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Abstrakt: Projekt je zaměřen na základní výzkum, popis, analýzu a interpretaci faktorů vztahujících se
k povědomí o významu wellness pro život člověka. Wellness je komplexní jev, který se týká životního stylu a
podpory zdraví. Současný výzkum ve wellness je obecně směřován především do dvou oblastí: do "hédonické",
kdy je oblast wellness zkoumána ve smyslu dosažení potěšení, slasti a eliminace bolesti a do oblasti
“eudaimonické” zaměřované na aktivní přispívání ke štěstí a harmonii, např. produkci štěstí a pohody nebo na
tendence k dosažení štěstí a seberealizace, přičemž definuje wellness ve smyslu, do jaké míry je člověk "plně
funkční". Metodika výzkumného projektu akceptuje víceúrovňovou výzkumnou kompozici a umožňuje
formulovat výzkumné otázky o veřejném povědomí o významu wellness pro život člověka, realizovaný v České
republice, Kanadě, Polsku, Rusku, Řecku a Slovenské republice u souborů zdravých osob, osob s postižením,
osob ve výkonnostním sportu, a to ve čtyřech různých věkových skupinách. Výsledky projektu jsou
prezentovány ve formě vědeckých publikací s mezinárodním dosahem, a dále ve vědeckých fórech jako jsou
národní a mezinárodní konference.
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Abstract: The project is focused on basic research, description, analysis and interpretation of factors related to
awareness of the importance of wellness for human life. Wellness is a complex phenomenon, which relates to
lifestyle and health promotion. Current research in wellness is generally geared primarily in two areas: in the
"hedonic" when the area wellness is analysed in terms of pleasure achieving and elimination of pain and in
"eudaimonic" geared towards actively contributing to happiness and harmony, eg. production happiness and
well-being, or the tendency to achieve happiness and fulfillment, defining the phenomena wellness in terms how
a person is "fully operational". The methodology of the research project accepts multilevel research composition
and enables to formulate research questions of public awareness about the importance of wellness for human life,
realized in the Czech Republic, Canada, Poland, Russia, Greece and Slovak Republic in the group of healthy
persons, persons with disabilities, persons in the performance sport, in four different age groups. Project results
are presented in the form of scientific publications with an international reach, and in scientific forums such as
national and international conferences.
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