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Povzetek: 
 
Na kvaliteto življenja poleg slepote in slabovidnosti vpliva tudi telesna aktivnost, ki 
pripomore k mobilnosti posameznika, opravljanju vsakodnevnih veščin ter splošni 
funkcionalnosti. Ker so posamezniki s slepoto in slabovidnostjo izredno heterogena 
skupina, mora tiflopedagog dobro vedeti, kako izmeriti in spodbuditi telesno aktivnost 
glede na interese in zmožnosti posameznika s slepoto in slabovidnostjo. Šele takrat, 
ko bomo posamezniku približali telesno aktivnost, bomo lahko z uporabnikom in 
njegovo socialno mrežo oblikovali optimalen program rehabilitacije. Zaradi telesne 
neaktivnosti in staranja populacije je tudi med osebami s slepoto in slabovidnostjo 
povišano tveganje za razvoj sekundarnih bolezni in debelosti, kar vpliva na 
posameznikov motorični aparat. V izogib razvoju sekundarnih bolezni, debelosti in 
socialni izolaciji je potrebna telesna aktivnost.  
 
V magistrskem delu smo opredelili kvaliteto življenja v povezavi s telesno aktivnostjo 
oseb s slepoto ali slabovidnostjo. V raziskavi je bilo 30 udeležencev od tega 18 moških 
in 12 žensk, 8 slepih in 22 slabovidnih. Udeleženci so bili stari od 18 leta naprej. Na 
podlagi odgovorov udeležencev smo opredelili, v kolikšni meri je njihova telesna 
aktivnost povezana s kvaliteto življenja. Kvaliteto življenja smo merili z Vprašalnikom 
kvalitete življenja (Impact of Visual Impairment) (Weih, Hassell in Keeffe, 2002). 
Vprašalnik meri vpliv slepote in slabovidnosti na kvaliteto življenja v domenah 
orientacije in mobilnosti, dostopnost do informacij in psihosocialnost. Odgovori se 
beležijo z Likartovo lestvico od 0 do 10. Telesno aktivnost smo merili z Vprašalnikom 
telesne aktivnosti - dolga oblika (International Physical Activity Questionnaire – long 
form) (Craig, Marshall, Sjostrom, Bauman, Booth, Ainsworth, Pratt, Ekelund, Yngve, 
Sallis in Oja, 2003). V ocenjevanje telesne aktivnosti so vključene dejavnosti, ki jih 
udeleženci izvajajo v okviru vsakodnevnih aktivnosti (košnja trave, pomivanje oken ...), 
na delovnem mestu, v prostem času, kot način transporta in sedenje. Meri se v minutah 
telesne aktivnosti na dan za pretekli teden. 
 
Rezultati pokažejo, da so osebe s slepoto in slabovidnostjo v splošnem nizko do 
srednje telesno aktivni. V posameznih domenah telesne aktivnosti so pri telesni 
aktivnosti na vrtu in znotraj doma ter v prostem času srednje aktivni, v domenah 
telesne aktivnosti kot načinu transporta in na delovnem mestu so nizko aktivni. 
Ugotovili smo, da  telesna aktivnost vpliva na kvaliteto življenja. Znotraj kvalitete 
življenja in telesne aktivnosti ni bilo nobenih razlik glede na spol, starost, kategorijo 
izgube vida in čas od izgube vida. 
 

Ključne besede: 
  
osebe s slepoto in slabovidnostjo, telesna aktivnost, kvaliteta življenja 
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Summary: 
 
Physical activity has a big impact on the quality of life of people with visual impairment. 
Physical activity contributes to mobility of an individual, managing everyday living skills 
and general ability to function normally in everyday situations. Because people with 
visual impairment are a heterogeneous group, the teacher for the visually impaired has 
to know how to measure and encourage physical activity and take into account their 
interests and abilities. Once the person accepts the physical activity, an optimal 
rehabilitation program will be created. The programme should include individual's goals 
and those of one's social network. Due to lack of physical activity and ageing of the 
population the development of secondary illnesses and obesity is a possibility, that 
consequently affects the person's motor skills. In order to avoid development of 
secondary diseases, obesity and social isolation physical activity is necessary. 
 
In this master's thesis the quality of life in connection with physical activity of persons 
with visual impairment has been specified. In the research there was 30 participant, 12 
women and 18 men, 8 blind and 22 with low vision. Based on the responses of 
participants, aged 18 and above, we have identified the extent of the connection 
between the physical activity and the quality of life. The quality of life was measured 
with Impact of Visual Impairment (Weih, Hassell in Keeffe, 2002). The questionnaire 
measures the impact of visual impairment on quality of life within orientation and 
mobility, access to information and psychosocial aspects. The answers are recorded 
with Likart scale from 0 to 10. The physical activity was measured with International 
Physical Activity Questionnaire – long form (Craig, Marshall, Sjostrom, Bauman, 
Booth, Ainsworth, Pratt, Ekelund, Yngve, Sallis in Oja, 2003). In the evaluation of 
physical activity the questionnaire includes indoor and outdoor activities as well as 
physical activities in the work place, in their free time and while sitting. It is measured 
in minutes of physical activity per day for the last week. 
 
The results show that levels of general physical activity of people with visual 
impairments are low and moderate. General physical activity is divided into different 
domains. The domains of domestic and gardening activities and leisure-time physical 
activity show a moderate level of physical activity. Work-related physical activity and 
transport-related physical acitivity show low levels of physical activity for people with 
visual impairments. Physical activity affects the individuals quality of life. Inside the 
physical activity and quality of life the results show no differences in gender, age, 
category of visual impairment and time of onset of visual impairment. 
 
Key words: 
 
persons with visual impairments, physical activity, quality of life 
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UVOD 

 

Prepoznavanje pomembnosti telesne aktivnosti je v zadnjih letih doživelo porast, 
vzporedno pa je porastlo tudi število raziskav na tem področju. Telesna aktivnost ima 
pozitivne učinke tudi za osebe s slepoto in slabovidnostjo, vendar rezultati raziskav 
kažejo, da se osebe s slepoto in slabovidnostjo manj vključujejo  v telesne aktivnosti 
(Engel-Yeger in Hamed-Daher, 2013; Suzuki idr. 1991; Sadowska in Krzepota, 2015). 
Poleg prepoznavanja pomembnosti telesne aktivnosti je pomembna tudi promocija le-
teh ter zagotavljanje enakih možnosti za udeležitev v telesne aktivnosti za vse. 
 
Pod telesno aktivnost ne smatramo samo telovadbe v našem prostem času, vendar 
vse vrste telesnih aktivnosti, ki jih vsakodnevno opravljamo v sklopu drugih dejavnosti 
(npr. hoja do delovnega mesta, delo na vrtu, itd). Tako lahko z odločitvijo, da gremo v 
bližnjo trgovino namesto z avtom raje s kolesom ali peš, da se na delovnem mestu, ki 
od nas zahteva veliko sedenja, vsake toliko sprehodimo itd., vplivamo na nivo telesne 
aktivnosti. Vse te dejavnosti uvrščamo k telesni aktivnosti, ki jo lahko definiramo kot 
katerikoli premik telesa, ki je izveden z aktivacijo skeletnih mišic, njen rezultat pa je 
poraba energije (Caspersen, Powell in Christenson, 1985; Jurakić in Andrijašević, 
2008). 
 
Telesna aktivnost je ključna komponenta kvalitete življenja tako za otroke, mladino in 
odrasle po celem svetu (Ajuwon, Kelly in Wolffe, 2015). Pomembno je namreč 
povezana z duševnim in telesnim zdravjem posameznikov – telesno aktivne osebe so 
manj depresivne in redkeje anksiozne. Poleg zdravstvenih koristi pa ima telesna 
aktivnost tudi družbeno-ekonomske koristi, saj telesno aktivnejše osebe predstavljajo 
manjši zdravstveni strošek (Jurakić in Andrijašević, 2008), ker telesna aktivnost 
izboljša zdravje in preprečuje sekundarne zdravstvene težave. Pri telesno aktivnih 
starejših odraslih je tveganje za razvoj bolezni manjše, nivo fizične in kognitivne 
funkcije ter psihološkega blagostanja in neodvisnost pa višji kot pri neaktivnih starejših 
odraslih. Prav tako večja telesna aktivnost v prostem času omogoča več priložnosti za 
socialne interakcije (Phoenix, Griffin in Smith, 2015). 
 
Telesna aktivnost pri populaciji s slepoto in slabovidnostjo je posebej pomembna za 
razvoj sposobnosti samostojnega gibanja oziroma potovanja iz enega mesta v drugo. 
Kljub splošnemu prepričanju, da je samostojno gibanje aktivnost, ki zahteva vizualno 
zmožnost in telesno aktivnost, se lahko osebe s slepoto naučijo veščin za uspešno 
orientacijo v okolju. Te veščine imenujemo orientacija in mobilnost. Predpogoj za 
razvoj teh veščin je, da je posameznik telesno sposoben. Telesne aktivnosti ne 
zahtevajo veliko časa, lahko jih izvajamo individualno ali v skupini, spodbujajo socialno 
interakcijo (zmanjševanje socialne in psihološke izolacije oseb) ter pozitivno vplivajo 
na zdravje (zmanjševanje telesne teže in višanje kardiovaskularnega sistema) 
posameznika (Mowen in Baker, 2009). 
 
Žal pa rezultati preteklih raziskav kažejo na znatno znižan nivo telesne aktivnosti oseb 
s slepoto in slabovidnostjo ter s tem povišano pojavnost debelosti, pogostejšo 
pojavnost zdravstvenih težav, depresije in omejitve v aktivnostih (Holbrook, Caputo, 
Perry, Fuller in Morgan, 2009). Ta trend preseneča, saj avtorji različnih raziskav 
ugotavljajo, da telesna aktivnost igra pomembno vlogo pri izboljšanju zdravja in 
dobrega počutja (Ajuwon idr. 2015; Lieberman, Ponchillia in Ponchillia, 2013). Na to 
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kaže tudi ugotovitev, da se pri osebah s slepoto ali slabovidnostjo z zmožnostjo gibanja 
in povečanjem telesne aktivnosti zvišajo samozavest, psihološki in čustveni razvoj in 
podvojijo priložnosti, da sodelujejo v pomembnih aktivnostih. Slednje pa vpliva na 
posameznikovo kvaliteto življenja (La Grow, Yeung, Towers, Alpass in Stephens, 
2011). 
 
Na podlagi zgornjega pregleda raziskav zaključujemo, da ima promocija telesne 
aktivnosti med populacijo oseb s slepoto in slabovidnostjo lahko pomemben vpliv na 
kvaliteto življenja, saj telesna aktivnost izboljšuje zdravje, zvišuje priložnosti za 
socialne interakcije, zviša samozavest in posameznikovo počutje. Zato je pomembno, 
da podrobneje raziščemo telesno aktivnost oseb s slepoto in slabovidnostjo ter vpliv 
le-te na njihovo kvaliteto življenja ob zavedanju vpliva slepote ali slabovidnosti. Slepota 
in slabovidnost glede na rezultate raziskav ne vpliva na nivo telesne aktivnosti, temveč 
določa vrsto aktivnosti (Sadowska in Krzepota, 2015).  
 
V nadaljevanju bomo opredelili telesno aktivnost in kvaliteto življenja pri osebah s 
slepoto in slabovidnostjo ter njuno povezanost, raziskali nivo telesne aktivnosti pri 
osebah s slepoto ter njihovo kvaliteto življenja. 
  



 

3 
 

 

1. OSEBE S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 
 
Vid je senzorna funkcija, ki omogoča proces gledanja in videnja. Je eden izmed 
integralnih delov organizacije človeka in omogoča razvoj številnih drugih funkcij 
(Hafnar, b.d.). 
 
V svetu ni enotne definicije slepote in slabovidnosti. Svetovna zdravstvena 
organizacija definira slabovidnost kot okvaro vidne funkcije tudi po zdravljenju in/ ali 
standardni korekciji refrakcije in ima vidno ostrino manjšo kot 0,3 (30 % 
standardiziranega normativa), zaznavanje svetlobe oziroma vidno polje ožje kot 10 
stopinj okrog fiksacijske točke (WHO, 1980). Tudi slepota ni enoznačen pojem. 
Nezmožnost zaznavanja svetlobe pomeni popolno slepoto, v drugih primerih pa 
govorimo o slepoti z ostankom vida ali slabovidnosti (Vidovič-Valentinčič, 2014). 
 
Slovensko definicijo in kriterije je sprejel razširjen strokovni kolegij za okulistiko že leta 
1996. Slabovidnost je razvrščena v dve skupini, slepota v tri: 

- Slabovidnost: 
o vidna ostrina od 0,3 do 0,1; 
o vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (štetje prstov na 3 m) ali zoženo vidno 

polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na centralno 
ostrino vida. 

- Slepota: 
o vidna ostrina manj od 0,05 (Štetje prstov na 3 m) do 0,02 (štetje prstov 

na 1,5 m) ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke na 5–10 
stopinj ne glede na centralno ostrino vida; 

o vidna ostrina manj od 0,02 (štetje prstov na 1,5 m) do zaznavanja 
svetlobe ali zoženosti vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj 
ne glede na centralno ostrino vida; 

o vidna ostrina 0 (amaurosis) – brez zaznavanja svetlobe (Vidovič-
Valentinčič, 2014; Hafnar, b. d.). 

 
Če povzamemo, so osebe s slepoto in slabovidnostjo tiste osebe, pri katerih 
poslabšanja vidnih zaznav ni mogoče popraviti z očali ali lečami. Na tak način 
zmanjšane vidne sposobnosti otežujejo vsakdanje življenje. V vsakdanjem življenju se 
ta ovira kaže tako, da osebe s slepoto in slabovidnostjo ne morejo natančno zaznavati 
predmetov od blizu ali daleč. Pri nekaterih je vidno polje zoženo na 20 stopinj ali manj, 
ne prepoznavajo oseb, ne morejo več brati, ne morejo se samostojno gibati in 
orientirati v svetu (Hafnar, b. d.). 
 
Vendar pa medicinska definicija nikakor ni dovolj za opredelitev slepote in 
slabovidnosti. Upoštevati moramo tudi funkcionalno definicijo slepote. Funkcionalna 
definicija slepote po Hoowerju (v Popović, 1986) pravi, da je oseba slepa do takšne 
mere, kakršne zmore razviti alternativne metode za uspešno doseganje rezultatov, ki 
bi bili doseženi z vidno funkcijo. Kar pomeni, da je slepota pri posamezniku razlika med 
funkcioniranjem videčega in funkcioniranjem po izgubi vida. Seveda se funkcionalnost 
skozi čas veča glede na razvoj, učenje veščin, prilagoditve okolju (Kačič, 2007).  
 
Pogledati moramo tudi odnos družbe do slepote. Lowenfeld (v Popović, 1986) navaja 
tri obdobja: 
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- Obdobje primitivnega razumevanja, prisotnega v starih kulturah, v katerih so 
osebe s slepoto smatrali kot nepotrebne, nesposobne in so jih iz družbe 
odstranjevali. 

- Obdobje azilov, konec 18. stoletja, ko je Valentin Huay v Parizu ustanovil prvo 
šolo za osebe s slepoto. 

- Obdobje socialne integracije, ko osebe s slepoto pod vplivom francoskih 
razsvetljencev dobijo osnovo za organizirano izobraževanje oseb s slepoto. 

 
Danes bi lahko rekli da smo v inkluzivnem obdobju, saj vključujemo osebe s slepoto in 
slabovidnostjo in druge osebe s posebnimi potrebami v redne oblike izobraževanja. 
 
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2012 (WHO, 2012) je v svetu 
285 milijonov oseb s slepoto in slabovidnostjo. 39 milijonov je oseb s slepoto in 246 
milijonov oseb s slepoto. 
 
O številu oseb s slepoto in slabovidnostjo v Sloveniji nimamo natančnega podatka. V 
Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije je bilo na dan 31.12. 2015 včlanjenih 
3832 oseb, od tega 2056 slepih in 1776 slabovidnih (ZDSSS, 2016). Podatek o številu 
včlanjenih oseb s slepoto in slabovidnostjo v Zvezo društev slepih in slabovidnih pa 
nam ne podaja točnega števila oseb s slepoto in slabovidnostjo v Sloveniji, saj Zveza 
društev slepih in slabovidnih Slovenije deluje na prostovoljni bazi. Kar pomeni, da ni 
nujno, da se vse osebe s slepoto in slabovidnostjo vključijo v društva ali zvezo.  
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2. TELESNA AKTIVNOST 
 

2.1. Opredelitev telesne aktivnosti 
 
Telesno aktivnost opredelimo kot vsak premik telesa, ki je izveden z aktivacijo skeletnih 
mišic in je rezultat značilno povečana poraba energije v primerjavi z mirovanjem 
(Caspersen idr. 1985; Jurakić in Andrijašević, 2008; Škof, 2010). S pojmom telesna 
aktivnost zajamemo širok spekter človekovih dejavnosti, ki se lahko izvajajo 
individualno, v skupini ali v skupnosti ter so učinkovito sredstvo za zmanjševanje 
telesne, socialne in psihološke izolacije oseb (Mowen in Baker, 2009). 
 
Telesna aktivnost ima aktiven pomen, čeprav gre lahko za namensko, organizirano ali 
nenamensko in neorganizirano udejstvovanje v gibanju, pri delu (npr. delo doma, na 
kmetiji, na vrtu; težja fizična dela – zidarji, rudarji, poštarji) ali transportu (npr. hoja ali 
kolesarjenje na delo, v šolo, v trgovino ...). S telesnimi aktivnostmi imamo možnost 
vpliva na povečano intenzivnost delovanja različnih funkcionalnih sistemov in s tem na 
povečanje psihofizičnih sposobnosti človeka. To se zgodi, ko obseg in/ali intenzivnost 
aktivnosti preseže zahtevan prag (Škof, 2010). 
 
Telesno aktivnost najpogosteje opazujemo v štirih osnovnih kategorijah: a) telesna 
aktivnost na delovnem mestu, b) telesna aktivnost, vezana na prevoz oziroma 
potovanje iz mesta do mesta, c) telesna aktivnost v hiši in okoli nje in d) telesna 
aktivnost v prostem času (Jurakić in Andrijašević, 2008). 
 

2.2. Vpliv telesne aktivnosti na zdravje splošne populacije 
 
Znanstvene ugotovitve kažejo na pomembnost telesne aktivnosti za zdravje. 
Dokazano je, da je nezadosten nivo telesne aktivnosti povezan z razvojem različnih 
bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2002) ocenjuje, da telesna 
neaktivnost povzroči 1,9 milijona predčasnih smrti letno. Telesna (ne)aktivnost 
dokazano vpliva tudi na nekatere najpogostejše bolezni oziroma dejavnike tveganja za 
razvoj bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, astmo, debelost in skeletne 
bolezni, kakor tudi na nekatere najpogostejše razvade mladih (kajenje in uživanje 
alkohola) (Škof, 2010). 
 
Otroci, ki so premalo telesno aktivni, imajo večjo možnost, da jih že v najstniških 
presenetijo težave z zdravjem srca in ožilja (Erikssen, 2001; McMurray, Bangdiwala, 
Harrell in Amorim, 2008). Velika količina podkožne tolšče in slabša telesna sposobnost 
so že v otroštvu povezane s povišanim krvnim tlakom, inzulinsko odpornostjo in slabo 
črpalno funkcijo levega prekata (Thomas, Baker in Davies, 2003). 
 
Svetovna znanstvena organizacija (WHO, 2002) obravnava debelost kot bolezen, ki je 
posledica dolgotrajno porušenega energetskega ravnovesja. Ocenjujejo, da je 
debelost v 21. stoletju že v takem razmahu, da je obravnavana kot epidemija in jo 
uvrščajo med prvih deset svetovnih problemov (Lunder, 2007; Škof, 2010). Vendar pa 
lahko s telesno aktivnostjo oziroma povečanjem energijske porabe vzdržujemo 
primerno telesno težo. Telesna aktivnost prek dela skeletnih mišic pospešuje presnovo 
in s tem porabo kalorij (Škof, 2010). 77 % povečanja telesne teže v enem letu lahko 
razložimo z manjšo energijsko porabo med telesno aktivnostjo (Weinsier idr. 2002). 
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Ob vseh splošnih koristih, ki jih telesna aktivnost prinaša hkrati z zdravjem, se s 
pomočjo nje razvijajo tudi druge prednosti, ki človeku izboljšujejo kvaliteto življenja 
(Škof, 2010). Telesna aktivnost omogoči vstop v prostor in daje predstavo o sebi kot 
bitju, ki se dejavno vključuje v svet, ki ga obdaja. Razvoj gibanja je povezan z razvojem 
zavesti o sebi in hkrati o razmerju do vsega, kar nas obdaja (Škof, 2010). 
 
Kot navajamo že zgoraj, je telesna aktivnost povezana s psihičnim zdravjem – telesno 
aktivne osebe so manj depresivne in redkeje anksiozne. Telesna aktivnost povečuje 
samozavest in dejaven odnos do sveta. Gre za aktivnost, v katero je potrebno vložiti 
trud in posledično ta trud prinaša posamezniku dober občutek o sebi in spodbuja 
pojmovanje, da je ovire in lastno lagodnost in šibkost mogoče premagovati in obvladati. 
Tisti, ki zaupajo vase ob različnih ovirah, obremenitvah in preizkušnjah, se bolje 
znajdejo, se odzivajo dejavno. Oseba, ki zmore usmerjati svoje sile ob telesni 
dejavnosti, mnogo lažje prenaša stres. Telesna aktivnost je lahko tudi sredstvo 
sprostitve in ima pozitiven vpliv na počutje in razpoloženje, saj se med telesno 
aktivnostjo v osrednjem živčevju sproščajo endorfini (snovi, ki povzročajo doživljanje 
ugodja in dobrega počutja). Vlaganje energije v aktivnosti, ki prinašajo zadoščenje ob 
vloženem trudu, druženje z drugimi in občutek, da narediš nekaj zdravega in 
koristnega, prispevajo k pristnemu zadovoljstvu (Škof, 2010). 
 
Zaključimo lahko, da telesna aktivnost pozitivno vpliva tako na fizične kot psihične 
vidike zdravja in preko teh vplivov izboljšuje kvaliteto življenja posameznikov.  
 

2.3. Vpliv telesne aktivnosti na zdravje oseb s slepoto in slabovidnostjo 
 
V zadnjih letih se je interes za raziskovanje telesne aktivnosti oseb s slepoto in 
slabovidnostjo znatno povišal (Bláha, Frőmel in Válková, 2013; Engel-Yeger in 
Hamed-Daher, 2013; Houwen, Hartman in Visscher, 2009; Marmeleira, Laranjo, 
Marques in Batalha, 2013; Sadowska in Krzepota, 2013; Sadowska in Krzepota, 
2015).  
 
Rezultati različnih raziskav (Engel-Yeger in Hamed-Daher, 2013; Mowen in Baker, 
2009; Suzuki idr. 1991; Sadwska in Krzepota, 2015; Sadowska in Krzepota, 2013; La 
Grow, Yeung idr. 2011) enoznačno nakazujejo, da: 

- se osebe s slepoto ali slabovidnostjo redkeje udeležujejo telesnih aktivnosti kot 
osebe z drugimi posebnimi potrebami in brez njih,  

- so slabše mentalno in telesno zdrave (višja pojavnost debelosti, nižji nivo 
kardiovaskularne sposobnosti ...)  

- ter doživljajo več socialne izolacije in osamljenosti kot splošna populacija.  
 

Avtorji (Phoenix idr. 2015) navajajo, da manj kot 10 % oseb, starih nad 50 let, zadovolji 

minimalno količino priporočene telesne aktivnosti (vsaj 30 minut zmerne telesne 

aktivnosti na teden), za osebe s slepoto ali slabovidnostjo pa je ta odstotek še za 4 % 

nižji. Ti podatki so zaskrbljujoči, saj je telesna aktivnost pri populaciji oseb s slepoto in 

slabovidnostjo pomembna predvsem za razvoj orientacije in mobilnosti (La Grow, 

Yeung idr. 2011). 

Nizek nivo telesne aktivnosti negativno vpliva na zdravje posameznikov. Tako je med 
otroki s slepoto ali slabovidnostjo nižji nivo kardiovaskularne sposobnosti, pogostejši 
nezdrav profil telesne kompozicije in zmanjšan nivo telesne aktivnosti v primerjavi z 
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videčimi vrstniki. Na drugi strani starostne piramide pa je višja pojavnost zdravstvenih 
težav, depresije in omejitve v aktivnostih (Anderson in Heyne, 2010; Holbrook idr. 
2009). 
 
Pomembnost telesne aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami povezujejo s 
povečanim socialnim statusom, drugi jih dojemajo kot bolj prijazne, zanesljive in bolj 
zdrave. 40,3 % oseb s posebnimi potrebami ocenjuje svoje zdravje kot slabo v 
primerjavi z 9 % oseb brez posebnih potreb. Telesna aktivnost pa ima pomemben vpliv 
tudi na različne psihološke vidike: višje samozaznavanje in samozavest, občutek 
kompetentnosti ter moči, čustvenost, družabnost (socialna integracija, druženje …), 
spreminjanje negativnih stereotipov, zmanjševanje pojavnosti stresa in depresije 
(Martin, 2013).  
 
Telesna aktivnost ima poleg že omenjenih pozitivnih vplivov na zdravje posameznika 
tudi družbeno-ekonomske koristi, saj telesno aktivnejše osebe predstavljajo nižji 
zdravstveni strošek (Jurakić in Andrijašević, 2008) in nižjo pojavnost razvoja bolezni.  
Glede na znanstveno dokazano pomembnost telesne aktivnosti in nizko stopnjo 
vključenosti v telesne aktivnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo je veliko avtorjev 
raziskovalo ovire za udejstvovanje v telesnih aktivnostih pri osebah s slepoto ali 
slabovidnostjo. Nekatere izmed ugotovljenih ovir so: pomanjkanje časa za 
udejstvovanje v telesnih aktivnostih, slepota ali slabovidnost, pomanjkanje informacij 
o tem, kje in kdaj potekajo vadbe, strah pred padcem oziroma poškodbami, bolečina 
in pomanjkanje energije. Pri otrocih je dodatna ovira za telesno aktivnost tudi odvisnost 
od staršev, ki jih morajo peljati na trening, voditi do aktivnosti, itd... Poleg tega učitelji 
športne vzgoje pogosto nimajo dovolj strokovnih znanj, da bi lahko telesno vzgojo 
dodobra prilagodili osebam s posebnimi potrebami in jih vključili v aktivnosti. Okoljske 
ovire se pri otrocih pokažejo kot pomanjkanje prijateljev za igro ali varnega prostora, 
kjer bi se lahko igrali. Pri odraslih pa se te ovire kažejo kot nedostopna, neprimerna ali 
težko dosegljiva lokacija (Martin, 2013).  
 
V nadaljevanju predstavljamo različne klasifikacije ovir oziroma dejavnikov, ki 
spodbujajo ali zavirajo telesno aktivnost oseb s slepoto ali slabovidnostjo.  
Morelli, Folmer, Foley in Lieberman (2011) ovire razdelijo v tri kategorije:  

- socialne ovire: o teh ovirah govorimo, kadar je za telesno aktivnost potrebno 
imeti partnerja ali videčega vodiča; 

- varnostne ovire: se nanašajo na povišano skrb za varnost s strani učiteljev, 
staršev in bližnjih, kar lahko osebi s slepoto ali slabovidnostjo prepreči izvajanje 
telesne aktivnosti; 

- samopovzročene ovire: izvirajo iz notranjega doživljanja oseb s slepoto in 
slabovidnostjo, ko ne vedo, kaj naj naredijo ali pa se bojijo, da se bodo 
osramotili. 

 
Shaw, Flack, Smale in Gold (2012) ovire za telesno aktivnost pri osebah s slepoto in 
slabovidnostjo na podoben način razvrščajo v tri kategorije: 

- interpersonalne ovire: so notranje, kot sta npr. nizka samopodoba in nizka 
motivacija; 

- interpersonalne ovire: so pogojene z odnosi z drugimi in vključujejo 
pomanjkanje podpore s strani družine in pomembnih drugih; 

- strukturne ovire: so ovire, ki obstajajo znotraj okolja in vključujejo pomanjkanje 
primernih lokacij. 



 

8 
 

 

Zanimiva je tudi klasifikacija avtorjev Phoenix idr. (2015), ki opredeljujejo naslednje 
dejavnike, ki vplivajo na pojavnost telesne aktivnosti pri osebah s slepoto in 
slabovidnostjo: 

- Okolje: dostopno, opremljeno in inkluzivno okolje spodbuja sodelovanje pri 
telesni aktivnosti, vendar pa okolje lahko predstavlja tudi oviro. Znotraj 
telovadnice ali fitnesa je slabša osvetlitev, slaba označenost, nedostopne 
naprave, pomanjkanje konsistentnosti predmetov oziroma ovir, večja članarina 
(poleg redne članarine še dodatek za osebnega trenerja). Prav tako pa lahko 
pod okolje štejemo tudi odnos drugih ljudi v telovadnici. Prav tako zunanje okolje 
zavira telesno aktivnost, kot so na primer nekvalitetni pločniki, nepričakovane 
spremembe ali popravki poti, lokacija košev za smeti, prometnih/uličnih znakov, 
grmovja. 

 
- Priložnosti, ki jih ponujajo različne organizacije za osebe s posebnimi 

potrebami: vključenost v telesne aktivnosti lahko spodbujajo različne 
organizacije za osebe s posebnimi potrebami tako, da organizirajo različne 
vadbe. Vendar pa je pomembno, da so te aktivnosti konsistentne – torej 
potekajo vsak teden ali mesec. Če so aktivnosti preveč raznolike in se 
prepogosto menjajo, lahko to postane zaviralni dejavnik. 

 
- Transport – dosegljivost in cena: dostop do rednega javnega transporta je 

dejavnik, ki tako zavira kot spodbuja udejstvovanje v telesnih aktivnostih. V 
ruralnih okoljih zaradi nerednih linij zavira udejstvovanje v telesnih aktivnostih, 
medtem ko v večjih mestih, kjer so redne linije in konsistenten javni prevoz, pa 
je to dejavnik, ki spodbuja. 

 
- Informacije: dejavnik, ki zavira udejstvovanje v telesnih aktivnostih, saj osebe s 

slepoto in slabovidnostjo težje pridobijo informacije o možnih telesnih 
aktivnostih, kje se izvajajo, itd. 

 
- Samozavest, strah in osebna varnost: veliko oseb s slepoto ali slabovidnostjo 

navaja pomanjkanje samozavesti za udejstvovanje v telesnih aktivnostih, kar je 
včasih povezano s strahom pred poškodbami. Nekatere pa je strah za osebno 
varnost in za varnost lastnine med telesno aktivnostjo (če pustijo predmete v 
slačilnici, itd.). 

 
- Telesna aktivnost je zdravilo – zdrav duh v zdravem telesu: slepota ali 

slabovidnost poleg kroničnih bolezni in pa starosti je pogosto zaviralni dejavnik. 
Nekateri pa telesno aktivnost jemljejo kot neke vrste »zdravilo«. 

 
Kot lahko vidimo v zgornjih klasifikacijah dejavnikov je populacija slepih in slabovidnih 
izpostavljena številnim oviram, ki zavirajo njihovo vključevanje v telesne aktivnosti. 
Poznavanje in identifikacija teh ovir je ključna za njihovo premagovanje ali odpravljanje 
in s tem spodbujanje telesne aktivnosti, ki se odraža v kvalitetnejšem življenju 
posameznikov.  
 
Rezultati raziskav pa kažejo tudi, da stopnja okvare vida ne vpliva na nivo telesne 
aktivnosti (Holbrook idr. 2009), temveč določa vrsto aktivnosti (Lieberman in MacVicar, 
2003; Sadowska in Krzepota, 2015). 
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Najbolj priljubljena telesna aktivnost med osebami s slepoto in slabovidnostjo je hoja. 
Gre za praktičen, lahek in prijeten način za lažji prehod iz sedečega življenjskega sloga 
in izboljšanje zdravja, poleg tega pa jo lahko vključimo v vse vrste telesne in večino 
dnevnih aktivnosti (Choi, Pak, Choi in Choi, 2007; Lieberman in MacVicar, 2013; 
Sadowska in Kerzepota, 2015). Vendar pa so arhitekturne ovire težava, s katero se 
osebe s slepoto in slabovidnostjo pri hoji srečujejo, kar jim dodatno otežuje doseganje 
minimalnega priporočljivega števila korakov na dan (od 3.500 do 5.500) (Kirchner, 
Gerber in Smith, 2008; Sadowska in Krzepota, 2015; Tudor-Locke in Myers, 2011). 
Težave pri mobilnosti se odražajo v počasnejši hoji, krajšem koraku in podaljšanem 
trajanju kontakta obeh nog s tlemi (Hallemans, Ortibus, Truijen in Meire, 2011; 
Nakamura, 1997; Sadowska in Kerzepota, 2015). Strokovnjaki poudarjajo, da 
izboljšanje hoje lahko poviša samozavest tekom gibanja in motivira osebo s slepoto ali 
slabovidnostjo, da bolj aktivno sodeluje v življenju in telesnih aktivnostih (Sadowska in 
Krzepota, 2015). Kot ugotavljajo v številnih raziskavah, navedenih v zgornjih odstavkih, 
pa je kljub vsem koristim telesne aktivnosti še vedno veliko oseb s posebnimi 
potrebami premalo telesno aktivnih (Martin, 2013). 
 
Zaključimo lahko, da so tako notranje kot zunanje telesne aktivnosti pomemben del 
življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo ter igrajo pomembno vlogo pri izboljšanju 
njihovega zdravja in dobrega počutja (Ajuwon idr. 2015; Lieberman idr. 2013). 
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3. KVALITETA ŽIVLJENJA 

 
Za kvaliteto življenja ne obstaja univerzalna definicija, saj se je izoblikovala skozi 
zgodovino pod vplivom družbenih in socialnih sprememb. Skoraj vse definicije jo 
opredeljujejo kot multidimenzionalno entiteto, ki vsebuje domene, kot so zdravje, 
počutje, delovanje, zadovoljstvo z življenjem in socialno vključevanje. Je subjektivna, 
saj zajema percepcijo posameznika o svoji poziciji v življenju, v kontekstu kulture in 
vrednotnega sistema, v katerem živi s svojimi cilji, pričakovanji, standardi in skrbmi. 
Lahko bi tudi rekli, da je multidimenzionalni koncept, ki poudarja samopercepcijo 
posameznikovega trenutnega duševnega stanja, torej kaj posameznik meni, da je 
element zdravega življenja, kako vidi družbo, svet in seveda samega sebe (Bonomi, 
Patrick, Bushnell in Martin, 2000; Nunes Maia, de Drummond Alves Junior, Quinellato 
Louro, Lima Vieira in Lirio Gurgel, 2014; Rantakokko idr. 2010; Theofilou, 2013; The 
WHOQOL Group, 1995).  
 
Aaronson (1988 v Stelmack, 2001) v multidimenzionalen pogled vključi tudi telesne 
(simptomi bolezni in zdravljenja), funkcionalne (skrb zase, mobilnost, stopnja 
aktivnosti, vsakodnevne aktivnosti), socialne (socialni stiki in medosebni odnosi) in 
psihološke (kognitivna funkcija, emocionalni status, dobro počutje, zadovoljstvo z 
življenjem, sreča) dimenzije. Kvaliteta življenja je v bistvu stopnja, do katere izkušnje 
posameznikovega življenja zadovoljujejo njegove telesne in psihične potrebe in želje 
(Kerce, 1992; Theofilou, 2013). Rice (1984 v Kerce, 1992) pa kvaliteto življenja razdeli 
še na subjektivno in objektivno. In sicer pravi, da je objektivna stopnja, do katere so 
določeni standardi življenja doseženi z objektivno preverljivimi pogoji, aktivnostmi in 
posledicami posameznikovega življenja. Subjektivna pa je sklop prepričanj o 
posameznikovem življenju. 
 
Rezultati raziskav so pokazali da je za učinkovito razlago nujno, da gledamo na 
kvaliteto življenja kot koncept, ki je sestavljen iz številnih socialnih, okoljskih, 
psiholoških in telesnih vrednot (Theofilou, 2013). Koncept kvalitete življenja zajema, 
kako posameznik meri kvaliteto več aspektov svojega življenja. Te ocene vključujejo 
posameznikove čustvene odzive na življenjske dogodke, občutke življenjske izpolnitve 
in zadovoljstva in zadovoljstvo z delovnimi in osebnimi odnosi (Diener, Suh, Lucas in 
Smith, 1999; Theofilou 2013). 
 

3.1. Kvaliteta življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo 
 
Kvaliteta življenja oseb s posebnimi potrebami, med katere spadajo tudi osebe s 
slepoto in slabovidnostjo, je sestavljena iz istih dejavnikov in odnosov, ki so pomembni 
vsem osebam (Schalock, 1997). 
 
Slepota ali slabovidnost imata zelo širok vpliv na veliko socialno ali službeno pogojenih 
vidikov posameznikovega življenja, kot so delo z računalniki in vožnja avta, prav tako 
raziskave kažejo na razliko med spoloma, in sicer naj bi ženske s slepoto ali 
slabovidnostjo imele nižjo kvaliteto življenja kot moški s slepoto ali slabovidnostjo 
(Langelaan idr. 2007). 
 
Rezultati raziskav (Broman idr. 2002; Brown, 1999; Chia idr. 2004; Hirunwatthanakul, 
La Grow, Borman in Kanagasingam, 2013; La Grow, Yeung, Towers, Alpass, in 
Stephens, 2013; Langelaan idr. 2007; Lamoureux idr. 2007a; Nutheti idr. 2006; 
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Stelmack, 2001) so pokazali, da slepota in slabovidnost (izguba vidne ostrine in 
vidnega polja) močno negativno vplivajo na kvaliteto življenja. V primerjavi z drugimi 
kroničnimi obolenji pa poslabšanje ali izguba vida vplivata bolj kot bolezni srca in ožilja, 
sladkorna bolezen, izguba sluha ter manj kot kap, sindrom kronične utrujenosti, 
multipla skleroza, depresija in druge duševne bolezni. Na kvaliteto življenja dodatno 
vpliva katarakta, diabetična retinopatija, bolezni mrežnice in roženice ter glavkom in 
kombinacija več očesnih bolezni. Prav tako so ugotovili, da starost, stopnja izobrazbe, 
spol, mentalno in fizično zdravje, socialno ekonomski status, socialna podpora, 
emocionalno in psihosocialno prilagajanje, rasa, čas od izgube vida, posameznikovi 
cilji in geografska lega vplivajo na kvaliteto življenja. 
 
Osebe s slepoto ali slabovidnostjo, ki so starejše, pa se v primerjavi z videčimi 
pogosteje srečujejo z določenimi zdravstvenimi pa tudi funkcionalnimi težavami, kot so 
padci (posledično zlomi kosti), povečan krvni pritisk, sladkorna bolezen, artritis, težave 
pri hoji, mobilnosti in nakupovanju (Griffin-Shirley in Welsh, 2010). 
 
Visoka kvaliteta življenja je ključna sestavina uspešnega staranja, zaradi česar je v 
zadnjem času viden porast rehabilitacijskih programov, ki si želijo izboljšati kvaliteto 
življenja (La Grow idr. 2013). 
 
Schalock (1997) pravi, da ko imajo osebe zadovoljene osnovne potrebe in ko imajo 
enake možnosti kot drugi za prizadevanje in dosego ciljev tako doma kot tudi v 
skupnosti, šoli in službi, lahko izkusijo kvaliteto življenja. Z opolnomočenjem oseb s 
slepoto ali slabovidnostjo za aktivno sodelovanje v odločitvah, ki se tičejo njihovega 
življenja, se kvaliteta življenja poveča. 
  
Nastop slepote oziroma slabovidnosti lahko povzroči izgubo samostojnosti – zmožnost 
sodelovanja v aktivnostih – in v veliko primerih povzroči znižanje posameznikovega 
zadovoljstva z življenjem (Crews in Campbell, 2001; Good, La Grow in Alpass, 2008; 
Keller, Morton, Thomas in Potter, 1999; Nutheti idr. 2006; Wahl, Schilling, Oswald in 
Heyl, 1999). Osebe s slepoto imajo torej v primerjavi s splošno populacijo nižjo 
kvaliteto življenja (La Grow, Sudnongbua in Boddy, 2011; Hirunwatthanakul idr. 2013). 
Enako kot slepota in slabovidnost tudi starost vpliva na aktivnost, samostojnost 
oziroma kvaliteto življenja (Good idr. 2008). 
 
Slepota ali slabovidnost slabo vplivata na kvaliteto življenja, saj osebe s slepoto ali 
slabovidnostjo nižje ocenjujejo lastno zdravje, imajo zmanjšano telesno in čustveno 
delovanje in nižjo socializacijo (Chia idr. 2004). Videti, biti bolj samostojen in bolj 
aktiven so trije faktorji, za katere je bilo ugotovljeno, da so pomembni prediktorji 
kvalitete življenja (Good idr. 2008). 
 
Broman idr. (2002) so v raziskavi ugotovili, da slepota in slabovidnost vplivata na 
kvaliteto življenja tako, da jo znižujeta. Tako pri osebah, ki so slepe kot tudi pri osebah, 
ki imajo velik ostanek vida, je opazno znižanje kvalitete življenja. 
 
Slepota ali slabovidnost znatno znižata sodelovanje v vsakodnevnih aktivnostih in 
vizualno zahtevnejših nalog in povečata tveganje za depresijo, pomoč skupnosti in 
družinsko podporo, namestitev v dom in znižano samopercepcijo zdravja (Lamoureux 
idr. 2007b). 
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Nekatere raziskave ugotavljajo, da manj okoljskih ovir napoveduje višjo kvaliteto 
življenja, medtem ko ovire v okolju zvišajo tveganje za funkcionalno izgubo in težave 
s hojo ter zmanjšujejo udejstvovanje v telesnih aktivnostih zunaj (Rantakokko idr. 
2010). Prav tako ni nujno, da imajo osebe s slabovidnostjo višjo kvaliteto kot osebe s 
slepoto. Hollbrook, Caputo, Perry, Fuller in Morgan (2009) so odkrili, da imajo osebe s 
slepoto višjo kvaliteto življenja v primerjavi z osebami s slabovidnostjo. 
 
  



 

13 
 

 

4. VPLIV TELESNE AKTIVNOSTI NA KVALITETO ŽIVLJENJA  
 
Pri starejši populaciji lahko opazimo padec funkcionalnosti, ki lahko negativno vpliva 
na kvaliteto življenja in ogroža njihovo avtonomijo in neodvisnost. Za kvalitetno 
staranje je pomembno, da obdržijo funkcionalnost, pri čemer ima veliko vlogo telesna 
aktivnost, saj je po izsledkih različnih raziskav povezava med kvaliteto življenja in 
telesno aktivnostjo pozitivna (Nunes Maia idr. 2014). Rekreacija in prostočasne 
aktivnosti so pomembne komponente kvalitete življenja za otroke, mladino in odrasle 
po celem svetu (Ajuwon idr. 2015). Telesna aktivnost se povezuje z duševnim 
zdravjem in dobrim počutjem.  
 
Izvajanje telesne aktivnosti pa ne izboljšuje le kvalitete življenja, ampak vpliva tudi na 
funkcionalno kapaciteto, socialno interakcijo, čustveno stanje, intelektualno aktivnost, 
skrb zase, zdravstveno stanje ter kulturno, etično in versko prakso posameznika. 
Zmanjšanje telesne kapacitete ogroža kvaliteto življenja starejših, saj direktno vpliva 
na opravljanje rutinskih opravil, na avtonomijo in zmanjšanje hitrosti hoje (Nunes Maia 
idr. 2014).  
 
Tudi zaradi tega je v zadnjih letih povečan interes za raziskovanje vpliva telesne 
aktivnosti in mentalnega zdravja na splošno kvaliteto življenja, tako med splošno 
populacijo kot tudi med osebami s slepoto ali slabovidnostjo (Bonomi idr. 2000; 
Theofilou, 2013). 
 
Znano je, da ima telesna aktivnost pozitiven vpliv na mnoge telesne in psihološke 
aspekte življenja. Kljub dobrobiti aktivnega življenjskega sloga pa velika večina 
Evropejcev ne izvaja redne telesne aktivnosti, kar še posebno velja za osebe s 
posebnimi potrebami, kot so osebe s slepoto in slabovidnostjo (Labudzki in Tasiemski, 
2013). 
 
Čeprav je nižji nivo telesne aktivnosti pri osebah s slepoto ali slabovidnostjo rezultat 
nižjega nivoja samostojnosti, pa se nezmožnost opravljanja določenih telesnih 
aktivnosti ne smatra kot dejavnik, ki znižuje kvaliteto življenja oseb s slepoto in 
slabovidnostjo (Ray, Horvat, Williams in Blasch, 2007). 
 
Labudzki in Tasiemski (2013) sta ugotovila, da so zelo aktivne osebe s slepoto in 
slabovidnostjo v primerjavi z manj aktivnimi bolj zadovoljne s prostočasnimi 
dejavnostmi in poklicnim udejstvovanjem. Avtorja predvidevata, da to izhaja iz dejstva, 
da se bolj telesno aktivne osebe vključuje v bolj atraktivne oblike prostočasnih telesnih 
aktivnosti in sodelujejo v bolj koristnih oblikah dela. 
 
Širok spekter dejavnikov vpliva na kvaliteto življenja posameznika, kot so starost, spol, 
nivo mobilnosti (telesna aktivnost), duševno in telesno zdravje, avtonomija in 
samostojnost, ekonomski standard življenja, socialna podpora in čustveno in 
psihosocialno prilagajanje, vendar pa je mobilnost (gibanje s pomočjo ali brez, znotraj 
in zunaj doma) največjega pomena od zgoraj naštetih faktorjev (Baernholdt, Hinton, 
Yan, Rose in Mattos, 2012; La Grow, Yeung idr. 2011; La Grow, Sudnongbua idr. 2011; 
La Grow idr. 2013). Omejitve v mobilnosti imajo negativen vpliv na čustveno in 
psihoscialno prilagajanje, avtonomijo in samostojnost in posledično na kvaliteto 
življenja (La Grow, Yeung idr. 2011; La Grow idr. 2013). 
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4.1. Mobilnosti, telesna aktivnost in vpliv na kvaliteto življenja 
 
Na podlagi analize vprašalnika o vplivu slepote in slabovidnosti (Impact of Visual 
Impairment Questionnaire) ugotavljajo, da poleg vpliva slepote in slabovidnosti na 
vsakdanje aktivnosti najbolj prispevajo trije dejavniki: čustveni dejavnik, branje in 
dostop do informacij ter orientacija in mobilnost (Lamoureux idr. 2007b, Weih, Hassell 
in Keeffe, 2002). Tudi druge raziskave pokažejo, da ima mobilnost največji vpliv na 
kvaliteto življenja, sledijo ji zadovoljstvo z medosebnimi odnosi in zadovoljstvo z 
vsakodnevnimi življenjskimi potrebami. La Grow, Alpass, Stephens in Towers (2011) 
in Yeung, La Grow, Towers, Alpass in Stephens (2011) prav tako poudarjajo 
pomembnost telesne aktivnosti in možnost, da se ob izboljšanju mobilnosti lahko 
izboljša kvaliteta življenja. 
 
Mobilnost ima neposreden in pomemben vpliv na zadovoljstvo z učinkovitostjo pri 
opravljanju vsakodnevnih veščin, osebnimi odnosi in osnovnimi življenjskimi potrebami 
(La Grow idr. 2013). La Grow, Yeung idr. (2011) in Yeung idr. (2011) ugotavljajo, da je 
izboljšanje posameznikove telesne aktivnosti lahko učinkovit način dviganja kvalitete 
življenja starejših oseb s slepoto in slabovidnostjo. 
 
Mobilnost igra ključno vlogo pri kvaliteti življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo, saj 
zmanjšana mobilnost vodi v brezposelnost, zmanjšanje rekreacijskih aktivnosti in 
občutka samozadostnosti (Montarzino idr. 2007). Mobilnost predstavlja neodvisnost in 
svobodo, kar je pomemben dejavnik visoke kvalitete življenja (Rantakokko idr. 2010). 
 
Od vseh vplivov slepote in slabovidnosti pa na kvaliteto življenja oseb s slepoto in 
slabovidnostjo, najbolj in neposredno vpliva mobilnost posameznika, vključno s 
spremembami v okolju in prilagoditvami, uporabo novih tehnologij in pripomočkov, 
prilagoditvami telesne aktivnosti, treningi za moč ter uporabo javnega prevoza. 
Omejitve v mobilnosti pa imajo močan negativen vpliv na čustveno in psihosocialno 
prilagajanje, avtonomnost in neodvisnost, na kvaliteto življenja.  
 
Mobilnost prav tako neposredno vpliva na posameznikovo zadovoljstvo z 
učinkovitostjo pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, osnovnimi življenjskimi 
potrebami in osebnimi odnosi (La Grow idr. 2013).  
 
Prav tako je stopnja mobilnosti povezana s smrtnostjo. Manj kot je oseba mobilna, 
manjši obseg življenjskega prostora ima. Prav zaradi tega imajo osebe z zmanjšano 
mobilnostjo in manjšim obsegom življenjskega prostora povečano tveganje za smrt. 
Pri osebah, ki imajo življenjski prostor omejen na bližino doma, obstaja 1,6-krat večja 
verjetnost za smrt kot pri tistih, ki so se gibale tudi izven svojega domačega kraja 
(Boyle, Buchman, Barnes, James in Bennett, 2010). 
 
Zmanjšana mobilnost oziroma manj neodvisno gibanje je eden najpomembnejših 
vplivov slepote in slabovidnosti. Od posameznika zahteva razvijanje alternativnih 
strategij za učinkovito vzdrževanje mobilnosti in s tem neodvisnosti, kar za osebe s 
slepoto ali slabovidnostjo predstavlja hoja in uporaba prevoza. Hoja je za osebe s 
slabovidnostjo poleg neodvisnosti tudi najbolj pogosta telesna aktivnost (Montarzino 
idr. 2007). 
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Mobilnost in telesna aktivnost se med seboj prepletata in pogosto pri osebah s slepoto 
in slabovidnostjo ne moremo govoriti o eni brez druge. Obe pa pomembno vplivata na 
kvaliteto življenja. Mobilnost omogoča samostojnost, svobodo ter možnost 
rekreacijskih dejavnosti, ki pomenijo telesno aktivnost. Telesna aktivnost pa omogoča 
osebam s slepoto in slabovidnostjo bolj zdrav življenjski slog, socialno mreženje. Vsi 
dejavniki pa omogočajo višjo kvaliteto življenja.  
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5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Na leto zaradi telesne neaktivnosti umre okoli 1,9 milijona ljudi (WHO, 2002). Med njimi 
tudi osebe s slepoto in slabovidnostjo. S telesno neaktivnostjo pa se ne srečuje le 
starejše prebivalstvo, ki ga je med splošno populacijo vse več (med populacijo s 
slepoto in slabovidnostjo pa predstavljajo večinski delež), temveč tudi mladina in 
odrasli. Telesna aktivnost je pomembna tako za zdravje posameznika, saj preprečuje 
številne sekundarne bolezni, kot tudi za socialno integracijo, samozavest, 
samopercepcijo in seveda zadovoljstvo s seboj, kar po nekaterih definicijah lahko 
opredelimo kot kvaliteto življenja.  
 
Če je posameznik telesno aktiven in se giblje po svojem okolju, je dejaven član družbe 
in tako lahko spreminja negativne stereotipe, veča svojo socialno mrežo in posledično 
socialno integracijo ter ima višjo samozavest. Prav tako so posamezniki, ki so telesno 
aktivni, manjši strošek državi, saj imajo manj sekundarnih obolenj, ki jih povzroča 
telesna neaktivnost in zato potrebujejo manj zdravniške pomoči, po drugi strani pa so 
aktivni člani družbe, kar pomeni, da imajo delo, prihodek, plačujejo davke in živijo 
samostojno in neodvisno. Današnja družba stremi k čim večji vključenosti oseb s 
slepoto in slabovidnostjo in oseb v tretjem življenjskem obdobju z namenom 
zmanjšanja diskriminacije in socialne izolacije. V naprednih državah je vse več 
programov, ki za bolj zdravo populacijo spodbujajo vsestransko telesno aktivnost in 
aktivno rekreacijo oziroma aktivno preživljanje prostega časa. Telesna aktivnost ima 
neposreden vpliv na kvaliteto življenja, saj je povezana z dejavniki, ki so jih različne 
raziskave navedle kot pomembne za kvaliteto življenja. Govorimo o zdravju, socialnem 
vključevanju, participaciji ...  
 

5.1. Namen in cilji 
 
V raziskovalni nalogi želimo raziskati nivo telesne aktivnosti in povezavo s kvaliteto 
življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo. Pri tem želimo poudariti pomen telesne 
aktivnosti za splošno dobrobit oseb s slepoto in slabovidnostjo in posledično pokazati 
na pomen telesne aktivnosti za rehabilitacijo, ki bi poleg specialnih znanj morala 
vključevati tudi telesno aktivnost, prilagojeno vsakemu posamezniku. 
 
Cilj raziskave je ugotoviti nivo telesne aktivnosti med populacijo oseb s slepoto in 
slabovidnostjo ter povezavo s kvaliteto življenja. Kot končni rezultat raziskave pa 
poudariti pomen telesne aktivnosti v vsakodnevnem življenju oseb s slepoto in 
slabovidnostjo. 
 

5.2. Raziskovalna vprašanja 
 

1. Ali in v kolikšni meri so osebe s slepoto in slabovidnostjo telesno aktivne? 
2. Ali je telesna aktivnost povezana s kvaliteto življenja oseb s slepoto in 

slabovidnostjo? 
3. Ali kategorija izgube vida in čas nastopa slepote določa, ali se bo 

posameznik ukvarjal s telesno aktivnostjo? 
4. Ali je kategorija izgube vida povezana s kvaliteto življenja oseb s slepoto in 

slabovidnostjo? 
5. Ali je starost povezana s telesno aktivnostjo posameznika? 
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6. METODE DELA 
 
Metoda, uporabljena v magistrskem delu, je deskriptivna in kavzalno 
neeksperimentalna. Raziskovalni pristop je bil kvantitativen. 
 

6.1. Vzorec 
 
V raziskavo je bilo vključenih 30 oseb s slepoto in slabovidnostjo v starosti od 18 do 
72 let, s povprečno starostjo 42 let (SD = 18,49). V raziskavi je sodelovalo 12 
udeleženk (40,00 % vzorca) ženskega spola in 18 udeležencev (60,00 % vzorca) 
moškega spola. Zaradi visokega razpona starosti smo udeležence razdelili v tri 
starostne skupine (od 18. do 30. leta, od 31. do 60. leta in od 61. leta naprej). V vsaki 
starostni skupini je po 10 udeležencev (33,30 % vzorca). 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev glede na kategorijo 
izgube vida, starostno skupino in spol.  
 
Tabela 1: Udeleženci po spolu glede na starost in kategorijo izgube vida 
 

Kategorija izgube 
vida 

Starostna skupina  
(v letih) 

Spol 

moški ženski 

f % f % 

Slepota 

18 – 30 3,00 37,50 1,00 12,50 

31 –  60 0,00 0,00 1,00 12,50 

61 + 3,00 37,50 0,00 0,00 

Slabovidnost 

18 –  30 4,00 18,20 2,00 9,10 

31 – 60 4,00 18,20 5,00 22,70 

61 + 4,00 18,20 3,00 13,60 

 
26,70 % udeležencev (N = 8), ki so sodelovali v raziskavi, je kategoriziranih kot osebe 
s slepoto, 73,30 %  (N = 22) udeležencev pa kot osebe s slabovidnostjo (Tabela 1). 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev glede na spol za 
doseženo stopnjo izobrazbe, vir prihodka, kraj bivanja, zakonski stan in prisotnost 
dodatnih zdravstvenih težav. 
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Tabela 2: Dosežena stopnja izobrazbe, vir prihodka, kraj bivanja, zakonski stan in 
prisotnost zdravstvenih težav glede na spol 
 

Dosežena stopnja izobrazbe 

Spol 
Skupaj 

Moški Ženski 

f % f % f % 

Nižje poklicno izobraževanje (III. stopnja) 2 6,70 4 13,30 6 20,00 
Srednje poklicno izobraževanje (IV. 
stopnja) 

6 20,00 1 3,30 7 23,30 

Gimnazijsko izobraževanje (V. stopnja) 5 16,70 0 0,00 5 16,70 
Višješolsko izobraževanje (VI/1. stopnja) 1 3,30 1 3,30 2 6,70 
Visokošolsko izobraževanje (VI/2. stopnja) 2 6,70 2 6,70 4 13,30 
Univerzitetni program (VII. stopnja) 2 6,70 4 13,30 6 20,00 

Vir prihodka 

Družinska pokojnina 3 10,00 1 3,00 4 13,00 
Invalidska pokojnina 6 20,00 3 10,00 9 30,00 
Socialna pomoč 1 3,00 0 0,00 1 3,00 
Lastna plača 2 7,00 5 17,00 7 23,00 
Drugo 4 13,00 3 10,00 7 23,00 
Kombinacija lastne plače in socialne 
pomoči 

1 3,00 0 0,00 1 3,00 

Kombinacija lastne plače in dodatka za 
pomoč in postrežbo 

1 3,00 0 0,00 1 3,00 

Kraj bivanja 

Mesto 13 43,30 10 33,30 23 76,70 
Vas 4 13,30 1 3,30 5 16,70 
Predmestje 1 3,30 1 3,30 2 6,70 

Zakonski stan 

Neporočen 9 30,00 6 20,00 15 50,00 
Poročen 4 13,30 1 3,30 5 16,70 
Ločen 1 3,30 2 6,70 3 10,00 
Ovdoveli 1 3,30 0 0,00 1 3,30 
Zunajzakonska skupnost 3 10,00 3 10,00 6 20,00 

Prisotnost dodatnih zdravstvenih težav 

Težave lokomotornega sistema 2 6,70 2 6,70 4 13,30 

Težave krvožilnega sistema 1 3,30 2 6,70 3 10,00 

Težave drugih čutilnih sistemov 1 3,30 1 3,30 2 6,70 

Težave na področju mentalnega zdravja 1 3,30 0 0,00 1 3,30 

Rakava obolenja 1 3,30 0 0,00 1 3,30 

Ni težav 12 40,00 7 23,30 19 63,30 
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23,30 % vzorca (N = 7) je doseglo IV. stopnjo izobrazbe. 6 udeležencev (20,00 % 
vzorca) ima nižje poklicno izobraževanje, vendar je nekaj od teh še v stanju 
pridobivanja višje stopnje izobrazbe (Tabela 2). 
 
Invalidska pokojnina je najpogostejši vir prihodka med moškimi udeleženci (20,00 % 
vzorca, N = 6), med udeleženkami pa je najpogostejši vir prihodka lastna plača (17,00 
% vzorca, N = 5). Pod postavko drugo je uvrščena štipendija in žepnina, saj je nekaj 
udeležencev še dijakov. 2 udeleženca (6,70 % vzorca) pa sta navedla kombinacijo 
prihodka. Med drugim tudi dodatek za pomoč in postrežbo, ki z zakonom pripada 
osebam s posebnimi potrebami. 23 udeležencev biva v mestu (76,70 % vzorca), 5 
udeležencev (16,70 % vzorca) biva na vasi  in le 2 (6,70 % vzorca) bivata v predmestju. 
15 udeležencev (50 % vzorca) je neporočenih oziroma nima partnerja, 6 udeležencev 
(20 % vzorca) živi v zunajzakonski skupnosti, 5 udeležencev (16,70 % vzorca) je 
poročenih, 3 (10 % vzorca) so ločeni in 1 (3,30 % vzorca) je ovdovel (Tabela 2). 
 
2 udeleženki ženskega spola (6,70 % vzorca) imata težave lokomotornega sistema in 
2 (6,70 % vzorca) težave krvožilnega sistema. 1 (3,30 % vzorca) poroča o težavah 
drugih čutilnih sistemov. Med udeleženci moškega spola imata 2 (6,70 % vzorca) 
težave lokomotornega sistema, 1 (3,30 % vzorca) ima težave na področju krvožilnega 
sistema, 1 (3,30 % vzorca) ima težave drugih čutilnih sistemov, 1 (3,30 % vzorca) ima 
težave na področju mentalnega zdravja in 1 (3,30 % vzorca) ima rakavo obolenje 
(Tabela 2). 
 
V spodnji tabeli pa bodo prikazane frekvence in deleži udeležencev glede na starost 
za vir prihodka in prisotnost zdravstvenih težav. 
 
Tabela 3: Vir prihodka in prisotnost zdravstvenih težav glede na starost 
 

Vir prihodka 

Starost 
Skupaj 

18 – 30 31 – 60 61 + 

f % f % f % f % 

Družinska pokojnina 0 0,00 0 0,00 4 13,30 4 13,30 
Invalidska pokojnina 0 0,00 4 13,30 5 16,70 9 30,00 
Socialna pomoč 1 3,30 0 0,00 0 0,00 1 3,30 
Lastna plača 1 3,30 6 20,00 0 0,00 7 23,30 
Drugo 7 23,30 0 0,00 0 0,00 7 23,30 
Kombinacija lastne plače in 
socialne pomoči 

0 0,00 0 0,00 1 3,30 1 3,30 

Kombinacija lastne plače in 
dodatka za pomoč in postrežbo 

1 3,30 0 0,00 0 0,00 1 3,30 

Prisotnost zdravstvenih težav 

Težave lokomotornega sistema 1 3,30 1 3,30 2 6,70 4 13,30 
Težave krvožilnega sistema 2 6,70 1 3,30 0 0,00 3 10,00 
Težave drugih čutilnih sistemov 1 3,30 0 0,00 1 3,30 2 6,70 
Težave na področju mentalnega 
zdravja 

0 0,00 0 0,00 1 3,30 1 3,30 

Rakava obolenja 0 0,00 0 0,00 1 3,30 1 3,30 
Ni težav 6 20,00 8 26,70 5 16,70 19 63,30 
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Med udeleženci od 18. do 30. leta starosti je 7 (23,30 % vzorca) uvrstilo svoj vir 
prihodka pod drugo. Pod drugo so navedli štipendijo ali žepnino, ki jo prejemajo. 1 
(3,30 % vzorca) je navedel kombinacijo lastne plače in dodatka za pomoč in postrežbo. 
Med 61. in 72. letom starosti 4 (13,30 % vzorca) prejemajo redno pokojnino, 5 (16,70 
% vzorca) prejema invalidsko pokojnino in 1 (3,30 % vzorca) prejema kombinacijo 
lastne plače in socialne pomoči. Med 31. in 60. letom 4 udeleženci (13,30 % vzorca) 
prejemajo invalidsko pokojnino in 6 (20,00 % vzorca) jih prejema lastno plačo (Tabela 
3). 
 
19 udeležencev (63,30 % vzorca) poroča, da nimajo zdravstvenih težav, in sicer 8 
udeležencev (26,70 % vzorca), starih med 31 in 60 let, 6 udeležencev (20,00 % vzorca) 
starih med 18 in 30 let ter 5 udeležencev (16,70 % vzorca), starih od 61. leta naprej. 1 
udeleženec (3,30 % vzorca) poroča o rakavih obolenjih, 4 udeleženci (13,30 % vzorca) 
imajo težave lokomotornega sistema (artritis, osteoporoza in odstranjena spodnja 
okončina), 3 udeleženci (10,00 % vzorca) imajo težave krvožilnega sistema (srčna ali 
možganska kap, hipertenzija, nizko število trombocitov ...), 1 udeleženec (3,30 % 
vzorca) ima težave na področju mentalnega zdravja (depresija) v starostni skupini od 
61. leta starosti naprej. 2 udeleženca (6,70 % vzorca) imata težave drugih čutilnih 
sistemov (naglušnost). Niti en udeleženec ne poroča o dodatnih težavah na večih 
področjih (Tabela 3). 
 
V spodnji tabeli so frekvence in deleži udeležencev glede na profesionalni status, 
starost in spol. 
 
Tabela 4: Profesionalni status glede na starost in spol 
 

Starost Spol 
Profesionalni status 

delovno 
aktiven 

upokojen 
invalidsko 
upokojen 

dijak/ 
študent 

18–30 

Moški 
f 2   5 

% 20,00   50,00 

Ženske 
f 0   3 

% 0,00   30,00 

31–60 

Moški 
f 1 2 1  

% 10,00 20,00 10,00  

Ženske 
f 5 0 1  

% 50,00 0,00 10,00  

61–72 

Moški 
f 1 4 2  

% 10,00 40,00 20,00  

Ženske 
f 0 2 1  

% 0,00 20,00 10,00  

Skupaj 

Moški 
f 4 6 3 5 

% 13,30 20,00 10,00 16,70 

Ženske 
f 5 2 2 3 

% 16,70 6,70 6,70 10,00 

Skupaj 
f 9 8 5 8 

% 30,00 26,70 16,70 26,70 
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9 udeležencev (30 % vzorca) je delovno aktivnih, 2 (20 % vzorca) sta stara med 30 in 
60 let. 6 udeležencev nad 60. letom starosti (20 % vzorca) je redno upokojenih, 3 (10 
% vzorca) pa so invalidsko upokojenih. Med 30. in 60. letom starosti sta 2 (6,70 % 
vzorca) redno upokojena in 2 (6,70 % vzorca) invalidsko upokojena. Med udeleženci, 
ki so stari od 18 do 30, pa sta 2 udeleženca (6,70 % vzorca) delovno aktivna in 8 
udeležencev (26,70 % vzorca) s statusom dijaka oziroma študenta. Redno zaposlenih 
žensk je 5 (41,70 % vzorca) in vse spadajo v starostno skupino od 30 do 60. leta 
starosti, 2 (16,70 % vzorca) sta redno upokojeni ter obe stari nad 60 let, 2 (16,7 % 
vzorca) sta invalidsko upokojeni, 1 (3,30 % vzorca) med 30 in 60 letom in 1 (3,30 % 
vzorca) starejša od 60 let. 3 udeleženke (25 % vzorca), med 18. in 30. letom starosti 
pa imajo še status dijakinje. Pri moški populaciji pa so 4 udeleženci (22,20 % vzorca) 
delovno aktivni, 2 (6,70 % vzorca) sta v starostni populaciji od 18 do 30 let, 1 (3,30 % 
vzorca) v populaciji od 30 do 60 let in 1 (3,30 % vzorca) starejši od 60 (honorarno). 6 
udeležencev moškega spola (33,30 % vzorca) je redno upokojenih, 2 (6,70 % vzorca) 
sta stara od 30 do 60 let in 4 (13,30 % vzorca) od 60. leta dalje. Invalidsko upokojeni 
so le 3 moški udeleženci (16,70 % vzorca), in sicer 2 (6,70 % vzorca) starejša od 60 
let in 1 (3,30 % vzorca) star med 30 in 60 let. 5 moških udeležencev (27,80 % vzorca) 
pa ima status dijaka oziroma študenta. Nihče od udeležencev s profesionalnim 
statusom dijaka oziroma študenta ni bil še nikoli v delovnem razmerju (tudi 
študentskem oziroma dijaškem ne). Ostali udeleženci, razen enega (3,33 % vzorca), 
ki so bodisi invalidsko ali redno upokojeni, so pred tem bili delovno aktivni (Tabela 4). 
  
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži za način (so)bivanja udeležencev. 
 
Tabela 5: Način (so)bivanja 
 

Način (so)bivanja f % 

Sami 5 16,70 

S partnerjem 8 26,70 

Z otroci 2 6,70 

S partnerjem in otroci 4 13,30 

Dom starejših občanov 1 3,30 

Dijaški oz. študentski dom 8 26,70 

S  sostanovalcem 2 6,70 

Skupaj 30 100,00 

 
Enako število udeležencev (26,70 % vzorca) biva s partnerjem ali v dijaškem oziroma 
študentskem domu (N = 8). 1 udeleženec (3,30 % vzorca) biva v domu starejših 
občanov. 2 udeleženca (6,70 % vzorca) bivata v stanovanju, ki si ga delita s cimri in 2 
živita samo z otroki. Kar 5 (16,70 % vzorca) udeležencev biva samih (Tabela 5). 
 
V tabeli 6 so prikazane frekvence udeležencev glede na kategorijo izgube vida, čas 
izgube vida in starost.
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Tabela 6: Vzrok izgube vida glede na kategorijo izgube vida, čas izgube vida in starost 
 

 

Kategorija izgube vida Čas izgube vida Starost 

Skupaj 
Slabovidnost Slepota 

Pred manj 
kot 1 
letom 

Pred manj 
kot 2 

letoma 

Pred manj 
kot 5 leti 

Pred več 
kot 5 leti 

18-30 31-60 
61
+ 

Vzroki izgube           

Prezgodnje rojstvo 1 1    2 2   2 

Myopia 1     1   1 1 

Retinoblastom 1     1  1  1 

Starostna 
degeneracija makule 

2 1    3 1 1 1 3 

Retinopatija 1     1   1 1 

Glavkom  1    1  1  1 

Podkožno nasilje 1     1  1  1 

Atrofija vidnega živca  3    3 1  2 3 

Albinizem 3     3 1 2  3 

Siva mrena 1     1 1   1 

Genetska 
predispozicija 

2     2  2  2 

Vnetje 2     2   2 2 

Diabetična 
retinopatija 

1     1   1 1 

Nesreča  1  1     1 1 

Ne pozna vzroka 6 1   2 5 4 2 1 7 

Skupaj 22 8 0 1 2 27 10 10 10 30 

Najpogostejši vzroki izgube vida so starostna degeneracija makule, atrofija vidnega živca in albinizem. 1 udeleženec (3,30 % vzorca) 
je izgubil vid pred manj kot 2 letoma, 2 udeleženca (6,70 % vzorca) sta vid izgubila pred manj kot 5 leti in 27 (90 % vzorca) udeležencev 
je izgubilo vid pred več kot 5 leti (Tabela 6).
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V spodnji tabeli so prikazane frekvence udeležencev glede na način soočanja z življenjskimi situacijami, spolom, starostjo, kategorijo 
izgube vida in časom izgube vida. 
 
Tabela 7: Način soočanja z življenjskimi težavami glede na spol, starost, kategorijo izgube vida in čas izgube vida 
 

 Z življenjskimi težavami se soočajo tako, da se zanašajo: 

Nase Na 
družino 

Na 
partnerja 

Na 
otroke 

Na 
prijatelje 

Na 
strokovno 

osebo 

Na boga 

Spol Moški 16 4 4 1 3 6 1 

Ženske 11 6 7 1 2  1 

Kategorija izgube vida Slabovidnost 19 7 9 1 3 3  

Slepota 8 3 2 1 2 3 2 

Čas izgube vida Pred manj kot 
2 letoma 

1       

Pred manj kot 
5 leti 

2 1 1     

Pred več kot 5 
leti 

24 9 10 2 5 6 2 

starost 18– 30 9 6 4  3 2 2 

31–60 9 3 5 1 1 1  

61 + 9 1 2 1 1 3  

skupaj  27 10 11 2 5 6 2 

 
Vprašanje, kako se soočate z življenjskimi težavami, je omogočalo več možnih rešitev, zato je skupno število udeležencev nad 100 
%. 27 udeležencev (90 % vzorca) je odgovorilo, da se zanašajo predvsem nase. 11 udeležencev (36,66 % vzorca) se zanaša tudi na 
partnerja in 10 (33,30 % vzorca) se jih zanaša na družino (Tabela 7).
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6.2. Instrumentarij 
 
Za namen raziskave smo uporabili dva vprašalnika. Kvaliteto življenja smo merili z 
Impact of Vision Impairment Questionnaire, telesno aktivnost pa smo merili z 
International Physical Activity Questionnaire. Vprašalnik za kvaliteto življenja smo 
prevedli iz hrvaškega jezika, vprašalnik telesne aktivnosti pa iz angleškega jezika. Prav 
tako smo udeležence izprašali o socialno demografskih značilnostih in substrukturi 
motnje vida. 
 

6.2.1. Socialno demografske značilnosti 
 
V tem delu smo pridobivali podatke o spolu, starosti, kraju bivanja (mesto, predmestje, 
vas), zakonskem stanu (neporočen, poročen, ločen, vdovec, zunajzakonska 
skupnost), obliki (so)bivanja (sam, z zakonskim/zunajzakonskim partnerjem, z otroki, 
z zakonskim partnerjem in otroki, v domu za ostarele, v dijaškem domu, s 
sostanovalci), stopnji izobrazbe, profesionalnem statusu, viru prihodkov in načinu 
soočanja z življenjskimi težavami.  
 

6.2.2. Substruktura motnje vida 
 
V tem delu smo pridobivali podatke o kategoriji izgube vida (slepota, slabovidnost), 
vzrokih izgube vida, obdobju, v katerem se je izguba vida pojavila (pred manj kot 1 
letom, pred manj kot 2 letoma, pred manj kot 5 leti, pred več kot 5 leti), dodatnih 
zdravstvenih težavah (težave lokomotornega sistema, težave krvožilnega sistema, 
težave drugih čutilnih sistemov in težavah na področju mentalnega zdravja). 
 

6.2.3. Vprašalnik telesne aktivnosti – International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ) 

 
Vprašalnik telesne aktivnosti je primarno zasnovan za ugotavljanje telesne aktivnosti 
odraslih. Je samoevalvacijski vprašalnik v dveh različnih oblikah – kratki in dolgi. V 
magistrskem delu smo uporabili dolgo obliko. Izveden je bil po telefonu. Vprašalnik 
ocenjuje telesno aktivnost preko različnih domen: 

- telesna aktivnost v prostem času, 
- aktivnosti doma in na vrtu, 
- telesna aktivnost na delovnem mesu, 
- telesna aktivnost kot transport (Craig, Marshall, Sjostrom, Bauman, Booth, 

Ainsworth, Pratt, Ekelund, Yngve, Sallis in Oja, 2003). 
 
Vprašalnik prav tako vsebuje vprašanja o času, ki ga preživijo sede. Dolga oblika 
vprašalnika detajlno sprašuje o hoji, zmerni telesni aktivnosti in zelo naporni telesni 
aktivnosti znotraj vsake domene. Udeleženci so odgovarjali najprej, koliko dni na teden 
izvajajo določeno telesno aktivnost znotraj domene in nato še koliko minut oziroma ur 
na dan. Zaradi nenormalne distribucije porabe energije v populacijah uporablja 
vprašalnik MET (Metabolni ekvivalent) minute na teden (IPAQ, 2015).  
 
MET je enota, ki jo vprašalnik predlaga za vsako aktivnost in se uporablja za 
ocenjevanje porabe kisika (energije) med telesno aktivnostjo. 1 MET je opredeljen kot 
poraba energije v mirovanju, ki pri povprečnem odraslem človeku znaša 3,5 mg 
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kisika/kg telesne teže/min. MET se uporablja kot kazalnik intenzivnosti telesne 
aktivnosti (Wilmore in Costill, 1994).  
 
Hoja je v vprašalniku opredeljena s 3,3 MET, kar pomnožimo z minutami na dan in 
dnevi (IPAQ, 2015). Glede na rezultate raziskave o zanesljivosti in veljavnosti testa, 
dvanajstih držav je ugotovljen Spearman (p = 0,81) za dolgo obliko vprašalnika 
(Hagströmer, Oja in Sjöström, 2006) 
 
Vprašalnik meri aktivnost za en teden nazaj. Vprašalnik je bil preveden najprej iz 
angleščine v slovenščino in nato nazaj v angleščino, glede na navodila v IPAQ 
priročniku, da bi zagotovili čim bolj korekten prevod ( IPAQ, 2015). 
 

6.2.4. Vprašalnik kvalitete življenja – Impact of Visual Impairment Questionnaire 
(IVI) 

 
Vprašalnik je zasnovan za oceno sodelovanja v vsakodnevnih aktivnostih in meri vpliv 
slepote ali slabovidnosti na kvaliteto življenja v domenah orientacije in mobilnosti, 
dostopnost do informacij in psihosocialnost. IVI kaže dobro diskriminatornost in 
zanesljivost s konsistentnimi rezultati ne glede na obliko administracije (Lamourex, 
Pallant, Pesudovs, Rees, Hassell in Keeffe, 2007b; Weih idr. 2002). Vprašalnik je 
samoevalvacijski, sestavljen iz 28 vprašanj z enajststopenjsko lestvico (0 – niti malo, 
10 – zelo/večinoma). 
 

6.3. Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Način vzorčenja je bil priložnostni. Pogoja za udeležbo v raziskavi sta bila starost od 
18 let naprej in slepota ali slabovidnost. Udeleženci so na vprašanja odgovarjali preko 
telefona. Oba instrumenta sta bila prevedena in sta služila kot smernice razgovora ter 
lažje beleženje odgovorov. Pred začetkom razgovora so bili udeležencem pojasnjeni 
namen in cilji raziskave ter zagotovljeni anonimnost in varstvo osebnih podatkov.  
 

6.4. Spremenljivke 
 
Neodvisne spremenljivke, ki smo jih vključili v raziskavo, so: spol, starost, kategorija 
izgube vida in pojav izgube vida. Odvisne spremenljivke, ki smo jih vključili v raziskavo 
pa so telesna aktivnost, telesna aktivnost na delovnem mestu, telesna aktivnost doma 
in na vrtu, telesna aktivnost kot način transporta, telesna aktivnost v prostem času, 
sedenje in kvaliteta življenja. 
 

6.5. Obdelava podatkov 
 
Podatki so bili obdelani s programom za statistično analizo podatkov SPSS 20.0. Za 
opisovanje vzorca in podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko (frekvence - f, 
deleže - %, aritmetično sredino - M, standardni odklon - SD, koeficient sploščenosti 
KA, koeficient asimetrije - KS). Za ugotavljanje zanesljivosti vprašalnikov smo uporabili 

Cronbach 𝛼 koeficient. Za preverjanje normalnosti porazdelitve smo uporabili Shapiro-
Wilk test, za preverjanje homogenosti varianc pa Levenov test homogenosti. Za mero 
korelacije smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Razlike med odvisnimi in 
neodvisnimi spremenljivkami smo ugotavljali z neparametričnimi testi Kruskal-Wallis in 
Mann-Whitney ter parametričnimi testi analiza variance ANOVA in t- test. 

http://www.ipaq.ki.se/
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7. REZULTATI 
 

7.1. Stopnja telesne aktivnosti 
 
Stopnjo telesne aktivnosti smo merili z Vprašalnikom telesne aktivnosti (IPAQ). 
Rezultate smo kategorizirali glede na priporočila v protokolu za analizo vprašalnika.  
 
Protokol predlaga tri kategorije: 

- Nizka: 0 do 600 MET minut na teden, 
- Srednja: 600 do 3000 MET minut na teden, 
- Visoka: 3000 MET minut na teden in več. 

 
Normalnost distribucije skupnega rezultata na vprašalniku smo preverili s testom 
Shapiro-Wilk in ugotovili, da distribucija ni normalno porazdeljena (W(29) = 0,68 p < 
0,05). 
 
V spodnji tabeli je predstavljena opisna statistika za celotno telesno aktivnost in za 
domene znotraj skupne telesne aktivnosti (na delovnem mestu, kot način transporta, 
na vrtu in znotraj doma, v prostem času in sedenje). 
  
Tabela 8: Opisna statistika za telesno aktivnost skupaj in po posameznih domenah 
 

 N M SD KS KA 

Telesna aktivnost 29 3311,21 2359,97 2,53 8,40 

Telesna aktivnost na delovnem mestu 11 1735,23 2314,35 1,17 -0,67 

Telesna aktivnost kot način transporta 29 597,74 549,46 1,83 5,55 

Telesna aktivnost na vrtu in znotraj 

doma 
29 797,98 670,01 0,91 0,59 

Telesna aktivnost v prostem času 29 1915,48 1857,60 2,40 6,34 

Sedenje 29 444,83 215,45 0,40 -0,11 

 
Razen telesne aktivnosti na delovnem mestu in sedenja se vse ostale domene in 
skupna telesna aktivnost ne porazdeljujejo po normalni distribuciji (Tabela 8). 
 
Skupni rezultat stopnje telesne aktivnosti, pridobljen z Vprašalnikom o telesni 
aktivnosti (IPAQ), sestavljajo štiri območja telesne aktivnosti: na delovnem mestu, 
telesna aktivnost kot način transporta, telesna aktivnost na vrtu in doma ter telesna 
aktivnost v prostem času. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati za ta posamezna 
področja telesne aktivnosti in sedenje. Rezultati so prikazani v MET minutah na teden 
(0 MET minut na teden pomeni, da telesne aktivnosti na tem področju ni, z 
naraščanjem števila MET minut na teden narašča tudi telesna aktivnost). 
 
V spodnjem grafu je predstavljena stopnja telesne aktivnosti (MET minute na teden) 
glede na frekvenco udeležencev. 
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Graf 1: Porazdelitev rezultatov stopnje telesne aktivnosti 
 
Iz Grafa 1 lahko razberemo, da rezultati enega izmed udeležencev izstopajo. Ker je 
udeleženec poklicni športnik in ne predstavlja splošne populacije, smo ga izločili. 
 
Pri udeležencih s slepoto in slabovidnostjo lahko opazimo, da je nivo telesne aktivnosti 
srednji. 
 

7.1.1. Telesna aktivnost na delovnem mestu 
 
Telesna aktivnost na delovnem mestu je eno izmed področij telesne aktivnosti, ki jo 
vsebije Vprašalnik telesne aktivnosti (IPAQ). Pod telesno aktivnost na delovnem mestu 
sodi hoja znotraj delovnega mesta ali za namene delovnega mesta, ki traja vsaj 10 
minut skupaj ter zmerno in zelo naporne aktivnosti (nošenje tovora, gradbena dela itd.).  
 
V raziskavi je od skupnega števila udeležencev (N = 30) delovno aktivnih le 11. Glede 
na majhno število zaposlenih udeležencev smo se odločili, da za nadaljnje 
raziskovalne namene magistrskega dela izločimo telesno aktivnost na delovnem 
mestu iz skupne telesne aktivnosti. 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev, ki pojasnjujejo, v kolikšni 
meri udeleženci ocenjujejo svojo telesno aktivnost na delovnem mestu glede na spol. 
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Tabela 9: Telesna aktivnost na delovnem mestu glede na spol 
 

Telesna aktivnost na delovnem mestu 
(MET minute na teden) 

Spol 
Skupaj 

moški ženski 

f % f % f % 

Od 0 do 600 3 27,30 4 36,40 7 63,60 
Od 600 do 3000 0 0,00 1 9,10 1 9,10 
Od 3000 naprej 2 18,20 1 9,10 3 27,30 

 
Izmed 30 udeležencev (100 % vzorca) v raziskavi je le 11 (36,60 % vzorca) delovno 
aktivnih. Od teh je 6 žensk (54,50 % vzorca) in 5 moških (45,50 % vzorca). 4 ženske 
(36,40 % vzorca) na delovnem mestu porabijo od 0 do 600 MET minut na teden, kar 
pomeni, da je nivo telesne aktivnosti na delovnem mestu nizek. 3 (27,30 % vzorca) 
moški udeleženci poročajo, da so na delovnem mestu nizko telesno aktivni (od 0 do 
600 MET minut na teden) in 2 (18,2 % vzorca) poročata, da sta na delovnem mestu 
visoko telesno aktivna (od 3000 MET minut na teden naprej) (Tabela 9).  
 

Tabela 10: Telesna aktivnost na delovnem mestu glede na starost 
 

Telesna aktivnost na 
delovnem mestu 
(MET minute na teden) 

Starost 
Skupaj 

18–30 31–60 61 + 

f % f % f % f % 

Od 0 do 600 1 9,10 5 45,50 1 9,10 7 63,60 
Od 600 do 3000 1 9,10 0 0,00 0 0,00 1 9,10 
Od 3000 naprej 1 9,10 1 9,10 1 9,10 3 27,30 

 
V prvi starostni skupini (od 18 do 30 let) so zaposlene 3 osebe s slepoto in 
slabovidnostjo (27,30 % vzorca), 1 (9,10 % vzorca) na teden na delovnem mestu 
porabi od 0 do 600 MET minut (nizka telesna aktivnost), 1 (9,10 % vzorca) od 600 do 
3000 MET minut na teden (srednja telesna aktivnost) in 1 (9,10 % vzorca) poroča, da 
je visoko telesno aktiven na delovnem mestu (3000 MET minut na teden in več). V 
drugi starostni skupini (31–60 let) je 6 oseb delovno aktivnih (54,50 % vzorca), največ 
(45,50 % vzorca) jih na delovnem mestu porabi od 0 do 600 MET minut na teden. V 
starosti od 61 do 72 let pa sta 2 delovno aktivni osebi (18,20 % vzorca), od tega je 1 
(3,30 % vzorca) nizko telesno aktivna in 1 (3,30 % vzorca) visoko telesno aktivna 
(Tabela 10). 
 
V spodnjem grafu so prikazane frekvence udeležencev, ki opisujejo, v kolikšni meri 
udeleženci ocenjujejo svojo telesno aktivnost na delovnem mestu glede na kategorijo 
izgube vida. 
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Graf 2: Telesna aktivnost na delovnem mestu glede na kategorijo izgube vida 

 
Glede na kategorijo izgube vida so 3 osebe s slepoto delovno aktivne (27,30 % 
vzorca). 1 (9,10 % vzorca) ocenjuje svojo telesno aktivnost na delovnem mestu kot 
nizko, 1 (9,10 % vzorca) kot srednjo in 1 (9,10 % vzorca) kot visoko. Med osebami s 
slabovidnostjo je 8 oseb (72,70 % vzorca) delovno aktivnih. 6 (54,50 % vzorca) od teh 
svojo telesno aktivnost na delovnem mestu ocenjujejo kot nizko, od 0 do 600 MET 
minut na teden. 2 osebi s slabovidnostjo (18,20 % vzorca) pa svojo aktivnost ocenjujeta 
kot visoko (od 3000 MET minut na teden naprej) (Graf 2). 
 
Iz celotnega vzorca udeležencev je le 11 (36,60 % vzorca) delovno aktivnih, kar 
pomeni, da veliko oseb s slepoto nima zaposlitve, so invalidsko ali redno upokojeni. 
Izmed 11 (36,60 % vzorca) delovno aktivnih udeležencev jih je veliko zaposlenih na 
delovnih mestih, kjer delajo za računalnikom in se v sklopu delovnega mesta zelo malo 
gibljejo. 
 

7.1.2. Telesna aktivnost kot način transporta 
 

Telesna aktivnost kot način transporta zajema postavke, kot so hoja in kolesarjenje do 
trgovine, do prijateljev, po opravkih. Pomembno je, da hodijo ali kolesarijo vsaj deset 
minut naenkrat in ne kot del prostega časa. 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži, ki opisujejo, v kolikšni meri udeleženci 
ocenjujejo svojo telesno aktivnost kot način transporta glede na spol. 
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Tabela 11: Telesna aktivnost kot način transporta glede na spol 
 

Telesna aktivnost glede na transport 
(MET minute na teden) 

Spol 
Skupaj 

moški ženski 

f % f % f % 

Od 0 do 600 8 27,60 8 27,60 16 55,20 
Od 600 do 3000 9 31,00 4 13,80 13 44,80 
Od 3000 naprej 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

16 udeležencev (55,20 % vzorca) za telesno dejavnost kot način transporta ocenjuje, 
da porabi od 0 do 600 MET minut na teden, kar pomeni, da je nivo telesne aktivnosti 
na področju transporta nizek. 3 udeleženci (10,30 % vzorca) porabijo 0 MET minut na 
teden, kar pomeni, da ne gredo nikamor peš ali s kolesom in da aktivnost traja vsaj 10 
minut skupaj. 13 udeležencev (44,80 % vzorca) ocenjuje, da so v okviru transporta 
srednje telesno aktivni in porabijo od 600 do 3000 MET minut na teden (Tabela 11). 
 
V naslednji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev, ki opisujejo, v kolikšni 
meri udeleženci ocenjujejo svojo telesno aktivnost kot način transporta glede na 
starost. 
 
Tabela 12: Telesna aktivnost kot način transporta glede na starost 
 

Telesna aktivnost glede na 
transport 
(MET minute na teden) 

Starost 
Skupaj 

18–30 31–60 61 + 

f % f % f % f % 

Od 0 do 600 7 24,10 3 10,3 6 20,70 16 55,20 
Od 600 do 3000 3 10,30 6 20,70 4 13,80 13 44,80 
Od 3000 naprej 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Prva starostna skupina (18–30 let) je glede na rezultate najmanj aktivna, saj jih 7 
(24,10 % vzorca) ocenjuje svojo telesno aktivnost kot način transporta nizko, tj. med 0 
in 600 MET minut na teden. Starostna skupina od 31 do 60 let na teden v večini porabi 
od 600 MET minut do 3000 MET minut, kar pomeni, da so srednje telesno aktivni. 
Tretja starostna skupina ima boljši rezultat od prve starostne skupine in slabšega od 
druge starostne skupine (Tabela 12). 
 
V spodnjem grafu so prikazane frekvence, ki opisujejo, v kolikšni meri udeleženci 
ocenjujejo svojo telesno aktivnost kot način transporta glede na kategorijo izgube vida. 
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Graf 3: Telesna aktivnost kot način transporta glede na kategorijo izgube vida 

 
16 oseb s slepoto in slabovidnostjo (55,20 % vzorca) se ocenjuje kot nizko telesno 
aktivne (od 0 do 600 MET minut na teden). 2 osebi s slepoto (6,70 % vzorca) sta 
ocenili, da v sklopu transporta nista telesno aktivni, 2 osebi s slepoto (6,70 % vzorca) 
se ocenjujeta kot nizko aktivni (od 1 do 600 MET minut na teden), 4 osebe s slepoto 
(13,80 % vzorca) pa se ocenjujejo kot srednje telesno aktivne na področju transporta 
(od 600 do 3000 MET minut na teden). 1 oseba s slabovidnostjo (3,30 % vzorca) 
ocenjuje, da ni aktivna, 11 (36,60 % vzorca) jih ocenjuje svojo telesno aktivnost na 
področju transporta kot nizko, 9 oseb s slabovidnostjo (31,00 % vzorca) ocenjuje lastno 
aktivnost na področju transporta kot srednjo (od 600 do 3000 MET minut na teden). 
Nihče od udeležencev se ne ocenjuje kot visoko telesno aktiven na področju transporta 
(Graf 3). 
 
Udeleženci so pri telesni aktivnosti kot načinu transporta manj aktivni, saj večina 
udeležencev živi v mestu in kot način transporta koristijo javna prevozna sredstva. 
Prav tako osebe s slepoto in večina oseb s slabovidnostjo kolesa kot način transporta 
zaradi nesigurnosti ne uporablja. 
 

7.1.3. Telesna aktivnost na vrtu in znotraj doma 
 
Področje telesne aktivnosti na vrtu in znotraj doma obsega postavke zmernega in 
težkega dela na vrtu in v okolici doma (košnja trave, grabljenje, okopavanje, pometanje 
dvorišča ...) in zmernega telesno napornega dela znotraj hiše (sesanje, pomivanje 
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oken ...). Prav tako štejemo le telesno aktivnost, ki so jo opravljali vsaj 10 minut 
naenkrat. 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev, ki opisujejo, v kolikšni 
meri udeleženci ocenjujejo telesno aktivnost na vrtu in znotraj doma glede na spol. 
 
Tabela 13: Telesna aktivnost na vrtu in znotraj doma glede na spol 
 

Telesna aktivnost na vrtu in znotraj doma 
(MET minute na teden) 

Spol 
Skupaj 

moški ženski 

f % f % f % 

Od 0 do 600 8 27,60 5 17,20 13 44,80 
Od 600 do 3000 9 31,00 7 24,10 16 55,20 
Od 3000 naprej 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

16 udeležencev (55,20 % vzorca) svojo telesno dejavnost na vrtu in znotraj doma 
ocenjuje od 600 do 3000 MET minut na teden. 1 udeleženka (3,40 % vzorca) na vrtu 
in znotraj svojega doma ne opravlja nobenih telesnih aktivnosti. 8 udeležencev (27,60 
% vzorca) moškega spola ocenjuje svojo telesno aktivnost kot nizko (od 0 do 600 MET 
minut na teden), 9 udeležencev (31,00 % vzorca) ocenjuje svojo telesno aktivnost kot 
srednjo (od 600 do 3000 MET minut na teden). 5 žensk (17,20 % vzorca) ocenjuje 
svojo telesno aktivnost kot nizko (od 0 do 600 MET minut na teden), 7 (24,10 % vzorca) 
kot srednjo (od 600 do 3000 MET minut na teden). Nihče od udeležencev ne ocenjuje 
svoje telesne aktivnoste na vtru in znotraj doma kot visoko (Tabela 13). 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev, ki opisujejo, v kolikšni 
meri udeleženci ocenjujejo telesno aktivnost na vrtu in znotraj doma glede na starost. 
 
Tabela 14: Telesna aktivnost na vrtu in znotraj doma glede na starost 
 

Telesna aktivnost na vrtu in 
znotraj doma 
(MET minute na teden) 

starost 
Skupaj 

18–30 31–60 61 + 

f % f % f % f % 

0 0 0,00 0 0,00 1 3,40 1 3,40 
Od 1 do 600 4 13,80 4 13,80 4 13,80 12 41,40 
Od 600 do 3000 6 20,70 5 17,20 5 17,20 16 55,20 
Od 3000 naprej 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
V starostni skupini od 18. do 30. leta je 6 udeležencev (20,70 % vzorca) ocenilo svojo 
telesno aktivnost na vrtu in znotraj doma kot srednjo (od 600 do 3000 MET minut na 
teden). V starostni skupini od 31 do 60 let je 5 udeležencev (17,20 % vzorca) ocenilo 
svojo telesno aktivnost na vrtu in znotraj doma kot srednjo (od 600 do 3000 MET minut 
na teden). V kategoriji udeležencev od 60. leta naprej so 4 (13,80 % vzorca) ocenili 
svojo telesno aktivnost kot nizko (od 1 do 600 MET minut na teden), 5 (17,20 % vzorca) 
kot srednjo (od 600 do 3000 MET minut na teden) in 1 oseba (3,40 % vzorca) je 
ocenila, da ni telesno aktivna na vrtu in znotraj doma (Tabela 14). 
 
V pričujočem grafu so opisane frekvence udeležencev, ki pojasnjujejo, v kolikšni meri 
udeleženci ocenjujejo svojo telesno aktivnost na vrtu in znotraj doma glede na 
kategorijo izgube vida. 
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Graf 4: Telesna aktivnost na vrtu in znotraj doma glede na kategorijo izgube vida 
 

6 udeležencev s slepoto (20,70 % vzorca) je ocenilo svojo telesno aktivnost na vrtu in 
znotraj doma od 0 do 600 MET minut na teden. 2 udeleženca s slepoto (6,90 % vzorca) 
sta svojo telesno aktivnost na vrtu in znotraj doma ocenila kot srednjo, tj. od 600 do 
3000 MET minut na teden. 1 udeleženec s slabovidnostjo (3,40 % vzorca) je ocenil 
svojo telesno aktivnost z 0 MET minut na teden. 6 udeležencev s slabovidnostjo (20,70 
% vzorca) ocenjuje svojo aktivnost od 1 do 600 MET minut na teden. 14 udeležencev 
s slabovidnostjo (48,30 % vzorca) ocenjuje svojo telesno aktivnost na vrtu in znotraj 
doma kot srednjo, tj. od 600 do 3000 MET minut na teden in 6 udeležencev (20,70 % 
vzorca) s slepoto ocenjuje svojo telesno aktivnost od 0 do 600 MET minut na teden 
(Graf 4). 
 
Vsi udeleženci, razen ene, ki je nastanjena v domu starejših občanov, opravljajo neko 
vrsto telesne aktivnosti znotraj doma, medtem ko le peščica opravlja telesno aktivnost 
na vrtu. Nekateri živijo v stanovanjskem bloku in nimajo možnosti vrta, nekateri pa 
prepustijo urejanje vrta partnerju ali drugim bližnjim. 
 

7.1.4. Telesna aktivnost v prostem času 
 
V področje telesne aktivnosti v prostem času spadajo postavke: hoja v prostem času 
– sprehod, zmerna telesna aktivnost (plavanje, tek v zmernem tempu, itd.) ter zelo 
naporna telesna aktivnost (spinning, tek, kolesarjenje). Razlika med zmerno in zelo 
naporno telesno aktivnostjo je individualna, saj vsak različno ocenjuje stopnjo 
težavnosti telesne aktivnosti glede na lastne zmožnosti. Za zmerno telesno aktivnost 
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se smatra telesna aktivnost, pri kateri se zmerno poviša srčni utrip. Za zelo naporno 
telesno aktivnost se smatra izredno povišan srčni utrip ter potenje. Upoštevamo le 
telesno aktivnost v prostem času, ki traja najmanj 10 minut. 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev, ki opisujejo, v kolikšni 
meri udeleženci ocenjujejo telesno aktivnost v prostem času glede na spol. 
 
Tabela 15: Telesna aktivnost v prostem času glede na spol 
 

Telesna aktivnost v prostem času  
(MET minut na teden) 

Spol 
Skupaj 

moški ženski 

f % f % f % 

Od 0 do 600 3 10,30 1 3,40 4 13,80 
Od 600 do 3000 12 41,40 10 34,50 22 75,90 
Od 3000 naprej 2 6,90 1 3,40 3 10,30 

 
22 udeležencev (75,90 % vzorca) je ocenilo svojo telesno aktivnost v prostem času od 
600 do 3000 MET minut na teden, kar glede na kategorizacijo spada v srednjo telesno 
aktivnost. Izmed teh 22 udeležencev (75,90 % vzorca) je 12 oseb moškega spola 
(41,40 % vzorca) in 10 (43,50 % vzorca) ženskega spola. 3 udeležencev (10,30 % 
vzorca) svojo telesno aktivnost v prostem času ocenjujejo kot visoko od 3000 MET 
minut na teden naprej. Od teh je 1 oseba (3,40 % vzorca) ženskega in 2 osebi )6,90 
% vzorca) moškega spola. 4 udeleženci (13,80 % vzorca) ocenjujejo svojo telesno 
aktivnost v prostem času kot nizko, tj. od 0 do 600 MET minut na teden; od tega 3 
moški (10,30 % vzorca) in 1 ženska (3,40 % vzorca) (Tabela 15).  
 
Na podlagi pregledane literature in izsledkov pričujoče raziskave se osebe s slepoto in 
slabovidnostjo kot telesne aktivnosti v prostem času najpogosteje poslužujejo hoje – 
sprehoda.  
 
V spodnji tabeli predstavljamo frekvence in deleže udeležencev glede na izbiro telesne 
aktivnosti v prostem času (hoja, zmerno naporne telesne aktivnosti in zelo naporne 
telesne aktivnosti). 
 
Tabela 16: Telesna aktivnost v prostem času, razdeljena na hojo, zmerne telesne 
aktivnosti in zelo naporne telesne aktivnosti 
 

 

Telesna aktivnost v prostem času 

Hoja Zmerne aktivnosti Zelo naporne aktivnosti 

f % f % f % 

Opravlja 26 89,70 19 65,50 10 34,50 
Ne opravlja 3 10,30 10 34,50 19 65,50 

 
Tabela 16 prikazuje število udeležencev za vsako postavko znotraj telesne aktivnosti 
v prostem času. Razvidno je, da se 26 udeležencev (89,70 % vzorca) v prostem času 
poslužuje hoje oziroma sprehodov v sklopu telesne aktivnosti v prostem času. Zmerne 
telesne aktivnosti opravlja 19 oseb (65,50 % vzorca) in le 10 jih (34,50 % vzorca) 
ocenjuje, da opravljajo zelo naporne telesne aktivnosti v prostem času. 
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V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev, ki opisujejo, v kolikšni 
meri udeleženci ocenjujejo telesno aktivnost v prostem času glede na starost. 
 
Tabela 17: Telesna aktivnost v prostem času glede na starost 
 

Telesna aktivnost v prostem 
času 
(MET minute na teden) 

Starost 
Skupaj 

18–30 31–60 61 + 

f % f % f % f % 

Od 0 do 600 1 3,40 2 6,90 1 3,40 4 13,80 
Od 600 do 3000 7 24,10 6 20,70 9 31,00 22 75,90 
Od 3000 naprej 2 6,90 1 3,40 0 0,00 3 10,30 

 
V prostem času je 22 udeležencev (75,90 % vzorca) srednje telesno aktivnih, tj. od 
600 do 3000 MET minut na teden. Med starostno skupino od 18 do 30 let je 7 
udeležencev (24,10 % vzorca) v prostem času srednje telesno aktivnih, tj. od 600 do 
3000 MET minut na teden, 2 udeleženca (6,90 % vzorca) sta visoko telesno aktivna, 
tj. od 3000 MET minut na teden naprej in 1 udeleženec (3,40 % vzorca) je nizko telesno 
aktiven, tj. od 0 do 600 MET minut na teden. V starostni skupini od 31 do 60 let je 6 
udeležencev (20,70 % vzorca) srednje telesno aktivnih, tj. od 600 do 3000 MET minut 
na teden, 2 (6,90 % vzorca) sta nizko telesno aktivna in 1 (3,40 % vzorca) visoko 
telesno aktiven. Prav tako je med starostno populacijo od 61. leta naprej 9 (31,00 % 
vzorca) srednje telesno aktivnih, 1 (3,40 % vzorca) nizko in nihče visoko (Tabela 17). 
 
V spodnjem grafu so opisane frekvence udeležencev, ki pojasnjujejo, v kolikšni meri 
udeleženci ocenjujejo svojo telesno aktivnost v prostem času glede na kategorijo 
izgube vida. 

 
Graf 5: Telesna aktivnost v prostem času glede na kategorijo izgube vida 



 

36 
 

 

Med udeleženci s slepoto jih 6 (20,70 % vzorca) ocenjuje svojo telesno aktivnost v 
prostem času kot srednjo od 600 do 3000 MET minut na teden, 2 (6,90 % vzorca) jo 
ocenjujeta kot nizko (od 0 do 600 MET minut/teden) in nihče kot visoko. Med 
udeleženci s slabovidnostjo jih 16 (55,20 % vzorca) ocenjuje svojo telesno aktivnost 
kot srednjo, 2 (6,90 % vzorca) kot nizko in 3 (10,30 % vzorca) kot visoko (Graf 5). 
 
Glede na skupno telesno aktivnost v prostem času vsi udeleženci v raziskavi 
participirajo v neki vrsti telesne aktivnosti v prostem času, največ jih kot telesno 
aktivnost v prostem času navaja hojo. Pod zmerno telesno aktivnost navajajo sobno 
kolo in tek ter kolesanjenje (samostojno ali v tandemu), kot zelo naporne dejavnosti pa 
navajajo spinning, treninge borilnih veščin, aerobiko, itd. 
 

7.1.5. Sedenje 
 
Čeprav sedenje ne spada v sklop telesne aktivnosti, ga Vprašalnik telesne aktivnosti 
(IPAQ) izprašuje. Meri sedenje na dan v zadnjih sedmih dneh v minutah. 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev, ki opisujejo, koliko minut 
na dan udeleženci ocenjujejo, da sedijo glede na spol. 
 
Tabela 18: Sedenje glede na spol 
 

Sedenje 
(minute na dan) 

Spol 
Skupaj 

moški ženski 

f % f % f % 

Od 60 do 240 4 13,80 2 6,90 6 20,70 
Od 300 do 480 8 27,60 5 17,20 13 44,80 
Od 600 do 960 5 17,20 5 17,20 10 34,50 

 
13 udeležencev (44,80 % vzorca) presedi od 5 do 8 ur na dan, od tega 5 žensk (17,20 
% vzorca) in 8 moških (27,60 % vzorca). 10 udeležencev (34,50 % vzorca) ocenjuje, 
da na dan presedi od 10 do 16 ur, od tega 5 moških (17,20 % vzorca) in 5 žensk (17,20 
% vzorca). 6 udeležencev (20,70 % vzorca) presedi od 1 do 4 ure dnevno, od tega 2 
ženski (6,90 % vzorca) in 4 moški (13,80 % vzorca) (Tabela 18). 
 
V spodnji tabeli so prikazane frekvence in deleži udeležencev, ki opisujejo, koliko minut 
na dan udeleženci ocenjujejo, da sedijo glede na starost. 
 

Tabela 19: Sedenje glede na starost 
 

Sedenje 
(minute na dan) 

Starost 
Skupaj 

18–30 31–60 61 + 

f % f % f % f % 

Od 60 do 240 0 0,00 2 6,90 4 13,80 6 20,70 
Od 300 do 480 6 20,70 3 10,30 4 13,80 13 44,80 
Od 600 do 960 4 13,80 4 13,80 2 6,90 10 34,50 

 
Najmanj minut sede na dan preživijo udeleženci v starostni skupini od 61. leta naprej. 
4 udeleženci (13,80 % vzorca) presedijo od 60 do 240 minut na dan. V starostni skupini 
od 31. do 60. leta 4 udeleženci (13,80 % vzorca) ocenjujejo, da presedijo od 600 do 
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960 minut (10 do 16 ur). Med udeleženci v starostni skupini od 18. do 30. leta noben 
ne presedi od 60 do 240 minut na dan, ampak presedijo več. Eden izmed razlogov je 
tudi, da so v tej starostni skupini udeleženci še v procesu izobraževanja in dlje časa 
presedijo v šoli (Tabela 19). 
 
V spodnjem grafu so opisane frekvence udeležencev, ki pojasnjujejo, koliko minut na 
dan udeleženci ocenjujejo, da sedijo glede na kategorijo izgube vida. 

 
Graf 6: Sedenje glede na kategorijo izgube vida 

 
4 (13,80 % vzorca) udeleženci s slepoto in 2 udeleženca s slabovidnostjo (6,90 % 
vzorca) ocenjujeta, da preživijo sede od 60 do 240 minut na dan (1 do 4 ure). 10 
udeležencev s slabovidnostjo (34,50 % vzorca) in 3 udeleženci s slepoto (10,30 % 
vzorca) ocenjujejo, da preživijo sede od 300 do 480 minut na dan (5 do 8 ur). 1 
udeleženec s slepoto (3,40 % vzorca) in 5 udeležencev s slabovidnostjo (17,20 % 
vzorca) ocenjujejo, da preživijo sede od 600 do 960 minut na dan (10 do 16 ur) (Graf 
6). 
 
Udeleženci so poročali, da se trudijo presedeti na dan čim manj časa. Večina jih sedi 
v šoli ali na delovnem mestu ter zvečer, ko gledajo televizijo. 
 

7.2. Korelacija telesne aktivnosti s kvaliteto življenja 
 
V magistrski nalogi nas je zanimalo, ali obstaja korelacija med telesno aktivnostjo 
udeležencev s slepoto in slabovidnostjo in njihovo kvaliteto življenja. Korelacijo smo 
zaradi majhnega vzorca merili s Spearmanovim koeficientom korelacije. 
 
V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za telesno aktivnost in kvaliteto življenja. 
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Tabela 20: Opisna statistika za telesno aktivnost in kvaliteto življenja 
 

 N M SD KS KA 

Kvaliteta življenja 29 4,12 1,62 -0,43 -0,35 
Telesna aktivnost 29 3311,21 2359,97 2,53 8,40 

 
Korelacija med telesno aktivnostjo in kvaliteto življenja je statistično pomembna            
(rs = -0,49, p < 0,01). 
 
Avtorji preteklih raziskav enoznačno ugotavljajo, da se telesna aktivnost pozitivno 
povezuje s kvaliteto življenja. Naš rezultat kaže na negativno korelacijo, kar lahko 
pojasnimo z obratnim vrednotenjem uporabljenih vprašalnikov.  Telesno aktivnost s 
pomočjo Vprašalnika telesne aktivnosti merimo z enoto MET minut na teden, kjer 0 
MET minut na teden pomeni, da udeleženec ni telesno aktiven. Medtem pa Vprašalnik 
kvalitete življenja vrednotimo z obratno lestvico, kjer vrednost 0 pomeni, da je kvaliteta 
življenja visoka. Višji, kot je rezultat na Vprašalniku telesne aktivnost (več MET minut 
na teden), višja je kvaliteta življenja posameznika (nižji rezultat na lestvici). Ugotovljena 
negativna korelacija med konstruktoma torej pomeni, da je telesna aktivnost pozitivno 
povezana s kvaliteto življenja – bolj, kot je posameznik telesno aktiven, višja je njegova 
kvaliteta življenja.  
 
Preverili smo tudi korelacijo med telesno aktivnostjo po področjih (kot način transporta, 
na vrtu in znotraj doma in v prostem času) in kvaliteto življenja. Ker smo zaradi 
majhnega števila zaposlenih udeležencev izločili telesno aktivnost na delovnem mestu, 
je tudi v tem delu ne bomo preverjali. 
 

Korelacija med telesno aktivnostjo kot načinom transporta in kvaliteto življenja ni 
statistično pomembna (rs = - 0,11, p > 0,05). 
 
Korelacija med telesno aktivnostjo na vrtu in znotraj doma ter kvaliteto življenja je 
statistično pomembna (rs = - 0,49, p < 0,05). 
 
Korelacija med telesno aktivnostjo v prostem času in kvaliteto življenja je statistično 
pomembna (rs = - 0,44, p < 0,05) 
 

7.3. Telesna aktivnost in socialnodemografske značilnosti ter substruktura 
motnje vida 

 
Med socialnodemografskimi značilnostmi smo za primerjavo s telesno aktivnostjo 
preverili starost in spol. Med substrukturo motnje vida pa smo preverili za kategorijo 
izgube vida in pojav izgube vida. 
 

7.3.1. Telesna aktivnost in starost 
 
Tako telesna aktivnost kot starost sta homogeni, vendar ena starostna skupina ni 
normalno porazdeljena, zato bomo za opisovanje razlik uporabili neparametrično 
analizo za ugotavljanje razlik med variancami Kruskal-Wallis. 
 
V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za telesno aktivnost in starost. 
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Tabela 21: Opisna statistika za telesno aktivnost in starost 
 

 
Starost 

18–30 31–60 61 + 

Telesna aktivnost 
N 10 9 10 
M 4246,75 2850,33 2790,45 

SD 3446,88 1639,49 1253,29 

 
V spodnji tabeli je prikazana normalnost porazdeljenosti telesne aktivnosti za vse tri 
starostne skupine. 
Tabela 22: Normalnost porazdelitve starosti in telesne aktivnost 
 

 Starost 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Telesna aktivnost 
18–30 0,75 10 0,00 
31–60 0,93 9 0,43 
61 + 0,94 10 0,57 

 
Starostni skupini od 31 do 60 let in od 61 naprej sta normalno porazdeljeni, starostna 
skupina od 18. do 30. leta starosti ni normalno porazdeljena (Tabela 22). 
 
Varianci telesna aktivnost in starost sta homogeni (F(2, 26) = 2,25, p = 0,13). 
 
V spodnji tabeli so prikazani povprečni rangi za telesno aktivnost glede na vse 3 
starostne skupine. 
 
Tabela 23: Povprečni rangi za telesno aktivnost glede na starost 
 

 Starost N Povprečni rangi 

Telesna aktivnost 
18–30 10 16,90 
31–60 9 13,56 
61 + 10 14,40 

 
V spodnji tabeli so prikazane razlike med telesno aktivnostjo in starostjo. 
 
Tabela 24: Razlike med telesno aktivnostjo in starostjo 
 
 Telesna aktivnost 

 𝑥2 0,81 
df 2 
p 0,67 

 
Starost ne prispeva pomembno k telesni aktivnosti (p = 0,67), kar pomeni, da so 
udeleženci enako telesno aktivni ne glede na starost (Tabela 24). 
 

7.3.2. Telesna aktivnost in spol 
 
Telesna aktivnost in spol udeležencev sta homogeni, vendar nista oba spola normalno 
porazdeljena, zato smo za opisovanje razlik med telesno aktivnostjo in spolom 
uporabili neparametrični test za opisovanje razlik Mann-Whitney. 
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V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za telesno aktivnost glede na moški in 
ženski spol. 
 
Tabela 25: Opisna statistika za telesno aktivnost in spol 
 

 
Spol 

moški ženski 

Telesna aktivnost 
N 17 12 
M 3507,56 3033,04 
 SD 2791,93 1641,58 

 
V spodnji tabeli je prikazana normalnost porazdeljenosti telesne aktivnosti za moški in 
ženski spol. 
 
Tabela 26: Normalnost porazdelitve za telesno aktivnost in spol 
 

 Spol 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Telesna aktivnost 
Moški 0,68 17 0,00 
Ženski 0,92 12 0,31 

 
Ženski spol je glede na telesno aktivnost normalno porazdeljen, medtem ko moški spol 
ni normalno porazdeljen (Tabela 26). 
 
Varianci telesna aktivnost in spol sta homogeni (F(1, 27) = 0,24, p = 0,63). 
 
V spodnji tabeli so prikazani povprečni rangi za telesno aktivnost glede na moški in 
ženski spol. 
 
Tabela 27: Povprečni rangi za telesno aktivnost in spol 
 

 spol N Povprečni rang Vsota rangov 

Telesna aktivnost 
moški 17 15,06 256,00 

ženski 12 14,92 179,00 

 
V spodnji tabeli so prikazane razlike med telesno aktivnostjo in spolom. 
 
Tabela 28: Razlike med telesno aktivnostjo in spolom 
 

 Mann-Whitney U Z p 

Telesna aktivnost 101,00 -0,04 0,96 

 
Mann-Whitney neparametrični test za ugotavljanje razlik pokaže, da med telesno 
aktivnostjo in spolom ni statistično pomembnih razlik, torej se udeleženost v telesni 
aktivnosti glede na ženski ali moški spol nepomembno razlikuje (Tabela 28). 
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7.3.3. Telesna aktivnost in kategorija izgube vida 
 
Telesna aktivnost in kategorija izgube vida sta homogeni, vendar slabovidnost ni 
normalno porazdeljena, zato smo za opisovanje razlik med telesno aktivnostjo in 
kategorijo izgube vida uporabili neparametrični test za opisovanje razlik Mann-
Whitney. 
V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za telesno aktivnost in kategoriji izgube 
vida (slepota in slabovidnost). 
 
Tabela 29: Opisna statistika za telesno aktivnost in kategorijo izgube vida 
 

 
Kategorija izgube vida 

slepota slabovidnost 

Telesna aktivnost 

 N 8 21 

M 2265,94 3709,40 

SD 572,83 2660,61 

 
V spodnji tabeli je prikazana normalnost porazdeljenosti telesne aktivnosti glede na 
kategoriji izgube vida (slepota in slabovidnost). 
 
Tabela 30: Normalnost porazdelitve telesne aktivnosti in kategorije izgube vida 
 

 Kategorija izgube vida 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Telesna aktivnost 
slepota 0,89 8 0,24 
slabovidnost 0,80 21 0,00 

 
Telesna aktivnost glede na slepoto je normalno porazdeljena (p = 0,24), telesna 
aktivnost glede na slabovidnost ni normalno porazdeljena (p = 0,00) (Tabela 30). 
 
Varianci telesna aktivnost in spol sta homogeni (F(1, 27) = 3,35, p = 0,08). 
 
V spodnji tabeli so prikazani povprečni rangi za telesno aktivnost glede na kategorijo 
izgube vida. 
 
Tabela 31: Povprečni rangi za telesno aktivnost in kategorijo izgube vida 
 

 Kategorija izgube vida N Povprečni rang Vsota rangov 

Telesna aktivnost 
slepota 8 11,00 88,00 

slabovidnost 21 16,52 347,00 

 
V spodnji tabeli so prikazane razlike med telesno aktivnostjo in kategorijo izgube vida. 
 
Tabela 32: Razlike med telesno aktivnostjo in kategorijo izgube vida 
 
 Mann-Whitney U Z p 

Telesna aktivnost 52,00 -1,56 0,12 
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Udeleženci se glede na kategorijo vida ne razlikujejo pomembno v telesni aktivnosti 
(Tabela 32), kar pomeni, da se tako udeleženci s slepoto in udeleženci s slabovidnostjo 
ne razlikujejo v udejstvovanju v telesni aktivnosti. 
 

7.3.4. Telesna aktivnost in pojav izgube vida 
 
Telesna aktivnost in pojav izgube vida sta homogeni. Pojav izgube vida pred manj kot 
petimi leti je normalno porazdeljen, vendar pojav izgube vida pred več kot petimi leti ni 
normalno porazdeljen. Ker niso vse normalno porazdeljene, smo za opisovanje razlik 
med telesno aktivnostjo in pojavom izgube vida uporabili neparametrični test za 
opisovanje razlik Mann-Whitney. 
 
V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za telesno aktivnost in pojav izgube vida 
(pred več kot 5 leti in pred manj kot 5 leti). 
 

Tabela 33: Opisna statistika za telesno aktivnost in pojav izgube vida 
 

 
Pojav izgube vida 

pred manj kot 5 leti pred več kot 5 leti 

Telesna aktivnost 
 N 3 26 
M 1698,50 3497,29 
SD 1093,38 2407,08 

 

V spodnji tabeli je prikazana normalnost porazdeljenosti telesne aktivnosti glede na 
pojav izgube vida (pred več kot 5 leti in pred manj kot 5 leti). 
 

Tabela 34: Normalnost porazdelitve telesne aktivnosti in pojava izgube vida 
 

 Pojav izgube vida 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Telesna aktivnost 
pred manj kot 5 leti 0,81 3 0,13 
pred več kot 5 leti 0,75 26 0,00 

 
Telesna aktivnost glede na pojav izgube vida pred manj kot 5 leti je normalno 
porazdeljena (p = 0,13), telesna aktivnost glede pojava izgube vida pred več kot 5 leti 
ni normalno porazdeljena (p = 0,00) (Tabela 34). 
 
Varianci telesna aktivnost in pojav izgube vida sta homogeni (F(1, 27) = 0,48, p = 0,49). 
 
V spodnji tabeli so prikazani povprečni rangi za telesno aktivnost glede na pojav izgube 
vida. 
 
Tabela 35: Povprečni rangi za telesno aktivnost in pojav izgube vida 
 

 Pojav izgube vida N Povprečni rang Vsota rangov 

Telesna aktivnost 
pred manj kot 5 leti 3 6,67 20,00 

pred več kot 5 leti 26 15,96 415,00 

 
V spodnji tabeli so prikazane razlike med telesno aktivnostjo in pojavom izgube vida. 
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Tabela 36: Razlike med telesno aktivnostjo in pojavom izgube vida 
 

 Mann-Whitney U Z p 

Telesna aktivnost 14,00 -1,79 0,07 

 
Razlike med telesno aktivnostjo in pojavom izgube vida niso statistično pomembne 
(Tabela 36). 
 

7.4. Stopnja kvalitete življenja 
 
Stopnjo kvalitete življenja smo preverili z Vprašalnikom o kvaliteti življenja za osebe s 
slepoto in slabovidnostjo (IVI). Zanesljivost vprašalnika smo preverili z Cronbach alpha 
koeficientom in ugotovili, da je zanesljivost vprašalnika visoka (α = 0,91). Normalnost 
porazdelitve skupnega rezultata na vprašalniku smo preverili s testom Shapiro-Wilk in 
ugotovili, da je distribucija normalno porazdeljena (W(29) = 0,96 p = > 0,05). 
 
V spodnji tabeli je predstavljena opisna statistika za kvaliteto življenja. 
 
Tabela 37: Opisna statistika za stopnjo kvalitete življenja 
 

 N M SD KS KA 

Kvaliteta življenja 29 4,12 1,62 -0,43 -0,35 

 
V spodnjem grafu je prikazana stopnja kvalitete življenja (na lestvici od 0 do 10) glede 
na frekvenco udeležencev. 

 
Graf 7: Stopnja kvalitete življenja 
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Stopnjo kvalitete življenja smo pridobili na podlagi odgovorov na enajststopenjski 
lestvici, kjer 0 pomeni niti malo in 10 večinoma. Podatki so prikazani v obliki odgovorov 
na tej lestvici. Udeleženci, ki se gibljejo bližje nižjemu številu, imajo boljšo kvaliteto 
življenja, saj ocenjujejo, da njihov vid niti malo ali malo vpliva na njihovo življenje in 
dejavnosti, medtem ko je na desni strani grafa prikazano število udeležencev, ki imajo 
nižjo kvaliteto življenja (Graf 7). 
 
V spodnji tabeli so prikazane povprečne frekvence in deleži udeležencev za kvaliteto 
življenja glede na spol. 
 
Tabela 38: Kvaliteta življenja glede na spol 
 

Kvaliteta življenja 

Spol 
skupaj 

moški ženski 

f % f % f % 

Niti malo 4 13,80 4 13,80 8 27,60 
Malo 8 27,60 2 6,90 10 34,50 
Precej 5 17,20 6 20,70 11 37,90 

 
Odgovor niti malo pomeni, da izguba vida ne vpliva niti malo na določeno aktivnost, 
malo pomeni, da izguba vida malo vpliva na izprašano aktivnost in precej, da precej 
vpliva na določeno aktivnost, s katero vprašalnik meri kvaliteto življenja. 8 moških je 
odgovorilo, da izguba vida malo vpliva na izprašano aktivnost (27,60 %). 6 žensk 
(20,70 %) odgovarja, da izguba vida precej vpliva na določeno aktivnost. 8 
udeležencev (27,60 %) poroča o višji kvaliteti življenja, saj se njihovi odgovori gibljejo 
od 0 do 3 na lestvici (Tabela 38). 
 
V spodnji tabeli so prikazane povprečne frekvence in deleži udeležencev za kvaliteto 
življenja glede na starost. 
 
Tabela 39: Kvaliteta življenja glede na starost 
 

Kvaliteta življenja 

Starost 
Skupaj 

18–30 31–60 61 + 

f % f % f % f % 

Niti malo 3 10,30 4 13,80 1 3,40 8 27,60 
Malo 4 13,80 2 6,90 4 13,80 10 34,50 
Precej 3 10,30 3 10,30 5 17,20 11 37,90 

 
Najnižjo povprečno kvaliteto življenja glede na odgovore na lestvici imajo udeleženci v 
starostni skupini od 61. leta dalje (17,20 % vzorca, N = 5). O najvišji povprečni kvaliteti 
pa poročajo udeleženci od 31. do 60. leta starosti (13,80 % vzorca, N = 4). V starostni 
skupini od 18 do 30 let pa 4 udeleženci (13,80 %) svojo kvaliteto življenja ocenjujejo 
od 3 do 6 na lestvici od 0 do 10 (Tabela 39).  
 
V spodnjem grafu so prikazane povprečne frekvence in deleži udeležencev za kvaliteto 
življenja glede na kategorijo izgube vida. 
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Graf 8: Kvaliteta življenja glede na kategorijo izgube vida 
 

8 udeležencev s slepoto (27,60 % vzorca) svojo kvaliteto življenja ocenjuje od 3 do 8 
na lestvici od 0 do 10. In sicer 4 (13,80 %) jo ocenjujejo od 3 do 6 in 4 (13,80 %) od 6 
do 8 na lestvici od 0 do 10. Udeleženci s slabovidnostjo pa v večini v povprečju svojo 
kvaliteto življenja ocenjujejo kot dobro, saj se rezultati 8 udeležencev (27,60 %) gibljejo 
med 0 in 3 na lestvici od 0 do 10, 6 (20,70 % vzorca) jih ocenjuje, da se njihova 
povprečna kvaliteta življenja giblje med 3 in 6 na lestvici in 7 (24,20 % vzorca), da se 
njihova povprečna kvaliteta življenja giblje od 6 do 8 na lestvici od 0 do 10 (Graf 8). 
 

7.5. Kvaliteta življenja in socialnodemografske značilnosti ter substruktura 
motnje vida 

 
Med socialnodemografskimi značilnostmi smo za primerjavo s kvaliteto življenja 
preverili starost in spol. Med substrukturo motnje vida pa smo preverili za kategorijo 
izgube vida in pojav izgube vida. 
 

7.5.1. Kvaliteta življenja in starost 
 
Kvaliteta življenja in starost udeležencev sta homogeni in normalno porazdeljeni. Ker 
je zadoščeno vsem predpogojem in imamo eno odvisno in tri neodvisne variable, smo 
za opisovanje razlik uporabili parametrični test za opisovanje razlik One-way ANOVA. 
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V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za kvaliteto življenja in vse 3 starostne 
skupine. 
 
Tabela 40: Opisna statistika za starost in kvaliteto življenja 
 

 
Starost 

18–30 31–60 61 + 

Kvaliteta življenja 
N 10 9 10 
M 3,54 3,97 4,84 

SD 1,85 1,67 1,14 

 
V spodnji tabeli je prikazana normalnost porazdeljenosti kvalitete življenja za vse 3 
starostne skupine. 
 
Tabela 41: Normalnost porazdelitve za kvaliteto življenja in starost 
 

 Starost 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Kvaliteta življenja 
18 - 30 0,97 10 0,85 
31 - 60 0,89 9 0,21 
61 - 72 0,97 10 0,92 

 
V vseh treh starostnih skupinah je kvaliteta življenja normalno porazdeljena (Tabela 
41). 
 
Varianci kvaliteta življenja in starost sta homogeni (F(2, 26) = 1,27, p = 0,30). 
 
V spodnji tabeli so prikazane razlike med kvaliteto življenja in starostjo. 
 
Tabela 42: Razlike med kvaliteto življenja in starostjo 
 

 F p 

Med skupinami 1,74 0,19 

 
Med kvaliteto življenja in starostjo udeležencev ni statistično pomembnih razlik              
(F = 1,74, p = 0,19), kar pomeni, da se udeleženci glede na starost ne razlikujejo 
pomembno v kvaliteti življenja (Tabela 42). 
 

7.5.2. Kvaliteta življenja in spol 
 
Kvaliteta življenja in spol udeležencev sta homogeni in normalno porazdeljeni. Ker je 
zadoščeno vsem predpogojem in imamo eno odvisno in dve neodvisni variabli, smo 
za opisovanje razlik uporabili T-test za ugotavljanje razlik. 
 
V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za kvaliteto življenja glede spolom. 
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Tabela 43: Opisna statistika za kvaliteto življenja in spol 
 

 
Spol 

moški ženski 

Kvaliteta življenja 
N 17 12 
M 3,98 4,32 
 SD 1,65 1,63 

 
V spodnji tabeli je prikazana normalnost porazdeljenosti kvalitete življenja za moški in 
ženski spol. 
 
Tabela 44: Normalnost porazdelitve za kvaliteto življenja in spol 
 

 Spol 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Kvaliteta življenja 
Moški 0,95 17 0,45 
Ženski 0,89 12 0,13 

 
Oba spola sta glede na kvaliteto življenja normalno porazdeljena (Tabela 44). 
 
Varianci kvaliteta življenja in spol sta homogeni (F(1, 27) = 0,11, p = 0,74). 
 
V spodnji tabeli so prikazane razlike med kvaliteto življenja in spolom. 
 
Tabela 45: t-test za ugotavljanje razlik med kvaliteto življenja in spolom 
 

 t df p Povprečna razlika 

Kvaliteta življenja -0,55 27 0,58 -0,34 

 
Med kvaliteto življenja in spolom udeležencev ni statistično pomembnih razlik (Tabela 
45). 
 

7.5.3. Kvaliteta življenja in kategorija izgube vida 
 
Kvaliteta življenja in kategorija izgube vida udeležencev sta normalno porazdeljeni in 
homogeni. Ker je zadoščeno vsem predpogojem in imamo eno odvisno in dve 
neodvisni variabli, smo za ugotavljanje razlik uporabili T-test. 
 
V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za kvaliteto življenja in kategoriji izgube 
vida (slepota in slabovidnost). 
 
Tabela 46: Opisna statistika za kvaliteto življenja in kategorijo izgube vida 
 

 
Kategorija izgube vida 

slepota slabovidnost 

Kvaliteta življenja 

 N 8 21 

M 4,72 3,89 

SD 1,06 1,76 
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V spodnji tabeli je prikazana normalnost porazdeljenosti kvalitete življenja glede na 
kategoriji izgube vida (slepota in slabovidnost). 
 
Tabela 47: Normalnost porazdelitve kvalitete življenja in kategorije izgube vida 
 

 Kategorija izgube vida 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Kvaliteta življenja 
slepota 0,94 8 0,60 
slabovidnost 0,97 21 0,69 

 
Kvaliteta življenja glede na kategorijo izgube vida je normalno porazdeljena (Tabela 
47). 
 
Varianci telesna aktivnost in spol sta homogeni (F(1, 27) = 2,60, p = 0,12). 
 
V spodnji tabeli so prikazane razlike med kvaliteto življenja in spolom. 
 
Tabela 48: t-test za ugotavljanje razlik med kvaliteto življenja in kategorijo izgube vida 
 

 t df p Povprečna razlika 

Kvaliteta življenja 1,24 27 0,22 0,83 

 
Med kategorijo izguba vida udeležencev (slepote in slabovidnosti) in kvaliteto življenja 
ni statistično pomembnih razlik (Tabela 48). Lahko rečemo, da se udeleženci glede na 
kategorijo vida ne razlikujejo v stopnji kvalitete življenja. 
 

7.5.4. Kvaliteta življenja in pojav izgube vida 
 
Kvaliteta življenja in pojav izgube vida (pred manj kot 5 leti in pred več kot 5 leti) 
udeležencev sta normalno porazdeljeni in homogeni. Ker je zadoščeno vsem 
predpogojem in imamo eno odvisno in dve neodvisni variabli, smo za ugotavljanje 
razlik uporabili T-test. 
 
V spodnji tabeli je prikazana opisna statistika za kvaliteto življenja in pojav izgube vida 
(pred manj kot 5 leti in pred več kot 5 leti). 
 
Tabela 49: Opisna statistika za kvaliteto življenja in pojav izgube vida 
 

 
Pojav izgube vida 

pred manj kot 5 leti pred več kot 5 leti 

Kvaliteta življenja 
 N 3 26 
M 5,76 3,93 
SD 1,03 1,58 

 
V spodnji tabeli je prikazana normalnost porazdeljenosti kvalitete življenja glede na 
pojav izgube vida (pred več kot 5 leti in pred manj kot 5 leti). 
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Tabela 50: Normalnost porazdelitve za kvaliteto življenja in pojav izgube vida 
 

 Pojav izgube vida 
Shapiro-Wilk 

Statistic df p 

Kvaliteta življenja 
pred manj kot 5 leti 0,81 3 0,13 
pred več kot 5 leti 0,97 26 0,64 

 
Kvaliteta življenja je glede na pojav izgube vida normalno porazdeljena (Tabela 50). 
 
Varianci kvaliteta življenja in pojav izgube vida sta homogeni (F(1, 27) = 0,89, p = 0,36). 
 
V spodnji tabeli so prikazane razlike med kvaliteto življenja in pojavom izgube vida. 
 
Tabela 51: t-test za ugotavljanje razlik med kvaliteto življenja in pojavom izgube vida 
 

 t df p Povprečna razlika 

Kvaliteta življenja 1,94 27 0,06 0,94 

 
Med časom, ko se je pri udeležencih v raziskavi pojavila izguba vida ali poslabšanje 
vidne funkcije, in kvaliteto življenja ni statistično pomembnih razlik (Tabela 51).  
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8. DISKUSIJA 
 
Namen magistrskega dela je bil raziskati telesno aktivnost za osebe s slepoto in 
slabovidnostjo ter opredeliti povezavo s kvaliteto življenja. 
 
Izhajajoč iz rezultatov različnih raziskav lahko povzamemo, da se osebe s slepoto in 
slabovidnostjo redkeje udeležujejo telesnih aktivnosti kot osebe z drugimi posebnimi 
potrebami in brez (Engel-Yeger in Hamed-Daher, 2013; Mowen in Baker, 2009; Suzuki 
idr. 1991; Sadowska in Krzepota, 2013; Sadowska in Krzepota, 2015; La Grow, Yeung 
idr. 2011).  
 
Na nizko stopnjo telesne aktivnosti pri osebah s slepoto in slabovidnostjo kažejo tudi 
naši rezultati, saj je pri skupni telesni aktivnosti največ udeležencev poročalo o nizki in 
srednji telesni aktivnosti.  
 
Telesna aktivnost, ki jo opredeljujejo kot vsak premik, kjer aktiviramo skeletne mišice, 
je širok pojem. Ravno zato smo preverjali telesno aktivnost ne le kot športno aktivnost, 
temveč na različnih področjih (doma, na delovnem mestu, v prostem času, kot način 
transporta).  
 
V sklopu telesne aktivnosti na delovnem mestu udeleženci ocenjujejo, da so nizko 
telesno aktivni. Večinoma so zaposleni na delovnih mestih, ki od njih zahtevajo 
sedenje in delo z računalnikom. Vendar rezultata ne moremo posplošiti na celoten 
vzorec, saj je le 11 udeležencev (N = 30) v raziskavi zaposlenih ali pa opravljajo 
honorarno in študentsko delo. 
 
Pri telesni aktivnosti kot načinu transporta se udeleženci prav tako ocenjujejo kot nizko 
aktivni. Tisti udeleženci, ki živijo v mestu, poročajo, da kot način transporta v večini 
koristijo javna prevozna sredstva, tisti, ki živijo na vasi, pa v večini uporabljajo hojo. Le 
redki kot način transporta uporabljajo kolo, večina poroča, da se na kolesu ne počutijo 
varno.  
 
Prav tako lahko nizko telesno aktivnost kot način transporta pripišemo okoljskim 
oviram, kot so neurejeno okolje, neprimerno označene poti, semaforji brez zvočne 
signalizacije, nepričakovane spremembe ali popravki poti (Pheonix, Griffin in Smith, 
2012) in povišano skrb za varnost s strani pomembnih drugih (Morelli idr. 2011). 
 
Udeleženci s slepoto in slabovidnostjo so se pri telesni aktivnosti na vrtu in znotraj 
doma ocenili kot srednje aktivni (16 udeležencev) in nizko aktivni (13 udeležencev). 
Vsi udeleženci, razen ene, ki je nastanjena v domu starejših občanov, opravljajo neko 
vrsto telesne aktivnosti znotraj doma, medtem ko manjšina opravlja telesno aktivnost 
na vrtu. Manj udeležencev je poročalo o nižji telesni aktivnosti na vrtu, saj živijo v bloku 
in nimajo možnosti vrta. Nekaj udeležencev poroča, da skrb za vrt in vsakodnevna 
opravila prepuščajo videčemu partnerju in bližnjim drugim. Udeleženci, katerim se je 
izguba vida pojavila pred več kot 5 leti, imajo manj težav pri telesni aktivnosti doma 
oziroma pri opravljanju vsakodnevnih veščin, saj že dlje časa živijo s slepoto ali 
slabovidnostjo in so iznašli mehanizme za znajdenje in opravljanje vsakodnevnih 
veščin po svojih zmožnostih. Nekateri pa zaradi povišane skrbi za varnost s strani 
pomembnih drugih niso imeli teh možnosti. 
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V sklopu telesne aktivnosti v prostem času vsi udeleženci v raziskavi sodelujejo v neki 
vrsti telesne aktivnosti. V prostem času so v povprečju srednje telesno aktivni, vendar 
moramo biti pri izpeljavi zaključkov previdni, saj svojo telesno aktivnost udeleženci 
ocenjujejo sami, prav tako njeno težavnost. Gre torej za subjektivno oceno. Percepcija 
oziroma razlika med zmerno naporno telesno aktivnostjo in zelo naporno telesno 
aktivnostjo je individualna, saj vsak posameznik ocenjuje napornost telesne aktivnosti 
glede na lastne predispozicije in zmožnosti.  
 
Najbolj priljubljena telesna aktivnost med osebami s slepoto in slabovidnostjo je hoja, 
saj je praktičen, lahek in prijeten način za prehod iz sedečega življenjskega sloga in jo 
lahko vključimo v vse vrste telesne aktivnosti (Choi idr. 2007; Lieberman in MacVicar, 
2013; Sadowska in Kerzepota, 2015). Tudi naši podatki kažejo, da se največ 
udeležencev v prostem času poslužuje hoje oziroma sprehodov. Nekaj jih navaja tudi 
zmerne telesne aktivnosti, kot so uporaba sobnega kolesa, tek in kolesarjenje, kar 
opravljajo samostojno ali v tandemu. Kot zelo naporne telesne dejavnosti v prostem 
času pa udeleženci navajajo treninge borilnih veščin, aerobiko in spinning. 
 
Pri telesni aktivnosti v prostem času so arhitekturne ovire težava, s katero se srečujejo 
osebe s slepoto in slabovidnostjo, in kar dodatno otežuje doseganje minimalne 
priporočljive telesne aktivnosti (Kirchner idr. 2008; Sadowska in Krzepota, 2015; 
Tudor-Locke in Myers, 2001). V prostem času pa se udeleženci srečujejo še z drugimi 
ovirami, kot so socialne ovire, kjer oseba s slepoto ali slabovidnostjo, ki se želi udeležiti 
športne aktivnosti, potrebuje partnerja. Nekatere ovire izhajajo tudi iz strahu, da ne 
bodo vedeli, kaj storiti, da se bodo osramotili in vaditelji, ki pogosto nimajo dovolj 
dodatnih znanj, da bi športno aktivnost prilagodili osebam s slepoto in slabovidnostjo 
ter pomanjkanje dostopnega, opremljenega in inkluzivnega okolja, kot so slabo 
osvetljene telovadnice, slabo označene naprave, pomanjkanje konsistentnosti 
predmetov itd. (Martin, 2013; Morelli idr. 2011; Phoenix idr. 2015). 
 
Znotraj telesne aktivnosti pa smo preverjali tudi sedenje. Udeleženci v večini presedijo 
od 5 do 12 ur na dan. Večina udeležencev poroča, da največ časa presedi v šoli, na 
delovnem mestu in zvečer ob televiziji.  
 
Naši rezultati kažejo, da so osebe s slepoto in slabovidnostjo glede na kategorije v 
protokolu ocenjevanja za vprašalnik telesne aktivnosti v splošni telesni aktivnosti 
srednje aktivni, vendar so na domenah transport in delovno mesto nizko aktivni, kar 
lahko pripišemo nizkemu deležu vzorca z zaposlitvijo in visoki uporabi javnega prevoza 
kot načina transporta. V prostem času so srednje telesno aktivni in se v večini 
poslužujejo hoje kot telesne aktivnosti v prostem času. Na vrtu in znotraj doma pa so 
srednje telesno aktivni, vendar veliko dela prelagajo na partnerje in bližnje druge. 
Zaradi majhnosti vzorca pa rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo oseb 
s slepoto in slabovidnostjo. Prav tako moramo biti pozorni na dejstvo, da udeleženci 
subjetivno ocenjujejo svojo telesno aktivnost. 
 
Pomembno je, da se zavedamo, da obstaja veliko dejavnikov, ki vzpodbujajo ali 
zavirajo telesno aktivnost. Ob odpravi nekaterih okoljskih, strukturnih in varnostnih ovir 
lahko pripomoremo in vzpodbujamo višji nivo telesne aktivnosti pri osebah s slepoto in 
slabovidnostjo, prav tako lahko na tem mestu pomembno prispevajo organizacije za 
osebe s posebnimi potrebami, ki ponujajo priložnosti za višje vključevanje oseb s 
slepoto in slabovidnostjo v telesne aktivnosti. 
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Glede na izsledke raziskav ima telesna aktivnost pozitiven vpliv na mnoge telesne in 
psihološke aspekte življenja, ter da je povezava med kvaliteto življenja in telesno 
aktivnostjo pozitivna (Labudzki in Tasiemski, 2013; Nunes Maia idr. 2014). 
 
Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da je telesna aktivnost povezana s kvaliteto 
življenja. Na podlagi naših rezultatov lahko zaključimo, da telesna aktivnost pomembno 
vpliva na različne, tako zdravstvene kot psihološke aspekte življenja, lahko zvišuje 
socialne vrednote in širi socialni krog, ki predstavljata pomemben del kvalitete življenja. 
 
Povezavo telesne aktivnosti s kvaliteto življenja smo preverili tudi za vse domene 
znotraj telesne aktivnosti in ugotovili, da telesna aktivnost kot način transporta ni 
povezana s kvaliteto življenja, kar pomeni, da način transporta ne vpliva na kvaliteto 
življenja, kar lahko pripišemo tudi nizkemu številu udeležencev, ki kot način transporta 
koristijo hojo ali kolo.  
 
Telesna aktivnost na vrtu in znotraj doma ter telesna aktivnost v prostem času sta 
povezani s kvaliteto življenja. Telesno aktivnost znotraj doma in na vrtu lahko 
opredelimo tudi kot vsakodnevne veščine. Vsakodnevne veščine pa spadajo po 
Aaronsonu (1988, v Stelmack, 2001) v sklop funkcionalne dimenzije 
multidimenzionalne kvalitete življenja.  
 
Udeleženci, ki poročajo o višji telesni aktivnosti v prostem času, poročajo o višji ravni 
kvalitete življenja. To lahko pojasnimo s tem, da izvajanje telesne aktivnosti vpliva na 
socialno interakcijo, ki jo imajo udeleženci, ki se udeležujejo treningov in telesne 
aktivnosti izven doma, več, zdravstveno stanje ter sproščanje endorfinov, ki vplivajo 
na doživljanje ugodja in dobrega počutja (Nunes Maia idr. 2014; Škof, 2010). Nizek 
nivo športne aktivnosti negativno vpliva na zdravje posameznikov in socialni status. 
Telesna aktivnost je pomemben del življenja in vpliva na izboljšanje zdravja in dobrega 
počutja oziroma kvalitete življenja (Ajuwon idr. 2015; Holbrook idr. 2009; Lieberman 
idr. 2013). 
 
Telesna aktivnost in njene domene pozitivno vplivajo na kvaliteto življenja oseb s 
slepoto in slabovidnostjo. Različne domene telesne aktivnosti sicer različno prispevajo 
h kvaliteti življenja oziroma različnim dimenzijam kvalitete življenja. V naši raziskavi 
smo ugotovili, da skupna telesna aktivnost in dve domeni (telesna aktivnost na vrtu in 
znotraj doma ter telesna aktivnost v prostem času) pomembno vplivata na kvaliteto 
življenja, medtem ko telesna aktivnost kot način transporta ne vpliva pomembno. Za 
telesno aktivnost na delovnem mestu zaradi majhnega števila zaposlenih udeležencev 
nismo primerjali. 
 
Pri starejši populaciji opazimo padec funkcionalnosti in hkrati z njo tudi padec telesne 
aktivnosti, saj velik del telesne aktivnosti predstavljajo delo na vrtu, hoja do trgovine, 
sosedov, sprehodi, vsakodnevne aktivnosti. Zmanjšanje telesne kapacitete s starostjo 
direktno vpliva na opravljanje rutinskih opravil, avtonomijo in nižjo hitrost hoje (Nunes 
Maia idr. 2014). Udeleženci v raziskavi se v stopnji telesne aktivnosti glede na starost 
ne razlikujejo statistično pomembno, čeprav bi lahko glede na teoretične postavke in 
izsledke drugih raziskav predvideli drugače. Sklepamo lahko, da bi ob večjem številu 
udeležencev rezultati najverjetneje pokazali drugačno sliko, prav tako je pri tem 
potrebno poudariti, da gre za subjektivno oceno udeležencev. 
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Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da med udeleženci ni statistično pomembnih razlik 
v stopnji telesne aktivnosti glede na spol. Sklepamo torej, da tako za moške kot ženske 
s slepoto in slabovidnostjo velja, da so nizko do srednje telesno aktivni. Tudi glede na 
kategorijo izgube vida se udeleženci ne razlikujejo pomembno v telesni aktivnosti, 
čeprav bi lahko predvideli drugače, ker vid spodbuja telesno aktivnost. Ko nekaj 
zagledamo, vstanemo in gremo iskat, ko vidimo, da so okna umazana, jih umijemo, ko 
vidimo novo telovadnico, gremo notri. Poleg tega vid preprečuje številne ovire, ki so 
značilne za populacijo slepih (npr. strah pred nevarnostjo). Tako pri spolu kot kategoriji 
izgube vida pa je potrebno poudariti, da je bila zastopanost posameznih skupin 
neenakomerno porazdeljena (npr. večje število slabovidnih kot slepih), kar je lahko 
vplivalo na rezultat.  
 
Podobno ugotavljamo, da se udeleženci ne razlikujejo statistično pomembno v telesni 
aktivnosti glede na čas od izgube vida. Naši rezultati zgolj nakazujejo na trend razlik, 
vendar bi bilo za izpeljavo zaključkov potrebno povečati vzorec. Ta trend namreč lahko 
povežemo z dejstvom, da so se osebe, ki so vid izgubile bolj zgodaj, na to izgubo že 
nekoliko prilagodile – npr. nižji strah pred nevarnostjo, višja samozavest, bolj razvite 
veščine mobilnosti.  
 
Poleg telesne aktivnosti, ki pozitivno korelira s kvaliteto življenja, pa nanjo vplivajo še 
drugi dejavniki, kot so: slepota ali slabovidnost, starost, spol, čas od izgube vida, 
geografska lega, stopnja izobrazbe, socialno-ekonomski status, socialna podpora, itd. 
(Broman idr. 2002; Brown, 1999; Chia idr. 2004; Hirunwatthanakul idr. 2013; La Grow 
idr. 2013; Langelaan idr. 2007; Lamoureux idr. 2007a; Nutheti idr. 2006; Stelmack, 
2001). 
 
Rezultati pokažejo, da se udeleženci glede na starostne skupine ne razlikujejo 
statistično pomembno v kvaliteti življenja. To pomeni, da so udeleženci, druge in tretje 
starostne skupine poročali o podobnem nivoju kvalitete življenja. Naši rezultati so v 
nasprotju z rezultati nekaterih drugih raziskav, ki kažejo na razliko v starosti glede na 
kvaliteto življenja. Sklepamo lahko, da je temu tako zaradi majhnega vzorca v naši 
raziskavi ter subjektivne ocene različnih dimenzij kvalitete življenja udeležencev v 
raziskavi. 
 
Langelaan idr. (2007) poročajo, da naj bi ženske s slepoto ali slabovidnostjo imele nižjo 
kvaliteto življenja kot moški s slepoto in slabovidnostjo. V naši raziskavi se udeleženci 
ne razlikujejo v kvaliteti življenja glede na spol. Eden izmed razlogov je lahko majhno 
število udeležencev in lastna subjektivna ocena kvalitete življenja udeležencev. 
 
Tudi glede na kategorijo izgube vida (slepota in slabovidnost) rezultati naše raziskave 
niso pokazali statistično pomembnih razlik v kvaliteti življenja, kar pomeni da 
udeleženci s slepoto in udeleženci s slabovidnostjo enako ocenjujejo svojo kvaliteto 
življenja. Rezultati drugih raziskav so pokazali, da kategorija izgube vida močno vpliva 
na kvaliteto življenja, in sicer imajo osebe s slabovidnostjo višjo kvaliteto življenja kot 
osebe s slepoto (Holbrook idr. 2009). Tudi tukaj lahko sklepamo na majhno število 
udeležencev in njihovo lastno subjektivno oceno. 
 
Rezultati drugih raziskav nakazujejo, da se osebe s slepoto ali slabovidnostjo 
razlikujejo v kvaliteti življenja tudi glede na čas od izgube vida (Chia idr. 2004). Med 
časom od izgube vida in kvaliteto življenja naša raziskava ni pokazala statistično 
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pomembnih razlik. Da bi se prepričali, ali se udeleženci v raziskavi razlikujejo v kvaliteti 
življenja glede na čas izgube vida, bi morali v raziskavo vključiti večje število 
udeležencev. Prav tako smo v vzorcu imeli več udeležencev, ki so vid izgubili pred več 
kot 5 leti. 
 
Na razlike med rezultati magistrske naloge s predhodnimi raziskavami s področja 
telesne aktivnosti in kvalitete življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo moramo gledati 
s previdnostjo, saj so bili za merjenje stopnje telesne aktivnosti in kvalitete življenja 
uporabljeni različni merski instrumenti z različnimi časovnimi razponi in različnimi 
načini pridobivanja podatkov. Prav tako moramo upoštevati, da predhodne raziskave 
s tega področja izvirajo iz drugih okolij in je možen vpliv kulturnih razlik, navad in 
pogojev za življenje. Namen naloge sicer ni bil primerjava rezultatov raziskav, vendar 
nam primerjave lahko služijo kot smernice. 
 
Za namene raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali in v kolikšni meri so osebe s slepoto in slabovidnostjo telesno aktivne? 
2. Ali je telesna aktivnost povezana s kvaliteto življenja oseb s slepoto in 

slabovidnostjo? 
3. Ali kategorija izgube vida in čas nastopa slepote določa, ali se bo posameznik 

ukvarjal s telesno aktivnostjo? 
4. Ali je kategorija izgube vida povezana s kvaliteto življenja oseb s slepoto in 

slabovidnostjo? 
5. Ali je starost povezana s telesno aktivnostjo posameznika? 
 

Na katera smo v večjem obsegu odgovorili in odgovore utemeljili v diskusiji. 
 

8.1. Omejitve raziskave in smernice za nadaljnje delo 
 
Pri izpeljavi zaključkov moramo omeniti tudi nekatere pomanjkljivosti raziskave. 
Vprašalniki, uporabljeni v raziskavi, so samoevalvacijski, zato ni nujno, da kažejo 
realno sliko telesne aktivnosti ali kvalitete življenja uporabnikov. V nadaljnje raziskave 
bi bilo smiselno vključiti tudi bolj objektivne mere telesne aktivnosti (npr. pedometri). 
 
V magistrskem delu smo preverjali povezavo telesne aktivnosti in kvalitete življenja 
oseb s slepoto in slabovidnostjo, v prihodnje bi bilo zanimivo izdelati tudi primerjavo 
med osebami s slepoto in slabovidnostjo ter videčo populacijo. 
 
Vzorec je bil priložnostni, zato so skupine, po katerih smo primerjali telesno aktivnost 
in kvaliteto življenja, neenakomerne (npr. 26,70 % oseb s slepoto ter 73,30 % oseb s 
slabovidnostjo). V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno bolj enakomerno vzorčenje. 
Prav tako je bil vzorec, zajet v raziskavo, majhen. V prihodnjih raziskavah bi bilo 
potrebno zajeti večje število oseb s slepoto in slabovidnostjo za boljšo 
reprezentativnost vzorca in posplošljivost ugotovitev.  
 
Zadnja pomanjkljivost pa je uporaba Vprašalnika o telesni aktivnosti in kvaliteti 
življenja, saj noben od vprašalnikov ni standardiziran v slovenskem prostoru. Tudi pri 
primerjavi rezultatov s predhodnimi raziskavami moramo biti previdni, saj ni 
predhodnih raziskav s tega področja v slovenskem prostoru in ne moremo upoštevati 
vpliva kulture.  
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9. ZAKLJUČEK 
 
Ugotavljamo, da je za osebe s slepoto in slabovidnostjo značilna nizka do srednja mera 
telesne aktivnosti. Pri tem poročajo o srednji stopnji telesne aktivnosti na vrtu in znotraj 
doma ter v prostem času. Na delovnem mestu in kot način transporta pa poročajo o 
nižji stopnji telesne aktivnosti. Zato bi bilo pri osebah s slepoto in slabovidnostjo 
potrebno dodatno spodbujati telesno aktivnost kot način transporta in na delovnem 
mestu in premagovati ovire, s katerimi se srečujejo oziroma jim onemogočajo 
sodelovanje v telesnih aktivnostih. Glede na skladnost različnih rezultatov predhodnih 
raziskav in izvedene raziskave lahko trdimo, da telesna aktivnost vpliva na kvaliteto 
življenja. Kvaliteta življenja pa omogoča posameznikom da so bolj dejavni člani družbe. 
Znotraj kvalitete življenja in telesne aktivnosti ni bilo glede na substrukturo motnje vida 
in socialnodemografske značilnosti nobenih razlik. Za zaključke na tem področju bi bilo 
potrebno narediti primerjavo z videčo populacijo. 
 
Zaradi majhnosti vzorca in subjektivnega poročanja izpraševalcev rezultatov raziskave 
ne moremo posploševati na celotno populacijo. Prav tako zaradi družbenih in socialno 
ekonomskih razlik med različnimi državami, v katerih so bile izvedene predhodne 
raziskave, rezultatov ne moremo primerjati.  Pojasniti je treba, da nismo imeli vpogleda 
v zdravstvene kartoteke udeležencev, kjer bi lahko pridobili bolj podrobne informacije 
o substrukturi motnje vida in dejanskem zdravstvenem stanju udeležencev. 
 
Kljub omejitvam magistrskega dela pa ugotavljamo, da je prvo na slovenskem 
področju, ki se ukvarja s problematiko telesne aktivnosti in njenega vpliva na kvaliteto 
življenja pri osebah s slepoto in slabovidnostjo. Za namene magistrske naloge je bil 
preveden vprašalnik o telesni aktivnosti, ki lahko služi za nadaljnje raziskave telesne 
aktivnosti ne le pri populaciji oseb s slepoto in slabovidnostjo, ampak pri celotni 
slovenski populaciji. Zaradi vse večje pojavnosti slepote in slabovidnosti moramo biti 
pozorni na vse aspekte, ki lahko izboljšujejo kvaliteto življenja oseb s slepoto in 
slabovidnostjo, pripomorejo k boljši rehabilitaciji in večjem udejstvovanju oseb s 
slepoto v vsakodnevnem življenju.  
 
Z raziskavo smo pridobili okvirno sliko telesne aktivnosti in kvalitete življenja oseb s 
slepoto in slabovidnostjo v Sloveniji ter vpogled v kompleksnost kvalitete življenja in 
telesne aktivnosti. Rezultati raziskave pa vendarle lahko služijo kot smernice za 
nadaljnje raziskave in za oblikovanje rehabilitacije za odrasle osebe s slepoto in 
slabovidnostjo, v katero bi vključili več telesne aktivnosti, ter boljšemu prepoznavanju 
in ozaveščanju o telesni aktivnosti pri osebah s slepoto in slabovidnostjo.  Z rezultati 
magistrske naloge želimo spodbuditi in ozaveščati različne ustanove, ki nudijo športne 
aktivnosti o primerno urejenem okolju za osebe s slepoto in slabovidnostjo ter 
spodbuditi dodatna izobraževanja za trenerje in učitelje o specifiki oseb s slepoto in 
slabovidnostjo ter drugih oseb s posebnimi potrebami. Prav tako lahko prepoznamo 
telesne dejavnosti, v katerih so osebe s slepoto in slabovidnostjo manj aktivne in 
poskušamo premostiti te ovire in zagotoviti vsem enake možnosti za udejstvovanje v 
telesnih aktivnostih in izboljšanju kvalitete življenja.  
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