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Volnočasové aktivity bývají často zkoumané v souvislosti s úspěšným stárnutím,

které lze definovat jako příznivé tělesné a duševní zdraví, zachovalé kognitivní

schopnosti nebo sociální angažovanost.

Dostupné dotazníkové metody jsou většinou zaměřené na volnočasové aktivity

prováděné jedincem v současné či nedávné době. Nástrojů pro retrospektivní

přehled v dlouhodobém horizontu je pomálu.

Pro potřeby projektu Kognitivní SuperAging u fyzicky aktivních žen jsme

vytvořili dotazníkovou metodu, která umožňuje mapovat pohybové a duševní

volnočasové aktivity v průběhu života.

Metoda byla dvakrát administrována 30 osobám s odstupem 10–14

dní, v průměru 13 dní. Vzorek tvořilo 22 žen a 8 mužů ve věku od 32

do 84 let (M = 54 let; SD = 11,99).

Úvod

Metoda

Cíl studie

Ověřit test-retest reliabilitu u nového nástroje pro retrospektivní sebehodnocení

volnočasových aktivit seniorů.

Dotazníkovou metodu tvořily 3 části:

Vztah k fyzickým aktivitám během života





Volnočasové aktivity v průběhu života

Intenzita, se kterou aktivitám člověk věnoval v dané obodbí

Obr 1 finální podoba nástroje
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Do finální podoby dotazníku jsme po skončení pilotního šetření pro

úsporu času spojili druhou a třetí část do jedné a do tabulky aktivit

jsme doplnili faktor sezónnosti (viz obr. 1).

Test-retestová reliabilita vztahu k fyzické aktivitě byla

přijatelná:

Rho = 0,88; 95% CI [0,75; 0,94].

Test-retestová reliabilita počtu uvedených aktivit byla

adekvátní ovšem se širokými intervaly spolehlivosti:

Fyzické: Rho = 0,80; 95% CI [0,61; 0,90];

Duševní: Rho = 0,85; 95% CI [0,70; 0,93].

Porovnání počtu aktivit pre (tj. test) a post (tj. retest): 16 lidí

(53,3 %) odpovědělo totožně pro fyzické aktivity (obr. 2A) a

12 (40 %) pro duševní aktivity (obr. 2B).

Sloupce v záporných hodnotách ukazují, kolik účastníků

uvedlo konkrétní aktivitu při prvním testování, ale ne při

opakovaném testu (pro kladné hodnoty naopak).

Nejčastěji zmiňované fyzické aktivity: jízda na kole,

turistika, chůze, plavání a venčení psa.

Nejčastěji zmiňované duševní aktivity: četba, kulturní

vyžití, vaření, křížovky a malování.

Aktivitu, které se respondenti věnovali nejintenzivněji, cca v

polovině případů zmiňovali jako první (obr. 3).

Výsledky

Závěr

Nástroj je přijatelným pro mapování

volnočasových aktivit v průběhu života.

Obr 2 porovnání počtu aktivit pre (test) a post 
(retest)

Obr 3 Pořadí uvedení nejintenzivnější aktivity
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