticích 
nástrojů. K často používaným patří např. Hamilton Scale of Depression 
(HAMD; Hamilton, 1960), Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck, 
1996; Preiss, Vacíř, 1999; Filip, 1997) nebo Geriatric Depression Scale (GDS; 
Yesavage et al., 1983). Protože krátká verze Geriatric Depression Scale 
(GDS-15; Yesavage, Sheikh, 1986) byla použita ve výzkumu zaměřeném 
na trajektorii kvality života seniorů v počátečním stadiu demence, který 
je popsán v této publikaci, je GDS-15 představena podrobněji.

3.3.1.1 Geriatric Depression Scale

Pro zjištění přítomnosti depresivních příznaků u seniorů se velmi často 
používá Škála deprese pro geriatrické pacienty (Geriatric Depression 
Scale, GDS; Yesavage et al., 1983), kterou tvoří 30 položek. V klinickém 
prostředí představuje užitečný screeningový nástroj, který usnadňuje 
hodnocení deprese seniorů. Administrace GDS může být buď verbální, 
což znamená, že se posuzovatel ptá seniora a jeho odpovědi sám za-
pisuje do formuláře, nebo může senior dotazník vyplnit samostatně. 
Lze ji použít u zdravých i nemocných seniorů, včetně pacientů s mírným 
až středně těžkým poškozením kognitivních funkcí. Někteří autoři ale 
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upozorňují na snížení validity GDS u pacientů s kognitivním postižením 
(Kørner et al., 2006). GDS má senzitivitu 92 % a specificitu 89 % při hodno-
cení podle diagnostických kritérií. Ve validační studii srovnávající použití 
dlouhé (GDS) a krátké verze (GDS-15) pro sebehodnocení symptomů de-
prese bylo u obou verzí potvrzeno úspěšné rozlišování pacientů s depresí 
od nedepresivních jedinců, a to s vysokou korelací (r = 0,84, p < 0,001) 
(Sheikh, Yesavage, 1986). 

GDS-15 (Yesavage et al., 1986; Tošnerová, Bahbouh, 1999) obsahuje 15 se-
behodnoticích položek (odpovědi ano/ne), ve kterých senior sám posuzu-
je stav své nálady za poslední týden (přehled položek uvádí tabulka 10). 
Jednotlivé odpovědi jsou hodnoceny jako 0 nebo 1 bod. Celkové skóre 
GDS-15 se pohybuje od 0 do 15 bodů. Do 5 bodů je výsledné hodnocení 
„bez deprese“. S narůstajícím počtem bodů pak stoupá závažnost depre-
se (Yesavage, Sheikh, 1986). Conradsson et al. (2013) uvádějí, že GDS-15 
je krátký, validní nástroj pro screening deprese, který je dobře využitelný 
i u jedinců s mírnou až střední demencí.

Tabulka 10 Položky dotazníku GDS-15

Položky GDS-15

01 Jste v zásadě spokojen se svým životem? 

02 Vzdal jste se v poslední době mnoha činností a zájmů? 

03 Máte pocit, že váš život je prázdný? 

04 Cítíte se často sklíčený a smutný? 

05 Máte vesměs dobrou náladu? 

06 Obáváte se, že se Vám přihodí něco zlého? 

07 Cítíte se převážně šťastný? 

08 Cítíte se často bezmocný? 

09 Vysedáváte raději doma, než abyste šel mezi lidi a seznamoval se 
s novými věcmi? 

10 Myslíte si, že máte větší potíže s pamětí než vaši vrstevníci? 

11 Myslíte si, že je krásné býti naživu? 

12 Napadá Vás někdy, že život nestojí za nic? 

13 Cítíte se plný elánu a energie? 

14 Myslíte si, že vaše situace je beznadějná? 

15 Myslíte si, že většina lidí je na tom lépe než Vy? 
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3.3.2 Postoje ke stáří a stárnutí

Postoje představují stabilní a integrativní úsudky, které shrnují myš-
lenky, pocity a vzpomínky jedince na objekty nebo situace (Low et al., 
2013). Jsou odvozeny z pozorování nebo přímých zkušeností a tvoří je 
tři hlavní složky – poznání, ovlivnění a chování (Ibrahim, Bayen, 2019). 
Postoje ke stárnutí se liší napříč kulturami a jsou formovány tradicí, ná-
boženstvím i sociokulturním přesvědčením (Kickbusch, 2005; Moberg, 
2005). Představují tak sociální konstrukty zasazené do kulturních a his-
torických kontextů, které jsou individuálně interpretovány. Pozitivní 
postoje ke stárnutí přispívají u starších jedinců k podpoře mentálního 
i fyzického zdraví (Bryant et al., 2012). Mohou ovlivňovat názor senio-
rů na jejich vlastní zdraví (Beyer et al., 2015), úroveň pohody a životní 
spokojenosti (Faudzi et al., 2019), fyzickou výkonnost (Gale, Cooper, 
2018) a soběstačnost v ADL (Moser et al., 2011). Vnímání vlastního stár-
nutí ovlivňuje psychologické a fyzické zdraví seniorů (Robertson et al., 
2016), a postoj ke stáří a stárnutí se tak významně odráží v subjektivním 
hodnocení kvality života (Trigg et al., 2012; Yamada et al., 2015; Low et 
al., 2013; Chachamovich et al., 2008a; Top et al., 2012). Výsledky studií 
zaměřených na postoje ke stáří u starších osob potvrzují, že postoje se-
niorů ve vztahu k psychosociálním změnám jsou pozitivnější než jejich 
postoje ke změnám fyzickým (Top, Dikmetas, 2015; Korkmaz Aslan et al., 
2017). Pozitivní postoje ke stárnutí jsou u seniorů spojovány i se sociální 
podporou a participací v komunitě (Lu et al., 2010). 

Ve srovnání s jedinci bez kognitivního deficitu se u pacientů s demencí 
častěji projevuje tendence k negativnějšímu pohledu na stárnutí jako 
na čas psychosociální ztráty. Negativní postoj ke stárnutí bývá u senio-
rů v počátečním stadiu demence spojen s uvědoměním si postupného 
poklesu kognitivních schopností (Siebert et al., 2018). 

Často používaným nástrojem pro hodnocení subjektivního stárnutí je 
subškála Attitude Toward Own Aging (ATOA) z Philadelphia Geriatric 
Morale Scale, kterou tvoří pět výroků k posouzení obecného postoje 
ke stárnutí (Lawton, 1975; Liang, Bollen, 1983). Vzhledem k názorům, že 
ATOA je jako obecný nástroj nedostatečný k úplnému posouzení postojů 
k vlastnímu stárnutí, byla snaha vytvořit nástroj umožňující hodnocení 



573  ⁄ Determinanty kvality života

procesu stárnutí jako individuální zkušenosti z pohledu starších osob. 
Výsledkem byl dotazník Attitude to Ageing Questionnaire (AAQ). Po-
užitá metodika WHOQOL poskytla jedinečný přístup k vývoji nástroje, 
který zajišťuje mezikulturní platnost pro posuzování postojů ke stárnutí 
a omezuje riziko kulturního zkreslení (Laidlaw et al., 2007). 

3.3.2.1 Attittude to Ageing Questionnaire

Attitude to Ageing Questionnaire (AAQ) představuje vícerozměrnou 
koncepci použitelnou v různých kulturách. Finální verze dotazníku byla 
vytvořena se zaměřením na tři různé aspekty stárnutí, které vytváří tři 
podkategorie (domény) AAQ. První podkategorie (doména) se zaměřuje 
na psychosociální ztráty vztahující se ke starším lidem, kteří věk vnímají 
jako negativní zkušenost spojenou se ztrátami v psychologické i sociální 
oblasti. Druhá podkategorie (doména) se zaměřuje na fyzickou oblast 
stárnutí, která zahrnuje aspekty jako zdraví, cvičení a prožitek vlastní-
ho stárnutí. Třetí podkategorie (doména) souvisí s moudrostí a růstem 
ve stáří. Ukazuje vnímaná pozitiva stárnutí ve vztahu k jedinci i vůči ostat-
ním (Laidlaw et al., 2007). AAQ obsahuje celkem 24 položek, rozdělených 
do tří domén, které prezentují tabulky 11–13. 

Dotazník AAQ prokázal velmi dobré psychometrické vlastnosti napříč kul-
turami. Psychometrická analýza AAQ byla provedena např. ve Španělsku, 
Brazílii, Skotsku, Norsku, Kanadě a Iránu (Lucas-Carrasco et al., 2013; Kal-
foss et al., 2010; Chachamovich et al., 2008b; Shenkin et al., 2014; Rejeh 
et al., 2017). Bylo zjištěno, že AAQ má odpovídající validitu a reliabilitu.

Rovněž bylo potvrzeno, že i senioři s demencí jsou schopni validně od-
povídat na otázky týkající se jejich postojů ke stárnutí (Trigg et al., 2007). 
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Tabulka 11 Doména I

Obsahové zaměření

Psychosociální 
ztráty

Prožitky samoty, sociálního vyloučení, uzavření se a postupné ztráty 
soběstačnosti.

Položky

03 Stáří je čas samoty.

06 Stáří je čas depresí.

09 Jak stárnu, zjišťuji, že je pro mne těžší mluvit o svých 
pocitech.

12 Stáří vidím hlavně jako období ztrát.

15 Jak stárnu, stávám se fyzicky méně soběstačným.

17 Jak stárnu, zjišťuji, že je pro mě těžší uzavírat nová 
přátelství.

20 Nyní, když jsem starší, necítím se dost začleněný 
do společnosti.

22 Cítím se kvůli svému věku z mnoha věcí vyřazený.

Tabulka 12 Doména II

Obsahové zaměření

Fyzická změna 

Hodnocení fyzického zdraví, kondice, cvičení a celková reflexe 
stárnutí.

Položky

07 Cvičení je důležité v každém věku.

08 Stárnutí je snažší, než jsem myslel.

11 Necítím se starý.

13 To, jak se uvnitř cítím, není dáno věkem.

14 Mám více energie, než bych vzhledem k věku očekával.

16 Zdravotní problémy mně nebrání dělat to, co chci.

23 Můj zdravotní stav je lepší, než jsem ve svém věku 
očekával.

24 Cvičením se udržuji tak aktivní a v dobré kondici, jak je to 
jen možné.
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Tabulka 13 Doména III

Obsahové zaměření

Psychologický 
růst

Kladné zkušenosti, pozitivní vztah k sobě samému a k okolnímu 
světu v souvislosti s vlastním stárnutím.

Položky

01 Jak lidé stárnou, jsou schopni se lépe vyrovnávat 
se životem.

02 Je výsadou dožít se vysokého věku.

04 Moudrost přichází s věkem.

05 Stáří s sebou přináší mnoho příjemných věcí.

10 Jak stárnu, jsem vůči sobě tolerantnější.

18 Je velmi důležité předat své zkušenosti mladým lidem.

19 Věřím, že můj život má význam.

21 Chci dávat dobrý příklad mladým lidem.

 (zpracováno dle Dragomirecká, Prajsová, 2009)

Jednotlivé položky v doménách AAQ, jak je uvádí tabulky 11–13, jsou do-
plněny pětibodovou Likertovou škálou (rozmezí od 1 = výrazně nesouhla-
sím po 5 = silně souhlasím). Každá doména má osm položek, minimální 
doménové skóre je 8 bodů, maximální je 40 bodů. Celkové skóre do-
tazníku se vypočítá součtem všech doménových skórů a pohybuje se 
od 24 do 120 bodů. Vyšší skóre ukazuje na pozitivnější postoj ke stárnutí 
a stáří (Laidlaw et al., 2007). Vznik a psychometrickou validizaci české 
verze popisují Dragomirecká a Prajsová (2009). Publikace zahrnuje psy-
chometrické charakteristiky dotazníku, orientační české normy a podrob-
ný návod na skórování.

3.3.3 Důstojnost

Důstojnost můžeme popsat jako vícerozměrný koncept, který zahrnuje 
vnímání, poznání a emoce související jak s pocitem vlastní hodnoty a se-
beúcty, tak i s respektem a úctou projevovanou jedinci ostatními lidmi 
(Manthorpe et al., 2010). Jacelon (2004) ji popisuje jako inherentní cha-
rakteristiku lidského bytí, která může být vnímána jako atribut vlastního 
„já“ a projevuje se prostřednictvím chování, které demonstruje respekt 
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k sobě i k druhým. Důstojnost lze také chápat jako duální koncept za-
hrnující důstojnost absolutní i relativní (Edlund et al., 2013), objektivní 
i subjektivní (Gallagher, 2004), lidskou, také označovanou jako základní, 
a sociální, označovanou jako osobní (Jacobson, 2007; Jacobson, 2009). 

Lidská důstojnost představuje abstraktní univerzální hodnotu náležející 
každé lidské bytosti v souvislosti se skutečností, že je člověkem. 

	Spirituální koncept lidské důstojnosti vychází z víry, že lidské bytosti 
mají privilegované místo mezi Božím stvořením (Quante, 2005). 

	Sekulární koncept lidské důstojnosti je založen na přesvědčení, že 
význam důstojnosti je zakotven v racionalitě lidských bytostí a jejich 
schopnosti jednat jako morální jedinci (Nordenfelt, 2004). 

Proto lidskou důstojnost nemůžeme změřit, vytvořit nebo zničit. 

Sociální důstojnost jedince se utváří na základě jeho interakcí s dalšími 
osobami, skupinami a společností. Lze ji rozdělit na důstojnost, kterou:

	Jedinec přisuzuje sám sobě (představuje sebeúctu a hrdost).

	Jedinci přisuzují druzí (zahrnuje způsoby, kterými se prostřednictvím 
individuálního a kolektivního chování přisuzuje jedinci hodnota a re-
spekt). 

Protože sociální důstojnost vzniká na základě sociální interakce, můžeme 
ji měřit, porušovat nebo zlepšovat. Ve stáří je tato forma důstojnosti 
při poskytování ošetřovatelské péče snadno pozitivně nebo negativně 
ovlivnitelná.

 

Z pojmů absolutní a relativní důstojnosti vychází čtyři kategorie důstoj-
nosti, které popisuje Lennart Nordenfelt (2004). 

	První kategorií je důstojnost jako lidské právo (Menschenwürde), kte-
rá reprezentuje absolutní hodnotu. Tuto důstojnost má každý člověk 
ve stejné míře na základě skutečnosti, že je lidskou bytostí. Je tedy 
vrozená (vnitřní) a patří všem lidem bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, 
vzdělání, postavení nebo náboženství. 
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 Menschenwürde tvoří základ pro morální závazek respektování jiných 
lidí a prožitek důstojnosti nebo ponížení ve třech dalších kategoriích, 
a to důstojnosti zásluh, důstojnosti mravní síly a důstojnosti osobní 
identity. 

 Tyto tři kategorie představují důstojnost jako relativní hodnotu. Závisí 
na chování, autonomii a integritě jednotlivce a osob, s nimiž je člověk 
v kontaktu. Vytváří předpoklad pro sebeúctu jedince. 

	Důstojnost zásluh je dána formálním a neformálním postavením jedin-
ce ve společnosti. Lidem je přisuzována na základě zastávání určitých 
rolí, funkcí nebo zásluh za vykonané činy. 

	Důstojnost mravní síly je založena na morální integritě a klade důraz 
na schopnost jedince žít v souladu s mravními principy. 

	Důstojnost osobní identity souvisí s identitou člověka jako osoby, se 
sebeúctou a s pojmy jako integrita, samostatnost a začlenění. Tato 
důstojnost může být ohrožena a narušena, pokud jsou starší lidé 
uráženi a je s nimi zacházeno jako s předměty. Ve vztahu k seniorům 
proto představuje nejdůležitější typ důstojnosti.

Zatímco Nordenfelt (2004) popisuje čtyři pozitivní kategorie důstojnos-
ti, Jonathan Mann (1998) vytvořil taxonomii čtyř kategorií porušování 
důstojnosti.

Mannova taxonomie

	První kategorii můžeme nazvat nebýt viděn. K této situaci dochází, 
pokud má jedinec pocit, že je ignorován a není uznáván. Příkladem 
z ošetřovatelské praxe je geriatrický pacient, který se snaží upoutat 
pozornost sestry, která o něj pečuje. Ta se ale vyhýbá očnímu kon-
taktu s pacientem a ignoruje ho. 

	Druhou kategorii lze popsat jako být viděn pouze jako člen skupiny. Je 
to situace, kdy je senior stereotypně vnímán pouze jako člen určité 
skupiny (např. důchodci nebo dementní). V této souvislosti Mann 
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(1998) zdůrazňuje, že skupinová klasifikace může být zdrojem hrdos-
ti, ale v tomto případě je vnímání seniora pouze jako člena skupiny 
pejorativní. 

	Třetí kategorie lze definovat jako ohrožení důstojnosti způsobené naru-
šením osobního prostoru. Tato situace může vzniknout při provádění 
osobní hygieny, pokud nemá senior zajištěno dostatečné soukromí. 

	Čtvrtou kategorií je ponížení. Představuje situace, kdy jsou senioři 
vyčleněni, odlišeni nebo odloučeni od skupiny nebo společnosti a jsou 
předmětem kritiky a posměchu.

Model důstojnosti v nemoci prezentovali ve své práci Oosterveld-Vlug 
et al. (2014). V tomto modelu popisují, jak může nemoc ovliňovat osobní 
(sociální) důstojnost pacienta. 

	Podle tohoto dvoustupňového modelu nemoc neovlivňuje osobní 
důstojnost pacienta přímo. Působí nepřímo, a to způsobem, jakým 
je pacient vnímán prostřednictvím tří složek formujících sebepojetí: 
individuální já, relační já a společenské já.

Důstojnost z pohledu seniorů

Senioři při hodnocení své důstojnosti spojují představu důstojnosti ze-
jména s úctou (vůči sobě samému [sebeúcta] i k druhým a ze strany 
druhých) a participací, tedy možností zapojit se do aktivit. Ohrožení dů-
stojnosti při poskytování péče senioři spojují nejčastěji se:

	závislostí na péči druhých;

	špatnou komunikací;

	odosobněním péče.

Zachování důstojnosti z pohledu seniora tedy znamená, že má svůj život 
pod kontrolou a je s ním jednáno s respektem k jeho autonomii a osobní 
identitě. Aby toho dosáhl, musí být senior ostatními lidmi vnímán jako 
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jedinečná lidská bytost i jako integrovaný a respektovaný člen společnos-
ti. Senioři, kteří si uvědomují zhoršování svých kognitivních schopností, 
to často vnímají jako stigma snižující jejich sebeúctu (Burgener et al., 
2015) a s ní související osobní důstojnost, což se negativně odráží v jejich 
hodnocení kvality života.

Porozumění problémům, které by mohly ohrozit důstojnost seniorů, po-
máhá zdravotníkům chránit starší jedince před ztrátou osobní důstojnos-
ti. Vhodnými nástroji pro hodnocení důstojnosti ve stáří, a to i u seniorů 
s demencí, je např. Jacelon Attributed Dignity Scale (JADS) nebo Patient 
Dignity Inventory (PDI).

 Jacelon Attributed Dignity Scale 

 Jacelon Attributed Dignity Scale (JADS; Jacelonové sebeposuzovací 
škála důstojnosti) byla vytvořena speciálně pro seniorskou populaci. 
Tvoří ji 18 pozitivně formulovaných výroků, zaměřených na zjištění 
míry přisuzované důstojnosti seniora. Vysoká hodnota přisuzované 
důstojnosti představuje protektivní faktor ve vztahu ke zdraví, so-
běstačnosti, nezávislosti, kvalitě života a úspěšnému stárnutí (Jace-
lon et al., 2009). Psychometrická validizace prokázala, že JADS má 
čtyři faktory s vysokou vnitřní konzistencí pro každý faktor i celý 
dotazník. Konstruktová validita byla stanovena na základě korelací 
JADS s nástroji, které měří sebevědomí – The Rosenberg Self-Esteem 
Scale (SES; Rosenberg, 1965), a sociální desirabilitu – The Crowne 
and Marlow Social Desirability Scale (SDS; Crowne, Marlow, 1960). 
Výsledky potvrdily validitu JADS a ukázaly, že přisuzovaná důstojnost 
je jedinečný koncept, který je v průběhu času stabilní (Jacelon, Choi, 
2014). 

Dalším vhodným dotazníkem pro hodnocení důstojnosti je Patient Dig-
nity Inventory (PDI). Protože byl PDI použit při realizaci výzkumu trajek-
torie kvality života u pacientů s demencí v počátečním stadiu, který je 
v této knize prezentován, je dotazník popsán podrobněji.
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3.3.3.1 Patient Dignity Inventory

Patient Dignity Inventory (PDI) je screeningový nástroj poskytující 
zdravotníkům poměrně snadný způsob identifikace širokého spektra 
problémů, které mohou vyvolávat u jedince úzkost a obavy související 
s ohrožením jeho důstojnosti (Chochinov et al., 2008). I když byl primárně 
vytvořený jako hodnoticí nástroj pro terminálně nemocné onkologické 
pacienty, je v současné době využíván i u pacientů v počáteční fázi de-
mence (Johnston et al., 2016) a u seniorů, kteří sice nejsou v terminální 
fázi nemoci, ale prožívají závěr svého života (Kisvetrová et al., 2019a). 

PDI má 25 položek s pětibodovou Likertovou stupnicí, která popisuje 
do jaké míry je pro jedince v posledních několika dnech uvedená si tuace 
problémem nebo důvodem k obavám (1 = není problém; 2 = menší pro-
blém; 3 = problém; 4 = vážný problém; 5 = nepřekonatelný problém). Cel-
kové skóre dotazníku se pohybuje v rozmezí od 25 do 125 bodů. Vyšší 
skóre ukazuje na vyšší ohrožení důstojnosti (Chochinov et al., 2008). 

 Dotazník důstojnosti pacientů (PDI-CZ)

 Vytvoření české verze dotazníku PDI (Dotazník důstojnosti pacien-
tů; PDI-CZ) a jeho lingvistická i psychometrická validizace byly sou-
částí první fáze longitudinální multicentrické studie (AZV ČR; grant 
č. 16-28628A), ve které byl PDI-CZ použit pro hodnocení vnímání 
důstonosti seniorů s demencí i bez demence.

 Po získání souhlasu profesora H. Chochinova (Manitoba Palliative 
Care Research Unit, CancerCare Manitoba, Canada), autora originál-
ní anglické verze PDI, byl proveden překlad do českého jazyka. Při 
transformaci anglické verze PDI bylo postupováno dle navrženého 
postupu Beaton et al. (2000; 2007) a Guillemin et al. (1993). Navržená 
metodika vychází z potřeb lékařského, psychologického a sociolo-
gického výzkumu a tvorby hodnoticích nástrojů pro koncept HRQOL 
(health-related quality of life) a byl doporučen pětifázový postup 
(fáze A–E).
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 A) Překlad do mateřského jazyka

  Překlad originální anglické verze PDI do českého jazyka byl prove-
den dvěma překladateli (klinický a profesionální), jejichž rodným 
jazykem byla čeština. Kritéria pro výběr klinického překladatele 
byla: zdravotník s výbornou znalostí anglického jazyka (žije v an-
glicky mluvícím prostředí nebo v rámci své profese v ČR perma-
nentně využívá angličtinu). Vzniklé verze překladů byly označeny 
T1 a T2. 

 B) Syntéza překladů

  Syntéza byla realizována nezávislým profesionálním překladate-
lem za účasti překladatelů verzí T1 a T2. Vzájemným porovnáním 
obou verzí a originálu PDI byla vytvořena společná verze T12. 

 C) Zpětný překlad do původního (anglického) jazyka 

  V této fázi byla přeložena verze T12 zpět do anglického jazyka 
dvěma překladateli, kteří se nezúčastnili první fáze překladu. Krité-
ria pro výběr překladatelů byla: rodný jazyk angličtina s výbornou 
znalostí českého jazyka, jeden překladatel byl zdravotník. Vzniklé 
verze překladů byly označeny BT1 a BT2. Cílem této fáze bylo zjis-
tit, zda předložená verze T12 přesně odráží obsah položek původní 
verze dotazníku PDI.

 D) Recenze překladu komisí odborníků pro danou oblast

  Komise odborníků byla vybrána na základě těchto kritérií: zna-
lost anglického jazyka, zdravotnický profesionál (lékař, sestra) pro 
oblast péče o nevyléčitelně nemocné a pacienty v závěru života 
a profesionální překladatel. Úkolem komise bylo posoudit even-
tuální rozdílnosti mezi přeloženými verzemi (T1, T2, T12, BT1, BT2) 
a verifikovat shodnost překladů pomocí sémantické, idiomatické, 
vyjadřovací a koncepční ekvivalence. Při posuzování shody pře-
kladu se vycházelo z prací van de Vijver, Tanzer (2004) a Beaton 
et al. (2000; 2007). Výsledkem diskuze byla pre-finální česká ver-
ze dotazníku pro použití v pre-testu. Pro českou verzi dotazníku 
byla ponechána zkratka PDI v původní verzi s indexem CZ, aby 
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i v mezinárodním kontextu byl jasný původní zdroj a transformace 
do češtiny (PDI-CZ).

 E) Pre-test dotazníku

  Pro posouzení srozumitelnosti pre-finální verze dotazníku byla 
využita metoda pre-testu. Soubor respondentů tvořilo 40 pa-
cientů. Zařazující kritéria byla: 1) věk nad 18 let; 2) trpící závažnou 
nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu; 
3) souhlas se zapojením do výzkumu; 4) schopnost vyplnit dotaz-
ník samostatně nebo s pomocí výzkumného pracovníka. Vyřazující 
kritéria byla: závažný kognitivní deficit. Po seznámení s cílem pre-
-testu byli respondenti požádáni, aby vyplnili dotazník. U každé 
položky se výzkumný pracovník zeptal, jak respondent rozumí 
dané položce. To umožnilo zjistit, zda přeložená verze dotazníku 
zachovala význam položek originální anglické verze (Beaton et 
al., 2007).

Na základě výsledků pre-testu byla komisí odborníků upravena finální 
česká verze dotazníku PDI-CZ. Dvě položky byly upraveny tak, aby byly 
lépe srozumitelné pro české prostředí. V položce 22 byl výraz „posky-
tovatel zdravotní péče“ nahrazen výrazem „zdravotnický pracovník“. 
Většina respondentů spojovala pojem poskytovatele zdravotní péče 
s představou instituce, kde jim byla péče poskytována, nikoli s osobou 
zdravotníka. V položce 23 byl termín „výzva“ vyměněn za „překážky“, 
protože respondenti často uváděli, že nemoc nepovažují za výzvu, ale 
že ji vnímají jako překážku ve svém životě. 

Psychometrická validizace PDI-CZ byla provedena u souboru 239 ne-
vyléčitelně nemocných (136 [56,9 %] onkologických a 103 [43,1 %] neonko-
logických pacientů). Průměrný věk respondentů byl 72,2 ± 11,5 roku, 
rozmezí 25–96 let; 144 (60,3 %) bylo žen. V rámci validity dotazníku byla 
hodnocena vnitřní struktura PDI-CZ, vnitřní konzistence a test-retest 
reliability. Hodnocení vnitřní struktury dotazníku bylo provedeno fakto-
rovou analýzou za použití metody hlavních komponent s rotací faktorů 
metodou Varimax. Celková hodnota KMO (pro všechny položky) byla 
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dobrá (0,88) a potvrdila společně s Bartlettovým testem sfericity vhod-
nost faktorové analýzy metodou hlavních komponent (PCA). Faktorová 
analýza vyústila ve čtyřfaktorové řešení, které představovalo 56,3 % cel-
kové variability. Reliabilita PDI-CZ byla velmi dobrá. Vnitřní konzistence 
vyjádřená Cronbachovým alfa pro celý dotazník PDI-CZ byla 0,92. Pro 
jednotlivé faktory pak byly hodnoty alfa následující: Ztráta smyslu živo-
ta = 0,90; Ztráta autonomie = 0,84; Ztráta jistoty = 0,67; Ztráta sociální 
podpory = 0,58. Nižší hodnota Cronbachova alfa v případě posledního 
faktoru byla ovlivněna malým počtem položek. Test-retest reliability byl 
hodnocen Gwetovým koeficientem (AC1 v rozmezí 0,58–1,00). Dále byla 
prokázána signifikantní korelace mezi všemi faktory (subškálami). Jed-
notlivé korelace uvádí tabulka 14. Studie ukázala, že česká verze PDI-CZ 
má dobré psychometrické vlastnosti a je tak využitelná i v rámci meziná-
rodních studií (Kisvetrová et al., 2018b).

Tabulka 14 Korelace faktorů (subškál) PDI-CZ

 Ztráta smyslu 
života

r

Ztráta 
autonomie

r

Ztráta 
jistoty

r

Ztráta sociální 
podpory

r

Ztráta smyslu 
života 1

Ztráta autonomie 0,517* 1

Ztráta jistoty 0,582* 0,350* 1

Ztráta sociální 
podpory 0,302* 0,210* 0,187* 1

r = Pearsonův korelační koeficient; * p < 0,01

Česká verze PDI-CZ má položky dotazníku rozdělené do čtyř subškál, 
které odpovídají čtyřem faktorům určeným na základě výsledku fakto-
rové analýzy (Kisvetrová et al., 2018b). Zařazení položek do jednotlivých 
subškál uvádí tabulka 15.
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Subškály PDI-CZ

	Ztráta smyslu života – zahrnuje položky zaměřené na ztrátu smyslu 
života ve vztahu k nemoci, sebehodnocení a budoucnosti. 

	Ztráta autonomie – obsahuje položky zaměřené na závislost, péči 
o sebe a na reakce komunity. 

	Ztráta jistoty – je tvořena položkami, které se týkají duševní a exis-
tenciální nejistoty.

	Ztráta sociální podpory – obsahuje položky zaměřené na sociální pod-
poru přátel, zdravotnického personálu a na poskytování péče s res-
pektem.

Tabulka 15 Struktura subškál PDI-CZ

Ztráta smyslu života

12 Pocit, že nejsem užitečný ani vážený.

24 Neschopnost přijímat věci tak, jak jsou.

15 Pocit, že již životu nepřispívám ničím smysluplným a/nebo trvalým. 

13 Pocit, že nejsem schopen/schopna zastávat důležité role 
(např. manžel/ka, rodič).

11 Pocit, že nejsem, kým jsem býval.

19 Pocit, že nemám kontrolu nad svým životem.

23 Pocit, že již nejsem dále schopen duševně „bojovat“ s překážkami, 
které mi nemoc přináší.

16 Pocit, že mám „nedokončenou práci“ 
(např. věci, které jsem chtěl říct nebo udělat nebo nejsou uzavřené).

08 Obavy o mou budoucnost.

18 Pocit, že jsem přítěží pro ostatní.

03 Pociťování fyzicky nepříjemných příznaků 
(např. bolest, dušnost, nevolnost).

14 Pocit, že život nemá žádný význam ani smysl.

07 Pocit nejistoty ohledně mé nemoci a léčby.
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Ztráta autonomie

01 Neschopnost vykonávat úkony každodenního života 
(např. umýt se, obléknout se).

02 Neschopnost obsloužit samostatně mé tělesné funkce 
(např. nutná pomoc při použití toalety).

10 Neschopnost pokračovat v mých obvyklých aktivitách.

20 Pocit, že mé onemocnění a související péče omezily moje soukromí.

04 Pocit, že se výrazně změnilo, jak mě vidí ostatní.

Ztráta jistoty

05 Pocit deprese.

06 Pocit úzkosti.

17 Obavy, že můj duchovní život nemá smysl.

09 Neschopnost jasně myslet.

Ztráta sociální podpory

21 Necítím podporu od přátel nebo rodiny.

22 Necítím podporu ze strany zdravotnického personálu.

25 Pocit, že se mnou není zacházeno s respektem 
a pochopením ze strany druhých.

3.3.4 Strach z pádů

Strach z pádu lze popsat jako trvalé obavy z pádu, které způsobují, že se 
jednotlivec vyhýbá činnostem, které je schopen vykonávat, a ztrácí tak 
soběstačnost při jejich provádění, i když neupadl (Tinetti, Powell, 1993). 
Strach z pádu je považován za multifaktoriální (Katsumata et al., 2011; Ku-
mar et al., 2014; Liu, 2015) a multidimenzionální konstrukt (Boyd,  Steven, 
2009). Výzkumy ukazují, že se častěji vyskytuje u žen (Scheffer et al., 
2008; Donoghue et al., 2013; Zijlstra et al., 2007a; Le Bouthillier et al., 
2013; Friedman et al., 2002; Kurková et al., 2020) a starších osob (Zijlstra 
et al., 2007b). Strach z pádu je spojen se zhoršenou funkční zdatností 
(Yardley, Smith, 2002; Dias et al., 2011), geriatrickou křehkostí (Kurková et 
al., 2020), kognitivní kapacitou (Yardley, Smith, 2002) a s depresí (Austin 
et al., 2007). Prevalence strachu z pádu bývá u seniorů dále spojována 
s výskytem pádů v anamnéze, polypragmázií, poruchou sluchu, funkční 
závislostí v ADL, sníženou rychlostí chůze a depresivními příznaky (Malini 
et al., 2016). Strach z pádu tak představuje důležitý psychologický faktor 
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spojený s omezením životního prostoru starších osob (Auais et al., 2017), 
který zvyšuje riziko pádu a zhoršuje kvalitu života (Esbrí-Víctor et al., 2017; 
Trombetti et al., 2016).

V současné době je strach z pádu faktorem, který se často vyskytuje 
v hodnocení seniorů. Ošetřovatelský personál pečující o seniory by měl 
nejen rutinně posoudit předchozí anamnézu pádů pacientů, ale také 
zhodnotit jejich strach z pádu a související faktory (Lavedán et al., 2018). 
Nejčastějším měřítkem pro hodnocení strachu z pádů, který měří různé 
úrovně obav z pádu, je Falls Efficiency Scale-International (FES-I; Yardley 
et al., 2005). 

3.3.4.1 Falls Efficacy Scale-International

Falls Efficiency Scale-International (FES-I) byl vytvořený a ověřený v rám-
ci Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE; Yardley et al., 2005). 
Předchozí studie potvrdily, že FES-I je validní hodnoticí nástroj pro po-
souzení strachu z pádů u seniorů napříč kulturami (Ruggiero et al., 2009; 
 Baharlouei et al., 2013; Billis et al., 2011; Ulus et al., 2012; Camargos et al., 
2010; Figueiredo et al., 2018; Halaweh et al., 2016; Kempen et al., 2007; 
Kovács et al., 2017; Kwan, 2013; Kisvetrová et al., 2019b). FES-I byl použit 
u různých skupin starších lidí, např. u seniorů žijících v komunitě (Kovács 
et al., 2017; Ulus et al., 2012), v centrech denní péče pro seniory (Figuei-
redo et al., 2017) a u hospitalizovaných seniorů (Denkinger et al., 2009). 
Pouze několik studií se ale zaměřilo i na osoby s kognitivním postižením 
(Hauer et al., 2010; Hauer et al., 2011).

FES-I má 16 položek poskytujících informaci o míře obav z pádů pro řadu 
činností každodenního života (Yardley et al., 2005). Dotazník obsahuje 
16 položek, z nichž 10 položek hodnotí základní činnosti a dalších šest 
položek posuzuje náročnější fyzické a sociální aktivity. Každá položka 
hodnotí na 4bodové Likertově stupnici míru obav z pádu při vykonávání 
konkrétní aktivity (1 = vůbec nemám obavy; 2 = trochu se obávám; 3 = dost 
se obávám; 4 = velmi se obávám). Celkové skóre se pohybuje v rozmezí 
od 16 bodů (vůbec žádný strach) do 64 (největší strach). Skóre mezi 
16 a 19 body odráží nízké obavy z pádu, skóre v rozmezí 20–27 bodů 
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představuje mírné obavy a skóre nad 27 bodů pak prezentuje vysoké 
obavy z pádu (Delbaere et al., 2010). 

 Strach z pádů (český překlad FES-I)

 Český překlad FES-I, dotazník Strach z pádů (Reguli, Svobodová, 2011), 
nebyl dosud validován. Proto byla v rámci první fáze projektu AZV ČR 
(grant č. 16-28628A) provedena jeho psychometrická validizace pro 
soubor pacientů v počátečním stadiu demence. 

 Soubor tvořilo 282 respondentů, kteří měli diagnostikovaný jakýko-
liv typ demence v počátečním stadiu (průměrný věk 80,0 ± 7,7 roku, 
rozmezí 60–97 let; 177 [62,8 %] žen; MMSE skóre = 22,7 ± 1,7 bodu). 
Vnitřní reliabilita dotazníku byla měřena pomocí Cronbachova alfa 
(α = 0,98). Korelace položka-celek (item-total correlation) byla v roz-
mezí  0,81–0,93, což svědčí o silné až velmi silné korelaci. ICC koeficien-
ty byly použity pro posouzení test-retest reliability. ICC pro celkovou 
škálu bylo 0,90 (95% CI 0,83–0,94). Hodnoty ICC pro jednotlivé po-
ložky byly v rozmezí 0,71–0,90, což představuje dobrou až výbornou 
reliabilitu.

 Vnitřní struktura škály byla prozkoumána pomocí exploratorní fakto-
rové analýzy (EFA). Metodou hlavních komponent (principal compo-
nent) s rotací Varimax byl stanoven počet faktorů. Šestnáct položek 
české verze FES-I bylo rozděleno do dvou faktorů, což vysvětlilo 83,7 % 
celkové variability. Faktor I byl pojmenován Základní aktivity a obsa-
hoval prvních devět položek. Faktor II byl nazván Rizikové aktivity 
a obsahoval položky 10–16, jak ukazuje tabulka 16. Konvergentní vali-
dita byla ověřena pomocí korelace celkového skóre české verze FES-I 
se škálami SPPB (fyzická zdatnost), GDS-15 (deprese), QOL-AD (kvalita 
života) a BADLS-CZ (soběstačnost). Prokázala se středně silná nega-
tivní korelace s SPPB (r = –0,639, p < 0,0001) a BADLS-CZ (r = –0,637, 
p < 0,0001), slabá negativní korelace s QOL-AD (r = –0,358, p < 0,0001) 
a středně silná pozitivní korelace s GDS-15 (r = 0,419, p < 0,0001). 

 Výsledky validační studie prokázaly vynikající vnitřní reliabilitu české 
verze FES-I a potvrdily vhodnost jejího použití u pacientů v počáteč-
ním stadiu demence (Kisvetrová et al., 2019b). 
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Tabulka 16 Rozdělení položek FES-I (Kisvetrová et al., 2019b)

Faktor I: Základní aktivity

1 Domácí uklízení (např. zametání, luxování, utírání prachu)

2 Oblékání nebo svlékání

3 Příprava jednoduchého jídla

4 Koupání nebo sprchování

5 Běžné nakupování

6 Vstávání ze židle nebo sedání

7 Chůze po schodech

8 Procházka v okolí bydliště

9 Dosahování na věci nad hlavou nebo na zemi

Faktor II: Rizikové aktivity

10 Spěšná chůze ke zvonícímu telefonu, aby nepřestal zvonit

11 Chůze po kluzkém povrchu (např. mokrém nebo zledovatělém)

12 Návštěva přátel nebo příbuzných

13 Chůze v davu lidí

14 Chůze po nerovném povrchu (např. kamenitém, nezpevněném chodníku)

15 Chůze do nebo ze svahu

16 Návštěva společenské akce 
(např. náboženské, rodinné setkání, návštěva klubu)

3.4 Oblast sociální a vztahová

Vztahy, komunikace, sociální propojení a dobrovolnictví patří k důleži-
tým faktorům kvality života starších osob s demencí. Výsledky několika 
studií (Clare, Woods et al., 2014; Moyle et al., 2011a; Moyle et al., 2015; 
Nikmat et al., 2015; O’Rourke et al., 2015; Orpwood et al., 2007) potvrzují, 
že kvalitní vztahy s rodinou, přáteli, sousedy a pečovateli jsou spojené 
s lepší kvalitou života seniorů s demencí. Rovněž účast na společenských 
aktivitách přispívá k vyšší úrovni kvality života starších jedinců s demencí 
(Moyle et al., 2015; Orpwood et al., 2007; Silberfeld et al., 2002). Také za-
pojení do života náboženské komunity může udržovat osoby s demencí 
v kontaktu s jejich sociální sítí a tato sociální podpora pomáhá omezovat 
jejich smutek, úzkost a depresi (McNamara, 2002).



733  ⁄ Determinanty kvality života

Co se týká místa, kde senioři trvale žijí, tak senioři žijící ve vlastním sociál-
ním prostředí hodnotí kvalitu svého života většinou lépe než senioři žijící 
v rezidenčních zařízeních (Kuo et al., 2010; Nikmat et al., 2015; González-
-Salvador et al., 2000; Winzelberg et al., 2005). 

Postupný progresivní pokles kognitivních funkcí, ke kterému u demence 
dochází, má významný dopad i na sociální vztahy a interakce. Senior 
v počátečním stadiu demence je citlivý na pocity osamělosti, které vedou 
k sociální izolaci. Nutnost zohlednit a podporovat sociální vztahy osob 
s demencí je proto důležitá pro udržení osobní pohody nejen osob s de-
mencí, ale také jejich rodinných příslušníků (Moyle et al., 2011b).

Sociální vztahy zahrnují interakce s rodinou, přáteli i profesionálními 
pečovateli (O’Rourke et al., 2015; Orpwood et al., 2007; Beerens et al., 
2016; Gräske et al., 2015). Vztahy charakterizované blízkostí, laskavostí, 
láskou, úctou a respektem zlepšují kvalitu života seniora (Sorrell et al., 
2006; Cahill, Diaz-Ponce, 2011). Pokud se senior s demencí cítí spojen 
s ostatními, hodnotí kvalitu svého života lépe. Naopak chybějící nebo 
negativní sociální interakce, zkušenost nedůvěry, konflikty nebo projevy 
lhostejnosti a despektu od ostatních způsobují osamělost a zhoršují kvali-
tu života. Přehled vybraných studií vztahujících se k jednotlivým faktorům 
vztahové a sociální oblasti je uveden v tabulce 17.

Tabulka 17 Faktory sociální a vztahové

Faktor Zdroj

kvalita vztahu s pečovateli Woods et al., 2014; Clare, Woods et al., 2014; 
Moyle et al., 2011a

sociální interakce, partner, 
rodina, přátelé

Byrne-Davis et al., 2006; O’Rourke et al., 2015; 
Orpwood et al., 2007; Beerens et al., 2016

návštěvy rodinných příslušníků Gräske et al., 2015; Moyle et al., 2011a

vztahy s dětmi Nikmat et al., 2015

osamělost, sociální izolace Moyle et al., 2011b

zapojení do komunity / 
sociálních aktivit

Castillo et al., 2010; Orpwood et al., 2007; 
Silberfeld et al., 2002; Burgener et al., 2015

kontakt s dobrovolníky George, 2010; León-Salas et al., 2015

schopnost komunikace Young et al., 2011; Moyle et al., 2011a

místo trvalého pobytu / prostředí Kuo et al., 2010; Nikmat et al., 2015; 
Wolf-Ostermann et al., 2014; Moyle et al., 2014
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4  ⁄  Trajektorie  
kvality života

Výsledky rozsáhlého výzkumu, který uskutečnila Alzheimer’s Disease 
International (ADI, 2019), ukázaly, že téměř 80 % populace se v určitém 
okamžiku života obává rozvoje demence. V této souvislosti se jeden ze 
čtyř lidí domnívá, že neexistuje nic, co bychom mohli v současnosti udě-
lat, abychom zabránili demenci. Aby bylo možné realizovat programy 
zaměřené na osoby s demencí (dementia-friendly programmes), chránit 
a podporovat jejich kvalitu života, je potřeba znát, jak jedinci s demencí 
sami vnímají a hodnotí kvalitu svého života a které faktory ji olivňují (ADI, 
2019). Význam kladený na sebehodnocení kvality života vychází ze sku-
tečnosti, že kvalita života představuje vícerozměrný konstrukt založený 
jak na subjektivní zkušenosti jedince s vlastním životem, tak i na objek-
tivních kritériích v kontextu kultury a hodnot společnosti, ve které žije 
(The WHOQOL Group, 1995). 

4.1 Teoretická východiska a cíle studie

V mnoha zemích se v současnosti zlepšuje povědomí o demenci a kvalitě 
života osob s tímto onemocněním. Stále ale ještě přetrvává skutečnost, 
že diagnóza demence přináší jedinci často stigma, sociální izolaci a zhor-
šení kvality života (ADI, 2015). Senior trpící demencí v počátečním stadiu 
si totiž svou nemoc uvědomuje, což u něj často vyvolává nejistotu, změny 
nálady, depresi a úzkost (Kalvach et al., 2011). Naopak jistotu poskytuje 
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seniorovi pravidelný denní režim a dodržování navyklých osobních rituá-
lů. Snížení výkonnosti komplexních kognitivně zaměřených denních čin-
ností jedince má tak negativní důsledky pro kvalitu jeho života. Proto se 
mezi klíčové cíle zdravotní péče zařadila i podpora kvality života senio-
rů v počátečním stadiu demence (Moniz-Cook et al., 2008; Rodakowski 
et al., 2014) a byl zdůrazněn význam výzkumu zaměřeného na sebehod-
nocení kvality života těchto osob (Woods et al., 2014).

Průřezové studie a observační studie cílené především na dlouhodobé 
sledování trajektorie kvality života jedinců v počátečním stadiu demen-
ce jsou velmi důležité, protože zahraniční literatura poukazuje na sku-
tečnost, že kvalita života seniorů s demencí nebyla dosud dostatečně 
prozkoumána, a to zejména z dlouhodobější perspektivy (Clare, Woods 
et al., 2014; Vogel et al., 2012). I když již dříve Selwood et al. (2005) do-
poručovali sledovat změny kvality života u osob v počátečním stadiu 
demence v dlouhodobějším horizontu a u větších skupin respondentů, 
byla kvalita života těchto osob většinou zkoumána ve vztahu k relativ-
ně omezené skupině faktorů, v krátkodobější perspektivě a u menších 
skupin pacientů (St John, Montgomery, 2010; Bowling et al., 2015). Proto 
se v posledních letech výzkumy začaly zaměřovat na trajektorii sebe-
hodnocení kvality života a faktorů, které ji ovlivňují u seniorů s demen-
cí, a porovnávat ji s kvalitou života u seniorů bez poruchy kognitivních 
funkcí (Goyal et al., 2018; van de Beek et al., 2019; Joanovič et al., 2019; 
Kožený et al., 2019).

Mezi faktory s přímým dopadem na hodnocení kvality života seniorů 
v počáteční fázi demence patří úroveň funkční schopnosti a soběstačnosti 
v aktivitách denního života (ADL). Zhoršení kognitivních funkcí seniora 
vede k progresivní ztrátě jeho soběstačnosti v ADL a schopnosti zapojit 
se do společenských aktivit. To vše má pak negativní dopad na kvalitu 
života seniora (Giebel et al., 2015; Barbe et al., 2017). Významným fakto-
rem spojeným s věkem je fyzická zdatnost, protože geriatrická křehkost 
u seniora zhoršuje schopnost organismu reagovat na stresory a ovliv-
ňuje tak kvalitu jeho života. Z tohoto důvodu je dnes studován vztah 
mezi křehkostí a kognitivní poruchou (Robertson et al., 2013). Dalším 
faktorem je chronická bolest (Tan et al., 2014; 2016). U jedinců s demencí 
bývá bolest častou příčinou diskomfortu i distresu (Herr, 2011; Scherder 



4  ⁄ Trajektorie kvality života 76

et al., 2009), což následně ovlivňuje subjektivní hodnocení kvality života 
(Corbett et al., 2012; Cordner et al., 2010).

K významným psychologickým faktorům patří postoj ke stárnutí (Trigg 
et al., 2012). Ageistické postoje vedou ke zhoršení kvality života, k omezo-
vání přístupu ke zdravotnickým nebo rehabilitačním službám a často také 
k nedůstojnému zacházení se seniory s demencí (ADI, 2019). U seniorů 
s lehkou kognitivní poruchou a v počátečních stadiích demence je kvalita 
života výrazně ovlivněna i strachem z pádu (Akosile et al., 2014; Uemu-
ra et al., 2014). Mezi další faktory pak patří deprese, která se u seniorů 
často vyskytuje a je považována za proměnnou s významným dopadem 
na kvalitu života osob s demencí (Selwood et al., 2005, Banerjee et al., 
2009; Gómez-Gallego et al., 2012b).

Sociální a interpersonální charakteristiky jedince představují další faktor 
s důležitou rolí v subjektivním vnímání kvality života (Burgener, Twigg, 
2002; Fukushima et al., 2005). Tato oblast zahrnuje sníženou schopnost 
komunikace, která následně prohlubuje omezení sociální participace osob 
v počátečním stadiu demence, což se pak negativně odráží v subjektivně 
vnímané kvalitě jejich života (Moyle et al., 2011a; Burgener et al., 2015). 
Tyto faktory ovlivňující kvalitu života se často vyskytují nejen u pacientů 
s demencí, ale i u osob bez kognitivního deficitu (Gobbens, Van Assen, 
2014). Při zkoumání kvality života seniorů s demencí a jejích změn v dlou-
hodobějším období ale nebyla zatím mezi proměnné zařazena důstojnost 
seniora. Přitom výsledky několika studií ukazují, že i důstojnost může mít 
vliv na kvalitu života (Tranvag et al., 2015; Tranvag et al., 2016).

Cílem longitudinální multicentrické prospektivní studie „Trajektorie kva-
lity života seniorů v počátečním stadiu demence“ proto bylo zjistit, jak 
hodnotí senioři v počátečním stadiu demence svoji kvalitu života a které 
faktory ji ovlivňují. Dále pak výsledky pacientů s demencí porovnat s kon-
trolní skupinou seniorů bez kognitivního deficitu a definovat prediktory 
změny kvality života v průběhu dvou let (Kisvetrová et al., 2020).
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4.2 Soubor a metodika

Výzkumný soubor multicentrické studie byl tvořen dvěma skupinami se-
niorů, a to pacientů s diagnostikovanou demencí a jedinců bez demence. 

První (pacientskou) skupinu tvořili pacienti v počáteční fázi demence, 
kteří splnili zařazující kritéria: 

 věk ≥ 60 let; 

	žije ve vlastním sociálním prostředí;

	má diagnostikovaný v posledních 12 měsících jakýkoliv typ demen-
ce v počátečním stadiu (diagnóza dle MKN-10 (2020): F00, F01–F03; 
MMSE skóre 20–25 bodů); 

	je v kontaktu s rodinným pečovatelem minimálně jedenkrát za týden;

	podepsal informovaný souhlas se zařazením do studie.

Výzkumní pracovníci zapojení do řešení studie oslovili pacienty a jejich 
rodinné pečovatele přes neurologické a geriatrické ambulance, kde byli 
senioři s diagnózou demence léčeni.

Druhá (kontrolní) skupina zahrnovala seniory bez demence, kteří splňo-
vali tato zařazující kritéria: 

	věk ≥ 60 let;

	žije ve vlastním sociálním prostředí;

	nemá diagnostikovanou demenci jakéhokoliv typu (skóre MMSE 
26–30 bodů). 

Tyto seniory oslovil výzkumný tým prostřednictvím ordinací praktických 
lékařů pro dospělé.

Vylučující kritéria pro obě skupiny respondentů byla: 

 trvalá institucionální péče (domov pro seniory);

	úplná imobilita; 
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	závažná psychická porucha (bipolárně afektivní porucha, schizofre-
nie);

	terminální stadium onkologické nebo neonkologické nemoci. 

Stanovení velikosti výzkumného souboru vycházelo z předpokládaného 
rozdílu 0,5 bodu v testech QOL-AD (kvalita života) během 24 měsíců mezi 
respondenty s diagnózou demence a osobami bez demence (kontrolní 
skupina), α = 0,05 (two-tailed) a β = 0,8. Za předpokladu, že 30 % účastníků 
nedokončí studii, bylo třeba pro každou skupinu screenovat minimálně 
290 respondentů. 

Realizace výzkumu

Studie byla schválena Etickými komisemi institucí zapojených do reali-
zace výzkumu (Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olo-
mouci, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Ostrava) 
a před zařazením prvního pacienta do studie byla zaregistrována na: 
www.clinicaltrials.gov (Identified: NCT0284583). 

Výzkum probíhal ve třech regionech České republiky (Olomouc, Ostrava 
a Hradec Králové) v letech 2016–2019. Pro realizaci výzkumu byl použit 
prospektivní longitudinální design. Výzkum zahrnoval tři fáze měření, 
ve kterých senioři vyplňovali soubor dotazníků, a to buď samostatně, 
nebo jako strukturovaný rozhovor s výzkumným pracovníkem – při za-
řazení do studie, po 12 a po 24 měsících. Všichni respondenti podepsali 
informovaný souhlas s účastí ve studii a při vstupním zařazení do stu-
die byli vyšetřeni lékařem (praktický lékař, neurolog nebo geriatr). Bylo 
provedeno základní vyšetření zraku a sluchu a zjištěny sociodemografic-
ké charakteristiky respondentů (věk, pohlaví, vzdělání, sociální situace 
[s kým respondent žije], frekvence zapojení do společenských aktivit, 
návštěvy a telefonický kontakt s přáteli/příbuznými a čas strávený během 
dne o samotě).
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Dotazníková baterie zahrnovala soubor českých verzí standardizovaných 
nástrojů pro hodnocení kvality života (Quality of Life-Alzheimer’s Dis-
ease; QOL-AD), deprese (Geriatric Depression Scale; GDS-15), důstojnosti 
(Patient Dignity Inventory; PDI-CZ), postojů ke stárnutí (Attitude to Age-
ing Questionnaire; AAQ), strachu z pádů (Falls Efficacy Scale Internation-
al; FES-I), fyzické zdatnosti (Short Physical Performance Battery; SPPB), 
soběstačnosti v ADL (Bristol Activities of Daily Living Scale; BADLS-CZ) 
a bolesti (Horizontal Visual Analog Scale; HVAS). 

Statistické zpracování dat

Soubor respondentů byl popsán pomocí absolutních a relativních čet-
ností (průměr, směrodatná odchylka [SD] a medián). Srovnání dvou 
skupin respondentů (pacienti s diagnózou demence a jedinci bez de-
mence) v kvantitativních znacích bylo provedeno t-testem pro nezávislé 
vzorky. Porovnání kvantitativních veličin prvního (vstupního) a třetího 
(po 24 měsících) měření bylo provedeno párovým t-testem. V kvalitativ-
ních veličinách byly skupiny porovnány chí-kvadrát testem. Všechny testy 
byly provedeny na hladině statistické významnosti 0,05. Multivariabilní 
lineární regrese krokovou metodou (stepwise) byla použita k nalezení 
významných prediktorů kvality života. Do modelu byly jako nezávislé 
prediktory zařazeny následující proměnné: věk, pohlaví, vzdělání, sociální 
podmínky (žije sám – žije s další osobou), sociální aktivity (společenské 
akce, návštěvy, telefonický kontakt, čas strávený o samotě), postižení 
sluchu a zraku, kognice, bolest, fyzická zdatnost, soběstačnost v ADL, 
deprese, strach z pádu, postoje ke stárnutí a důstojnost. Normalita byla 
ověřena Shapiro-Wilkovým testem. Nezávislost reziduí ověřil Durbin-
-Watsonův test, kdy hodnoty blízké hodnotě 2 ukazují na nepřítomnost 
autokorelace. Multikolinearita byla ověřena pomocí faktoru VIF (variance 
inflation factor), kdy VIF > 10 indikuje možnost multikolinearity mezi zá-
vislými proměnnými. Data z této studie splňovala předpoklady multiva-
riabilní lineární regrese. Kvalita modelu byla zhodnocena koeficientem 
determinace R2 a adjustovaným R2. Ke statistickému zpracování byl po-
užit statistický software IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0 
(IBM Corp., Armonk, NY, USA).
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4.3 Výsledky

V první fázi multicentrické longitudinální studie bylo screenováno 
a do studie zařazeno 623 respondentů, z toho 294 pacientů, kteří měli 
diagnostikovaný jakýkoliv typ demence v počátečním stadiu (průměr-
ný věk 79,6 ± 7,5 roku; 109 [37,1 %] mužů; MMSE skóre = 22,7 ± 1,7 bodu) 
a 329 respondentů bez demence (průměrný věk 72,7 ± 7,0 roku; 99 [30,1 %] 
mužů; MMSE skóre = 29,2 ± 1,3 bodu). 

Pacienti s diagnostikovanou demencí v počátečním stadiu byli signifikant-
ně starší (p < 0,001), měli nižší vzdělání (p = 0,004), méně často se zúčast-
nili společenských aktivit (p = 0,036), měli nižší frekvenci telefonického 
kontaktu s přáteli a členy rodiny (p = 0,002), trávili více času o samotě 
(p < 0,001) a měli častěji poruchy sluchu (p = 0,026) i zraku (p < 0,001). 
Kompletní přehled sociodemografických charakteristik všech zařazených 
respondentů uvádí tabulka 18.

Faktory ovlivňující kvalitu života

Pacienti s diagnostikovanou demencí se od kontrolní skupiny (senioři bez 
demence) významně lišili. Identifikace faktorů, které ovlivňovaly kvalitu 
života, byla provedena v první fázi studie. 

Výsledky ukázaly, že deprese byla jediným společným faktorem ovlivňují-
cím kvalitu života jak u pacientů s diagnostikovanou demencí (p < 0,0001), 
tak i u respondentů bez demence (p < 0,001). Tento výsledek je v souladu 
s dřívějšími zjištěními, která potvrzují, že závažnost deprese negativně 
ovlivňuje kvalitu života (Gómez-Gallego et al., 2012b). Pro zlepšení kvality 
života pacientů v seniorském věku je proto včasná diagnostika a léčba 
deprese klíčovou klinickou prioritou jak v oblasti primární zdravotní péče, 
tak i v rámci komunitní ošetřovatelské péče poskytované seniorům v je-
jich vlastním sociálním prostředí. 

U pacientů v počátečním stadiu demence se při vstupním hodnocení 
(první fáze výzkumu) prokázalo, že důstojnost patří mezi faktory, které 
ovlivňují kvalitu jejich života. Vyšší kvalitu života měli senioři s demencí, 
kteří pozitivněji hodnotili svoji důstojnost (p < 0,0001). Důstojnost před-
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Tabulka 18 Demografické a klinické charakteristiky souboru

Pacienti 
s demencí 
(n = 294)

Pacienti bez 
demence 
(n = 329)

Statistická 
signifikance

pprůměr (SD) / 
počet (%)

průměr (SD) / 
počet (%)

demografické charakteristiky

věk 79,6 (7,5) 72,7 (7,0) <0,0001

pohlaví
muž 109 (37,1) 99 (30,1)

0,074
žena 185 (62,9) 230 (69,9)

vzdělání

základní 71 (24,1) 44 (13,4)

0,004
vyučen 97 (33,0) 114 (34,7)

středoškolské 100 (34,0) 143 (43,5)

vysokoškolské 26 (8,8) 28 (8,5)

sociální zapojení

s kým senior žije
sám 104 (35,4) 103 (31,3)

0,307partner/
příbuzný 190 (64,6) 226 (68,7)

účast 
na společenských 
aktivitách

před ≥ 30 dny 101 (34,4) 87 (26,4)
0,036

před < 30 dny 193 (65,6) 242 (73,6)

návštěva 
příbuzných/přátel

před > 7 dny 60 (20,4) 50 (15,2)
0,093

před ≤ 7 dny 234 (79,6) 279 (84,8)

kontakt 
s příbuznými/přáteli 
(telefon, e-mail)

před > 3 dny 127 (43,2) 101 (30,7)
0,002

před ≤ 3 dny 167 (56,8) 228 (69,3)

doba strávená 
denně o samotě

≥ 8 hodin 88 (29,9) 59 (17,9)
0,0005

< 8 hodin 206 (70,1) 270 (82,1)

klinické charakteristiky

porucha sluchu

žádná/
minimální 254 (86,4) 303 (92,1)

0,026
střední/
závažná 40 (13,6) 26 (7,9)

porucha zraku

žádná/
minimální 244 (83,0) 311 (94,5)

< 0,0001
střední/
závažná 50 (17,0) 18 (5,5)

SD = směrodatná odchylka 
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stavuje vícerozměrný konstrukt, který zahrnuje vnímání, poznání a emo-
ce související jak s pocitem vlastní hodnoty a sebeúcty, tak i s respektem 
a úctou, kterou jedinci projevují ostatní. Pacienti v počátečním stadiu 
demence si zhoršování svých kognitivních schopností uvědomují a čas-
to je vnímají jako stigma snižující jejich sebeúctu (Burgener et al., 2015) 
a s tím související osobní důstojnost, což se negativně odráží v hodnocení 
kvality jejich života. V jiných studiích zatím nebyl předložen důkaz, že 
důstojnost je významným faktorem ovlivňujícím kvalitu života u seniorů 
s demencí žijících v domácím prostředí.

Dalším faktorem byl postoj ke stárnutí. Pozitivnější postoj ke stárnutí byl 
u pacientů s demencí spojen s lepší kvalitou jejich života (p = 0,011). Ne-
gativní postoj ke stárnutí bývá u seniorů v počátečním stadiu demence 
často spojován s uvědoměním si postupného poklesu svých kognitivních 
schopností (Siebert et al., 2018), což pak významně zhoršuje kvalitu živo-
ta. Z výsledků studie dále vyplynulo, že u pacientů s demencí ovlivňovala 
kvalitu života také míra soběstačnosti v ADL. Pacienti s demencí, u kterých 
byl zjištěn vyšší stupeň soběstačnosti, hodnotili kvalitu svého života lépe 
(p < 0,0001). Toto zjištění je v souladu s výsledky dalších autorů (Ydstebø 
et al., 2018; Conde-Sala et al., 2016).

Druhou (kontrolní) skupinu výzkumného souboru tvořili pacienti bez 
demence, u kterých byla lepší kvalita života spojena s nižší úrovní de-
prese (p < 0,001), menším strachem z pádů (p < 0,001), nižší intenzitou 
bolesti (p = 0,009), ženským pohlavím (p = 0,004), vyšší frekvencí účastí 
na společenských akcích (p = 0,004) a častějším telefonickým kontaktem 
s příbuznými a přáteli (p = 0,019). Přehled jednotlivých faktorů ovlivňují-
cích kvalitu života pacientů s demencí i bez demence přehledně prezen-
tuje tabulka 19.

Jak ukázaly výsledky studie, strach z pádu se potvrdil jako faktor ovliv-
ňující kvalitu života pouze u seniorů bez demence. Může to souviset se 
skutečností, že jedinci s kognitivní poruchou nemusí být vždy schopni 
uvědomit si zhoršování své fyzické zdatnosti a s tím související riziko 
pádu, a proto se u nich strach z pádu méně projevuje. Kognitivní postiže-
ní především v oblasti exekutivních funkcí tak může být spojeno s absencí 
strachu z pádu (Shirooka et al., 2017; Uemura et al., 2012; Uemura et al., 
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2014). Podobné výsledky potvrzují u seniorů s Alzheimerovou chorobou 
také de Borges et al. (2015). Další autoři dávají absenci strachu z pádu 
u osob s kognitivním postižením do souvislosti s anosognosií, kterou lze 
popsat jako nedostatek náhledu pacienta na zhoršení tělesného nebo 
psychického stavu (Starkstein et al., 2006; Lin et al., 2010). 

Skutečnost, že se vztah mezi intenzitou bolesti a kvalitou života potvrdil 
pouze u pacientů bez demence, může být důsledkem horší schopnosti 
pacientů s demencí hodnotit svoji bolest. Deficit schopnosti hodnotit 
přítomnost a intenzitu bolesti je často spojen s narušenou komunikací 
nebo se zhoršením krátkodobé paměti (Jensen-Dahm et al., 2015). 

Sociální zapojení (frekvence účasti na společenských aktivitách a tele-
fonický kontakt s příbuznými a přáteli) ovlivňovalo kvalitu života pouze 
u pacientů bez demence. Tato zjištění jsou v souladu s výsledky dřívější 
studie, kteřá rovněž uvádí, že s poklesem kvality života seniorů je spojená 
nízká frekvence sociálních vztahů (de Belvis et al., 2008). 

Změny v hodnocení v průběhu 24 měsíců

Výsledky měření v jednotlivých fázích projektu u pacientů s demencí 
a bez demence ukazuje v přehledu tabulka 20. Dvouvýběrovým t-testem 
bylo prokázáno, že pacienti s demencí a bez demence se významně lišili 
ve všech zkoumaných oblastech. Respondenti s demencí měli ve všech 
třech měřeních nižší průměrné hodnoty škál (tzn. horší hodnocení) po-
suzujících kognici (MMSE), bolest (HVAS), fyzickou zdatnost (SPPB), 
postoje ke stárnutí (AAQ), kvalitu života (QOL-AD) a úroveň soběstač-
nosti (BADL-CZ). Naopak měli signifikantně vyšší hodnoty škál (tzn. horší 
hodnocení) měřicích depresi (GDS-15), strach z pádů (FES-I) a důstojnost 
(PDI-CZ).

Porovnáním výsledků prvního (vstupního) a třetího měření (po 24 mě-
sících) bylo zjištěno, že jak u pacientů s diagnostikovanou demencí, 
tak i u pacientů bez demence došlo k signifikantnímu zhoršení v oblas-
ti úrovně kognice, fyzické zdatnosti a stupně soběstačnosti (u všech 
p < 0,0001). Rovněž se u respondentů zvýšil strach z pádů (p = 0,002 
u pacientů s demencí a p < 0,0001 u pacientů bez demence). U pacientů 
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s demencí došlo také ke zhoršení kvality života (p < 0,0001) a hodnocení 
intenzity bolestí (p = 0,022). U pacientů bez demence došlo k signifikant-
nímu zhoršení postoje ke stárnutí (p = 0,0001) a hodnocení důstojnosti 
(p = 0,006). Porovnání všech výsledků ukazuje v přehledu tabulka 21.

Prediktory změny hodnocení kvality života

Ke zhoršení v hodnocení kvality života po 24 měsících od zařazení do stu-
die došlo pouze u pacientů s demencí (viz tabulka 21). Proto byly hledány 
prediktory, které u těchto pacientů ovlivňovaly velikost změny v hod-
nocení kvality jejich života. V modelu mnohorozměrné lineární regrese 
představoval závisle proměnnou rozdíl mezi hodnotami skóre QOL-AD 
v prvním (vstupním) a třetím měření (po 24 měsících). Vliv na velikost 
změny kvality života (tj. rozdíl mezi prvním a třetím měřením) u pacientů 
s demencí mělo pohlaví. U mužů bylo zjištěno větší zhoršení kvality živo-
ta (průměr skóre QOL-AD = 2,8) než u žen (průměr skóre QOL-AD = 1,8). 
Dalším prediktorem byla doba strávená denně o samotě. U pacientů, kteří 
strávili o samotě méně než 8 hodin, došlo k většímu zhoršení kvality 
života (průměrné hodnoty = 2,6 hodiny vs. 1,1 hodiny). K prediktorům 
ovlivňujícím změnu kvality života u pacientů s demencí patřila také sociál-
ní situace (tj. s kým respondent trvale žije ve společné domácnosti). U pa-
cientů, kteří žili sami, došlo k většímu zhoršení kvality života (průměrné 
hodnoty skóre = 3,2 vs. 1,7). Rovněž frekvence návštěv příbuzných nebo 
přátel byla významným prediktorem ovlivňujícím změnu kvality života. 
U pacientů, kteří měli nižší frekvenci návštěv, došlo k většímu zhoršení 
kvality života (průměrné hodnoty = 3,5 vs. 1,9; p = 0,039). Sociální vztahy 
a společenské aktivity tvoří hlavní zdroj osobní subjektivní pohody, která 
zahrnuje jak pozitivní hodnocení současné situace, tak rovnováhu pozi-
tivních a negativních emocí u pacientů s demencí (de Belvis et al., 2008). 
Rovněž Verloo et al. (2018) uvádějí, že častější návštěvy přátel a členů 
rodiny mají pozitivní vliv na kvalitu života pacientů s demencí. Na rozdíl 
od naší studie Ydstebø et al. (2018) potvrdili pouze malé snížení kvality 
života pacientů s demencí po 18 měsících. Rozdíl lze vysvětlit větší hete-
rogenitou výzkumného souboru v oblasti věku, kognitivního i funkčního 
omezení ve srovnání s respondenty naší studie. Protože kvalita života má 
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vysoce subjektivní povahu, je rovněž možné, že obecně pozitivní nebo 
negativní vnímání života některých jedinců mohlo mít na hodnocení kva-
lity života silnější vliv než demence.

Dalšími prediktory byly celkové skóry prvního měření QOL-AD a BADLS-CZ. 
U pacientů s demencí, kteří měli při prvním měření vyšší kvalitu života 
(vyšší skóre QOL-AD), došlo za 24 měsíců k větší změně, tzn. k většímu 
zhoršení kvality života (p < 0,0001). Vyšší soběstačnost (BADLS-CZ) při 
vstupním měření korelovala s menší změnou kvality života (p = 0,011). 

Přehled všech prediktorů změny kvality života u respondentů s demencí 
uvádí v přehledu tabulka 22.
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Závěr

Aktuální demografické trendy vedoucí ke stárnutí populace ovlivňují 
i pokračující nárůst počtu seniorů trpících demencí. Kvalita života těch-
to jedinců a její změny v jednotlivých stadiích demence tak představují 
výzvu, na kterou je třeba zaměřit výzkum. Sledování kvality života osob 
s demencí v delším časovém horizontu ale představuje v rámci českých 
výzkumných studií dosud spíše raritní téma, i přesto, že se v posledních 
letech této oblasti věnovalo několik zahraničních studií. 

Výsledky první české longitudinální multicentrické studie zaměřené 
na trajektorii kvality života seniorů v počátečním stadiu demence a její 
porovnání s kontrolní skupinou seniorů bez kognitivního deficitu uká-
zalo, že senioři s demencí hodnotili kvalitu svého života signifikantně 
hůře než jedinci bez demence. Soubor faktorů, které ovlivňovaly kvalitu 
života pouze seniorů s demencí, zahrnoval důstojnost, postoje ke stár-
nutí a stupeň soběstačnosti v ADL. Deprese pak byla identifikována jako 
faktor ovlivňující kvalitu života seniorů s demencí i bez demence. Rov-
něž se potvrdilo, že se kvalita života v průběhu dvou let zhoršila pouze 
u pacientů s demencí. Prediktory této změny byly mužské pohlaví, život 
bez partnera, počet hodin strávených denně o samotě, nižší frekvence 
návštěv příbuzných nebo přátel a vyšší hodnota kvality života (skóre 
QOL-AD) a vyšší soběstačnost (skóre BADLS-CZ) při vstupním měření. 

Výsledky tak ukazují, že sociální vztahy a společenské zapojení má zá-
sadní význam pro zachování kvality života seniorů v počátečním stadiu 
demence, kteří žijí v domácím prostředí. Tato zjištění mohou být užitečná 
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při plánování zdravotně-sociálních strategií, které by se měly ve větší 
míře zaměřit na intervence sociální podpory seniorů s demencí v domácí 
péči. Výsledky studie mohou rovněž vytvořit základní východisko pro 
navazující longitudinální výzkum specificky zaměřený na kvalitu života 
seniorů s demencí v trvalé institucionální péči v České republice. 
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Souhrn

První kapitola publikace se věnuje terminologickému vymezení demen-
ce, základnímu rozdělení podle příčiny a jednotlivým stadiím demence. 
Dále seznamuje s rizikovými faktory rozvoje demence a nejznámějšími 
screeningovými nástroji pro posouzení kognitivních funkcí. Druhá ka-
pitola je zaměřena na kvalitu života, její definování a hodnocení u osob 
s demencí. Třetí kapitola popisuje základní determinanty kvality života, 
které zahrnují jak demografické charakteristiky a faktory zdravotního 
stavu, tak i faktory psychologické, emocionální, sociální a vztahové. Jed-
notlivé faktory vztahující se k základním determinantám kvality života 
byly použity jako proměnné v longitudinální multicentrické prospektivní 
studii zkoumající trajektorii kvality života seniorů v počátečním stadiu 
demence (AZV MZ ČR; grant č. 16-28628A). Její realizace a výsledky jsou 
popsané ve čtvrté, závěrečné, kapitole publikace. Do studie se zapojilo 
623 respondentů, z toho 294 pacientů s diagnostikovanou demencí v po-
čátečním stadiu. Výsledky ukázaly, že deprese byla jediným společným 
faktorem, který ovlivňoval při vstupním hodnocení (první fáze projektu) 
kvalitu života jak u pacientů s demencí, tak i bez demence. U pacientů 
s demencí byla lepší kvalita života spojená vedle nižšího výskytu depre-
sivních příznaků také s pozitivnějším hodnocením důstojnosti. Potvrdilo 
se tak, že důstojnost patří mezi faktory ovlivňující kvalitu života osob 
s demencí. Dalšími faktory, které byly spojené s vyšším hodnocením kva-
lity života seniorů s demencí, byly pozitivní postoje ke stárnutí a vyšší 
stupeň soběstačnosti v ADL. Senioři bez demence měli lepší kvalitu života 
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spojenou s menším strachem z pádů, nižší intenzitou bolesti, ženským 
pohlavím, častější účastí na společenských akcích a vyšší frekvencí te-
lefonických kontaktů s příbuznými a přáteli. Kvalita života se po dvou 
letech signifikantně zhoršila pouze u seniorů s demencí. Velikost této 
změny ovlivňovalo mužské pohlaví, sociální kontakty (doba strávená den-
ně o samotě, život bez partnera a frekvence návštěv) a úroveň kvality 
života i stupeň soběstačnosti při vstupním hodnocení v první fázi studie. 
Výsledky studie tak potvrzují zásadní vliv sociálních kontaktů na zacho-
vání kvality života seniorů s demencí.

Klíčová slova: kvalita života; demence; senior; trajektorie; deprese; dů-
stojnost; postoj ke stárnutí; sociální zapojení; soběstačnost. 



Summary94

Summary

The first chapter of this publication deals with the terminological defini-
tions of dementia, the basic classification according to its causes and 
the individual stages of dementia. In addition, it introduces risk factors 
for the development of dementia and the most popular screening tools 
for assessing cognitive functions. The second chapter focuses on the 
quality of life, its definition and evaluation for people with dementia. The 
third chapter describes the basic determinants of quality of life, which 
include both demographic characteristics and health factors, as well 
as psychological, emotional, social and relationship factors. Individual 
factors related to the basic determinants of quality of life were used 
as variables in a longitudinal multicenter prospective study examining 
the quality of life trajectory among older adults at the early stage of 
dementia (AZV MZ ČR; grant no. 16-28628A). Its implementation and 
results are described in the fourth and final chapter of the publication. 
The study involved 623 respondents, of whom 294 were diagnosed with 
early-stage dementia. The results showed that depression was the only 
common factor that influenced the quality of life in both dementia and 
non-dementia patients at baseline (first phase of the project). Among 
patients with dementia, better quality of life was associated with a lower 
incidence of depressive symptoms, as well as a more positive assessment 
of their dignity. It has been confirmed that dignity is one of the factors 
affecting the quality of life among people with dementia. Positive atti-
tudes to ageing and a higher degree of self-sufficiency in ADL were other 
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factors associated with a higher assessment of their quality of life among 
older adults with dementia. Older adults without dementia had a better 
quality of life associated with less fear of falling, less pain, being a fe-
male, more frequent partaking in social events, and a higher frequency 
of phone contacts with relatives and friends. Quality of life within two 
years only significantly deteriorated among older adults with dementia. 
The degree of this deterioration was influenced by interactions with be-
ing a male, social contacts (daily time spent alone, life without a partner, 
and frequency of visits), and the level of quality of life plus the degree of 
self-sufficiency at baseline determined in the first phase of the study. The 
results of the study thus confirm the fundamental impact of social con-
tacts on maintaining the quality of life among older adults with dementia.

Keywords: quality of life; dementia; older adult; trajectory; depression; 
dignity; attitude to ageing; social involvement; self-sufficiency
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