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ÚVOD 

Pod pojmom civilizačné choroby označujeme také ochorenia, ktoré sa v ľudskej populácií 

veľmi rozšírili a stávajú sa častou príčinou úmrtí. Globálnym problémom sa stávajú preto, 

že sa vyskytujú často. Ľudský organizmus sa prispôsobuje prostrediu dvoma spôsobmi : 

imunitnou reakciou, ktorou sa chráni prenikaním cudzorodých látok do organizmu a 

stresom, ktorý síce ohrozuje vnútornú rovnováhu organizmu, ale zároveň aktivizuje 

jednotlivé vnútorné orgány na boj proti negatívnych vonkajším vplyvom. Zlyhanie týchto 

dvoch mechanizmov vedie ku vzniku civilizačných chorôb (Murgová 2006). Po 

zlikvidovaní respektíve obmedzení parazitárnych a infekčných ochorení sa do popredia 

dostali tieto choroby tzv. moderného sveta. Patrí medzi nich: 

 obezita, 

 cukrovka, 

 nádorové ochorenia, 

 choroby dýchacích ciest, 

 nervové a psychické poruchy, 

 ochorenia srdcovocievneho systému, ako ischemická choroba srdca, infarkt 

myokradu, cievne mozgové príhody, 

 alergie (Sásiková, 2018) 

Moderné choroby vznikajú kvôli výraznej zmene životného štýlu obyvateľstva. Ľudia 

využívajú technológie, ktoré prináša rozvíjajúca sa civilizácia. Menej sa pohybujú, mnohí 

majú nesprávne stravovacie návyky a zlozvyky ako sú fajčenie, nadmerná konzumácia 

alkoholu a podobne. K mnohým ochoreniam prispieva vysoký stres a nemalý vplyv má aj 

znečistenie životného prostredia. Dôkazy, ktoré demonštrujú nepriaznivý vplyv fyzickej 

inaktivity pri rozvoji chronických ochorení, sú stále početnejšie. Od 50-tych rokov 

minulého storočia narastá počet vedeckých prác, ktoré sledovali a potvrdili vzťah medzi 

športovou/fyzickou aktivitou, kondíciou a zdravotným stavom. Závery z mnohých 

výskumov podporujú koncept, že aktívnejší, alebo fyzicky zdatní jedinci majú významne 

nižšiu pravdepodobnosť vzniku tzv. civilizačných ochorení (najmä hypertenzia, koronárna 

choroba srdca, predčasná ateroskleróza, hypercholesterolémia, obezita, 2. typ diabetes 

mellitus, osteoporóza a ich komplikácie) a nižšiu mieru mortality na tieto ochorenia oproti 

inaktívnym osobám. 



Metodika a metódy výskumu 

Hlavným cieľom nášho výskum bolo preskúmať, prítomnosť rizikových faktorov vzniku 

civilizačných ochorení  u študentov FZ (Fakulty zdravotníctva SZU) zo všetkých 

študijných odborov študujúcich v akademickom roku 2019/2020. Dôvodom zámerného 

výberu študentov bol fakt, že študenti sú budúci zdravotnícki pracovníci, majú dostatočné 

vzdelanie o danej problematike a predpokladáme, že vedia eliminovať faktory, ktoré sa na 

vzniku civilizačných ochorení podieľajú. Celkový súbor respondentov bol 203 (100 %). 

Ženy predstavovali v =165(81 %), muži n=38 (19 %). Metódami  zberu údajov boli: 

a) Dotazník vlastnej konštrukcie zameraný na hodnotenie osobného prežívania 

a hodnotenia vlastného života za posledné 2 mesiace.  

- Otázky zamerané na to ako ste spokojný alebo šťastný v rôznych  oblastiach 

života za posledné 2 mesiace. 

- Otázky zamerané na to ako veľmi ste za posledné dva mesiace prežívali určité 

veci napr. kladné pocity, záporné pocity, spokojnosť, nespokojnosť ...atď. 

- Otázky zamerané na to v akom rozsahu ste robili určité činnosti za posledné 

dva mesiace 

- Otázky hodnotiace osobnú filozofiu alebo vieru 

b) Stupnica hodnotenia psychického zdravia. 

c) Meranie hodnôt TK (tlaku krvi) a glykémie (jednorazové meranie hladiny cukru 

v krvi) a hodnota BMI.  

Výsledky 

Tabuľka 1 Počty respondentov za jednotlivé odbory 

Študijný odbor  muži 
 

ženy 
 

spolu  

n % n % n % 

OŠE 2 5,26 88 53,33 90 44,33 

FYZ 8 21,05 28 16,97 36 17,73 

LVMZ 1 2,63 14 8,48 15        7,39 

UZS 27 71,05 35 21,21 62 30,54 

spolu 38 100,00 165 100,00 203 100,00 

 
 

      
 

 

 



Tabuľka 2 Priemerné hodnoty meraných údajov vzhľadom na študijný odbor respondentov 

Študijný odbor  Glykémia TK/S TK/D BMI 

AM  SD AM  SD AM  SD AM  SD 

OŠE 5,42  0,85 119,73  9,02 74,92  8,05 22,53  4,60 

FYZ 4,44  0,59 117,50  11,80 73,47  6,35 21,32  1,73 

LVMZ 5,03  0,72 121,33  16,09 75,00  6,81 22,91  3,48 

UZS 5,35  0,93 118,13  11,92 71,42  9,76 22,15  2,64 

celkom 5,19  0,90 118,97  11,05 73,60  8,36 22,23  3,61 

 

Priemerné hodnoty glykémie respondentov všetkých študijných oborov boli v norme. 

Najnižšiu priemernú hodnotu glykémie mali študenti odboru FYZ (4,44  0,59), najvyššiu 

študenti odboru OŠE (5,42  0,85).  

Pozn: Jeden respondent študijného odboru LVMZ už mal ochorenie diabetes 

diagnostikované, jeho hodnota glykémie 18,1 bola výrazne väčšia ako všetky ostatné 

hodnoty. V rámci zabezpečenia objektivity testovania sme tohto študenta v testovaní hodnôt 

glykémie vynechali. V testovaní ostatných parametrov bol do testovania zaradený. 

 Glykémia 

Pretože hodnoty glykémie respondentov FYZ a UZS neboli normálne rozdelené, použili 

sme  v testovaní Kruskal - Wallisov test.  

Tab. 3 Normalita údajov (glykémie na jednotlivé odbory) 

Študijný 

odbor  
testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota normalita 

 = 0,01 JB / W JBkrit / Wkrit p áno / nie 

OŠE 0,2510 9,2103 0,8821 áno 

FYZ 0,8896 0,912 0,0018 nie 

LVMZ 0,9588 0,835 0,7040 áno 

UZS 40,6308 9,2103 1,504.10
-9

 nie 

   

Tab.4  Kruskal -Wallisov test 

Kruskal - Wallisov test  testovacia štatistika kritická 

hodnota 
p hodnota 

 = 0,01 K Kkrit  p 

glykémia 41,6858 11,3449 4,678.10
-9

 

 

Výsledok testu je signifikantný, p hodnota testu, rovná 4,678.10
-9 

(p  0,0001),  je výrazne 

menšia ako hladina významnosti 0,01.  



Niektoré z daných štyroch priemerných hodnôt sa štatisticky významne odlišujú. O ktoré 

dvojice hodnôt konkrétne sa jedná, môžeme zistiť z výsledku Connover - Imanovho post 

hoc testu. P hodnoty tohto testu sú prezentované v tabuľke: 

Tab. 5 Connover - Imanovho post hoc testu - glykémia 

p-values of pairwise comparisons: G OŠE G FYZ G LVMZ G UZS 

G OŠE 1 < 0,0001 0,0723 0,3767 

G FYZ < 0,0001 1 0,0071 < 0,0001 

G LVMZ 0,0723 0,0071 1 0,2092 

G UZS 0,3767 < 0,0001 0,2092 1 

 

Priemerná hodnota glykémie študentov odboru FYZ je štatisticky významne menšia ako:             

-  priemerná hodnota glykémie študentov odboru OŠE (p  0,0001) 

- priemerná hodnota glykémie študentov odboru LVMZ (p = 0,0071) 

- priemerná hodnota glykémie študentov odboru UZS (p  0,0001) 

 

Hodnoty glykémie študentov v odboroch OŠE sa štatisticky významne neodlišujú od 

hodnôt glykémie študentov LVMZ (p = 0,0723), ani od hodnôt glykémie študentov UZS 

(p = 0,3767). Ani hodnoty glykémie študentov odboru UZS a LVMZ sa významne 

neodlišujú (p = 0,2092).  

 TK / systolický              Tab. 6 Normalita údajov (systolický TK) 

Študijný 

odbor  
testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota normalita 

 = 0,01 JB / W JBkrit / Wkrit p áno / nie 

OŠE 0,4795 9,2103 0,7868 áno 

FYZ 0,8744 0,912 0,0007 nie 

LVMZ 0,8011 0,835 0,0038 nie 

UZS 0,9537 9,2103 0,0201 áno 

 

Tentoraz neboli normálne rozdelené hodnoty systolického tlaku krvi respondentov 

študijného odboru FYZ a LVMZ, preto sme opäť testovali Kruskal - Wallisovým testom. 

 

Tab. 7 Kruskal - Wallisov test  systolický TK 

Kruskal - Wallisov test  testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

 = 0,01 K Kkrit  p 

systolický TK 1,9489 11,3449 0,5831 

 

P hodnota testu, 0,5831, ktorá je väčšia ako zvolená hladina významnosti 0,01, hovorí 

o štatisticky nevýznamnom vzájomnom rozdiele priemerných hodnôt systolického tlaku 

krvi študentov všetkých študijných odborov. 



 TK  / diastolický 
                                                                 Tab. 8  Normalita údajov TK/D 

Študijný 

odbor  
testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota normalita 

 = 0,01 JB / W JBkrit / Wkrit p áno / nie 

OŠE 0,8726 9,2103 0,6464 áno 

FYZ 0,8413 0,912 0,00012 nie 

LVMZ 0,8297 0,835 0,0091 nie 

UZS 0,6353 9,2103 0,7279 áno 

 

Aj v tomto prípade neboli hodnoty systolického tlaku krvi respondentov študijného odboru 

FYZ a LVMZ normálne rozdelené, preto sme testovali Kruskal - Wallisovým testom. 

Tab. 9 Kruskal - Wallisov test diastolický tlak 

Kruskal - Wallisov test  testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

 = 0,01 K Kkrit  p 

diastolický TK 5,4409 11,3449 0,1422 

 

P hodnota testu, rovná 0,1422 je väčšia ako hladina významnosti  = 0,01, preto rozdiel 

hodnôt diastolického tlaku študentov jednotlivých študijných odborov navzájom nie je 

štatisticky významný. Priemerné hodnoty diastolického tlaku sú si odpovedajúce (rovnajú 

sa).  

 BMI                                    Tab. 10  Priemerné hodnoty BMI 

Kategória BMI BMI (ni) spolu 

Študijný odbor   18,5 18,5; 25) 25; 30) 30; 35) 35; 40)  40  

OŠE 6 71 7 2 3 1 90 

FYZ 2 33 1 0 0 0 36 

LVMZ 0 12 2 1 0 0 15 

UZS 2 49 11 0 0 0 62 

spolu 10 165 21 3 3 1 203 

 

Tab.  11 Normalita údajov - hodnôt BMI 

Študijný 

odbor  
testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota normalita 

 = 0,01 JB / W JBkrit / Wkrit p áno / nie 

OŠE 256,7719 9,2103 1,749.10
-56

 nie 

FYZ 0,9757 0,912 0,6010 áno 

LVMZ 0,8826 0,835 0,0518 áno 

UZS 2,4235 9,2103 0,2977 áno 



 

Použili sme Kruskal - Wallisov test, pretože hodnoty BMI respondentov študijného oboru 

OŠE neboli normálne rozdelené. 

Tab. 12 Kruskal - Wallisov test  - BMI 

Kruskal - Wallisov test  testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

 = 0,01 K Kkrit  p 

BMI 2,8123 11,3449 0,4215 

 

Aj v prípade BMI je p hodnota testu väčšia ako hladina významnosti,  = 0,05, výsledok testu nie 

je signifikantný. Priemerné hodnoty BMI respondentov jednotlivých študijných odborov sa 

navzájom štatisticky významne nelíšia. 

Jediný štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný len v glykémii a to len preto, lebo 

respondenti FYZ  mali v porovnaní so študentmi ostatných odborov významne menšiu priemernú 

hodnotu glykémie. 

 

 Doména A: spokojnosť so životom  

Skóre: 1 - 5 

 

Graf  1 Priemerného skóre v doméne A v jednotlivých otázkach vzhľadom na študijný odbor 
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Skóre sme lineárnou transformáciou previedli do hodnôt 0 - 100 

Tab. 13 Doména  A 

Študijný odbor 
Doména A: spokojnosť so životom 

priemerné skóre priemerné transformované skóre 

OŠE 3,67  0,90   66,63  13,08   

FYZ 3,86  0,74  71,53  10,32   

LVMZ 3,48  0,99   62,08  15,93   

UZS 3,71  0,92   67,84  13,76 

 

Testom sme overili štatistickú významnosť rozdielu transformovaného bodového skóre medzi 

jednotlivými študijnými odbormi navzájom. 

V odpovediach respondentov jednotlivých študijných odborov v doméne A (spokojnosť so 

životom) nie je štatisticky významný rozdiel. Respondenti hodnotia spokojnosť so svojim životom 

rovnako pozitívne. 

 Doména B: prežívanie 

 

Graf  2 P riemerného skóre v doméne B v jednotlivých otázkach vzhľadom na študijný odbor 

Výsledok testu je signifikantný, pretože p hodnota, 0,0265 je menšia ako hladina 

významnosti 0,05. Môžeme konštatovať, že niektoré z priemerných hodnôt sa významne 

odlišujú. O ktoré dvojice z nich sa jedná je poukázané v Conover  - Imanovom post hoc 

teste kruskal - Wallisovho testu. Uvádzame p hodnoty párových porovnaní. 
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Tab. 14 Conover  - Iman test, doména B, študijné odbory 

p-values of pairwise comparisons:  B OŠE B FYZ B LVMZ B UZS 

B OŠE 1 0,0882 0,0494 0,4632 

B FYZ 0,0882 1 0,0042 0,0296 

B LVMZ 0,0494 0,0042 1 0,1365 

B UZS 0,4632 0,0296 0,1365 1 

Vysvetlenie: 

OŠE vs FYZ: nie je štatisticky významný rozdiel (p = 0,0882) 

OŠE vs LVMZ: je štatisticky významný rozdiel (p = 0,0494) ale na hranici významnosti 0,05 

OŠE vs UZS: nie je štatisticky významný rozdiel (p = 0,4632) 

FYZ vs LVMZ: je štatisticky významný rozdiel (p = 0,0042), významnosť je na hladine významnosti 

 = 0,01. 

FYZ vs UZS: je štatisticky významný rozdiel (p = 0,0296), významnosť je na hladine významnosti 

 = 0,05. 

LVMZ vs UZS: nie je štatisticky významný rozdiel (p = 0,1365).  

Záver: Fyzioterapia - najlepšie hodnotenie (nie však významne lepšie ako OŠE, ale je lepšie ako 

hodnotenie LVMZ alebo aj UZS). 

 Doména C: fungovanie  

 

Graf 3  Priemerného skóre v doméne C v jednotlivých otázkach vzhľadom na študijný odbor 
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Údaje všetkých štyroch súborov boli normálne rozdelené, preto sme v testovaní významnosti 

rozdielov hodnôt priemerného transformovaného skóre použili jednofaktorový Anova test. 

Tab . 15 Anova analýza domény C 

Anova - jeden faktor  testovacia štatistika kritická hodnota p hodnota 

 = 0,01 F Fkrit  p 

Doména C študijné odbory 8,3292 3,8815 3,031.10
-5

 

 

P hodnota testu (3,031.10
-5

) je výrazne menšia ako zvolená hladina významnosti 0,01, 

preto je rozdiel niektorých testovaných hodnôt štatisticky významný. Tukeyho post hoc 

test po dvojiciach vyhodnocuje signifikantnosť týchto rozdielov. 

Tab. 16 Tukey test, doména C, študijné odbory 

Contrast Difference 
Standardized 

difference 
Critical 
value Pr > Diff Significant 

C FYZ vs C LVMZ 17,1825 4,0600 3,1532 0,00041 Yes 

C FYZ vs C OŠE 11,6270 4,2814 3,1532 0,00017 Yes 

C FYZ vs C UZS 11,4375 3,9636 3,1532 0,00059 Yes 

C UZS vs C LVMZ 5,7450 1,4498 3,1532 0,46994 No 

C UZS vs C OŠE 0,1895 0,0834 3,1532 0,99979 No 

C OŠE vs C LVMZ 5,5556 1,4465 3,1532 0,47196 No 

Tukey's d critical value: 
  

4,4593 
   

Vysvetlenie: 

FYZ vs LVMZ:  je štatisticky významný rozdiel (p = 0,00041) (na hladine významnosti   

 = 0,001) 

FYZ vs OŠE:     je štatisticky významný rozdiel (p = 0,00017) (na hladine významnosti   

 = 0,001) 

FYZ vs UZS:     je štatisticky významný rozdiel (p = 0,00059) (na hladine významnosti   

 = 0,001) 

Priemerné skóre respondentov LVMZ, OŠE a UZS v doméne C (fungovanie ) sa štatisticky 

významne neodlišujú: 

UZS vs LVMZ: p = 0,4699  0,001 

UZS vs OŠE: p = 0,9998  0,001 

OŠE vs LVMZ: p = 0,4720  0,001 

Priemerné skóre respondentov FYZ je štatisticky významne vyššie ako priemerné skóre 

respondentov všetkých troch ďalších študijných odborov.  



 

Graf 4 Doména D  - osobná filozofia, viera 

Výsledok testu je štatisticky významný, p hodnota (0,0012) je menšia ako hladina 
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p-values of pairwise comparisons:   D OŠE D FYZ D LVMZ D UZS 

D OŠE 1 0,0035 0,1398 0,0159 

D FYZ 0,0035 1 0,0014 0,3869 

D LVMZ 0,1398 0,0014 1 0,0051 

D UZS 0,0159 0,3869 0,0051 1 

Vysvetlenie:  

OŠE vs FYZ:  je štatisticky významný rozdiel (p = 0,0035) (na hladine významnosti   

 = 0,01) 

OŠE vs LVMZ:  nie je štatisticky významný rozdiel (p = 0,1398)  

OŠE vs UZS:  je štatisticky významný rozdiel (p = 0,0159) (ale na hladine významnosti   

 = 0,05) 
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FYZ vs LVMZ:  je štatisticky významný rozdiel (p = 0,0014) (na hladine významnosti   

 = 0,01) 

FYZ vs UZS:  nie je štatisticky významný rozdiel (p = 0,3869)  

UZS vs LVMZ:  je štatisticky významný rozdiel (p = 0,0051) (na hladine významnosti   

 = 0,01) 

Tab. 15 Hodnotenie psychického zdravia 

Psychické zdravie  áno nie spolu 

Študijný odbor n % n % n % 

OŠE 18 20,00 72 80,00 90 100,00 

FYZ 2 5,56 34 94,94 36 100,00 

LVMZ 2 13,33 13 86,67 15 100,00 

UZS 4 6,45 58 93,55 62 100,00 

celkom 26 12,81 177 87,19 203 100,00 

 

Vzhľadom na rozdielne absolútne početnosti respondentov jednotlivých študijných 

odborov a nízke početnosti respondentov hodnotenia psychické zdravia nebudeme testovať 

vzájomné rozdiely v relatívnych početnostiach respondentov s psychickými poruchami 

medzi študijnými odbormi.  Urobíme len celkové hodnotenie: 

12,81% (26) respondentov nášho výberového súboru si ohodnocuje  horšie psychické 

zdravie., 87,19% (177) nehodnotí žiadne narušenie psychického zdravia. Rozdiel týchto 

percentuálnych hodnôt je štatisticky významný (test zhody dvoch podielov; z = -

14,9880; zkrit = -2,3263; p  0,0001; (p = 4,398.10
-51

)).  

Percento respondentov, trpiacich psychickými poruchami je štatisticky významne menšie 

ako percento respondentov, ktorí psychickými poruchami netrpia. 

Otázkou ale na zamyslenie ostáva či hodnota 12,81%  vzhľadom na vek respondentov 

v priemere hodnotenia psychického zdravia nám nesignalizuje určitú psychickú 

nevyváženosť študentov v tejto oblasti. 

Diskusia Prevencia civilizačných ochorení je veľmi dôležitá a súvisí nepochybne aj 

s rýchlym životným štýlom, konzumáciou alkoholu, ako aj s fajčením. Náš výskum 

skúmal, či budúci zdravotnícki profesionáli, ktorí sú zatiaľ študentmi FZ vedia vo svojom 

životnom štýle eliminovať faktory podieľajúcich sa na vzniku civilizačných ochorení. 

Skúmaním telesných parametrov ako TK, glykémie, BMI sme celkovo nezaznamenali 



výrazné odchýlky od priemeru v celkovej analýze, čo hodnotíme pozitívne. Avšak 

podrobnejšou analýzou medzi jednotlivými študijnými odbormi sa ukázali  aj výsledky na 

hladine štatistickej významnosti.  

Zo všetkých študijných odborov boli na základe štatistickej analýzy fyziologických 

parametrov celkovo najlepší študenti odboru Fyzioterpia.  

- Priemerná hodnota glykémie študentov odboru FYZ je štatisticky významne 

menšia ako ostatných odborov.  

- P hodnota testu (pri hodnotení systolického tlaku)  0,5831, ktorá je väčšia ako 

zvolená hladina významnosti 0,01, hovorí o štatisticky nevýznamnom 

vzájomnom rozdiele priemerných hodnôt systolického tlaku krvi študentov 

všetkých študijných odborov. 

-  To isté môžeme konštatovať aj pri hodnotení diastolického tlaku. P hodnota testu, 

rovná 0,1422 je väčšia ako hladina významnosti  = 0,01, preto rozdiel hodnôt 

diastolického tlaku študentov jednotlivých študijných odborov navzájom nie je 

štatisticky významný. Priemerné hodnoty diastolického tlaku sú si odpovedajúce 

(rovnajú sa).  

- Aj v prípade BMI je p hodnota testu väčšia ako hladina významnosti,  = 0,05, výsledok 

testu nie je signifikantný. Priemerné hodnoty BMI respondentov jednotlivých študijných 

odborov sa navzájom štatisticky významne nelíšia. 

Hodnotenie domén A, B, C, D 

Doména A: hodnotenie spokojnosti alebo pocitov šťastia v rôznych oblastiach života –

posledné 2 mesiace : V odpovediach respondentov jednotlivých študijných odborov v doméne A 

(spokojnosť so životom) nie je štatisticky významný rozdiel. Respondenti hodnotia spokojnosť so 

svojim životom rovnako pozitívne. 

1. Ako ste spokojný so svojim životom:Ø3,96  - spokojný (1-5).  

2. Ako ste spokojný sám so sebou : Ø3,64 spokojný 

3. Ako ste spokojný so svojím zdravím: Ø3,87 –spokojný 

4. Ako ste spokojný so svojim spánkom: Ø 3,69 – spokojný 

5. Ako ste spokojný s tým, koľko máte energie: Ø 3,42- ani spokojný ani nespokojný 

6. Ako ste spokojný s osobnými vzťahmi: Ø 3,42-  ani spokojný ani nespokojný 

7. Ako ste spokojný s telesným vzhľadom: Ø 3,94 – spokojný 

8. Ako ste spokojný  s realizovaním bežných činností počas dňa : Ø – 3,63 spokojný 



Pri analýze jednotlivých položiek vidíme, že priemerné najlepšie skóre dosiahli  v otázke 7 

(hodnotenie seba samého) a najnižšie v otázke 5 a 6 (energia pre každý deň a osobné 

vzťahy). 

Doména B: hodnotenie kladných alebo záporných pocitov....posledné 2 mesiace   

1. Znepokojuje vás bolesť alebo iné nepríjemné pocity počas dňa? Ø 2,22 - trochu 

2. Ako veľmi vás trápi únava? Ø 2,83 -stredne 

3. Ako veľmi potrebujete fajčenie k vykonávaniu každodenných činností? Ø 1,46- trochu 

4. Ako veľmi potrebujete alkohol k vykonávaniu každodenných aktivít? Ø 1,19 -trochu 

5. Pripadá vám, že žijete v bezpečnom prostredí? Ø 3,66 - stredne 

6. Ako veľmi vás teší voľný čas? Ø  4,33 -veľmi 

7. Do akej miery závisí kvalita vášho života na užívaní liekov alebo lekárskej 

starostlivosti? Ø 1,72 – trochu 

Pri hodnotení domény B na jednotlivé položky vidíme, že študenti hodnotia kladne svoje 

pocity vo vzťahu k štúdiu – voľný čas, pre svoje záujmy. Pociťujú ale aj zároveň miernu 

bolesť alebo  únavu čo je v zhode s miernym úžívaním liekov, čo  potvrdzuje  aj priemernú 

zhodu odpovedí na menší pocit energie pre každodenný život v doméne A (položka 5). 

Mnohí študenti počas štúdia majú pracujú na Dohody...v rôznych oblastiach, takže voľný 

čas počas štúdia venujú  smerujú viac k osobnému materiálnemu – finančnému 

zabezpečeniu v súvislosti so štúdiom. Čo hodnotíme negatívne aj keď celkovo Doména B 

medzi študijnými odbormi na základe štatistických analýz vypovedá o tom, že: Fyzioterapia 

- najlepšie hodnotenie (nie však významne lepšie ako OŠE, ale je lepšie ako hodnotenie LVMZ 

alebo aj UZS).,  je aj keď na Likertovej škále sa pohybujeme v hodnotení trochu je 

kompenzovanie nedostatku energie spôsobom v zmysle fajčenia a alkoholu ako stimulátora 

energie (ktoré sú práve rizikovými faktormi  vzniku civilizačných chorôb). Bolo by 

vhodnejšie eliminovať tieto faktory na hodnotu  vôbec nie. 

Doména C: Hodnotenie činností za posledné 2 mesiace 

1. Máte možnosť sa venovať  aktívnemu pohybu? Ø 3,36 - stredne 

2. Máte dostatok peňazí k uspokojeniu vašich potrieb? Ø – 3,35 stredne 

3. Dokážete akceptovať vo svojom jedálničku ryby ?Ø  4 -  väčšinou áno 

4. Nakoľko zodpovedá príjem zeleniny vo vašom jedálničku všeobecnej požiadavke 

vyváženej stravy? Ø 3,54 -stredne 



5. Nakoľko zodpovedá príjem ovocia vo vašom jedálničku všeobecnej požiadavke 

vyváženej stravy? Ø 3,54 -stredne 

6. Dokážete dodržať počas pracovného týždňa frekvenciu príjmu štandardného 

jedálnička? Ø 3,01 – stredne   

7. Dosáľate si uvarené jedlo? Ø 2,59 – skôr nie 

Doména C nám štatisticky celkovo zistila, že: Priemerné skóre respondentov FYZ je 

štatisticky významne vyššie ako priemerné skóre respondentov všetkých troch ďalších 

študijných odborov.  

Ak si to analyzujeme na jednotlivé položky, zistíme, že najviac energie pre život majú 

v študenti v odbore Fyzioterapia, čo potvrdzujú aj priemerné hodnoty, že voľno-časové 

aktivity venujú oddychu a aktívnemu pohybu viac ako študenti iných odborov. Tí tak ako 

v predošlých doménach majú tak isto voľný čas, ale ten smerujú len minimálne na oddych, 

potrebný k regenerácii organizmu., ale viac na ten ekonomický aspekt vlastného života. To 

sa dá pozorovať aj na voľno-časových aktivitách vysokoškolského života na FZ, kde 

študenti odboru Fyzioterapia viac participujú na študentskom spoločenskom živote ako 

študenti iných odborov – volejbal, Beánie.... 

V eliminácii rizikových faktorov sú výsledky priemerné – hodnotením stredne, čo by pri 

študentoch nelekárskych odborov resp. zdravotníckeho zamerania malo byť aspoň na 

hodnote Likertovej škály väčšinou až úplne áno. 

Doména D sa zaoberala položkami na filozofický pohľad študenta na osobný život. 

Štatisticky na všetky odbory najlepšie opäť vyšiel odbor Fyzioterapia. 

Doména D: Otázky hodnotiace osobnú filozofiu alebo vieru 

1. Dáva vaša osobná viera zmysel  vášmu životu? Ø 3,33 -stredne 

2. Nakoľko vám vaša osobná viera dáva silu čeliť ťažkostiam Ø 3,36-stredne 

3. Nakoľko vám vaša osobná viera dáva pomáha chápať ťažkosti života? Ø3,33-

stredne 

Priemerná analýza týchto položiek odráža aj štatistické  hodnoty zo škály hodnotenia 

osobného psychického zdravia: 12,81% (26) respondentov nášho výberového súboru si 

ohodnocuje  narušené psychické zdravie., 87,19% (177) nehodnotí žiadne narušenie 

psychického zdravia. Súbor 26 študentov, ktorí sa ohodnotili na škále v rozmedzí 6 -15 



bodov nám však ukazuje najhoršie výsledky v odbore Ošetrovateľstvo, kde až 18 študentov 

zo 111 si ohodnotili narušené psychické zdravie. 

Stupnica hodnotenia psychického zdravia 

Položky Skórovaná odpoveď 

1.   Cítite sa väčšinu času dobre?                 nie 

2.   Máte často obavy o svoje zdravie?                 áno 

3.   Trpíte často bolesťami hlavy?                 áno 

4.   Mal/a ste v poslednom čase závraty?                 áno 

5.   Často sa Vám trasú ruky pri práci?                 áno 

6.   Máte zášklby svalov?                 áno 

7.   Mal/a ste v poslednom čase bolesti iba zriedka alebo    

      vôbec nie? 
                nie 

8.   Vnímate necitlivosť v jednej alebo viacerých častiach   

      tela? 
                áno 

9.   Máte vždy ruky a nohy tela dostatočne teplé?                 nie 

10. Je Váš spánok prerušovaný, povrchný alebo inak     

      narušený? 
                áno 

11. Idete väčšinou spať bez myšlienok, ktoré by Vás 

trápili? 
                nie 

12. Máte rád/a spoločnosť, ste rád/a medzi ľuďmi?                 nie 

13. Často Vás niečo trápi?                 áno 

14. Ste často plný/á elánu ( energie )?                 nie 

15. Cítite sa často neužitočný/á?                 áno 

 

Hodnotenie:   

Skóre 6 a viac ( súhlasí s odpoveďou v texte) svedčí pre 

poruchu psychického zdravia. 

 

 

Pacient označí iba tie 

odpovede ktoré sa ho 

týkajú. 

 

(Podľa: Staňková M. Hodnocení a měříci techniky v ošetřovatelské praxi, České ošetřovatelství 6, 

2001) 

Dôkazy, ktoré demonštrujú nepriaznivý vplyv fyzickej inaktivity pri rozvoji chronických 

ochorení, sú stále početnejšie. Od 50-tych ro-kov minulého storočia narastá počet 

vedeckých prác, ktoré sledovali a potvrdili vzťah medzi športovou/fyzickou aktivitou, 

kondíciou a zdravotným stavom. Závery z mnohých výskumov podporujú koncept, že 

aktívnejší, alebo fyzicky zdatní jedinci majú významne nižšiu pravdepodobnosť vzniku 

tzv. civilizačných ochorení (najmä hypertenzia, koronárna choroba srdca, predčasná 

ateroskleróza, hypercho-lesterolémia, obezita, 2. typ diabetes mellitus, osteoporóza a ich 

komplikácie) a nižšiu mieru mortality na tieto ochorenia oproti inaktívnym osobám 

(Meško, 2006). 



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v 

ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie 

bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie 

štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí 

psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a 

profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom 

života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, 

nedostatok pohybu a spánku, fajčenie, požívanie alkoholu, prepracovanosť, zlé 

medziľudské vzťahy a sociálne prostredie, to všetko na nás negatívne vplýva a je hrozbou 

pre kvalitu nášho života, ktorý máme len jeden. Vplyvom stresu sa znižuje aj funkcia 

imunitného systému, je oslabený a teda sme náchylnejší k rôznym ochoreniam. 

Problematikou duševného zdravia sa zaoberá vedný odbor – Psychohygiena. 

Psychohygiena sa preto netýka len duševne chorých ľudí, ale aj zdravých ľudí, respektíve 

tých, ktorí sa momentálne necítia byť „fit“. Duševne zdravý, vyrovnaný človek je odolnejší 

voči telesným chorobám, je optimistickejší a teší sa zo života. Psychohygiena nie je proces 

jednorazový, je to proces dlhodobý a hlavne cieľavedomý, bez ohľadu na vek, či pohlavie. 

„Hygiena duše“ poskytuje teda akési návody pre zlepšenie života a udržanie si dobrého 

psychického stavu. Dodáva energiu, zvyšuje sebavedomie, motiváciu, výkonnosť a 

celkový pocit spokojnosti človeka so sebou samým. Čo prispieva k duševnému zdraviu? 

1. Mať niekoho rád skutočnou, nepredstieranou láskou. 

2. Napomáhať dobrej atmosfére v rodine-pozornosť, porozumenie, ocenenie, 

vzájomný rešpekt. 

3. Vedieť si získať a udržať aspoň niekoľkých priateľov.  

4. Pestovať intenzívne osobné záujmy.  

5. Viesť zdravý životný štýl, striedať bdenie a spánok, činnosť a odpočinok, 

spoločnosť a samotu. 

6. Dodržiavať denne primeraný pohyb. 

7. Zbytočne nepreceňovať úspechy ani prehry. 

8. Primiešať všade trochu humoru. 

9. Nájsť v každom dni, človeku a v udalosti niečo pekné. 

10. Nebrániť sa smútku, ktorý patrí k životu.  

11. Keď nás však premáha, je dobré sa zdôveriť niekomu, vyhľadať pomoc. 
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