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Abstrakt 

Epilepsia je chronické neurologické záchvatové ochorenie, u ktorého môže dochádzať ku 

kognitívnym deficitom a neželaným afektívnym zmenám. Táto práca sa venuje doposiaľ 

menej podrobne prebádanej oblasti, a to emočnému rozlišovaniu a empatii u epileptického 

ochorenia. Teoretická časť najprv popisuje emočné rozlišovanie, využívajúce informácie 

z výrazu tváre, postoja tela, gest a spôsobu reči. Následne sa venuje empatii ako schopnosti 

porozumieť pocitom a motívom iných ľudí z ich vlastnej perspektívy, zvyšujúc prosociálne 

správanie jedinca. Pri oboch tiež popisujeme neurobiologické koreláty. Ako súčasť sociálnej 

kognície môžu byť narušené tiež u epileptického ochorenia, čo je priblížené 

v najrozsiahlejších podkapitolách práce. Na teoretickú časť nadväzuje empirická, ktorá 

predstavuje vlastný výskum exploratívneho charakteru. Zameriava sa na porovnanie 

emočného rozlišovania a empatie u 28 pacientov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou, 

ich 21 asymptomatických biologických súrodencov a zdravými kontrolnými skupinami. 

Využíva preložené testovacie metódy, u ktorých základne overuje vhodnosť použitia. 

Následne podáva výstupy, ktoré nepotvrdzujú signifikantné rozdiely medzi jednotlivými 

zúčastnenými skupinami, avšak ukazujú mierne odchýlky pacientov a ich súrodencov, pričom 

sa tieto dve skupiny vzájomne výrazne nelíšia. 

 

Kľúčové slová: emócie, emočné rozlišovanie, empatia, epilepsia 

  



 

 

Abstract 

Epilepsy is a chronic neurological disorder characterised by epileptic seizures. It may be 

accompanied by cognitive deficits and unappropriate affective changes. This theses addresses 

an as yet not well investigated – emotion recognition and empathy in epilepsy. Firstly, the 

theoretical part describes emotion recognition that uses information from facial expression, 

posture, gestures and utterances. Then, it discusses empathy as the capacity to comprehend 

other persons´ feelings and incentives from their own perspective, which increases 

individuals´ prosocial behaviour. Neurobiological correlates of both are described thereafter. 

As a part of social cognition, these can also be impaired in epilepsy disorder – which is 

depicted in two most extensive thesis subchapters. The theoretical part is followed by the 

empirical one. It introduces own research which have explorative character, and is focused on 

28 patients with idiopathic generalised epilepsy and their 21 asymptomatic biological siblings 

in comparision to healthy control groups. It uses translated testing methods and verifies in 

a basic manner their appropriatness of usage. In consequence, it reports the outputs which do 

not confirm any significant differences among participant groups. However, they show mild 

deviation of the patients´ and siblings´ results from the control groups, while the two groups 

do not differ significantly. 

 

Keywords: emotions, emotion recognition, empathy, epilepsy
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Zoznam použitých skratiek 

ABS  asymptomatickí biologickí súrodenci pacientov s idiopatickou generalizovanou 

  epilepsiou 

AFFECT-R The Animated Full Facial Expression Comprehension Test - Revised 

CNS   centrálny nervový systém 

CT  počítačová tomografia 

DANVA The Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy 

EC  emphatic concern scale = škála empatického záujmu 

EEG   elektroencefalografia 

ERT  The Emotion Recognition Task 

ET  Empathy Test 

EQ  Emotion Quotient 

FLE  epilepsia frontálneho laloku 

FNM  Fakultná nemocnica v Motole 

FS   fantasy scale = škála predstavivosti 

FTLD  frontotemporálna lobárna degenerácia 

GERT  The Genova Emotion Recognition Test 

H  (alternatívna) hypotéza 

HES  Hogan Empathy Scale 

H0  nulová hypotéza 

IGE  idiopatická generalizovaná epilepsia 

IRI   Interpersonal reactivity index  

JACFEE Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion 

JME  juvenilná myoklonická epilepsia 

MERT  The Multimodal Emotion Recognition Test 

MET  Multifaceted Empathy Test 

MR   magnetická rezonancia 

mTLE  mediálna temporálna epilepsia 

NYEB  The New York Emotional Battery 

OINZ  operkulo-inzulárna epilepsia 

PAS                poruchy autistického spektra 

PD   personal distress scale = škála osobného distresu 

PET  Pictorial Empathy Test 

PO  porucha osobnosti 
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PoFA  Pictures of Facial Affect  

PONS  Profile of Nonverbal Sensitivity  

PT   perspective-taking scale = škála prijímania perspektívy 

QCAE  Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy 

r-RMET  The Reading the Mind in the Eyes Test Revised Version 

SET  Story-Based Empathy Test 

TEQ  The Toronto Empathy Questionnaire 

TLE  epilepsia temporálneho laloku 

ToM  teória mysle 

VO  výskumná otázka 

 (-)   označuje, že položka má byť skórovaná v opačnom poradí  
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Úvod 

 Emočné rozlišovanie a empatia je súčasťou každodenného života všetkých z nás, a to 

častokrát bez toho, aby sme si ich boli vedomí. Využívame k tomu množstvo dostupných 

vodítok, objasňujúcich vnútorné prežívanie druhých okolo nás. Nie u všetkých jedincov v 

populácii je však jeho schopnosť samozrejmosťou, čo môže spôsobovať výrazné problémy 

v interakcii s okolím. V povedomí laickej verejnosti je toto narušenie známe napríklad 

u porúch autistického spektra, no málokto z nej vie, že k nemu môže dochádzať tiež 

u epileptických pacientov. 

 Fialový deň spadá od roku 2008 na 26. marca ako Svetový deň boja proti epilepsii 

a jeho hlavným cieľom je informovať širokú verejnosť o epileptickom ochorení. V minulosti 

bola venovaná pozornosť výskumníkov predovšetkým kognitívnym deficitom epileptických 

pacientov a ich všeobecnej inteligencii. V našom prípade sme sa rozhodli preskúmať oblasť, 

ktorej v našich končinách bolo doposiaľ venované menej pozornosti, a to schopnosti 

emočného rozlišovania a empatie u epilepsie, a to s cieľom, aby sme upozornili na časť 

problémov v sociálnom fungovaní epileptických pacientov, ku ktorým môže dochádzať v ich 

každodennom živote. 

 V kapitolách teoretickej časti tejto práce najprv stručne priblížim epileptické ochorenie 

ako také, následne v krátkej časti o sociálnej kognícii načrtnem teoretický úvod k emočnému 

rozlišovaniu a empatii, ktorým budem venovať rozsiahlejšiu pozornosť v ďalších častiach. 

V nich poskytnem základné vymedzenie uvedených pojmov, ich možné delenie, následne ich 

stručný neurobiologický podklad, vybrané možnosti ich merania a poruchy, s ktorými sa 

v populácii spájajú. Najširší rozsah budem venovať emočnému rozlišovaniu a empatii 

u epilepsie, a to v súlade s názvom tejto práce.  

 V empirickej časti predstavím cieľ výskumu, formuláciu hypotéz a výskumných 

otázok, popis využitých metód a zúčastnených skupín, ktorých účastníkov tvoria pacienti 

s idiopatickou generalizovanou epilepsiou, ich zdraví biologickí súrodenci a prislúchajúce 

kontrolné skupiny. V rámci popisu bude uvedený aj vznik prekladu metód z anglického 

originálu do českého jazyka a základné overenie jeho vhodnosti. Následne predložím 

štatistickú analýzu a interpretáciu výsledkov, na ktorú nadviaže diskusia. V jej závere 

uvediem možné limity tohto pilotného výskumu. 

 Výskumná činnosť vznikla ako súčasť výskumného projektu, realizovaného v Centre 

pre liečbu epilepsie Neurologickej kliniky 2. Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity 

a Fakultnej nemocnice v Motole, ktorého som sa zúčastnila ako stážistka. 
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1. Epilepsia 

 Epilepsia je chronické neurologické záchvatové ochorenie, u ktorého sa ďalej popisuje 

približne 30 samostatných syndrómov. Krejčířová (2006) udáva, že približne 75% epilepsií 

má začiatok v detstve. Zhruba u polovice detí sú zaznamenávané poruchy správania či učenia, 

pričom môže dochádzať aj k narušeniu rozumových schopností – „inteligencia negatívne 

koreluje s počtom prekonaných záchvatov“ (s. 92). Tieto problémy bývajú zväčša zapríčinené 

organickou príčinou, a teda aj ako následok epileptického procesu. Neraz bývajú u detí 

s epilepsiou pridružené aj emočné poruchy. Poruchy psychických funkcií u epileptikov možno 

deliť v závislosti na tom, ako sa časovo viažu k epileptickému záchvatu, a to na: preiktálne 

(aura), iktálne (drobné záchvaty) a postiktálne (únava po záchvate a dlhodobé narušenie 

niektorých čiastkových funkcií). U pacientov s epilepsiou býva zvýšená tendencia 

k impulzívnosti a agresívnemu správaniu, čo bývalo v minulosti označované ako tzv. 

epileptická osobnosť (Krejčířová, 2006). Medzi jednotlivými záchvatmi teda nie je neobvyklé 

vážnejšie psychické rozrušenie, ako napríklad nervozita, obsedantné zmýšľanie či depresia 

(Le Doux, 1996).  

1.1. Definícia epilepsie 

 „Epilepsia je ochorenie prejavujúce sa opakovaným výskytom epileptických 

záchvatov“ (Nevšímalová, 2002, s. 217), ktoré Ambler (1999) uvádza ako najdôležitejšie 

klinické kritérium. Záchvaty vyvoláva náhle prechodné narušenie „excitačne-inhibičnej 

rovnováhy určitej neurálnej populácie v mozgu, ktorá vedie prevahou excitačných 

mechanizmov k prejavu klinického alebo subklinického záchvatu“ (Nevšímalová, 2002,        

s. 217).     

1.2. Epidemiológia epilepsie  

 V celkovej populácii sa vyskytuje 1,3 - 3,1 % jedincov s epilepsiou, pričom je 

v dospelosti jej výskyt 4x nižší než u detí – čo je zapríčinené tým, že u 60 % detí epilepsia 

postupne vymizne, záchvaty sa viac neobjavujú a jedinca tak možno označiť ako vyliečeného. 

Neobvyklé však nie sú ani opačné prípady, kedy sa prvé epileptické záchvaty objavia až počas 

dospievania či ranej dospelosti. U populácie nad 60 rokov výskyt ochorenia narastá 

(Nevšímalová, 2002). 
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1.3. Etiológia epilepsie 

 Príčina epilepsie môže mať niekoľko podkladov, a to:  

• genetické (možný vznik hereditárne alebo de novo mutáciami génov),  

• metabolické (ochorenia látkovej premeny často na genetickej báze),  

• imunitné (opakované zápaly centrálneho nervového systému môžu sekundárne viesť ku 

vzniku epilepsie),  

• štrukturálne (zjavné abnormality mozgu – získané alebo genetického pôvodu),  

• faktory prostredia (napr. úrazy hlavy vedúce ku vzniku primárneho alebo sekundárneho 

epileptického ohniska; tiež preťažovanie mozgu).  

Niektoré formy však majú doposiaľ neznámu príčinu (Nevšímalová, 2002; Rosati & Guerini, 

2014). 

1.4. Klasifikácia epilepsie 

 Ochorenie možno podľa Rosati a Guerini (2014) rozdeliť na štyri skupiny, a to podľa 

toho, aké sú jej príčiny – jedná sa teda o genetické, získané alebo vyvolané faktory:                  

• generalizovaná (idiopatická) epilepsia, 

• symptomatická epilepsia, 

• vyvolaná epilepsia, 

• kryptogénna epilepsia. 

 

1.4.1. Generalizovaná epilepsia  

 Pôvodne nazývaná idiopatická. Je spôsobená komplexnou genetickou predispozíciou, 

pričom ale nie sú doposiaľ známe jej priame spúšťajúce faktory. Každý pacient vykazuje 

špecifický fenotyp alebo syndróm. Pri tejto forme nie sú badateľné zmeny na obraze 

z magnetickej rezonancie, a nemožno pri nej popísať anatomické či patologické abnormality 

mozgu. Vo svetovom meradle sa vyskytuje približne v 40 % prípadov (Nevšímalová, 2002; 

Rosati & Guerini, 2014). 

1.4.2. Symptomatická epilepsia  

 Vyskytuje sa získaná alebo genetická príčina, ktorá môže byť vývojová alebo vrodená. 

Sú pri nej nachádzané neuroanatomické aj neuropatologické zvláštnosti. V prípade genetickej 

príčiny je však táto skupina odlišná od predchádzajúcej tým, že genetické faktory spôsobujú 
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štrukturálne lézie na mozgu, ktorých následkom je vznik ochorenia (Nevšímalová, 2002; 

Rosati & Guerini, 2014). 

1.4.3. Vyvolaná epilepsia  

 Vyznačuje sa prítomnosťou určitých systémových faktorov alebo faktorov prostredia, 

ktoré sú priamym spúšťačom epileptických záchvatov, avšak bez zjavných 

neuroanatomických alebo neuropatologických zvláštností (Rosati & Guerini, 2014). 

1.4.4. Kryptogénna epilepsia  

 Etiológia tejto skupiny nie je známa a často sa skupina zamieňa s idiopatickou (Rosati 

& Guerini, 2014). 

1.5. Klasifikácia záchvatov 

 Základné delenie záchvatov sa člení na 4 hlavné skupiny:  

• generalizované záchvaty,  

• parciálne záchvaty,  

• neklasifikovateľné epileptické záchvaty,  

• status epilepticus (Nevšímalová, 2002).  

Neepileptické záchvaty tvoria zvláštnu skupinu, pričom sa delia na somatické a psychogénne 

(Hummelová, 2017). 

1.5.1. Generalizované záchvaty 

 Vyznačujú sa obojstrannými motorickými prejavmi, poruchou vedomia od začiatku 

záchvatu až po koniec jeho trvania, môžu postihovať kôrové aj podkôrové oblasti mozgu 

a byť asymetrické. Oblasť ohniska sa môže záchvat od záchvatu meniť alebo zostať rovnaká 

(International League Against Epilepsy, 2017; Nevšímalová, 2002). 

  Záchvaty môžu byť tonicko-klonické (prodromálne štádium, tonická fáza, klonická 

fáza a postiktálny stav – počas záchvatu dochádza k narušeniu vedomia, pádom, zášklbom 

celého svalstva a kŕčom), tonické (svalstvo sa kontrahuje buď generalizovane alebo u určitej 

svalovej skupiny), myoklonické (postihnutá je určitá svalová skupina), atonické (dochádza 

k prechodnej strate svalového napätia v určitej oblasti) a absencie (typická je krátka strata 

vedomia). S generalizovanými epileptickými syndrómami  sa stretáme najčastejšie u detí – 

delia sa na prognosticky priaznivé a prognosticky závažné (Ambler, 1999; Nevšímalová, 

2002). 
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1.5.2. Parciálne záchvaty 

 Na základe zmien vedomia ich možno deliť na jednoduché a komplexné. 

Lokalizované záchvaty môžu prechádzať v generalizované, sprevádzané tonicko-klonickými 

kŕčmi. Sú viazané na jednu hemisféru, pričom môžu byť lokalizované na jedno miesto alebo 

rozptýlené. Častý je postih podkôrových štruktúr mozgu. Oblasť ohniska býva zachovaná 

(Ambler, 1999; Nevšímalová, 2002).  

 Pri jednoduchých záchvatoch, na rozdiel od komplexných, nedochádza k zmenám 

vedomia. Zaraďujú sa k nim motorické, senzitívne a senzorické záchvaty, a tiež psychické 

prejavy (napr. pocity depersonalizácie či derealizácie) a aura. Parciálne záchvaty 

s komplexnou symptomatológiou sa okrem narušenia vedomia od začiatku záchvatu, 

prejavujú aj pohybovými automatizmami, prípadne zvláštnymi pohybovými paroxyzmami, 

pričom si po záchvate pacient prejavy nepamätá. Parciálne epileptické syndrómy sa opäť 

najčastejšie vyskytujú u detí a sú v prevažnej miere geneticky podmienené (Ambler, 1999; 

Nevšímalová, 2002).  

1.5.3. Neklasifikovateľné záchvaty 

 Nemožno ich zaradiť ani do jednej z vyššie uvedených skupín (Nevšímalová, 2002). 

1.5.4. Status epilepticus 

 Urgentný stav vyznačujúci sa nahromadením záchvatov, ktorých celkové trvanie 

spoločne s dobou medzi záchvatmi, presiahne dobu 30 minút, pričom nedochádza k návratu 

vedomia. Rizikom sa stáva možné poškodenie mozgu (Nevšímalová, 2002). 

1.5.5. Psychogénne záchvaty 

 Okrem somaticky podmienených, sa v súčasnosti diagnostikujú psychicky 

podmienené neepileptické záchvaty (Hummelová, 2017). V ich diferenciálnej diagnostike sa 

využíva tiež video EEG-monitorovanie. Napriek ich podobnosti s epileptickými záchvatmi 

však nejde o epileptickú aktivitu mozgu a rovnako môže dôjsť aj k ich predstieraniu zo strany 

pacienta, pričom sa ďalej delia na nevedomé a vedome privodené. Trikrát častejší výskyt 

záchvatov je nachádzaný u žien a medzi najčastejšie sprievodné javy patrí nariekanie alebo 

krik, rôzne nesynchronizované pohyby celého tela, hlavy či panvy, mlátenie hornými 

končatinami okolo seba (Krámská, 2017). Uvádza sa (Testa et al., 2012; Bowman, 1999; 

Alper et al., 1993; Kanner et al., 1999, podľa Krámská, 2017), že spoločne s touto formou 

záchvatov je „častý výskyt posttraumatickej stresovej poruchy, sexuálneho zneužívania a 

traumatických udalostí“ (s. 326). Krámská (2017) predstavuje aj najčastejšie poruchy 

osobnosti, ktoré sa s psychogénnymi faktormi spoločne vyskytujú, a to: „hraničnú, nadmerne 
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sa kontrolujúcu a vyhýbavú poruchu osobnosti“ (s. 327), pričom sa tiež môže jednať 

o maladaptívne vyjadrenie diskomfortných vnútorných prežitkov. 

1.6. Diagnostika epilepsie 

 Kompletné neurologické vyšetrenie s podrobnou osobnou anamnézou po prvom 

záchvate má za cieľ určenie toho, o aký záchvat sa jednalo, a tiež o stanovenie toho, čo bolo 

jeho spúšťačom. Veľký význam pri tom zohráva elektroencefalografické vyšetrenie a 

„pozitívny nález špecifických epileptických EEG grafoelementov“ (Ambler, 1999, s. 160). 

Pri diagnostike ochorenia sa využívajú aj zobrazovacie metódy CT a MR (Ambler, 1999). 

1.7. Terapia a prognóza epilepsie 

 Liečba je indikovaná až v prípade, že sa klinické záchvaty vyskytli opakovane a nález 

na EEG je pozitívny. Hlavné metódy terapie sú úprava životosprávy a nasadenie antiepileptík. 

Dodržiavanie životosprávy by malo viesť k tomu, aby sa neznižoval záchvatový prah 

pacienta. Jednou z hlavných zásad je nenarušovanie pravidelného rytmu spánku a bdenia. 

Farmakologická liečba (antiepileptiká I. generácie, II. generácie a III. generácie) sa stanovuje 

vždy individuálne, a lieky sa nesmú vysadiť náhle. U farmakorezistentných epileptikov môže 

byť využitá chirurgická liečba (Ambler, 1999). 

 Epileptické ochorenie má zväčša priaznivú prognózu a prevažne vďaka 

farmakologickej liečbe je možné stav stabilizovať, pričom zväčša u detí je ho možné aj 

vyliečiť. Medzi časté nežiadúce účinky medikácie sa radí únava a zníženie pozornosti 

(Nevšímalová, 2002). V niektorých prípadoch však môže dôjsť k „povahovým a psychickým 

zmenám, ktoré sa prejavujú predovšetkým psychickým spomalením, lipnutím, 

egocentrizmom a rôznymi psychopatickými prejavmi“ (Ambler, 1999, s. 164).  

1.8. Súhrn 

 Kapitola v skratke predstavila definíciu epileptického ochorenia, jeho výskyt v 

populácii a možné príčiny. V krátkosti bola predstavená klasifikácia epilepsie aj jednotlivých 

záchvatov, podmienky diagnostiky, možná terapia a prognóza ochorenia. Epilepsia ako 

samotné ochorenie nie je predmetom tejto práce, a preto bola zjednodušená forma kapitoly 

zameraná predovšetkým na poskytnutie stručného prehľadu o epilepsii, ktorý bude slúžiť ako 

podklad pre nasledujúce časti práce.  
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2. Sociálna kognícia 

 

 Sociálna kognícia nemá jednotnú definíciu a možno ju študovať z viacerých 

perspektív. Na poli sociálnej psychológie možno sledovať, ako človek „vníma a interpretuje 

svoje sociálne prostredie vrátane druhých ľudí, skupín a samého seba. Vďaka nej môžeme 

budovať sociálne štruktúry odzrkadľujúce normy a hodnoty spoločnosti.“ (Van Overwalle, 

2008, s. 829). V rámci tohto procesu využívame vedomé a nevedomé mechanizmy, 

zahŕňajúce naše kognitívne schopnosti, motívy a aj citovú zložku. Jeho výsledkom však môžu 

byť aj skreslené úsudky o sebe či druhých. Spracovaním týchto mechanizmov sa zaoberá tiež  

kognitívna psychológia (Kunda, 2000).  

 Z hľadiska neurovied je možné určiť, ktoré štruktúry mozgu sú zahrnuté do procesu 

vyššie uvedených procesov. Predpokladá sa, že schopnosť sociálnej kognície je možná vďaka 

myšlienkovým sledom v mozgu, ktoré sú špecificky určené pre sociálne uvažovanie. 

V súčasnosti sú účinnými metódami výskumu okrem dotazníkových, predovšetkým funkčné 

zobrazovacie metódy. Tie doposiaľ ukázali, že dôležitými oblasťami zohrávajúcimi rolu 

v sociálnej kognícii sú temporo-parietálne spoje a mediálna časť prefrontálnej kôry (Van 

Overwalle, 2008). 

 Dôležitou funkciou sociálnej kognície je rozpoznávanie signálov prostredia, ktoré nám 

umožňujú učiť sa o svete okolo nás. Medzi tieto signály patria napríklad výrazy tváre či 

smerovanie pohľadu druhej osoby, ktoré pre nás môžu byť užitočné napríklad z hľadiska 

prežitia. Hrajú jednu z kľúčových úloh vo vývoji dieťaťa, ktoré sa je schopné naučiť mnoho 

nových informácií už len z pozorovania ľudí okolo seba. Mnohé z týchto signálov si je 

podobných naprieč kultúrami. Ich produkcia môže byť automatická a nevedomá alebo 

využívajúca meta-kognitívne procesy (Frith, 2008).  

 V posledných rokoch je rozsiahle venovaná pozornosť zrkadlovým neurónom v 

mozgu, ktoré pravdepodobne zohrávajú v sociálnej kognícií dôležitú úlohu tým, že umožňujú 

imitáciu aj pochopenie, čo napomáha jedincovi v procese socializácie (Rizzolatti & 

Craighero, 2004). Tento tzv. zrkadlový systém vizuomotorických neurónov, je definovaný 

ako „súbor oblastí mozgu, ktoré sú aktivované pri vlastnom zážitku, ale tiež vtedy, keď 

sledujeme niekoho iného vykonávať rovnakú aktivitu alebo zažívať rovnaký zážitok ako my 

sami“ (Frith, 2008, s. 2033). Znamená to, že obyčajným pozorovaním druhých, sa aktivuje 

motorická kôra pozorovateľa. Vytvárajú tak základňu mechanizmov vytvárajúcich spojenie 

medzi odosielateľom správ a ich príjemcom, ktoré umožňuje vzájomné pochopenie aj bez 

toho, aby prebehlo spracovanie na vedomej, kognitívnej, úrovni, čo umožňuje komunikáciu 
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(Rizzolatti & Craighero, 2004). Rizzolatti a Craighero (2004) uvádzajú, že „význam slov je 

založený hlavne na starom nonverbálnom sémantickom systéme, avšak slová sú pochopiteľné 

aj bez rozsiahlej aktivácie starého sémantického systému“ (s. 187).  

 V procese socioemočného spracovania zohrávajú dôležitú úlohu amygdala, orbitálne 

časti prefrontálneho kortexu, a tiež temporálny lalok mozgu, majúci s predchádzajúcimi 

dvomi oblasťami spätnoväzobné spoje. Ukazuje sa, že uvedené štruktúry by mohli hrať rolu 

v procese myslenia o druhých, teda v tzv. teórii mysle (ToM), ktorú možno zjednodušene 

definovať ako „schopnosť odvodzovať túžby, zámery a presvedčenia druhých“, tj. ich 

mentálne stavy, zahŕňajúce mysliacu aj emocionálnu zložku  (Olson, Plotzker, & Ezzyat, 

2007, s. 1723).   

 Emočné rozlišovanie a empatia, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcich 

kapitolách, tvoria najdôležitejšiu súčasť sociálnej kognície (Steiger, & Jokeit, 2016), nakoľko 

možno hovoriť o úzko spojených procesoch (Amlerová et al., 2014), čo sa môže prejaviť 

napríklad pri nedostatočnom emočnom spracovaní, vedúcom k chybným úsudkom 

o mentálnych stavoch druhých ľudí. S tým sa spájajú zmeny v sociálnom správaní jedinca. 

Vyvstáva však otázka, odkiaľ vlastne sociálne deficity pramenia (Olson et al., 2007).    
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3. Emočné rozlišovanie 

  

 Emočné rozlišovanie je súčasťou emočnej inteligencie. Na jeho základe dokážeme 

určiť vnútorné rozpoloženie ostatných v okolí. Potrebujeme k tomu však rozličné signály, 

ktoré spracúvame. Zlepšujeme sa v ich interpretácii učením a skúsenosťou, čo vysvetľuje 

zapojenie epizodického systému pamäte. Medzi nich patria napríklad výrazy tváre, hlasové 

zložky či behaviorálne prejavy (Shultz, Izard, & Abeová, 2007). Tieto signály je avšak možné 

vôľou obmedziť alebo zmeniť, s čím sa stretáme napríklad u úzkostných jedincov v snahe 

nestávať sa zraniteľnými v očiach svojho okolia. Všeobecne je však pri normálnom prejave 

emócií, aby boli sprievodné javy synchronizované (Vybíral, 2000). 

 Schopnosť rozpoznávania výrazov tváre učením podložili napríklad Kuchuk, Vibbert 

a Bornstein (1986) zistením, že citlivosť rozlišovania emočných výrazov, bola vyššia u detí 

(nedepresívnych) matiek, ktoré ich pravidelnejšie podnecovali k tomu, aby si všímali ich 

pozitívne prejavy emócií. Shultz a kol. (2007) dodávajú, že práve kladné emócie sú jedným 

z faktorov, ktorý môže posilniť rozvoj deklaratívnych znalostí všetkých emócií. Avšak 

upozorňujú na to, že emočné systémy detí môžu mať väčšie pôsobenie na interpretáciu emócií 

ľudí, než ich deklaratívna znalosť samotná. Vzorce spracovanie a rozpoznávania emócií teda 

podľa autorov (Shultz et al., 2007) môžu byť ovplyvnené celkovou emocionalitou dieťaťa, 

a tiež jeho emočnou skúsenosťou. 

 Izard a kol. (2001) ukázali, že deklaratívna znalosť emócií, ktorá odzrkadľuje 

schopnosť rozoznať a označiť prejavy rozličných emócií, je spojená s úrovňou verbálnych 

schopností detí (pričom ich vzorku tvorili deti z finančne znevýhodnených rodín). Deti, ktoré 

ich vykazovali vyššie, boli zároveň zručnejšie v oblasti sociálnych interakcií. Shultz a kol. 

(2007) uvádzajú, že rozpoznávanie emócií je „jednou z niekoľkých málo zložiek emočnej 

inteligencie, u ktorej sa preukázala schopnosť predikovať sociálne a behaviorálne 

prispôsobenie po prihliadnutí ku špecifickým vlastnostiam temperamentu a inteligencii“       

(s. 83). 

 Stanley a Isaacowitz (2014) zdôrazňujú pri emočnom rozlišovaní význam troch 

rôznych kontextov, a to: „kontext pozorovateľa, kontext stimulu a emočný kontext“ (s. 99). 

V prvom prípade ide o vnútorné rozpoloženie, v ktorom sa pozorujúca osoba nachádza, 

pričom môže zohrávať úlohu jej chronologický vek, rovnako ako vek sledovanej osoby. 

U vizuálnych aj akustických stimulov podľa autorov záleží na spôsobe, akým sú predkladané. 

Metaanalýza (Stanley & Isaacowitz, 2014) ukazuje, že rozpoznávanie určitého druhu emócií 

sa líši od jej povahy.  
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 Schultz a kol. (2007) vyzdvihujú adaptívnu funkciu emócií v štyroch oblastiach, a to:    

• sústredenie pozornosti na súčasti okolia, ktoré sú dôležité, 

• prenos vnútorných signálov o našom ďalšom fungovaní v interakcii s okolím, 

• aktivácia sympatiku či parasympatiku, 

• spätnoväzobné informácie okoliu o našom vnútornom prežívaní. 

Emočné rozlišovanie je dôležitou súčasťou medziľudskej interakcie, pričom musí byť človek 

schopný dekódovania sociálnych signálov, ktorým je vystavovaný. Medzi ne patria napríklad 

aj samotné emočné vodítka. Pri ich správnej interpretácii je jedinec schopný na podnety 

adekvátne reagovať (Phillips, Slessor, & Bailey, 2014).  

 Kapitola stručne predstaví emócie ako také, následne základný súhrn doposiaľ 

zistených neurobiologických podkladov emočného rozlišovania, metódy jeho merania, 

poruchy, ktoré narúšajú jeho proces samotný, a nakoniec sa zameriame na špecifiká 

emočného rozlišovania u epileptického ochorenia.  

3.1. Emócie 

  Aj napriek tomu, že emócie tvoria významnú časť života ľudí, a to predovšetkým 

v interakcii so svojím okolím, sa autori kvôli ich komplexnosti nezhodujú na ich jednotnej 

definícii. Nakonečný (2012) poukazuje na prínos diela z roku 2007, ktorého autor je Łosiak. 

Poskytuje v ňom súhrn jednotlivých definícií, pričom predpokladá, že je nutné prepojenie 

„motivačného, evolučného, biologického a sociálneho hľadiska“ (s. 16).  

 Slaměník (2011) vymedzuje emócie ako „uvedomované pocity rôzneho ladenia, 

vyjadrujúce vzťah človeka k relevantným udalostiam vonkajšieho prostredia aj k sebe 

samému, ktoré sú spojené s rôznou mierou fyziologickej aktivácie, ktorej funkciou je navodiť 

stav pripravenosti k jednaniu“ (s. 12), pričom uvádza, že ich intenzita zodpovedá povahe 

podnetu, ktorý ich vyvolal. Emócie napomáhajú, aby sme okolitému prostrediu dokázali 

dodať zmysel (Leach & Tiedens, 2004). Vplývajú na učenie, motiváciu a kognitívne procesy 

jedinca, pričom ich pôvodnou úlohou bolo reagovať tak, aby sa človek prispôsobil 

podmienkam či daným okolnostiam, v ktorých sa nachádzal (Nakonečný, 2012). Funkciu 

emócií Ekman (2007) popisuje tiež ako pripravenosť organizmu konať v prípade naliehavých 

situácií, v ktorých sa môže ocitnúť, a to vďaka ich prepojenosti a autonómnym nervovým 

systémom. Umožňujú tak rýchlo reagovať aj v nepredpokladaných situáciách. 

 Za významný prínos vo výskume emócií a ich rozlišovania, možno považovať 

Darwina a jeho názor o tom, že emočné výrazy slúžia ako univerzálny komunikačný 

prostriedok medzi jedincami, pričom môžu vzájomne vidieť, v akom emocionálnom 
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rozpoložení sa akurát nachádzajú. Túto schopnosť však môžu rôzne narušiť lézie limbického 

systému. V súčasnej dobe je však možné priamou stimuláciou vybraných oblastí limbického 

systému, vyvolať emocionálne odpovede (Le Doux, 1996).  

3.1.1. Základné zložky emócií 

  Kolb a Whishaw (1996, podľa Kulišťák, 2011) uvádzajú, že medzi základné zložky 

emócií, v ktorých súčinnosti vznikajú, sa radia fyziologické, behaviorálne a kognitívne 

komponenty.  

 Fyziologické zložky sú späté s aktiváciou vegetatívneho nervového systému (tj. 

sympatiku, parasympatiku a enterického systému), ktorý nie je ovplyvniteľný vôľou a má 

funkčný účinok na vnútorné orgány, a tiež na produkciu niektorých hormónov. Medzi hlavné 

prejavy patria zmeny krvného tlaku, tepovej frekvencie, prekrvenia svalov a orgánov, potenia, 

slinenia, krvnej zrážanlivosti, zmeny hladiny glukózy v krvi (Kulišťák, 2011).  

 Behaviorálnu zložku tvorí odozva prejavujúca sa v tendenciách správania 

a v správaní samotnom ako reakcia na prežitú emóciu. Jej súčasťou je napríklad výraz tváre, 

zmeny v hlasovej intonácii, gestá či posturika (Kulišťák, 2011). Komponent správania je teda 

možné pozorovať navonok (Slaměník, 2011). 

 Kognitívnu zložku tvorí „súbor myšlienok a presvedčení, ktoré emóciu sprevádzajú“ 

(Atkinson, 2003, s. 389). Pôsobia napríklad na vnímanie vlastných pocitov, ale aj na kvalitu 

ukladania do deklaratívnej pamäte človeka (Kulišťák, 2011; Le Doux, 1996). Vďaka tomuto 

komponentu sme schopní rozlišovať jednotlivé emócie a určovať ich mieru (Atkinson, 2003). 

3.1.2. Teórie emócií 

 Od počiatku antiky existuje mnoho teórií emócií, ktoré sa snažili objasniť ich vznik, 

interakciu s ostatnými systémami, a tiež k čomu vlastne slúžia. Ich obmedzenia však možno 

nájsť v ich zameraní sa na určitý aspekt emócií. Žiadna z nich totiž nedokáže komplexne 

odpovedať na všetky otázky, ktoré by mala úplná teória obsiahnuť (Nakonečný, 2012). 

Nasledovne budú stručne predstavené niektoré zo súčasných teórií, ktoré by mohli mať súvis 

s narušením emočného rozlišovania u epilepsie, ktorým sa budeme bližšie zaoberať v ďalšej 

časti práce. 

 James-Langeova teória emócií popisuje, že stimuly vedú ku špecifickým telesným 

zmenám, ktorých vnútorný prežitok vyvoláva emóciu (James, 1884, podľa Slaměník, 2011) 

a Lange (1885, podľa Slaměník, 2011). Slaměník (2011) tiež poznamenáva, že táto teória 

výrazne zmenila pohľad na predchádzajúce koncepty, ktoré sa domnievali, že fyziologické 

zmeny sú následkom emócií vyvolaných emočnými stimulmi. 
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 Cannon-Bardova teória emócií predpokladá, že hlavnú rolu pri vzniku a 

uvedomovaní emócií zohrávajú fyziologické odpovede organizmu. Aj napriek tomu, že 

Cannon (1927, podľa Suchy, 2011) popisuje ako kľúčový thalamus, zatiaľ čo Bard (1934, 

podľa Suchy, 2011) hypotalamus. Obaja sa zhodujú v tom, že zmyslové podnety pôsobia na 

kľúčovú oblasť mozgu, ktorá vzápätí reaguje a simultánne vysiela signály do neokortexu, 

viscerálnych orgánov a priečne pruhovanej svaloviny. Tým je zabezpečený behaviorálny, 

fyziologický aj kognitívny komponent emócií zároveň (Suchy, 2011).  

 V aktivačnej teórii emócií Lindsley (1951, podľa Nakonečný, 2012) nadviazal na 

Duffyovú a formuloval teóriu popisujúcu zmeny v retikulárnej formácii vznikajúce na základe 

senzorických podnetov, vyvolávajúce arousal, ktorý zodpovedá zmenám aktivačného 

systému. Táto aktivácia je ďalej spájaná s kognitívnou a motivačnou činnosťou. Rovnako 

koreluje aj s kvalitou odpovede jedinca (Slaměník, 2011). 

 Viscerálna teória emócií odzrkadľuje ako Papez (1937, podľa Druga, 2011) príčinne 

spojil emočné reakcie a ich kontrolu, a to tak, že popísal senzorické podnety z vnútorného 

a vonkajšieho prostredia idúce do talamu, kde sa ďalej delia na tri vetvy idúce do striata, 

mozgovej kôry a hypothalamu. Dodnes je tzv. Papezov limbický okruh označovaný ako 

oblasť tvorená cingulárnym gyrom, cingulom, parahippokampálnym gyrom, hipokampálnou 

formáciou, fornixom, hypothalamom a thalamom. MacLean (1949, podľa Slaměník, 2011) 

spoluprácu limbického systému a troch uvedených vetiev označil ako tzv. viscerálny mozog 

umožňujúci rozpoznávať pocity ako pozitívne alebo negatívne. 

 Shachter a Singer (1962, podľa Suchy, 2011) popisujú v ich dvojfaktorovej teórii 

emócií dva komponenty, ktorých spoločná prítomnosť zabezpečuje prežitok emócie, a to 

fyziologické nabudenie ako odpoveď na podnet, a myšlienkové procesy. Predpokladali však, 

že kognitívne spracovanie je pre vznik emócie nevyhnutné. Lazarus (1982; 1991, podľa 

Suchy, 2011) teóriu ďalej rozpracoval vo svojej kognitívnej teórii emócií. Za kľúčové pri 

vzniku emócií považuje kognitívne zhodnotenie, ktoré ďalej dáva vznik fyziologickým 

procesom a následne emócii, ktorá môže mať behaviorálny prejav. Poukázal tak na význam 

myšlienkových procesov pri emočných prežitkoch, čo Suchy (2011) označuje ako „teoretickú 

bázu pre kognitívne-behaviorálnu terapiu“ (s. 20).  

 Hypotéza spätnej väzby z výrazu tváre popisuje, ako spätná väzba kostrového 

svalstva tváre podľa hypotézy zohráva úlohu v regulácii emočných prežitkov a správania. Na 

základe toho je možná zmena emočného vyladenia jedinca tým, že bez zodpovedajúceho 

emočného sprievodu zmení výraz tváre v ten, ktorý danú emóciu za bežných okolností 

sprevádza (Izard, 1971, podľa Izard, 2007). S časovým odstupom jedinec nadobudne emočné 
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vyladenie zodpovedajúce výrazu, a to so sprievodom činnosti sympatiku a parasympatiku. 

Pokiaľ výraz zodpovedá danej emócií, môže sa zdať byť jej intenzita vyššia. Opačne pôsobí 

inhibícia zodpovedajúceho výrazu tváre (Davis, Senghas, & Ochsner, 2009).  

 Frijda (1986) za dôležité považoval pri vzniku emócie celkové okolnosti majúce pre 

jedinca určitý význam, ale upriamil pozornosť na aktuálne vnútorné stavy, ktoré môžu 

alternovať samotné vnímanie emócií. Nemožno tak prehliadať sprievodné telesné stavy. 

Emócie teda znamenajú tendencie ovplyvňované potrebami človeka, ktoré ústia v riadenie 

správania jedinca. Jeho koncept spadá do multifokálnej teórie emócií. 

 Niektorí autori (Le Doux, 1996) teda odlišujú emočné a kognitívne procesy ako dve 

oddelené funkcie mozgu, ktoré však vzájomne interagujú. Sú sprostredkované časťami 

mozgu, ktoré sú oddelené, ale zároveň na seba vzájomne pôsobia. Pred tým, než si človek 

plne uvedomí pôsobiaci stimul, mozog už začína odhadovať jeho emočný význam. 

Kognitívna veda usiluje o výskum emócií  prostredníctvom sledovania toho, ako sa emócie 

menia v myšlienky (Le Doux, 1996). 

3.1.3. Základné emócie 

 Výberu základných emócií predchádzali predovšetkým lingvistické a scenárové štúdiá 

naprieč kultúrami, ktoré sa snažili zistiť, ako sa ich jednotlivé prejavy odlišujú, ale aj čo ich 

vlastne vyvoláva. Dodnes sa autori nezhodujú na ich súhlasnom počte (Slaměník, 2011). 

 Medzi základné emócie podľa Vybírala (2000), na základe porovnania výstupov 

jednotlivých autorov, možno zaradiť: „šťastie, prekvapenie, strach, smútok, hnev, znechutenie 

a emočný záujem o niečo“ (s. 72). Jedným z ich spoločných znakov je, že vznikajú 

mimovoľne (aj keď je možné osvojiť si ich ovládanie učením) a na ich rozpoznávaní sa 

zhodne väčšina populácie bez ohľadu na kultúrne odlišnosti. Najčastejšie sú rozpoznávané na 

základe výrazov tváre, ale aj po zvukovej stránke (Vybíral, 2000). 

 Ako kľúčové však možno pri charakteristike aj rozpoznávaní emócií, pokladať prvých 

šesť vymenovaných, pričom bolo preukázané (Stephens, Christie, & Friedman, 2010), že 

každú z nich zvlášť možno spojiť so špecifickou odpoveďou autonómneho nervového 

systému. Tettamanti a kol. (2012) ukázali, že všetky z nich aktivujú amygdalu a asociatívnu 

mozgovú kôru. Teda je možné, že každá emócia má vlastný základný neurálny systém, ale 

zároveň niektoré spoločné štruktúry. Ich odpoveďou je spracovanie senzomotorických, 

somatozenzorických a kognitívnych zložiek základných emócií. 

 Prejavmi základných emócií sa intenzívne zaoberal Charles Darwin, ako 

komunikačným prostriedkom facilitujúcim výmenu informácií, pričom sa zameral 

predovšetkým na zvukovú stránku prejavu, výrazy tváre a gestikuláciu. Na jeho dielo 
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nadviazal Silvan Tomkins, ktorý vymedzil šesť základných emócií (radosť, smútok, 

prekvapenie, strach, hnus a hnev) ako univerzálne a dané vývojovo, pričom vypovedajú 

o vnútornom stave jedinca (Slaměník, 2011). Ekman (1970) z toho odvodil, že pokiaľ sú 

emócie univerzálne, ich prejavy budú celosvetovo rovnaké, a tým pádom sa bude zhodovať aj 

proces ich dekódovania.  

 V súčasnej literatúre sú podrobne spísané základné vodítka či osobitosti, na základe 

ktorých sa dá všetkých 6 základných emócií rozlíšiť. Zahŕňajú napríklad popis napätia či 

ponechanej relaxácie jednotlivých tvárových svalov, spojené so špecifickým zvýrazneným 

určitých vrások (viď. napr. Ekman, 2003), celkovú posturiku tela (viď. napr. Gunes, Schan, & 

Chen, 2014), hlasový prejav – a to: posadenie hlasu, dynamiku reči, intenzitu prejavu, jeho 

melodickosť, a tiež samotný lexikálny obsah reči (viď. napr. Bensen, & Scherer, 1996). 

3.2. Neurobiológia emočného rozlišovania 

 „Najviac mozgových štruktúr, podieľajúcich sa na rozlišovaní základných emócií, 

zahrňa percepčné spracúvanie – identifikáciu geometrickej konfigurácie znakov tváre, na 

odlíšenie od iných stimulov na základe ich vzhľadu – a rekogníciu emočného významu“ 

(Adolphs, 2002b, s. 169). Vzájomne sa na ňom teda podieľa viacero oblastí koncového 

mozgu – predovšetkým jeho okcipitotemporálna, orbitofrontálna a frontoparietálna časť, 

vizuálny neokortex, insula, a tiež bazálne gangliá a limbický systém – hlavne amygdala 

(Adolphs, 2002b; Adolphs, Tranel, & Damasio, 2003). Prehĺbenie týchto poznatkov je možné 

na základe štúdií, ktoré v dnešnej dobe využívajú hlavne sledovanie evokovaných 

potenciálov, lézií a funkčné zobrazovacie metódy. Je však nemožné, aby sme uvedeným 

štruktúram, a ich náležitým neuronálnym sieťam, priradili len jedinú funkciu v procese 

rozpoznávania emócií. Každá z nich totiž v priebehu časového kontinua spolupracuje na inom 

procese (Adolphs, 2002a). Odlišnosti sú tiež nachádzané v spracúvaní statických 

a dynamických podnetov (Adolphs et al., 2003). 

 Napríklad pri rozpoznávaní emócií z výrazov tváre stimulus najprv musíme 

zaregistrovať, pričom prechádza prvotným rýchlym percepčným spracovaním (dĺžka trvania 

asi 100 ms) – a to hlavne vďaka okcipitálnemu a temporálnemu laloku. Po ňom nasleduje 

jeho hlbšia percepcia, ktorá vyvolá určitú emočnú reakciu v tele – proces okrem iného 

vyžaduje aj spoluprácu amygdaly, orbitofrontálnej kôry či inzuly (170 ms). Nakoniec (trvanie 

viac ako 300 ms) vznikne abstraktný obraz o podstate stimulu, ktorý však v prípade 

lexikálneho pomenovania vyžaduje zapojenie ďalšieho procesu. Miera aktivácie jednotlivých 

oblastí záleží aj od dimenzií podnetu (Adolphs, 2002a).  
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 Pokiaľ ide o rozpoznávanie z prozódie reči na základe ich špecifických vodítok, sú 

spracúvané systémami, ktoré sú hemisferálne oddelené. „Predovšetkým sú v tomto procese 

zapojené pravostranné spodné frontálne oblasti pravej hemisféry, ktoré však spolupracujú 

s posteriórnymi oblasťami pravej hemisféry, ľavými frontálnymi oblasťami 

a subkortikálnymi štruktúrami“ (Adolphs, 2002b, s. 172).  

 Štúdium výskumného tímu v zložení Karow, Marguardt a Marshall (2001) prinieslo 

zistenie o tom, že v prípade poškodenia podkôrových štruktúr spoločne s kôrovými – 

nehľadiac na to či sa jedná o pravú alebo ľavú hemisféru – dochádza k problémom 

v spracúvaní prozodických aj lexikálnych vodítok, a tiež emócií vyjadrených vo výraze tváre. 

Najväčšie ťažkosti v spracúvaní lingvistických informácií, sa objavujú pri ľavostrannom 

poškodení uvedených štruktúr, zatiaľ čo pri pravostrannom, dochádza k problémom najmä 

v rozlišovaní emócií z prozódie reči a z výrazov tváre. Pokiaľ je poškodenie výhradne na 

úrovni kôrových oblastí, nedochádza k výraznejšiemu narušeniu emočného rozlišovania 

(Karow et al., 2001).  

 Vyššie uvedené zistenia teda prekračujú model pravostranného mozgu, a tiež valenčný 

model (Seidda et al., 2013). V prvom prípade hypotéza hovorí, že za vyjadrovanie, rovnako 

ako aj za vnímanie a prežívanie emócií je zodpovedná pravá hemisféra, a teda, že tieto 

procesy sú vyhranene lateralizované (Wager, Phan, & Liberzon, 2003; Borod, Martin, & 

Alpert, 1993). Hypotéza druhého modelu je založená na rozlišovaní valencie emócií a jej 

náležitých oblastí mozgu. Pozitívne emócie sú podľa nej spracovávané ľavou hemisférou, 

zatiaľ čo negatívne pravou (Gur, Skolnick, & Gur, 1994; Silberman & Weingartner, 1986). 

Avšak je možné, že štruktúry nachádzajúce sa v temporálnom laloku pravej hemisféry, sú 

vskutku citlivejšie na rozpoznávanie negatívnych emócií (Sedda et al., 2013). Adolphs 

(2002b) poukazuje tiež napríklad na možnosť lateralizácie funkcií amygdaly, pričom pravá by 

mohla byť po emočnom stimule aktivovaná automaticky a vyvolať reakciu, zatiaľ čo u ľavej 

by bolo možné zahrnutie do detailnejšieho kroku, ktorý by dokázal určiť aj valenciu 

a magnitúdu daného stimulu.  

 Táto oblasť ponúka ešte mnoho otázok, pričom čiastkové odpovede na niektoré z nich 

budú predstavené v ďalších častiach tejto kapitoly, a to najmä pri predstavení problémov 

v emočnom rozlišovaní pri poškodení určitých štruktúr mozgu. 

3.3. Metódy merania emočného rozlišovania 

 V súčasnosti existuje množstvo papierových aj počítačových metód, zisťujúcich mieru 

schopnosti emočného rozlišovania. V testovaní sú využívané rôzne podnety: obrázky 
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ľudských tvárí, hlasové intonácie, gestá aj slovníkový obsah reči (Kulišťák, 2011).

 Medzi metódy, ktoré využívajú statický obrazový materiál, patrí napríklad Pictures of 

Facial Affect (PoFA), test pozostávajúci zo 110 čiernobielych fotografií  so 14 tvárami 

vyjadrujúcimi zakaždým jednu zo šiestich základných emócií, plus neutrálny výraz (Ekman, 

2003). Jeho obdobou je The Warsaw Set of Emotional Facial Expression Pictures (WSEFEP), 

metóda prezentujúca 210 farebných fotografií tridsiatich tvárí, vyjadrujúcimi rovnako šesť 

základných emócií a jeden neutrálny výraz (Olszanowski et al., 2015). Úlohy zamerané na 

emócie obsiahnuté lexikálne, možno nájsť napríklad v The New Yors Emotion Battery 

(NYEB), kde sú prezentované emocionálne (rôznej intenzity) a citovo neutrálne slovné 

podnety, a to v písanej a sluchovej forme (Borod, Andelman, & Obler, 1992).   

 Niektoré z testov sú navrhnuté zvlášť pre deti, ako napríklad The Diagnostic Analysis 

of Nonverbal Accuracy (DANVA), prezentujúci výrazy radosti, smútku, hnevu a strachu, 

ktorá meria, nakoľko sú deti schopné odosielať a prijímať neverbálne informácie v sociálnom 

kontexte (Nowicki & Marshall, 1994). V nasledujúcej časti budú priblížené vybrané metódy 

merania emočného rozlišovania. 

3.3.1. The Animated Full Facial Expression Comprehension Test (AFFECT-R) 

 Revidovaná verzia AFFECT využíva počítačové vyobrazenie piatich základných 

emócií, a to strachu, znechutenia, hnevu, smútku a šťastia. Dané emócie vyjadrujú štyri osoby 

– z čoho polovicu tvoria muži a polovicu ženy – prevzaté z výskumu výrazov tváre Ekmana 

a Friesena (1976b, podľa Gagliardi et al., 2003). Intenzitu vyjadrenia výrazov tváre – 35; 50; 

75 alebo 100% – je možné meniť špeciálnymi počítačovými technikami (Sedda et al., 2013). 

Výsledkom tak je päť výrazov tváre, štyroch intenzít so štyrmi vyobrazeniami. Sedda a kol. 

(2013) uvádza, že tento test nevyužíva výraz prekvapenia, a to z dôvodu predošlých zistení 

(Rapcsak et al., 2000) o tom, že táto základná emócia je veľmi ťažko rozpoznateľná od 

strachu aj u zdravých jedincov. Dĺžka administrácie je 20 minút. Ako výsledok testu je možné 

vidieť počet správnych odpovedí pre každú emóciu zvlášť (Gagliardi, 2003).   

3.3.2. The Emotion Recognition Task (ERT) 

 ERT je počítačový test, ktorého administrácia zaberie približne 6-10 minút a možno 

ho využiť za účelom zistenia miery schopnosti identifikácie šiestich základných emócií, ktoré 

sú opäť vyjadrované v rozličnej miere (40; 60; 80 alebo 100%). Výraz je zakaždým 

exponovaný po dobu 0,2 sekundy a následne skrytý. Výsledkom je celkový skór, a tiež 

samostatné skóry pre každú zo šiestich emócií. Nachádza využitie v klinickej praxi 
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predovšetkým u psychiatrických a neurologických pacientov, ale aj u neurodegeneratívnych 

ochorení (Kessels, Montagne, & Hendriks, 2013).  

3.3.3. The Multimodal Emotion Recognition Test (MERT) 

 MERT je počítačový test, ktorý meria schopnosť rozlišovania emócií z hlasového 

prejavu a výrazu tváre, pričom pracuje spoločne s 10 emóciami: rozhorčenie, hnev, 

podráždenie, strach, radosť, rozjarenie, hnus, opovrhovanie, smútok, beznádej. Prezentuje 

vždy emočné výrazy v štyroch rôznych formách, a to ako 30 videoklipov so zvukom, 30 

videoklipov bez zvukového sprievodu, 30 statických fotografií a 30 hlasových audio nahrávok 

– spoločne 120 stimulov. Administrácia trvá približne 45 minút. Jeho výstup sa dá rozdeliť 

zvlášť na vizuálne a auditívne rozlišovanie (Bänziger, Grandjean, & Scherer, 2009). 

3.3.4. Profile of Nonverbal Sensitivity (PONS) 

 PONS meria schopnosť rozpoznávať pocity, postoje a zámery v medziľudskej 

komunikácii, pričom využíva výrazy tváre, hlasový prejav, gestá a rozličné pózy tela. Jeho 

plná verzia trvá 47 minút a pozostáva z 220 čiernobielych nahrávok so zvukom, 

prezentujúcich mladú ženu v 20 krátkych scénach (0,2 s) pre 11 modalít: celé telo, tvár, telo 

od krku po kolená (všetky tri so zvukovým sprievodom a zvlášť bez neho), dva zvukové typy 

nahrávok s dolným priepustom, náhodne pospájaný hlas a ich kombinácie. Testovaný má 

vždy na výber dve možnosti vyloženia počutej či videnej situácie. Výsledkom je tiež 

informácia o tom, ako vie jedinec rozlišovať pozitívne a negatívne valencie emócií 

(Rosenthal, Hall, & DiMatteo, 1979). 

 Jeho skrátená verzia, tzv. MiniPONS, obsahuje 64 nahrávok mladej ženy, a to 16 videí 

zachytávajúcich výrazy tváre so zvukom, 32 videí bez zvuku – 16 zachytávajúcich tvár a 16 

z nich telo ženy, a 16 audio nahrávok. Po prezentácii podnetu sú dostupné na výber dve 

možnosti jeho interpretácie. Administrácia trvá približne 15 minút (Bänziger, Scherer, & Hall, 

2011).  

3.4. Poruchy emočného rozlišovania 

 Poruchy emočného rozlišovania môžu byť buď vrodeného charakteru alebo získané 

v priebehu života. Toto narušenie býva častokrát následkom zmien v amygdale, ktorá pri 

normálnom fungovaní posiela signály ďalej do hypothalamu, zabezpečujúceho adekvátne 

hormonálne odpovede a prenos signálov do ďalších častí mozgu ovplyvňujúcich špecifické 

motorické a fyziologické zmeny (Suchy, 2017). Vyskytuje sa napríklad pri dysfunkciách 

amygdaly, u porúch autistického spektra (PAS), ako sprievodný jav Urban-Wietheho 
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syndrómu, po cievnych mozgových príhodách, či u psychotických a neurodegeneratívnych 

ochorení. Jedným z faktorov je aj vek jedinca.  

 Podľa Suchy (2017) je správna schopnosť emočného rozlišovania závislá tiež na 

uvedomovaní a adekvátnej interpretácii „viscerálnych a reflexívnych skeletálnych odpovedí“ 

(s. 222) tela. Schopnosť emočného prežitku tak pozostáva z dispozície „interoceptívneho 

uvedomovania si, ktoré je možno následne previesť na uvedomenie si pocitov“ (s. 222). Až to 

nám umožní, aby sme mohli pochopiť, označiť či ďalej popísať pocity. Znamená to, že 

predpokladom správneho vyhodnocovania emócií druhých, je schopnosť chápania vlastných 

vnútorných prežitkov (Suchy, 2017). Za zaujímavé však možno považovať zistenie Bonora 

a kol. (2011), že problémy v emočnom rozlišovaní nie sú v závislosti s depresiou a ani so 

subjektívne vnímanou kvalitou života. 

3.4.1. Poškodenie amygdaly  

 Poškodenie či dysfunkcie amygdaly majú za následok narušenie normálnych odpovedí 

na emočné znaky z ich okolia. To zapríčiňuje napríklad neschopnosť rozlišovania ľudských 

výrazov tváre či zhoršenie schopnosti zapamätávania emočne výrazných udalostí, čo môže 

spôsobovať konflikty s ich okolím. Rovnako sa nie sú schopní poučiť z udelených trestov 

(Suchy, 2017). S poškodením sa možno stretnúť napríklad u Williamsovho syndrómu, kde si 

jedinci nie sú schopní správne vyhodnotiť emočné výrazy druhých a vnímajú ich ako 

pozitívne ladené. U tohto syndrómu schopnosť emočného rozlišovania koreluje 

s inteligenčným kvocientom jedinca (Gagliardi et al., 2003).  

3.4.2. Poruchy autistického spektra 

 U detí s autizmom bolo zistené (Munson et al., 2006) bilaterálne zväčšenie amygdaly, 

zatiaľ čo veľkosť hippokampu zostáva normálna. Toto zväčšenie môže súvisieť s problémami 

v sociálnej a komunikačnej sfére. U predškolákov s poruchou autistického spektra (Wang, 

DinNicola, & Hampson, 2018) bolo potvrdené, že výrazom tváre prikladajú malý význam, 

a preto im ich selektívna pozornosť nie je venovaná natoľko, ako u zdravých jedincov. 

Znížený hodnotový význam im teda komplikuje aj proces učenia emočného rozlišovania. 

Song a Hakoda (2017) však poukazujú na dôležité zistenie, že jedinci s PAS nevykazujú 

celkovú neschopnosť emočného rozlišovania z výrazov tváre, ale selektívnu, pričom sú 

schopní rozoznávať výrazy emócií, ktoré sú vyjadrené s vyššou intenzitou – a teda preukazujú  

zmenenú prahovú úroveň ich rozlišovania (Song & Hakoda, 2017). Lindström,             

Lepistö-Paisley a Vanhalab (2016) ukázali, že deti s PAS kódujú na neurónovej úrovni počuté 

slová atypickým spôsobom, čo znamená, že ich schopnosť rozlišovania emočne zafarbenej 
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prozódie počutého prejavu je narušená. Prozodické zmeny sa tak pre ne stávajú nerozlíšiteľné 

(Lindström et al., 2016).  

3.4.3. Urban-Wietheho syndróm  

 Pacienti s Urban-Wietheho syndrómom trpia obojstranným poškodením amygdaly 

následkom jej kalcifikácie. Po kognitívnej stránke sa od zdravých jedincov signifikantne 

nelíšia, zatiaľ čo sa u nich prejavuje zhoršená schopnosť rozlišovania podobností medzi 

emočnými výrazmi tváre, a vykazujú značné problémy v zapamätávaní a opätovnom 

vybavovaní emočne zafarbených situácií, čo platilo aj pre asociovanie vecí s rozličnými 

vôňami (Siebert, Markowitsch, & Bartel, 2003). Najväčší problém pre pacientov predstavuje 

rozpoznávanie strachu (Meletti et al., 2014).  

3.4.4. Následky cievnej mozgovej príhody 

 Medzi následky cievnej mozgovej príhody môže v určitých prípadoch patriť aj 

poškodenie normálnych funkcií amygdaly (Suchy, 2017). V prípade zásahu prednej 

cingulárnej oblasti, dochádza k zmenám „regulácie pozornosti, emócií, integrácie afektívneho 

a motorického správania, a emočnej kontroly autonómneho nervového systému 

a endokrínneho systému“ (Druga, 2011, s. 143). Poškodenie pravej hemisféry spôsobuje 

výraznejšiu alexitýmiu a apatiu než pri ľavostrannom poškodení (Spalletta et al., 2005). 

3.4.5. Schizofrénia 

 Schizofrenickí pacienti vykazujú všeobecné zhoršenie emočného rozlišovania 

u ženských tvárí a rozlišovania smutných od šťastných výrazov. Miera deficitu však koreluje 

so závažnosťou pozitívnych a negatívnych symptómov ochorenia, a tiež so 

všeobecnými kognitívnymi schopnosťami (Kohler, Bilker, & Hagendoorn, 2000). 

3.4.6. Faktor zvyšujúceho sa veku a faktor pohlavia 

 Ukazuje sa, že interpretácia sociálnych a emočných vodítok, ako napríklad výrazov 

tváre, posturiky alebo tónu hlasu, sa zhoršuje spoločne s vekom. Nevedno prečo, najväčší 

úpadok je znateľný pri rozpoznávaní smútku, hnevu a strachu – a to z výrazu tváre aj tónu 

hlasu, zatiaľ čo pri zvyšných troch základných emóciách nie je až taký výrazný (Phillips, 

Slessor, & Bailey, 2014). Kessels, Monagne a Hendriks (2013) uvádzajú, že u dospelých 

dochádza spoločne s pribúdajúcim vekom ku zhoršeniu rozpoznávania nielen troch 

uvedených, ale aj šťastia. 

 Výsledky pri statiských obrazových materiáloch výrazov tváre sa však môžu líšit od 

dynamických, nakoľko emócie samotné sú dynamickým procesom, a tiež má pri ich 
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rozpoznávaní vplyv aj intenzita ich vyjadrenia či pohlavie posudzujúceho jedinca. Ukazuje sa 

napríklad (Biele & Grabowska, 2006), že muži lepšie rozpoznávajú nahnevané dynamické 

tváre, zatiaľ čo v rozlišovaní šťastia v statických výrazoch dosahujú podobné výsledky ako 

ženy, ktoré však skórujú nižšie pri vyobrazení fotografií než pri dynamických podnetoch. Pri 

oboch emóciách hodnotili muži aj ženy ich prejav ako intenzívnejší pri animáciách (Biele & 

Grabowska, 2006). Rozlišovanie statických a dynamických emočných výrazov v tvári však 

môže byť spojené tiež s rozdielnymi neuronálnymi sieťami, ktoré ich spracúvajú 

(Ammerlaan, Hendriks, & Colon, 2008) – pacienti s rozsiahlymi obojstrannými léziami 

v amygdale, nie sú schopní správne určiť základné emócie (okrem šťastia) z obrázkových 

materiálov, avšak ich vedia rozoznať z dynamických podnetov (Adolphs et al., 2003).  

3.5. Emočné rozlišovanie u epilepsie 

 Epileptickí pacienti všeobecne vypovedajú o problémoch, ktoré majú v oblasti 

sociálneho fungovania. Ide o stigmy či stereotypy, ktoré ich sprevádzajú v očiach okolitého 

prostredia, a s tým spojenými psychickými dôsledkami, ako napríklad zvýšená úzkostnosť, 

depresivita, znížená sebadôvera či výskyt kognitívnych dysfunkcií (McCagh, Fisk, & Baker, 

2009). Už jedinci v detskom veku, u ktorých bolo diagnostikované epileptické ochorenie, 

majú v porovnaní s ich zdravými rovesníkmi pocit nižšej sociálnej kompetencie (Russ, 

Larson, & Halfron, 2012).  Ako problematická sa javí schopnosť sociálnej interakcie, rozvoja 

či udržania vzťahov. Je však možné, že niektorí epileptickí pacienti sa pred svojím okolím 

uzatvárajú vedome (McCagh et al., 2009). 

 Problematike určitých abnormalít v správaní epileptických pacientov, sa ako jedni 

z prvých venovali Waxman a Geschwind (1975), ktorí popísali tzv. iteriktálny behaviorálny 

syndróm u temporálnej epilepsie, ktorý sa prejavuje predovšetkým prehĺbenou emocionalitou, 

zabiehavým myslením, zmenenými filozofickými a religióznymi presvedčeniami a zmenami 

v sexuálnom správaní. Bear a Feido (1977) tieto pozorovania rozšírili na 18 behaviorálnych 

charakteristík ovyplyňujúcich sociálne fungovanie daných pacientov, medzi ktoré zaradili 

napríklad aj stratu zmyslu pre humor. Tieto charakteristiky spoločne označovali tzv. 

epileptickú osobnosť. 

 Poruchy emočného rozlišovania môžu spoločne predstavovať následok 

epileptoformnej aktivity neurónov v bohato vzájomne prepojenom neuronálnom systéme 

medzi frontotemporálnymi a limbickými časťami mozgu. K narušeniam tiež dochádza na 

úrovni sémantickej fluencie a úloh zameraných na pomenúvanie (Realmuto et al., 2015). 

Ukazuje sa, že pre adekvátnu reakciu na emočný stimul, či už na kognitívnej alebo 
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behaviorálnej úrovni, hrajú najdôležitejšiu úlohu temporálny lalok a amygdala, ktoré tiež 

predstavujú kľúčovú úlohu v autonómnych odpovediach organizmu (Adolphs, 2002).   

 Lunn a kol. (2017) ukázali, že už u detských epileptických pacientov dochádza 

k dlhšiemu spracúvaniu emočných podnetov a ich interpretácii. V ich výskume deťom 

najdlhšie trvalo rozlíšenie emócie strachu a smútku. Rozpoznávanie emócií, a to 

predovšetkým strachu, bolo najproblematickejšie pri zvýšenej úzkostnosti jedincov, ale tiež 

pri poruchách pozornosti (Lunn et al., 2017). Výsledky výskumov, ktoré používajú ako 

podnetový materiál výrazy tváre u detských epileptických pacientov, sú síce podobné tým, 

ktoré sú nachádzané u dospelých, avšak medzi nimi existujú isté rozdiely, na základe ktorých 

nemožno tieto dve skupiny zaraďovať do jednej výskumnej 9vzorky, nakoľko spracúvanie 

tvárí podlieha procesu dozrievania špecifických oblastí mozgu, a s tým spojeným 

zlepšovaním výkonu v emočnom rozlišovaní (Taylor, Mills, & Smith, 2008).  

 V nasledujúcej pasáži budú bližšie popísané problémy emočného rozlišovania, ktoré 

sa vyskytujú u dospelých epileptických pacientov a majú úzku súvislosť najmä s 

lokalizáciou ložiska epileptických záchvatov. Výskyt epilepsie s ložiskom v parietálnom, 

a tiež v okcipitálnom laloku, býva ojedinelý, čo môže byť jeden z dôvodov, prečo nie sú pre 

ne v dostupnej literatúre dohľadateľné špecifiká v oblasti emočného rozlišovania.  

 Aj napriek tomu, že kognitívne a behaviorálne zmeny sa radia medzi vedľajšie účinky 

antiepileptík, ich pozitívny účinok môže tieto dva komponenty tiež stabilizovať či dokonca 

zlepšiť. Naviac sú v tejto oblasti výskumu nachádzané časté metodologické nedostatky (Kwan 

& Brodie, 2001), a preto z uvedených dôvodov bude vplyvu antiepileptických liečiv na 

emočné rozlišovanie v tejto práci venovaná len zmienka. 

3.5.1. Epilepsia temporálneho laloku (TLE)  

 Približne u polovice pacientov s TLE, je prítomná hippokampálna skleróza alebo jeho 

atrofia (Helmstaedter & Witt, 2012). U epilepsie s ložiskom v mediálnej časti temporálneho 

laloku (mTLE) bilaterálne, sa objavuje nielen problém v emočnom rozlišovaní výrazov tváre, 

ale aj v zaznamenávaní a vyhodnocovaní emočne zafarbenej prozódie reči (Meletti et al., 

2014). Skupina pacientov s TLE, vykazuje výrazné zhoršenie v rozoznávaní všetkých 

základných emócií v tvári – okrem šťastia. To však podľa Sedda a kol. (2013) môže mať 

súvis s tým, že šťastie je najpresnejšie rozpoznávaná emócia u zdravej populácie. Problémy 

v emočnom rozlišovaní v reči sa však objavujú pri posluchovom emočnom spracúvaní, ale nie 

pri lexikálnom (Broicher et al., 2012). 

 Bilaterálne ložisko v danej oblasti vykazuje najväčšie problémy v rozpoznávaní, za 

nimi nasleduje pravostranné a nakoniec ľavostranné ložisko epilepsie s minimálnymi 



32 

problémami v emočnom rozlišovaní (Meletti et al., 2009; Amlerová et al., 2015; Steiger & 

Jokeit, 2017). Deficit býva najvýraznejší pri skorom nástupe záchvatov. (Meletti et al., 2009; 

Amlerová et al., 2015). Najväčšie problémy sa prejavujú u TLE pacientov pri nástupe prvých 

záchvatov pred šiestym rokom života, a to pri rozpoznávaní strachu (Hlobil, Rathore, & 

Alexander, 2008) a hnusu (Broicher et al., 2012). 

 Monti a Meletti (2015) rovnako udávajú strach ako emóciu, ktorú pacienti s TLE 

rozlišujú celkovo najhoršie, tj. pri vizuálnych aj zvukových podnetoch (napr. v prozódii), 

vrátane hudby. Gosselin a kol. (2005) uvádza, že po odstránení časti mediálnej časti 

temporálneho laloku, nedochádza k rovnakému arousalu ako u zdravej populácie v prípade, že 

pacient počuje vo filme hudbu, ktorej pôvodným zámerom bolo uviesť strašidelnú atmosféru. 

Pri pravostrannom odobratí ju vnímajú ako pokojnejšiu, zatiaľ čo pri ľavostrannom sa mení 

vnímanie upokojujúcej hudby za menej relaxačnú. Pri rozlišovaní emócie šťastia však k tejto 

zmene vnímania nedochádzalo (Gosselin et al., 2005). 

 Meletti a kol. (2009) nepotvrdili príčinný vzťah medzi zhoršením emočného 

rozpoznávania a užívaním antiepileptík, avšak pacienti užívajúci fenobarbitál, vykazovali 

oproti zdravej skupine zhoršenie v rozpoznávaní šťastnej, znechutenej a smutnej tváre. 

Taktiež skúmali vzťah medzi dĺžkou vzdelania a schopnosťou emočného rozlišovania u TEL 

– u zdravej kontrolnej skupiny nebol zaznamenaný signifikantný rozdiel, zatiaľ čo 

u výskumnej skupiny tím preukázal pozitívnu koreláciu. Pohlavie pritom v emočnom 

rozlišovaní nezohrávalo významnejšiu úlohu. Avšak otázku, nakoľko vzdelanie epileptických 

pacientov zohrávalo rolu v miere schopnosti emočného rozlišovania TLE pacientov, je otázne 

(Meletti et al., 2009).  

 Amlerová a kol. (2015) zistili, že inteligencia u pacientov s TLE je dobrým 

prediktorom výkonu v celkovom emočnom rozlišovaní, zatiaľ čo Bonora a kol. (2011) 

popisuje tento vzťah ako nesignifikantný. Avšak opäť potvrdili slabú koreláciu medzi 

inteligenciou a schopnosťou rozpoznávania prozódie, pričom poznamenali, že emočné 

spracúvanie je aspoň sčasti nezávislé na miere samotnej kognitívnej inteligencie. Narušenie 

emočného rozlišovania v tvárach však podľa nich silne koreluje s poruchou rozlišovania 

emócií v rečovom prejave (Amlerová et al., 2015).  

 U pacientov s ťažkou farmakorezistentnou formou TLE, ktorým bola unilaterálne 

chirurgicky odstránená amygdala a časť hippokampu, dochádza k zníženiu senzitivity 

k emočným výrazom prejavujúcim strach a hnus. Vyžadovali tak vyššiu intenzitu prejavenej 

emócie, aby bola možná jej identifikácia, zdá sa najmä u tých, ktorým bola daná oblasť 

odstránená ľavostranne. Navyše sa u operovaných pacientov ukazuje zhoršenie vhľadu do 



33 

vlastného vnútorného prežívania, a teda interpretácie svojich emócií. Oni sami si však 

zhoršenia emočného rozlišovania nie sú vedomí (Ammerlaan et al., 2008). 

3.5.2. Epilepsia frontálneho laloku (FLE) 

  Epileptici s ložiskom vo frontálnom laloku preukazujú zhoršenie v rozlišovaní 

základných emócií z výrazu tváre, a to najvýraznejšie u rozpoznávania hnevu, smútku 

a strachu. U ostatných troch základných emócií narušenie nie je výrazné (Farrant et al., 2005). 

 Narušenie schopnosti emočného rozlišovania sa však netýka len rozlišovania výrazov 

tváre. Deficit možno zachytiť aj pri vokalizovanom neverbálnom prejave emócií, a to zväčša 

následkom poškodenia orbitofrontálnej oblasti mozgu (Rolls, 2004), pri ktorom je narušenie 

rovnaké, nezávisle od veľkosti lézie v danom mieste (Hornak et al., 2003).  

 K rovnakému zisteniu dospel aj výskumný tím v zložení Hornak, Rolls a Wade 

(1996), a to pri poškodení ventrálnej prefrontálnej oblasti. V oboch prípadoch bilaterálna lézia 

nezvyšovala mieru narušenia rozpoznávania emócií z vokálnych prejavov. Pri jednostranných 

léziách v orbitálnej časti nedochádza k väčším problémom emočného rozlišovania z výrazov 

tváre, čo je ale možné vysvetliť rôznymi stratégiami identifikácie pri auditívnych 

a obrazových úlohách –  niektorí pacienti nahlas popisovali obrázky s tvárami ako: „Kútiky 

úst smerujú nadol, takže musí byť smutný.“ (Hornak et al., 2013, s. 1707), alebo aj možnými 

rozdielmi v oblastiach, ktoré dané podnety spracúvajú. Bilaterálne poškodenie 

orbitofrontálnej oblasti však jednoznačne poukazuje na narušené rozlišovanie emócií 

z výrazov tváre, a tiež na zmenu vnímania vlastných emočných prežitkov. Otázka, ako veľmi 

vplýva toto vnímanie na percepciu a identifikáciu u druhých osôb, je však stále otvorená 

(Hornak et al., 2013). 

 Podľa Hu, Jiang, Hu, Ma a Wang (2016), u pacientov, u ktorých dochádza k výskytu  

medzizáchvatových epileptoformných výbojov vo frontálnom laloku, možno badať problémy 

v rozlišovaní z výrazu tváre u všetkých šiestich základných emócií – najväčšie sa vyskytujú 

pri strachu, nasledujúc hnusom, hnevom, smútkom, prekvapením a najmenšie pri 

rozpoznávaní radosti. U danej skupiny je teda zasiahnuté všeobecné emočné rozlišovanie, 

ktoré poukazuje na zhoršenie schopnosti sociálnej percepcie. Dysfunkcia naznačuje problémy 

v sieti, ktorá prepája kôrové štruktúry s podkôrovými (prefrontálna oblasť), ktorá je 

spoluzodpovedná za spracúvanie rozličných emočných výrazov. Uvedené interiktálne výboje 

autori uvádzajú ako „riskový faktor deficitov v sociálnej kognícii“ (Hu et al., 2016, s. 53). 
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3.5.3. Idiopatická generalizovaná epilepsia (IGE) 

  Pacienti s IGE vykazujú menšie nedostatky v myslení než pacienti s fokálnou 

symptomatickou formou ochorenia, avšak u nich sa tiež objavujú určité kognitívne 

a behaviorálne problémy, ktorých závažnosť sa tiež odvíja od toho, kedy sa objavili prvé 

záchvaty (napr. pred či po osvojení reči; pred alebo počas vývoja frontálneho laloku 

zodpovedného za exekutívne funkcie) a aká je ich frekvencia. Aj napriek dobrej prognóze 

ochorenia, môže dôjsť k nenávratným čiastkovým deficitom, a to vzhľadom k tomu, že u IGE 

často dochádza k výbojom zasahujúcim afektívne a exekutívne funkcie (Helmstaedter & Witt, 

2012).  

 Frontálny lalok je jednou z hlavných oblastí umožňujúcich sociálnu kogníciu (Jiang et 

al., 2014). Piazzini, Turner a Vignoli (2008) poukazujú na možnú spojitosť juvenilnej 

myoklonickej epilepsie (JME), častej idiopatickej formy generalizovanej epilepsie, 

a narušením jeho funkcií. Podľa zistení Iqbal a kol. (2015), sa však neuropsychologické 

obrazy JME pacientov s ich vlastnými zdravými súrodencami nelíšia, pričom obe tieto 

skupiny vykazujú značné rozdiely oproti zdravým jedincom (bez JME súrodencov). Autori 

tým poukazujú na možnosť existencie „mikroštrukturálnych abnormalít mozgovej kôry 

v JME genetickom substráte, a tiež spoločného neurokognitívneho endofenotypu pre JME, 

spoločne s ostatnými IGE“ (Iqbal et al., 2015, s. 1302). Toto zistenie je v zhode s ďalšími 

tromi štúdiami (Levav, Mirsky, Herault, Xiong, Amir, & Anderman, 2002; Wandschneider et 

al., 2010; Chowdhury, Elwes, & Koutroumanidis, 2014), ktorých výsledky ukazujú výskyt 

podobných osobnostných znakov a  neuropsychologických deficitov, aký možno nájsť u ich 

JME či IGE súrodencov.  

 IGE pacienti vykazujú problémy v rozlišovaní všetkých šiestich základných emócií. 

Najnáročnejší na rozlišovanie je u IGE emócia strachu (Jiang et al., 2014). Zistenie však 

pochádza z testu, v ktorom nie je ako podnetový materiál vyobrazená celá tvár, ale len jej 

výrezy s emočným výrazom očí. Jiang a kol. (2014) sami upozorňujú na možnosť toho, že 

takéto zadanie môže byť náročnejšie než emočné rozlišovanie z výrazu celej tváre, keďže by 

mohlo mať užšie spojenie s teóriou mysle, než len so samotným emočným rozlišovaním. 

S podobným zistením však prichádza aj Gomez-Ibañez, Urrestarazu a Viteri (2014), ktorí 

zaznamenali najväčší deficit u IGE pacientov pri rozlišovaní strachu a hnusu. 

3.5.4. Operkulo-inzulárna epilepsia (OINZ) 

 Pacienti s OINZ prejavujú výrazné problémy v rozlišovaní emócie strachu a šťastia, 

miernejšie pri rozpoznávaní strachu. Ich výsledky v rozpoznávaní strachu sú signifikantne 
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horšie než u TLE pacientov, u šťastia dosahujú síce horší výsledok, než TLE, avšak tento 

rozdiel už nie je taký významný (Boucher et al., 2015).  

3.5.5. Epileptickí pacienti so zvýšenou depresivitou 

 Epilepsiu často sprevádzajú poruchy nálad. Jednou z najčastejších z nich je depresia, 

ku ktorej sa môže pridružiť aj úzkosť, pričom spoločne zvyšujú riziko suicidálnych sklonov 

pacienta. Epizódy depresie sa zväčša objavujú v preiktálom období, málokedy v postiktálnom 

(Kanner, 2007). Deficity v emočnom rozlišovaní výrazov tváre či prozódie reči u epileptikov 

by teda mohli byť spojené aj so samotným výskytom depresie (Brand et al., 2009), nakoľko 

u depresívnych pacientov dochádza k posudzovaniu emócií ako negatívnejších, čo sa 

prejavuje napríklad nachádzaním smutného výrazu v neutrálnom (Hale, Jansen, & Bouhuys, 

1998) a v prisudzovaní negatívnych základných emócií neutrálnemu podnetu (Kan, Mimura, 

& Kamijima, 2004).  

 Výsledky výskumu Brand, Burton a Schaffer (2009) ukazujú, že epileptici, u ktorých 

bola objektívne zistená zvýšená depresivita, rozlišujú základné emócie z jednoduchých 

výrazov tváre lepšie než epileptickí pacienti bez známok depresie. Avšak zhoršenie oproti 

tejto skupine u nich nastáva pri rozlišovaní emócií z prozódie reči. Autori tohto výskumu 

ponúkajú možné vysvetlenie – depresívni pacienti s epilepsiou môžu byť citlivejší 

v rozpoznávaní výrazov tváre, ktoré sa zhodujú s ich negatívnym emocionálnym 

rozpoložením, a tým byť v ich identifikácii presnejší. Rozsah výskumnej vzorky je však malý, 

pričom sa formy epilepsie jednotlivých participantov líšili, čo sú síce dva základné limity, 

avšak výskum rovnako dokladá dôležitosť nezanedbávania depresie ako premennej, ktorá by 

mohla pôsobiť na mieru schopnosti emočného rozlišovania u epileptických pacientov 

(Brandet et al., 2009).  

3.6. Súhrn  

 Emócie sú dôležitou súčasťou života človeka, ktorých adekvátne rozlišovanie 

umožňuje vytváranie a udržiavanie vzťahov s okolím. V tejto kapitole boli predstavené ich 

základné komponenty, a tiež viaceré teórie, snažiace sa vysvetliť ich pôvod, priebeh a účel. 

Práca sa zameriava na základné emócie. Z tohto dôvodu bolo stručne uvedené, ako došlo 

k ich určeniu a ktoré špecifické vodítka slúžia k ich patričnému rozpoznaniu. Uvedené slúžilo 

ako podklad pre samotné emočné rozlišovanie, ktorého podstata bola najprv všeobecne 

načrtnutá, nasledoval jeho stručný neurobiologický popis a možné psychodiagnostické 

metódy merania, za pomoci ktorých odborná verejnosť určuje jednotlivé poruchy rozlišovania 

emócií. Ich základný súhrn bol predstavený v ďalšej časti. Na záver bolo priblížené emočné 
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rozlišovanie u epilepsie. Táto časť práce je ovplyvnená obmedzeným množstvom výskumov, 

ktoré sa danej problematike venujú. Možno zhrnúť, že epileptickí pacienti majú preukázané 

problémy v oblasti sociálnej interakcie už v detskom veku a ich schopnosť emočného 

rozlišovania sa odlišuje od zdravej populácie. Nie je isté, nakoľko túto schopnosť ovplyvňuje 

medikácia, avšak existujú jej kvalitatívne rozdiely u pacientov s rôznymi epileptickými 

ložiskami. Nemožno však vynechať ani faktor zvýšenej depresivity, ktorý na adekvátne 

rozpoznávanie emócií pôsobí. 
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4. Empatia  

  

 Definícia empatie sa vyvíjala v priebehu rokov. Niektorí autori (Wispé, 1986) ju 

považovali za myšlienkový proces, ktorého cieľom je vedomý proces umožňujúci poznať 

vnútorné prežitky druhých, iní (Hoffman, 2000) za pociťovanie rovnakej či veľmi podobnej 

emócie, ktorú druhá osoba prežíva, ďalší (Ruby & Decety, 2004) za predstavovanie si 

perspektívy toho druhého.  

 Davis (2000, s. 20) však uvádza, že všetky koncepty empatie sú navzájom prepojené – 

celkovo sa pokúšajú vysvetliť či už „antecedent vysvetľujúci charakteristiky pozorovateľa, 

cieľa alebo situácie“, alebo „procesy čiastkových mechanizmov, ktoré vytvárajú empatickú 

odpoveď“, pričom môže byť buď „intrapersonálna – kognitívna, afektívna alebo motivačná, 

ktorú však nemusí sprevádzať behaviorálna zložka pozorovateľa“ alebo „interpersonálna, 

ktorá už behaviorálnu odpoveď voči cieľu zahŕňa“. Do tejto odpovede sa premieta tiež 

schopnosť emočnej regulácie, ktorá už však podlieha sociálnym normám (Decety, 2010). 

 Fan, Duncan a Greck (2011) označujú ako dôležitý sprievodný komponent empatie to, 

že počas „zdieľania afektívneho alebo senzorického stavu, ktorý je podobný tomu, ktorý 

badať na pozorovanom jedincovi, si človek uvedomuje, či je zdrojom tohto stavu on sám 

alebo niekto druhý“ (s. 904). Na základe tohto je podľa Fan a kol. (2001) možné odlíšiť 

empatiu nielen od sympatie a ToM, ale aj od emočnej nákazlivosti – u prvých dvoch nemusí 

nutne prebiehať zdieľanie stavu, pri prenose si človek neuvedomuje pôvodcu.  

 Empatiu teda možno považovať za akýsi tmel sociálnych vzťahov, ktorý je otvorený aj 

voči záujmom druhých, nie iba vlastných, a spolu s tým znamenať pre kvalitu života jedinca 

pozitívny prínos. Pomáha vzťahy nielen vytvárať, ale ich aj udržiavať. Zabraňuje nám v tom, 

aby sme druhým ubližovali a podporuje altruizmus. Jej proces v sebe zahŕňa okrem iného aj 

adekvátnu schopnosť emočného rozlišovania  (Baron-Cohen, 2014), nakoľko slúži ako určité 

vodítko k identifikácii celkového emočného stavu toho druhého (Bird & Viding, 2014). 

 Umožňuje nám, aby sme sa so svojím okolím emočne zladili, uľahčuje nám 

komunikáciu s ním, vytvára nám pocit súnáležitosti k ostatným, čo tiež môže pôsobiť na 

mieru sebavedomia človeka. Pochopením druhých je možné znížiť výskyt vlastných 

hostilných reakcií voči okoliu (Davis, 2000). Tiež môže ústiť v zníženie predsudkov voči 

ostatným a zvyšovať voči nim toleranciu, čo súvisí s rozvo9jom prosociálneho správania 

a vývoja morálky ako takej. Je však dôležité upozorniť na to, že „empatia nie je ekvivalentom 

týchto osobných a medziľudských kompetencií, ale veľmi dôležitým faktorom v základných 
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premenných vývoja, ktoré sprostredkúvajú toto kognitívne a afektívne správanie“ (s. 86) už 

v detskom veku (Feshbach & Feshbach, 2009). 

 Empatia teda podlieha vývojovému procesu, ktorý postupuje od intuitívnych 

automatických reakcií až po komplexnú odpoveď, ktorá podlieha kontrole zhora-nadol 

a schopnosti emočnej regulácie – zrelá forma empatia sa tak spoluvyvíja spoločne s funkciami 

založenými na kognitívnych schopnostiach (Knafo-Noam & Uzefovsky, 2013). Za 

automatickú reakciu možno považovať plač dojčaťa, keď naživo počuje plakať druhého 

kojenca – čo sa prejavuje už pár hodín po narodení (Sagi & Hoffman, 1976).  

 Podľa Hoffmana (2000) sa rodíme so základmi toho, aby sme zdieľali pocity 

s ostatnými, avšak bez toho, aby sme boli od nich schopní rozpoznať sami seba. Ako príklad 

udáva dieťa okolo prvého roku života, ktoré si utiera vlastné suché oči, keď vidí tiecť slzy 

niekomu inému, či dvojročné deti, ktoré smutnému dospelému podajú plyšového medveďa, 

čo je spôsob, ktorý by upokojil ich samé. Po druhom roku života by si už deti mali byť 

postupne vedomé toho, že pocity druhých sú odlišné od ich vlastných. Nastáva u nich vývoj 

afektívnej a kognitívnej empatie, ktorý ide podľa Hoffmana (2000) ruku v ruke s rozvojom 

rečových schopností, umožňujúcich pochopenie širšieho okruhu emócií. Nakoniec sú deti 

schopné vcítenia sa aj do osôb, ktoré pri nich nie sú fyzicky prítomné. Jednotlivé štádiá 

Hoffman, 2000, s. 6) nazýva:  

• „reaktívny plač novorodenca“, 

• „egocentrický empatický distres“, 

• „kvázi-egocentrický empatický distres“, 

• „pravdivý empatický distres“, 

• „empatia voči niekoho zážitku mimo aktuálnej situácie“. 

Uvedená Hoffmanova teória ukazuje, že niektoré empatické reakcie môžu byť v rannom veku 

zamerané aj voči samému sebe, nie nutne voči druhému (Knafo-Noam, & Uzefovsky, 2013).  

 Z dôvodu nejednotnosti operacionalizácie pojmu empatie v dostupných prameňoch a  

metodologických odchýlkach, ktoré by na základe toho mohli ďalej vzniknúť, sa kapitola 

bude ďalej rozvíjať od definície empatie ako „schopnosti identifikovať, čo si niekto iný myslí 

alebo cíti, a reagovať na myšlienky a pocity druhého človeka primeranou emóciou“       

(Baron-Cohen, 2014, s. 28). 

4.1. Zložky empatie 

 Empatia je mnohostranný koncept, ktorého jednotlivé definície sa rôznia, avšak viacerí 

sa zhodujú v tom, že má dva hlavné komponenty, a to kognitívny a afektívny                
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(Knafo-Noam & Uzefovsky, 2013) – čomu zodpovedajú aj výstupy výskumov z poľa 

neurovied (napr. Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz, & Perry, 2009), na ktoré bude pozornosť 

zameraná v ďalšej časti tejto práce. Možno na ne nazerať ako na samostatné jednotky, avšak 

podľa Baron-Cohen a Wheelwright (2004) ich nie je možné od seba úplne oddeliť. Táto teória 

bude ďalej priblížená. Niektorí autori (Blair, 2005) uvádzajú popri predchádzajúcich dvoch, 

ešte existenciu motorickej empatie. Tú možno popísať ako tvárové mimikry – automatickú, 

nevedomú, zmenu výrazu tváre, ktorá odzrkadľuje výraz toho druhého (Blair, 2005), ale aj 

ako celkové zladenie všetkých sprievodných emočných javov (vokalizácia, posturika, gestá, 

pohyby) – objavujúce sa pri emočnej nákazlivosti (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994). 

 Ukazuje sa (Davis, Hull, & Richard, 1987), že emočná a kognitívna zložka empatie 

ovplyvňujú rôzne afektívne javy. Zatiaľ čo kognitívna empatia súvisí viac s pozitívnymi 

emóciami, afektívne reakcie sa viac spájajú s negatívnymi. To autori nazývajú „individuálnou 

variáciou v emočnej odpovedi“ (Davis et al., 1987, s. 127). Je možné, že pozitívne emócie 

môžu byť náchylnejšie k rozumovej manipulácii a viac podliehať kognitívnej kontrole, kým 

negatívne emócie môžu byť viac pod vplyvom emočnej reaktivity.  

 Toto zistenie síce nedokáže  „kategorizovať všetky emočné reakcie vyplývajúce 

z pozorovania nepohody druhého“ (Davis et al., 1987, s. 132), avšak je komplementom pre 

prácu tímu Batson, Bruce a Ackerman (1981). V nej sa uvádza, že emočný stav, v ktorom sa 

nachádzame, by mohol mať súvis s typom motivácie pre pomoc ostatným. Empatické emócie 

by tak mohli viesť k altruistickej motivácii pre pomoc (s cieľom zmierniť nepohodu toho 

druhého), viac než k egoistickej (s cieľom znížiť vlastný distres) (Batson et al., 1981).  

 Avšak, dané zistenie sa už týka viac sympatie než empatie ako celku. Davis (1994) ich 

vzájomne odlišuje tým, že o sympatii možno hovoriť vtedy, keď si pozorovateľ praje znížiť 

distres druhého bezprostredne po objavení empatickej emočnej odpovedi ako reakcie na 

nepriaznivú situáciu druhého, zatiaľ čo o empatii možno vravieť, keď v nás nepohoda 

druhého jedinca vyvolá emočnú reakciu bez nutnej vnútornej túžby tomu druhému pomôcť. 

Baron-Cohen a Wheelwright (2004) dodávajú, že pri pocite neadekvátnych emócii, nejde ani 

o sympatiu ani o empatiu. Sympatiu tak označujú za podmnožinu empatie, ktorá spadá 

prevažne pod afektívnu zložku, ale prelína sa čiastočne aj do kognitívnej. 

 V niekoľkých výskumoch (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004; Mestre, Samper, & 

Frias, 2009) bolo zistené, že muži vykazujú nižšiu úroveň empatie ako ženy, pričom sa 

rozdiely s postupujúcim vekom mierne prehlbujú. Autori sa však líšia v tom či ide o rozdiely 

v celkovej empatii ako takej (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004) alebo sú väšie odlišnosti 

u afektívnej než kognitívnej zložky (Mestre et al., 2009), či v tom, že ženy majú vyššiu 
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úroveň emočnej empatie, zatiaľ čo muži kognitívnej zložky (Moore et al., 2014). V každom 

prípade však ide o odchýlky, ktoré neznačia merateľňú poruchu empatie. 

  

 Delenie empatie na afektívnu a kognitívnu zložku sa však znovu u jednotlivých 

autorov a výskumných tímov líši. Gul a Ahmad (2017, s. 201) uvádzajú možné rozdelenie 

empatie na dispozičnú a kognitívnu – pričom dispozičnú empatiu definujú ako „schopnosť 

zdieľať vnútorné stavy toho druhého a explicitne ich brať do úvahy“ a je podľa nich „typicky 

delená na afektívnu a kognitívnu zložku“, zatiaľ čo kognitívnu empatiu označujú za 

synonymum teórie mysle. Definujú ju ako „spôsobilosť chápať perspektívu alebo mentálne 

stavy druhých“ (s. 201) jedincov. Afektívne komponenty uvádzajú ako automatické, zatiaľ čo 

kognitívne ako vedomé, so zapojením „vyšších zložiek myslenia, ako napríklad abstrakciu a 

inferenciu“ (Gul, & Ahmad, 2017, s. 201). 

4.1.1. Emocionálna empatia 

 „Afektívny prístup definuje empatiu ako emočnú odpoveď pozorovateľa na afektívny 

stav druhého jedinca“ (s. 164), avšak daná reakcia by mala byť v súlade s prežívaním toho 

druhého. Adekvátnosť je teda jednou z jej hlavných podmienok naplnenia emocionálnej 

empatie, pričom emočná reakcia pozorovateľa by mala byť konsekvenciou pozorovanej 

emócie (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004).  

 Tento komponent empatie sa vyvíja o niečo skôr než kognitívny, čo možno ukázať na 

reakciách novorodencov, ktoré boli popísané vyššie. Objavuje sa teda už v ranom veku a jeho 

fungovanie je mimovoľné (Decety, 2010).  

 Predpokladá sa, že by mohla podliehať aktivácii systému zrkadlových neurónov 

v spodnej časti frontálneho gyru a v somatosenzorickej kôre, a predstavovať tak akési 

„vnútorné mimikry“ (s. 123) ako reakciu na emočné výrazy ostatných (Suchy, 2011). 

Neuronálna aktivita (nielen) týchto oblastí pozitívne koreluje so schopnosťou empatie jedinca 

(Schulte-Rüther et al., 2007). Je možná vďaka čiastočne oddeleným neurálnym systémom, 

ktoré však majú spojenia so superiorným temporálnym kortexom, ktorých aktivácia závisí od 

dimenzie podnetu (Blair, 2005).  

4.1.2. Kognitívna empatia 

 Kognitívny komponent empatie, ktorý využíva ToM alebo čítanie mysle 

(mindreading), možno charakterizovať ako „pochopenie a/alebo predikciu, čo si druhý môže 

myslieť, cítiť alebo robiť“ (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, s. 165). Niektorí autori 

(Richard-Mornas et al., 2014) ju tiež označujú ako „afektívnu ToM (ktorá zahŕňa emočné 
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stavy, emócie, alebo pocity druhých)“ (s. 667), pričom ju definujú ako „obuť si topánky 

niekoho druhého a pochopiť jeho pocity“ (s. 667). Schulte-Rüther, Markowitsch              

a Fink (2007) uvádzajú, že kognitívna empatia síce súvisí s neurálnymi okruhmi špecificky 

zapojenými pri ToM, ale v skutočnosti sa týmto komponentom empatie spája výhradne 

aktivita mediálneho orbitofronálneho a ventromediálneho kortexu. Javí sa, že pacienti, ktorí 

majú zhoršenú kognitívnu flexibilitu, by mohli vykazovať s tým spojené problémy 

v kognitívnej empatii (Suchy, 2011).  

 Decety (2010) uvádza, že pri nej „jedinec využíva procesy, ktoré nahliadajú 

z perspektívy toho druhého, a to tým, že pri predstavia samého seba na jeho mieste s cieľom 

pochopiť, čo si myslí alebo cíti“ (s. 261). Hovorí tiež, že jej podklady stoja na afektívnej 

zložke a možno ju považovať za vývojovo novšiu. Už deti okolo štyroch rokov veku sú 

schopné chápať, že emócie toho druhého nevyplývajú len zo situácie samotnej, ale aj 

z očakávaní, ktoré jej predchádzali (Decety, 2010).  

4.1.3. Baron-Cohenov empatický mechanizmus  

 Baron-Cohen (2014) však prichádza s novým konceptom, v ktorom popisuje empatiu 

ako mechanizmus fungujúci ako kontinuum so siedmymi hlavnými úrovňami (0-6). 

Upozorňuje na fakt, že miera empatie sa môže meniť v závoslosti k prežitým udalostiam, a jej 

nízka úroveň by mohla  byť len dočasná, zatiaľ čo u iných ju možno badať ako trvalý stav. 

Jednotlivé úrovne autor prirovnáva k obvodu, ktorého súčasti môžu vynechávať: 

• Úroveň 0 – úplná absencia empatie. Jedinci sú schopní páchať aj tú najkrutejšiu trestnú 

činnosť, ale nie je to podmienkou. Všeobecne ide o chýbajúci prežitok smútku alebo 

pocitu viny, ktorý sprevádza neschopnosť vytvárať a udržiavať sociálne vzťahy. 

• Úroveň 1 – nedostatočná kontrola a regulácia agresívneho správania po jeho spustení, 

riziko úplnej straty hraníc. Objavuje sa istá miera premýšľania nad dopadom správania a 

schopnosť prežitku ľútosti nad tým. 

• Úroveň 2 – znížená regulácia správania, ale inhibícia telesnej agresie. Pretrváva 

neschopnosť predvídať pocity druhých, s výskytom častých faux pas bez toho, aby si bez 

vysvetlenia inou osobou jedinec dokázal uvedomiť, kde pochybil.  

• Úroveň 3 – jedinec si uvedomuje nedostatok empatie a snaží sa ho skrývať vyhýbavým 

správaním, nakoľko sociálne interakcie pre neho predstavujú stresor, a to pre ich 

subjektívne vnímanú nepredvídateľnosť. 



42 

• Úroveň 4 – tzv. „nižší priemer“. Každodenné interakcie s okolím nie sú tak náročné, 

jedinec má však potrebu vyhýbať sa témam, ktoré súvisia so zdieľanými emočnými 

prežitkami. Uprednostňuje spoločné praktické aktivity. 

• Úroveň 5 – nadpriemerná empatia, častejšie nachádzaná u ženského pohlavia. Otvorenosť 

diskusii v prípade odlišných názorov, jedinec berie na zreteľ prežívanie a myslenie 

druhých. Vzťahy sú založené aj na emočnom zdieľaní.  

• Úroveň 6 – pozoruhodná empatia s neprestajným zameraním na prežívanie a myslenie 

druhých ľudí s cieľom ich podpory (nielen) v nepríjemných situáciách (Baron-Cohen, 

2014, s. 35-38). 

Aby sme však mohli pochopiť, ako tieto procesy pracujú, či už sa jedná o afektívnu empatiu, 

kognitívnu alebo emočné mechanizmy, je nutné aspoň stručne predstaviť ich neurobiologické 

koreláty. 

4.2. Neurobiológia empatie 

  Keď sa psychicky zdravá osoba dozvie, že jej blízky prežíva bolesť, aktivujú sa 

podobné oblasti mozgu, ako keď pociťujeme vlastnú bolesť, avšak s tým rozdielom, že 

empatia bolesti zahŕňa afektívnu zložku bolesti, ale nie pocitovú (Singer et al., 2004). Lamm, 

Decety a Singer (2011) však ukázali, že pokiaľ sa na túto bolesť bezprostredne pozeráme, 

zapájajú sa tiež oblasti, ktoré sú aktivované pri prežívaní vlastnej bolesti. Predná časť 

mediálneho inzulárneho kortexu a jeho posteriórna predná časť (bilaterálne, súčasť 

limbickej senzorickej kôry) spoločne s predným cingulárnym kortexom (bilaterálne, súčasť 

limbickej motorickej kôry) sú oblasti, ktoré sa aktivujú odzrkadľujúc emočný zážitok, 

a následne vyvolávajú reakciu na bolesť, pričom tvoria základ pre pochopenie (a rozpoznanie) 

vlastných pocitov a pocitov iných (Lamm et al., 2011; Singer et al., 2004). Zapojené oblasti 

sú teda typické pri zdieľaní afektívnych informácií (Bird & Viding, 2014). 

 Je teda možné, že „naša schopnosť vciťovania sa do druhých, sa vyvinula zo systému 

pre reprezentáciu našich vnútorných stavov tela a subjektívnych pocitových stavov“ (Singer 

et al., 2004, s. 1161). Existuje predpoklad (Lepage & Théoret, 2007) o tom, že daný presah 

medzi sebou a inými, by mohol podliehať práci zrkadlových neurónov, ktorých aktivácia 

nastáva pri vykonávaní rovnakého ako pozorovaného alebo počutého správania orientovaného 

na cieľ. Avšak jeho dôkaz pramení z výskumov motorickej empatie (Singer et al., 2004; 

Schulte-Rüther, 2007).  
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 Ukazuje sa, že horná časť temporálního neokortexu, je aktivovaná vo všetkých 

sprievodných javoch empatického procesu, zatiaľ čo ostatné zapojené štruktúry sú špecifické 

buď pre afektívnu alebo pre kognitívnu zložku empatie. Predpoklad vychádza zo zistenia 

rozdielneho narušenia týchto dvoch komponentov u schizofrénie, Aspergerovho syndrómu 

a lokalizovanom poškodení mozgu (Knafo-Noam & Uzefovsky, 2013). Tieto dve zložky by 

mohli mať spoločný neurologický základ (Blair, 2005), pričom neurálne okruhy oboch 

komponentov sú vo vzájomnej interakcii (Decety, 2010).  

 Rankin a kol. (2006) označujú za kľúčové oblasti mozgu zodpovedné za schopnosť 

empatie pravostrannú prednú temporálnu oblasť a mediálne frontálne časti. Decety 

(2010) uvádza za dôležité oblasti pre schopnosť empatie orbitofrontálny kortex, amygdalu 

a hypotalamus, ktoré okrem iného (napr. spolupôsobenie v emočnej regulácii) umožňujú 

vstup a prvotné spracovanie emočného signálu. V zhode s týmito údajmi je tiež meta-analýza 

autorov Fan a kol. (2011), ktorá ukazuje nasledujúce „konzistentne aktivované oblasti 

v procese empatie: dorsálnu časť predného cingulárneho kortexu, prednú časť 

mediálneho cingulárneho kortexu (vyššia aktivácia pri kognitívne-posudzovacej zložke), 

bilaterálne, doplnkovú motorickú oblasť II a prednú inzulu (vyššia aktivácia jej pravej 

časti pri afektívne-posudzovacej zložke empatie, zatiaľ čo ľavostranná aktivácia je prítomná 

u oboch zložiek)“ (Fan et al., 2011, s. 907). 

 V súlade s tým, čo už bolo vyššie naznačené, Schulte-Rüther a kol. (2007) ukázali, že 

pre afektívnu empatiu je špecifická aktivácia spodnej časti frontálneho gyru – tj. oblasť 

zahrnutú aj do procesu emočnej nákazlivosti a rozlišovania emócií. Kognitívna zložka 

vyžaduje predovšetkým zapojenie ventromediálneho kortexu. Rozdelenie týchto dvoch 

zložiek je teda v súlade s fylogenézou a celkovým vývojom jedinca (Shamay-Tsoory et al., 

2009). Naviac je pravdepodobné, že emočná zložka by mohla byť vo vzťahu s vyplavovaním 

neuropeptidu oxytocínu, zatiaľ čo kognitívna s produkciou vazopresínu (Uzefovsky et al., 

2015).  

 Shamay-Tsoory a kol. (2009) totiž vypracovali dva možné modely vzťahu medzi 

kognitívnou a afektívnou zložkou empatie, ktoých potvrdenie či vyvrátenie stojí na výskume 

lézií mozgu. Prvý z nich pokladá emočnú zložku za podklad možnosti vzniku afektívnej 

empatie, pričom je ich vzťah založený na „závislosti“ – „narušenie v afetívnej zložke by 

nevyhnutne viedlo k narušeniu kognitívnej“ (Shamay-Tsoory et al., 2009, s. 618). Druhý 

model však pokladá ich existenciu za úplne oddelenú, rovnako ako aj ich neurálny pôvod – 

„lézie zasahujúce emočnú empatiu, by tak nemali vplyv na kognitívnu, a opačne“       

(Shamay-Tsoory et al., 2009, s. 618). Na základe tohto výskumu bol podložený nielen 
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„výskyt dvoch behaviorálnych systémov – staršieho afektívneho a mladšieho kognitívneho“ 

(s. 624), ale tiež uvedené pravdepodobné užšie oblasti, ktorých aktivácia je kľúčová pre prvý 

z nich – area 44 a pre druhú uvedenú zložku empatie – area 11 a 10 (Shamay-Tsoory et al., 

2009, s. 624). Shamay-Tsoory a kol. (2009) tiež označujú emočné rozlišovanie ako súčasť 

empatického prežitku. 

4.3. Metódy merania empatie 

 V súčastnosti existuje množstvo rôznych metód merajúcich empatiu. Je však otázne, 

nakoľko je možné vzájomne porovnávať ich jednotlivé výsledky. Ako už bolo uvedené 

predtým, jednotlivé výskumné tímy pracujú s odlišnými definíciami empatie. Tiež niektoré z 

nich využívajú testovacie metódy, ktoré nie vždy sledujú len „čistú“ empatiu. Ako príklad 

uvádzajú Baron-Cohen a Wheelwright (2004) Chapin Social Insight Test. Pracujúce 

s hypotetickými scenármi, ktoré sú však podmienené tiež „sociálnymi pravidlami či 

kultúrnymi konvenciami“  (Chapin, 1942, in Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, s. 165), čo 

môže skresliť celkový výstup. Tiež možno v tejto súvislosti spomenúť Empathy test (ET). 

Jeho tri časti boli zamerané na hudbu, časopisy a trápne situácie, ktoré ľudia môžu zažiť (Kerr 

& Speroff, 1954).  Ďalej 64-položkový seba-posudzujúci dotazník Hogan Empathy Scale 

(HES) s dvomi možnosťami výberu (pravdivý vs. nepravdivý výrok), ktorého výsledkom sú 

štyri faktory, a to: sebadôvera v sociálnych interakciách, vyrovnanosť, citlivosť a 

nekonformnosť (Hogan, 1969).  

 V nasledujúcej časti bude pozornosť zameraná na metódy merania, u ktorých na 

základe ich psychometrických vlastností možno predpokladať, že sú vhodnými metódami 

merania empatie. Zámerne budú vynechané Interpersonal Reactivity Index (IRI) (Davis, 

1980) a Empathy Quotient (EQ) (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004), ktoré budú priblížené 

v empirickej časti rovnako ako aj výkonnostný revidovaný The Reading the Mind in the Eyes 

Test (r-RMET) (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste, & Plumb, 2001). 

4.3.1. Story-Based Empathy Task (SET) 

 SET je neverbálny test pozostávajúci zo sérií obrázkov, ktoré sú rozdelené do troch 

skupín, zameriavajúcich sa na: identifikáciu zámeru, identifikáciu emočných stavov 

a kontrolné šetrenie, ktoré overuje jedincove vedomosti o fyzikálnych kauzalitách u ľudí 

a predmetov (ktoré má za cieľ zistiť prípadné kognitívne poruchy). Každá z nich prezentuje 

šesť obrázkov, ku ktorým vyberá respondent jednu z troch možností toho, ako by príbeh mal 

skončiť. Jeho administrácia trvá približne 15-20 minút. Výsledkom je celkový skór za správne 
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a nesprávne odpovede, ktorého maximum je 18 a uvádza hodnoty pre afektívne a kognitívne 

aspekty ToM. Nástroj je potenciálnym neuropsychologickým nástrojom (Dodich et al., 2015). 

4.3.2. Multifaceted Empathy Test (MET) 

 MET pozostáva zo série 26 fotografií, ktoré sledujú kognitívnu aj afektívnu empatiu. 

Najprv je prezentované určité prostredie, ku ktorému je od respondenta požadovaná väzba, 

nakoľko je pre neho emočne nabudzujúce. Potom je do tohto kontextu vsadená ľudská 

postava a úlohou je určiť, ako sa cíti, pričom má na výber zo štyroch možností – jej cieľom je 

zmeranie kognitívnej empatie. Po spätnej väzbe zo strany examinátora o adekvátnosti výberu, 

sa respondenta znovu spýta na pocity prežívané pri sledovaní druhého obrázku – cieľom je 

zostenie miery afektívneho komponentu. Výsledkom je kvantitatívny skór zvlášť pre oba 

komponenty. Test má vysokú vnútornú konzistenciu škál odpovedí (Dziobek et al., 2008).  

4.3.3. Pictorial Empathy Test (PET) 

 PET tvorí sedem obrázkov (z pôvodných 22), na ktorých sú vyobrazené osoby 

prežívajúce distres. Podobne ako pri MET, má osoba pri ich sledovaní určiť na 5-stupňovej 

škále s možnosťami od „vôbec“ až po „veľmi“, nakoľko u nej došlo k emočnému arousalu. 

V tomto prípade je však sledovaná len jedna premenná, a to pre afektívnu zložku empatie. 

Výsledkom je priemer celkového súčtu bodov. Test má vysokú vnútornú konzistenciu a 

tiež test-retest reliabilitu s dobrou ekologickou validitou (Lindeman, Koirikivi, & Lipsanen, 

2016).  

4.3.4. The Toronto Empathy Questionnaire (TEQ) 

 TEQ je časovo nenáročná metóda, pozostávajúca zo 16 tvrdení, na ktoré je možnosť 

odpovede na škále pozostávajúcej z piatich možnosí, od „nikdy“ po „vždy“, ktoré teda 

odpovedajú na to, ako často sa respondent v súlade s nimi cíti alebo správa. Polovica z nich 

má obrátené skórovanie. Test meria jeden faktor, pretože predpokladá, že empatia je 

predovšetkým afektívny proces. Ako výsledok udáva rôzne úrovne empatie. „Test má vysokú 

vnútornú konzistenciu, konštruktovú validitu aj test-retest reliabilitu“ (Spreng, McKinnon, & 

Mar, 2009, s. 71).  

4.3.5. Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy (QCAE) 

 QCAE je seba-posudzujúci test, ktorý má 31 položiek (pôvodne 65). Tvorí päť 

faktorov: preberanie perspektívy, priama simulácia, emočná nákazlivosť, periférna odpoveď, 

proximálnu odpoveď. Prvé dva by mali sýtiť kognitívnu zložku empatie, a zvyšné tri 

afektívnu, pričom autori uvádzajú vytvorenie ich nových definícií. Súčet všetkých faktorov 
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dáva kumulatívny skór. Má dostatočnú koštruktovú aj inkrementálnu validitu, a tiež reliabilitu 

(Reniers, Corcoran, & Drake, 2011). 

4.4. Poruchy empatie 

 K prechodnému zníženiu empatie môže dôjsť napríklad následkom situačných 

okolností, ako u opitosti, pri veľkej zlosti či pri depresívnych stavoch                            

(Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Avšak merateľná dlhodobá porucha empatie, ktorá 

hlboko zasahuje do sociálnych interakcií, nastáva, keď u jedinca zlyháva proces 

rozpoznávania afektívnych a kognitívnych zložiek mysle druhého alebo adekvátnosť 

odpovede na ne. Obvykle sa so zníženou empatiou možno stretať napríklad u alexitýmie, 

neurodegeneratívnych ochorení, niektorých porúch osobnosti, a tiež u PAS (Baron-Cohen, 

2014). 

4.4.1. Alexitýmia 

 U alexitýmie dochádza k „neschopnosti vyjadriť emócie verbálne a v ich rozpoznávaní  

z telesných prežitkov“ (s. 573), pričom sa predpokladá, že ide o psychosomatické ochorenie, 

pri ktorom absentuje introspekcia a myslenie je orientované externe (Fitzgerald & Bellgrove, 

2007). Bird a Viding (2014) uvádzajú, že ľudia s alexitýmiou si však uvedomujú, že nejakú 

emóciu prežívajú, nevedia však, akú. Narušenie je teda prítomné v afektívnej empatii, a to 

vzhľadom na to, že nevedia identifikovať druh emócie ani u iných. Jej prítomnosť rovnako 

ako znížená aktivita prednej inzuly, sa spájajú s nižšou seba posudzovanou mierou empatie 

ako celku, ktorá sa tiež spája s neschopnosťou emočného rozlišovania z dostupných vodítok. 

Opäť však aj pri druhých vedia určiť aspoň to, že sa jedná o nejakú emóciu (Bird & Viding, 

2014). Možno sa s ňou stretnúť napríklad u schizofrénie (Suchy, 2011). 

4.4.2. Neurodegeneratívne ochorenia 

 Frontotemporálna lobárna degenerácia (FTLD) pri prevahe atrofie v temporálnej časti, 

vykazuje zníženie úrovne kognitívnej rovnako ako aj afektívnej zložky empatie, zatiaľ čo 

skupina s rozsiahlejším poškodením vo frontálnej časti neokortextu, má viac narušenú jej 

afektívnu zložku (Rankin, Kramer, & Miller, 2005). Zníženie empatie u tejto skupiny koreluje 

s mierou atrofie predovšetkým v oblasti gyru subcallosu. U varianty tohto ochorenia, 

sémantickej demencie, bývajú poškodené pravé temporálne štruktúry – tiež je teda narušená 

afektívna aj kognitívna empatia. U Alzheimerovej demencie je narušená kognitívna zložka, 

avšak miera poruchy je nižšia ako u FTLD (Rankin et al., 2006). 
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4.4.3. Poruchy osobnosti (PO) 

 Hraničná PO vykazuje problémy v rozpoznávaní aj v adekvátnom reagovaní na 

emócie a city druhých osôb. Jedinec na svet nazerá čierno-bielo a je jedincom s PO vnímaný 

podľa toho či druhí jednajú v súlade s jeho záujmami a túžbami alebo nie. Väčšinou preto 

vníma druhých ako tých, ktorí mu chcú ublížiť. Abnormality možno u nich nájsť „v celom 

empatickom obvode“ (s. 72), predovšetkým býva narušená aktivita amygdaly (Baron-Cohen, 

2014). 

 U narcisistickej PO prevláda egocentrizmus, v rozhovoroch s druhými vedie zväčša 

monológy a vníma, že sa k druhým správa najlepšie, ako je len možné, zatiaľ čo vníma, že oni 

mu toto správanie neopätujú. V skutočnosti však druhých len využíva a manipuluje nimi. 

Zasiahnuté sú rovnaké neurálne okruhy ako v predchádzajúcom prípade (Baron-Cohen, 

2014). 

 Pri antisociálnej PO je insulárna aktivita, rovnako ako aj zapojenie amygdaly, nižšie 

pri sledovaní nepohody či bolesti niekoho druhého, čo znamená, že na tieto podnety reaguje 

menej než zdravá populácia (Bird & Viding, 2014). Tiež sa u nej objavuje znížená reaktivita 

na strach, a to aj keď si jedinec sám seba predstaví v rizikových situáciách. U tejto skupiny 

pravdepodobne dochádza k problému v afektívnej zložke empatie, pričom nahliadanie 

z perspektívy toho druhého môže byť zachované (Jones, Happé, & Gilbert, 2010). Za dôkaz 

chýbajúcej empatie tiež možno považovať „absenciu vhľadu do dôsledkov vlastného 

správania (vplyv správania na iných ľudí) a egocentrizmus“ (s. 77), opäť je teda 

problematické rozpoznávanie aj reagovanie na vnútorné prežitky druhých (Baron-Cohen, 

2014). 

4.4.4. Poruchy autistického spektra  

 Sucksmith, Allison a Baron-Cohen (2013) uvádzajú, že pri poruchách v emočnom 

rozlišovaní, sa problémy u jedincov s PAS premietali aj v celkovej seba posudzovacej miere 

empatie. Ženy s PAS vykazujú vyššiu empatiu než muži. Je však možné, že ženy s PAS viac 

usiľujú o nájdenie náhradných stratégií, ktoré by kompenzovali ich nižšiu úroveň empatie 

a nedostatky v sociálnych interakciách (Sucksmith et al., 2013).  

 Jedinci s vysokofunkčným autizmom tiež sami vypovedali, že druhým nechcú ublížiť, 

len majú problémy s interpretáciou ich emócií a správania a nevedia na ne reagovať tak, ako 

by spoločnosť očakávala. Pokiaľ im však niekto vysvetlí, že druhému oni sami ublížili, 

pociťujú ľútosť a prajú si, aby sa tak vlastne nestalo (samozrejme, pokiaľ nešlo o úmysel) 

(Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Nedostatok empatie by tak mohol byť spôsobený tým, 

že táto skupina prejavuje značné problémy v identifikácii toho, čo si druhí myslia alebo cítia, 
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z čoho by mohlo vyplývať, že narušená je predovšetkým kognitívna zložka empatie         

(Jones et al., 2010). 

4.5. Empatia u epilepsie 

 Rovnako ako u emočného rozlišovania, zaznamenávame u epileptickej populácie 

zmeny aj v schopnosti empatie, ktoré sú tiež podmienené premennými súvisiacimi s daným 

ochorením. Napríklad nízka sociálna podpora spojená s afektívnym nepokojom, podľa Steiger 

a Jokeit (2017) koreluje s deficitmi v ToM u pacientov s TLE, ale nie u IGE, zatiaľ čo 

v emočnom rozlišovaní sú nachádzané výraznejšie odchýlky u oboch skupín. Podobné 

výsledky ako u TLE skupiny, boli potvrdené aj u FLE výskumným tímom Farrant a kol. 

(2005), pričom táto skupina vykazovala značné problémy v rozlišovaní toho, čo si osoba 

myslí a cíti, na základe RMET.  

  Niektoré výskumy (Wakeford, Hinvest, & Ring, 2014; Richard, Scheffer, & Wilson, 

2017) sa v súvislosti so sledovaním empatie u epilepsie zameriavajú na celkové autistické 

prejavy u epileptických pacientov bez diagnostikovanej PAS, pričom ich východiskom je 

zvýšená komorbidita PAS a epilepsie, ktorú popísali napríklad Matsuo, Maeda              

a Sasaki (2010), a tiež a problémy epileptických pacientov v rozlišovaní emócií, popísané 

v predchádzajúcej kapitole. Vyššia komorbidita PAS a epilepsie býva u osôb s mentálnou 

retardáciou (napr. Rettov syndróm), u ktorej tiež možno nájsť odchýlky v sociálnej kognícii 

(Richard et al., 2017).  

 Prítomnosť autistických rysov a s tým spojených ťažkostí v interakcii s okolím, bola 

oproti kontrolnej skupine mierne zvýšená u pacientov s TLE, myoklonickou epilepsiou a IGE. 

Signifikatné zvýšenie bolo preukázané u chronickej epilepsie, v čom zohráva rolu aj celková 

dĺžka ochorenia či frekvencia záchvatov (Wakeford et al., 2014; Richard et al., 2014; Broicher 

et al., 2012). U epileptických pacientov tiež nie je neobvyklým výskyt PO alebo určité 

zvýraznené povahové rysy, a to následkom toho, ako epileptické záchvaty negatívne zasahujú 

do celkového vývoja osobnosti pacienta. Opäť pri ich výskyte zohráva kľúčovú rolu 

závažnosť ochorenia, a teda aj jeho celková dĺžka, obdobie nástupu prvých záchvatov či ich 

frekvencia (Swinkels, Duijsens, & Spinhoven, 2003). 

  Problémy v interakcii s ostatnými totiž môžu vyvierať zo zhoršeného rozlišovania 

emócií a ToM. V prípade schopnosti pochopenia obsahu reči, ale nie jej prozódie, môže 

s druhými dochádzať k rôznym nezhodám. „Ak je k tomu pridružený deficit v rozlišovaní 

emócií z výrazov tváre, signifikantná informácia v konverzáciách a interakciách môže zostať 

bez povšimnutia, a výsledkom je, že pacient častokrát reaguje neadekvátne“ (Broicher et al., 
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2012, s. 126).  Broicher a kol. (2012) nepreukázali súvis medzi vekom a mierou schopnosti 

empatie. Metaanalýra Richard a kol. (2014) nepreukázala ani vzťah medzi vekom, ani IQ 

v súvislosti s rozlišovaním emócií a ToM (ktorú zaraďuje do jednej kategórie s kognitívnou 

empatiou), ale potvrdila, že odchýlky v sociálnej kognícii sú u epileptikov signifikantne 

výzamné.  

4.5.1. TLE 

 „Najčastejšie sprievodné diagnózy TLE sú: depresia, úzkosť, a organické poruchy 

nálady/osobnosti“ (Glosser, Zwil, & Glosser, 2000, s. 53), čo môže tiež vplývať na úroveň 

empatie pacienta. Pacienti s mTLE, vykazujú voči kontrolnej skupine odchýlky v „celkovej 

sociálnej percepcii, zasahujúce schopnosť interpretácie emočných výrazov a pocitov 

z výrazov tváre a hlasu“ (Broicher et al., 2012, s. 124). Perini a kol. (1996) uvádzajú, že 

psychiatrická komorbidita u TLE sa objavuje pár rokov po nástupe prvých záchvatov, pričom 

je u TLE pacientov výrazná emocionalita. 

 Broicher a kol. (2012) naviac uvádzajú, že odchýlky v kognitívnej ToM, je 

u pacientov s mTLE porovnateľné s narušením u autizmu9, čo však dávajú do možnej 

súvislosti s ťažkosťami v rozlišovaní emócií z verbálnych a sluchových vodítok. U pacientov 

tiež korelovala schopnosť emočného rozlišovania s ich výkonom v procese rozhodovania. 

Avšak dôležitým zistením tohto tímu je tiež, že mnohí pacienti v seba-posudzovacích testoch 

empatie, hodnotili sami seba ako bez ťažkostí v tejto oblasti, zatiaľ čo objektívne testy 

odchýlky preukázali. Možným vysvetlením je, že pacienti si svojho deficitu v sociálne-

kognitívnej sfére ani nemusia byť vedomí. Rovnako je u tejto skupiny, častejšie než u iných, 

prítomná zvýšená neuroticita, ale aj alexitýmia  (Broicher et al., 2012).  

 U pravostrannej mTLE, „spájanej s atrofiou najmä pravostranných fronto-limbických 

oblastí mozgu“ (s. 85), ale aj „štruktúrach, ktoré tvoria súčasť autonómneho nervového 

systému“ (s. 85), možno nájsť signifikantne znížený empatický záujem o druhých, a to 

v porovnaní s ľavostrannou mTLE aj s kontrolnou skupinou (Toller et al., 2015). Nehľadiac 

na lateralizáciu ložiska je u tejto skupiny výrazne problematické preberanie perspektívy toho 

druhého. Narušenie empatie je prítomné v jej afektívnej aj kognitívnej zložke. Znovu však je 

otázkou, nakoľko je seba-posudzovanie empatie u mTLE pacientov adekvátne, a to 

predovšetkým u pravostranného ložiska, u ktorého býva „problematický vnútorný náhľad, 

spojený s pravohemisferálnou léziou“ (Toller et al., 2015, s. 85).   

 V meta-analýze (Bora, & Meletti, 2016) neboli potvrdené rozdiely v emočnom 

rozlišovaní, empatii ani ToM u TLE s pravostranným a ľavostranným epileptickým ložiskom. 

Najväčší podiel v ťažkostiach v sociálnej interakcii u TLE pacientov majú nedostatky v ToM, 
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pričom však nemožno zanedbať vplyv ani druhých dvoch, ktorý sa však javí byť menším. 

Opäť sa potvrdzuje, že problémy sú tým horšie, čím skorší nástup epileptického ochorenia 

nastal (Bora, & Meletti, 2016). 

4.5.2. FLE 

 Pre FLE pacientov dochádza k najvýraznejšiemu narušeniu u exekutívnych funkcií. 

Môže u nich dochádzať tiež k narušeniu nielen verbálnej fluencie, ale aj k ťažkostiam 

v porozumení slovného obsahu a verbálneho uvažovania (Helmstaedter, Gleissner, & Zentner, 

1998, s. 687). Deficit je spojený s narušením v prefrontálnom kortexe, ktoré tiež zasahuje do 

celkovej kognitívnej flexibility (Gul, & Ahmad, 2017). Avšak medzi horšími výsledkami 

v úlohách zameraných na využitie exekutívnych funkcií a využívajúcich sociálnu kogníciu, 

nebol preukázaný žiadny signifikantný vzťah (Farrant et al., 2005). 

 FLE pacienti s interiktálnymi výbojmi, vykazujú výrazne nižšiu afektívnu aj 

kognitívnu zložku empatie, a to nielen v porovnaní s kontrolnou skupinou, ale aj s pacientmi 

s medzizáchvatovými výbojmi mimo frontálnej oblasti. Naviac, ich „výkon v rozpoznávaní 

emočných výrazov z tvárí, koreluje s afektívnou aj kognitívnou zložkou ToM“ (s. 50), avšak 

u nich nijak nekoreluje s ani jedným komponentom empatie – okrem emócie strachu, ktorá sa 

javí ako súvzťažná ku kognitívnej empatii (Hu et al., 2016, s. 50). Afektívna zložka empatie 

u tejto skupiny nevykazuje výraznejšie narušenie, zatiaľ čo kognitívna áno. Kognitívna 

empatia by tak mohla byť podľa Hu a kol. rovnocenná s ToM  (2016, s. 53).    

 Gul a Ahmad (2017) uvádzaj ako možné riziko následkom narušenia kognitívnej 

empatie, zhoršenie v „interpretácii sociálnych situácií a poučenia sa z emočne zaťažených 

situácií“ (s. 203), ktoré súvisí s ich egocentrickými riešeniami. U FLE pacientov sú tiež 

nachádzané (Farrant et al., 2005) výrazné odchýlky vo vnímaní humoru, a pri ktorom je 

potrebné zapojenie nielen kognitívnych, ale aj afektívnych zložiek.  

4.5.3. IGE 

 Paulus a kol. (2015) potvrdili, že u JME pacientov možno pozorovať zvýšenú úroveň 

alexitýmie, predovšetkým problematickú identifikáciu emócií a emočnú nestabilitu spojenú 

s častými zmenami nálad. U JME je výrazná impulzivita (Moschetta, Fiore, & Fuentes, 2011) 

spojená so zhoršenou celkovou seba-reguláciou, ktorá je tým nižšia, čím skorší nástup JME 

mala (Plattner et al., 2007). JME pacienti tiež vykazujú zvýšenú depresivitu a úzkostnosť 

(Perini et al., 1996).  

 Určité časti mozgu u JME vykazujú nižšiu aktivitu pri sledovaní bolesti toho druhého, 

avšak „nie je známe či nález pochádza z generalizovaných zmien vo fungovaní predného 
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cingulárneho kortexu počas emočného spracúvania alebo či je znížená reaktivita špecifická 

pre zhoršenie v empatizovaní s druhým“ (Paulus et al., 2015, s. 228). Rovnako dochádza 

k zníženiu aktivácie aj v prednej inzule (Paulus et al., 2015).  

 Wandschneider a kol. (2010) potvrdili, že niektoré neuropsychologické nedostatky 

spojené s exekutívnymi funkciami, možno nájsť aj u súrodencov JME pacientov, u ktorých 

epilepsia nebola diagnostikovaná, čo by mohlo viesť k záveru, že ide o geneticky podmienenú 

predispozíciu. U pacientov aj súrodencov je tiež prítomná emočná labilita (predovšetkým 

impulzivita) a zhoršená mentálna flexibilita. U tejto skupiny pravdepodobne dochádza 

k určitým narušeniam v thalamo-fronto-kortikálnych spojoch, a to následkom ich geneticky 

podmieneného dozrievania mozgu – pacienti však vykazujú horšie výsledky než ich súrodenci 

(Wandschneider et al., 2010, s. 2165).   

 U JME pacientov sú nachádzané abnormality v sociálnej kognícii, a to v kognitívnej aj 

afektívnej ToM, spájanej s kognitívnou zložkou empatie, pričom sa môžu spoluobjavovať 

s nedostatkami v oblasti exekutívnych funkcií (nie je to však pravidlom). To vedie 

k predpokladu narušenia vo fronto-temporálnych neuronálnych sieťach. Mierne odchýlky boli 

zaznamenané aj v afektívnom komponente empatie, a to predovšetkým pri negatívnych 

emóciách, hlavne hneve (Giorgi et al., 2016). Jiang a kol. (2014) rovnako u IGE pacientov 

uvádzajú možné narušenie frontálnych oblastí, podobne ako u FLE skupiny. 

 Narušenie v kognitívnej empatii koreluje so slabšou verbálnou fluenciou nielen u JME 

(Giorgi et al., 2016), ale všetkých IGE pacientov, u ktorých je oslabenie kognitívnej zložky 

empatie signifikantné a je vo vzájomnom vzťahu s ťažkosťami v rozlišovaní základnej emócie 

smútku (Jiang et al., 2014). Jiang a kol. (2014) však nepotvrdili významný vzťah medzi 

výkonom v emočnom rozlišovaní a mierou afektívnej empatie – ktorá však v ich výskume 

korelovala s mierou osobného distresu a depresivity IGE pacientov, ale nebola u nich 

všeobecne znížená. Autori (Jiang et al., 2014) uvádzajú ako možnosť, že „rozlišovanie emócií 

z výrazov očí, môže byť odlišné od afektívnej empatie a emočného rozlišovania z výrazov 

tváre – namiesto toho by mohlo v určitej miere odrážať funkciu kognitívnej empatie alebo 

ToM“ (s. 142), pričom upozorňujú na to, že ide o ďalší podklad pre možnosť potvrdenia toho, 

že afektívna a kognitívna zložka empatie sú oddelené.    

4.5.4. Farmakorezistentná epilepsia 

 V prípade farmakorezistentnej TLE, pacienti častokrát podstupujú jednostrannú 

lobektómiu predného temporálneho laloku, čo znamená odňatie hippokampu, amygdaly 

a predného temporálneho neokortexu (Cohn, St-Laurent, & Barnett, 2014), teda štruktúry 

spojené tiež s empatiou, ktorých následkom môže podľa Cohn a kol. (2014) tiež byť isté 



52 

narušenie vyšších percepčných a emočných procesov. Glosser a kol. (2000) uvádzajú, že šesť 

mesiacov po operácii možno sledovať viditeľné zmiernenie psychiatrických príznakov, pokiaľ 

boli predtým prítomné. Avšak upozorňujú, že výsledky výskumov závisia aj od toho či je 

longitudinálne sledovaná jedna skupina pred a po operácii alebo ide o prierezové štúdium, 

a tiež o obdobie, kedy bol vedený zber dát, rovnako aj od výberu použitých metód (Glosser et 

al., 2000). 

 Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, Amlerová a kol. (2014) nepotvrdili 

žiaden signifikantný rozdiel v emočnom rozlišovaní, no ani v celkovej empatii u mTLE 

skupiny pred a po operácii, zatiaľ čo u ľavej temporálnej resekcie došlo k zlepšeniu 

interpretácie výrazov tváre vyjadrujúcich strach. K rovnakému výsledku dospeli aj Shaw 

a kol. (2007), ktorí dodávajú ako možné vysvetlenie tohto napravenia, že „iktálny fokus 

v ľavom prednom temporálnom laloku, mohol mať pre-operatívne inhibičný vplyv na ostatné 

komponenty systému emočného rozlišovania, medzi ktorými je tiež kontralaterálna 

amygdala“ (s. 2788).  

 Thomas-Antérion (2008) však uvádza prípad pacientky NG s farmakorezistentnou 

TLE, ktorá po chirurgickom pravostrannom odobratí amygdaly a hippokampu, vykazovala 

pozitívne zmeny v spracúvaní emócií a v ich identifikácii u druhých. Prejavila sa u nej „´nová 

empatia´ voči osobám vyjadrujúcim negatívne emócie“ (s. S132), ktorú autorka (na základe 

pacientkyných opisov) spája s Damasiovou (1998) teóriou somatických markerov (Thomas-

Antérion, 2008). Sťažnosti pacientky NG ohľadom jej „hyperreaktivity na utrpenie druhého“ 

(s. S132) teda boli opodstatnené, nakoľko rýchlosť jej reakcií pri explicitnom emočnom 

posudzovaní negatívnych emócií, bola výrazne vyššia oproti kontrolnej skupine (avšak aj voči 

jej vlastnému posudzovaniu pozitívnych emócií) – zatiaľ čo pri implicitnej evaluácii boli 

výsledky opačné (Thomas-Antérion, 2008). Rovnaký prípad popísal tiež tím Richard-Mornas 

a kol. (2014). 

 Zvláštnym prípadom narušenej empatie, je príklad pacientky D.R., u ktorej bola 

následkom chirurgického bilaterálneho odstránenia amygdaly s cieľom kontroly záchvatov 

v temporálnom laloku, prítomná neprestajne šťastná nálada. A to aj v prípadoch, kedy bolo jej 

naladenie neadekvátne a nedokázala sa prispôsobiť situáciám. U pacientky boli následkom 

záchvatov narušené aj oblasti mimo amygdaly. Nedostatky sa u D.R. prejavovali najmä 

v kognitívnej empatii (Stone, Baron-Cohen, & Calder, 2003). 

 Pacienti s OINZ výrazne horšie rozpoznávajú emócie na základe vodítok z výrazov 

tváre. V prípade chirurgického čiastočného/úplného odstránenia operkula a inzuly u pacientov 

s farmakorezistentnou OINZ, vykazujú nižšiu úroveň empatie, a to predovšetkým jej 
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kognitívneho komponentu, pri porovnávaní s TLE skupinou s odobratou časťou temporálneho 

laloku (s ponechaním inzuly). Najviac problematickým je na základe seba-posúdenia 

pacientov okrem rozlišovania emócií, hlavne schopnosť nazerať z perspektívy toho druhého. 

Výsledok možno považovať za zaujímavý, nakoľko inzula býva spájaná predovšetkým 

s afektívnou zložkou empatie (napr. podľa Singer et al., 2004), ale podporuje výstup        

meta-analýzy Fan et al., (2011), popísanej vyššie (Boucher et al., 2015).  

4.5.5. Vplyv antiepileptík na empatiu 

 Brenner a kol. (2014) uvádzajú, že pacienti užívajúci antiepileptiká, majú 

predispozíciu k ťažkostiam v sociálne-kognitívnej oblasti, avšak najväčšie riziko spojené 

s liečbou, podľa nich vykazujú pacienti s mTLE.  

 Epileptickí pacienti so strednou, ťažkou a hlbokou mentálnou retardáciou, ktorí boli 

účastníkmi výskumu McGrother a kol. (2006), neprejavovali zvýšené psychické či 

behaviorálne problémy, avšak bol u nich potvrdený pokles v porozumení, ktorý môže byť 

spojený so slabším rečovým vyjadrovaním. Tí, ktorí zažívali záchvaty častejšie než raz za 

mesiac, mali častejšie pocit, že je všetko proti nim. Vplyv užívania antiepileptík na mieru 

empatie u tejto skupiny však potvrdený nebol, nakoľko jeho znížená úroveň bola preukázaná 

u medikovaných pacientov aj u pacientov bez farmakologickej liečby (McGrother et al., 

2006).  

4.6. Súhrn 

 Kapitola predstavila definíciu empatie a jej možné vymedzenie od ToM, pričom však 

v časti o jej zložkách popísala možné prelínanie medzi kognitívnou empatiou a afektívnou 

ToM. Jej súčasťou bol stručný popis vývoja empatie a predstavenie úlohy, ktorú empatia 

v sociálnych interakciách zohráva, a možné dôsledky jej absencie, ktoré sa však môžu líšiť 

pre jej emočnú a kognitívnu zložku. Poskytnutý bol aj pohľad, ktorý tieto zložky implicitne 

včlenil do konceptu emočného mechanizmu s viacerými úrovňami. Ďalej boli v skratke 

uvedené jednotlivé štruktúry mozgu, ktoré sa v rôznej miere spolupodieľajú na empatickom 

procese, a tiež možné metódy psychologického merania. V tejto časti však bolo poukázané aj 

na možnosť výskytu metodologických nedostatkov, ktoré jednotlivé metódy so sebou 

prinášajú, a tým môže dôjsť k skresleniu ich jednotlivých výstupov. Poruchy empatie pri 

alexitýmii, neurodegeneratívnych ochoreniach, PO, u PAS, boli popísané v ďalšej časti. 

Najväčší priestor bol ponechaný problematike empatie u epilepsie, ktorej nedostatky sa môžu 

u jednotlivých epilepsií prejavovať rôzne, pričom k ďalším zmenám môže dôjsť tiež post-

operatívne v prípade farmakorezistentných foriem. Tiež bola venovaná zmienka otázke 
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vplyvu antiepileptík na empatiu pacienta. Nasledujúca kapitola sa bude venovať predstaveniu 

vlastného výskumu u IGE pacientov, jeho priebehu a výsledkov. 
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5. Cieľ vlastného výskumu a formulácia hypotéz3 

5.1. Cieľ výskumu 

 Cieľom práce je zistiť či existuje vzťah medzi mierou schopnosti emočného 

rozlišovania a empatie u pacientov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou a ich 

asymptomatických vlastných súrodencov (ABS), za súčasného porovnania s 

príslušnou kontrolnou skupinou, využívajúc 3 testovacie metódy – a to: Interpersonal 

Reactivity Index (IRI) od Davis (1980), Empathy Quotient (EQ) od autorov Baron-Cohen 

a Wheelwright (2004) a Reading the Mind in the Eyes Test Revised Version (r-RMET) od 

skupiny autorov Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste a Plumb (2001).  

5.2. Formulácia hypotéz 

 Na základe uvedených výsledkov výskumov v teoretickej časti práce, týkajúcich sa 

empatie a emočného rozlišovania u epileptických pacientov, možno na báze predošle 

uvedených poznatkov stanoviť nasledujúce hypotézy. V niektorých prípadoch však radšej 

volíme formuláciu výskumných otázok, a to kvôli doposiaľ pomerne málo obsiahlej dostupnej 

teoretickej báze, ktorá s nimi súvisí – čím neposkytuje na položenie hypotéz dostatočné 

podklady. V nasledujúcom texte bude súrodencom IGE pacientov bez potvrdenej prítomnosti 

epileptického ochorenia priradená skratka ABS (asymptomatickí biologickí súrodenci). 

 

 

Hypotézy (H) 

 

H1: IGE pacienti majú oproti kontrolnej skupine zníženú mieru empatie. 

 

H2: IGE pacienti majú oproti kontrolnej skupine zníženú schopnosť emočného rozlišovania. 

 

H3: Existuje vzťah medzi emočným rozlišovaním a empatiou u IGE pacientov.   

H3.1: Predpokladáme, že IGE pacienti s nižšou úrovňou emočného rozlišovania budú 

vykazovať nižšiu mieru empatie, pričom tento vzťah platí aj opačne.  

 

Nulové hypotézy (H0) predpokladajú, že vyššie uvedené alternatívne hypotézy neplatia. 
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Výskumné otázky (VO) 

 

VO1: Majú ABS oproti kontrolnej skupine zníženú mieru empatie? 

VO2: Majú ABS oproti kontrolnej skupine zníženú schopnosť emočného rozlišovania? 

 

VO3: Aký je vzťah medzi schopnosťou emočného rozlišovania a mierou empatie u ABS?  

 

VO4: Existuje rozdiel medzi IGE pacientmi a ich ABS v miere empatie? 

VO5: Existuje rozdiel medzi IGE pacientmi a ich ABS v schopnosti emočného rozlišovania? 
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6. Použité metódy 

 Celý výskum má kvantitatívny charakter. Na začiatku testovania všetky zúčastnené 

osoby uviedli svoj vek a najvyššie dosiahnuté vzdelanie (pričom bol braný do úvahy celkový 

počet rokov vzdelávania, a to vrátane tzv. predlžovania štúdia na vysokej škole) a pohlavie. 

Potom im boli predložené tri nasledujúce metódy: IRI, EQ, r-RMET. 

 Metódy boli zvolené na základe ich silných psychometrických vlastností nielen 

v originálnej podobe, ale aj u jej prekladov, pričom predchádzajúce výskumy potvrdili 

vhodnosť ich využitia aj mimo populácie s PAS, a podávajú signifikantné odchýlky vo 

výsledkoch oproti zdravej populácii aj u epileptických pacientov (napr. Hu et al., 2016), čo 

nám slúžilo ako základná inšpirácia. IRI a EQ sú seba-posudzovacie metódy, ktorých 

výstupom je okrem iného delenie na afektívnu a kognitívnu zložku empatie, o ktorých bolo 

bližšie pojednávané v teoretickej časti práce. EQ naviac ponúka výstup hodnotiaci celkovú 

úroveň empatie, ktorá zodpovedá konceptu empatického mechanizmu (Baron-Cohen, 2014). 

Keďže seba-posudzovacie metódy so sebou prinášajú riziko nedostatočného vnútorného 

náhľadu (Baron-Cohen, & Wheelwright, 2004), bol do testovania zaradený aj výkonnostný r-

RMET (Baron-Cohen et al., 2001). 

 Vzhľadom na to, že som pri vlastnom výskume vychádzala z anglických originálov u 

všetkých troch použitých metód, najprv som vykonala preklad do českého jazyka, ktorý 

prešiel následnou jazykovou korektúrou domácim hovoriacim. Neskôr bol našincom so 

znalosťou češtiny a angličtiny na bilingválnej úrovni, vykonaný spätný preklad z českého 

jazyka do anglického (bez predloženia originálu). Potom som spätne preloženú verziu 

porovnala s originálom, pričom boli takmer totožné. Nakoniec boli tieto malé odhalené 

nuancie upravené za spolupráce všetkých troch uvedených osôb. S prekladom a použitím 

testovacích metód súhlasili obaja vyššie uvedení hlavní autori, ktorí boli ešte pred prvým 

prekladom kontaktovaní e-mailovou cestou a oboznámení s účelom využitia ich metód. 

 V rámci pilotného testovania som po vyplnení testovacích metód urobila s prvými 12 

zúčastnenými osobami (6 mužov a 5 žien) z kontrolnej skupiny krátke rozhovory, v ktorých 

som sa pýtala či boli pre nich všetky položky zrozumiteľné a či pri sledovaní výrazov očí mali 

potrebu využiť priložený manuál s vysvetlenými výrazmi. U uvedených 12 účastníkov 

z kontrolnej skupiny bol po 3 mesiacoch od prvého vyplnenia predložený retest všetkých 3 

metód. Dáta z prvého testovania týchto participantov, som spracovala aj v celkovej štatistickej 

analýze.  
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6.1. Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

 IRI (Davis, 1980) je seba-posudzovací dotazník empatie, zohľadňujúci jej 

multidimenzionalitu. Pozostáva zo 4 subškál, z ktorých každá obsahuje 7 výrokov (Príloha 1), 

spomedzi ktorých sú opačne skórované výroky označené znamienkom „(-)“: 

• škála preberania perspektívy („perspective-taking scale“, PT) – pre položky: 3 (-); 8; 

11; 15 (-); 21; 25; 28 – nahliadanie na situáciu druhých z ich perspektívy – príklad 

výroku: „Někdy se snažím vzít v úvahu rozdílné názory všetch zúčastněných předtím, 

než učiním nějaké rozhodnutí.“,  

• škála predstavivosti („fantasy scale“, FS) – pre položky: 1; 5; 7 (-); 12 (-); 16; 23; 26 

– identifikácia s fiktívnymi postavami či situáciami – príklad výroku: „Když sleduji 

dobrý film, velmi snadno se vcítím do hlavní postavy.“, 

• škála emočného záujmu („emotion concern scale“, EC) – pre položky:  2; 4 (-); 9; 14 

(-); 18 (-); 20; 22 – záujem či súcit s druhými – príklad výroku: „Neštěstí druhých mě 

obvykle velmi neznepokojí.“, 

• škála osobného distresu („personal distress scale“, PD) – pre položky: 6; 10; 13 (-); 

17; 19 (-); 24; 27 – negatívne pocity pri sledovaní nepohody druhého – príklad 

výroku: „Když vidím, že někdo opravdu potřebuje pomoc v neočekávané situaci, 

zhroutím se.“ (Davis, 1980, s. 10-11). 

Každý z výrokov poskytuje na výber jednu z možností na päťstupňovej Lickertovej škále 

v rozmedzí 1 = „nevystihuje ma veľmi dobre“ až 5 = „vystihuje ma veľmi dobre“. Výsledkom 

je súčet hrubých skórov pre každú subškálu zvlášť (Davis, 1980). Baron-Cohen 

a Wheelwright (2004) však uvádzajú, že FS síce nesýti empatiu ako takú, ale uznávajú, že 

môže byť jej korelátom, keďže sa týka tiež kontroly vlastných emócií.   

 Koeficient vnútornej reliability Davis (1980) uvádza pre každú subškálu a pohlavie 

zvlášť, a to v rozmedzí 0,70-0,78. Test-retest reliabilita dosahuje hodnôt v rozmedzí 0,61-0,79 

pre mužov, 0,62-0,81 pre ženy. Ženy vo všetkých subšálach vykazujú vyššie hodnoty hrubého 

skóru než muži, pričom je najväčší rozdiel medzi pohlaviami v FS, najmenší v PT. Je možné, 

že subškály sýtia zvlášť kognitívne a afektívne zložky empatie, korelácie však na potvrdenie 

tohto predpokladu nedosahujú dostatočne silné hodnoty (Davis, 1980). Aj napriek tomu však 

niektorí autori (Hu et al., 2016) IRI využívajú tiež k testovaniu afektívnej a kognitívnej 

empatie zvlášť. V našom prípade dosahuje Cronbachova alfa u zdravej kontrolnej populácie 

hodnotu 0,778, pričom sa pre jednotlivé subškály pohybuje v rozmedzí 0,544-0,733. 
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6.2. Empathy Quotient (EQ) 

 EQ (Baron-Cohen, & Wheelwright, 2004) je sebaposudzovací dotazník empatie 

pozostávajúci zo 60 výrokov (Príloha 2), pričom každý  z nich poskytuje na výber jednu zo 4 

možností, a to na stupnici od 1 = „zcela nesouhlasím“ po 4 = „zcela souhlasím“. Výroky sú 

rozdelené nasledovne: 

• 40 z nich sa týka empatie, a sú skórované 2 a 1 bodom zvlášť pre kladne a záporne 

ladené očakávané odpovede u zdravej populácie: 

  - pri kladne ladených sú započítané 2 body za odpoveď „zcela 

souhlasím“, 1 bod za „spíše souhlasím“, a za ostatné odpovede je zarátaných 0 bodov 

– pre položky: 1; 6; 19; 22; 25; 26; 35; 36; 37; 38; 41; 42; 43; 44; 52; 54; 55; 57; 58; 

59; 60 – príklad výroku: „Dokáži rychle rozpoznat, když někdo říká něco, ale myslí 

si něco jiného.“, 

  - pri záporne ladených sú skórované 2 body za odpoveď „zcela 

nesouhlasím“, 1 bod za „spíše nesouhlasím“, a ostatné odpovede nezískavajú žiadny 

bod – pre položky: 4; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 18; 21; 27; 28; 29; 32; 34; 39; 46; 48; 49; 

50 – príklad výroku: „Je pro mě složité, jak se mám chovat ve společnosti.“, 

• 20 výrokov je prídavných – pre položky: 2; 3; 5; 7; 9; 13; 16; 17; 20; 23; 24; 30; 31; 

33; 40; 45; 47; 51; 53; 56 – príklad výroku: „Mám raději zvířata než lidi.“ – ich 

cieľom je určitým spôsobom rozptýliť jedinca od zamerania sa výhradne na empatiu, 

pričom sa nezapočítavajú do celkového skóru (Baron-Cohen, & Wheelwright, 2004, 

s. 167).  

Výsledkom je súčet hrubých skórov pre celkovú empatiu ako takú, a to vzľadom k tomu, že 

autori dotazníka považujú „afektívnu a kognitívnu zložku empatie ako súčasne sa vyskytujúce 

s tým, že ich nemožno od seba jednoducho oddeliť“ (Baron-Cohen, & Wheelwright, 2004, s. 

166). Možná interpretácia výsledku je podľa Baron-Cohen (2014, s. 194) rozdelená podľa 

hodnôt hrubého skóru ako: „0-32 = nízka empatia, 33-52 = stredná úroveň, 52-63 = 

nadpriemer, 64-79 = veľmi vysoká úroveň empatie, 80 = maximum“.    

 Test-retest reliabilita pôvodnej verzie dosahuje hodnoty 0,97, vnútorná konzistencia 

má hodnotu 0,92 (Baron-Cohen, & Wheelwright, 2004). Faktorová analýza EQ potvrdila, že 

ide o metódu merajúcu výhradne jednu dimenziu empatie (Allison, Baron-Cohen, 

Wheelwright, Stone, & Muncer, 2011). V našom prípade Cronbachova alfa dosahuje 

u zdravej kontrolnej populácie hodnotu 0,818. 
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6.3. Reading the Mind in the Eye Test – revidovaná verzia (r-RMET) 

 Výkonnostný test r-RMET (Baron-Cohen et al. 2001) vyžaduje schopnosť emočného 

rozlišovania, rozlišovania tvárí a teórie mysle zároveň. Pozostávaja z 36 položiek, spomedzi 

ktorých každá predkladá výrez oblasti očí vyjadrujúci nejakú emóciu alebo mentálny stav. 

Všetky predkladané čiernobiele fotografie majú totožný rozmer 15 x 10 cm a zachytávajú 

záber tváre od polovice čela do približne polovice chrbta nosa. Jedinec má na výber vždy 

jednu zo 4 možností (Príloha 3), ktoré narozdiel od pôvodnej verzie (Baron-Cohen, Jolliffe, 

Mortimore, & Robertson, 1997) už neposkytujú na výber spomedzi základných aj 

komplexnejších emócií. Ponúkajú už len tie komplexné, nakoľko ich Baron-Cohen a kol. 

(2001) považujú za viac „vyzývajúce“ pre vypĺňajúcu osobu (s.243), a zároveň „poskytujúce 

širší rozsah výkonov u náhodnej vzorky dospelých“ (s. 243).  

 

 

Obrázok 1: Ukážka položky č.1 výrezu očí so 4 možnosťami výberu v r-RMET (Baron-Cohen et al., 2001) 

 

  

  

 Za každú správne zodpovedanú položku je priradený 1 bod. Žiadne body sa v prípade 

nesprávnej odpovede nestrhávajú. Dosiahnuteľné maximum je teda 36 bodov. Aby bolo 

možné povedať, že jedinec odpovede nehádal, musí v teste dosiahnuť viac ako 13 bodov. Aby 

sa minimalizovalo skreslenie následkom nepomeru medzi výrezmi mužských a ženských častí 

tváre, autori testu sa rozhodli vyobraziť polovicu mužov a polovicu žien, pričom poskytované 

slová na výber oproti pôvodnému RMET (Baron-Cohen et al., 1997) už v žiadnej z položiek 
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nestoja ako protiklady, ale môžu si byť v niektorých prípadoch blízko príbuzné (Baron-Cohen 

et al., 2001).  

 Baron-Cohen a kol. (2001, s. 241) popisujú, že jedinec pri vypĺňaní r-RMET musí 

chápať význam jednotlivých predkladaných slov, pričom zároveň sleduje jednotlivé fotografie 

a na nevedomej, automatickej, úrovni pomenúva ich mentálny stav, avšak na úrovni totožnej 

s tým, s čím pracuje kognitívna empatia. Z tohto dôvodu bol test zaradený aj do nášho 

výskumu, hoci nezachytáva výhradne schopnosť emočného rozlišovania. Stavia však na jeho 

základe. Vypĺňajúcej osobe je tiež poskytovaná príručka obsahujúca vysvetlenie všetkých 

použitých slov na výber, pričom podáva lexikálny význam slova a príklad jeho využitia vo 

vete. Vypĺňanie testu nie je časovo obmedzené, avšak v pokynoch stojí, aby ho osoba 

vypĺňala čo najrýchlejšie (Baron-Cohen et al., 2001).  

 Stredná hodnota r-RMET dosahuje u zdravej populácie 26,2 správne zodpovedaných 

položiek, pričom nebola potvrdená korelácia medzi touto hodnotou a IQ jedinca (Baron-

Cohen et al., 2001). Test-retestová reliabilita u španielskej verzie prekladu dosahuje (s 

odstupom meraní 1 rok) hodnotu 0,65 (Fernandéz-Abascal, Cabello, Fernandéz-Berrocal, & 

Baron-Cohen, 2013), u talianskej 0,83 – u ktorej má Cronbachova alfa hodnotu 0,605 

(Vellante et al., 2013). V našom prípade dosahuje u zdravej populácie Cronbachova alfa 

hodnotu 0,491, pričom stredná hodnota správnych odpovedí je 24,5. 

 Ako doplnok k revidovanej autorskej verzii nám poslúži samostatné skórovanie pre 3 

rozdielne emočné valencie podnetových materiálov v r-RMET od autorov Harkness, Sabbagh, 

Jacobson, Chowdrey a Chen (2005), ktoré určili ako latentné faktory testu, a to:  

• negatívna valencia – pre položky: 2; 5; 11; 14; 17; 22; 23; 26; 27; 34; 35; 36, 

• pozitívna valencia – pre položky: 1; 6; 16; 20; 21; 25; 30; 31, 

• neutrálne – pre položky: 3; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 18; 19; 24; 28; 29; 32; 33. 

Súčet správnych odpovedí pre jednotlivé valencie bude mať v našej štatistickej analýze 

orientačný komplementárny charakter. 
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7. Charakteristika výskumnej vzorky 

 Kvantitatívny výskum sa zameriava na emočné rozlišovanie a empatiu u IGE 

pacientov a ich biologických súrodencov (ABS). Všetci zúčastnení, vrátane kontrolnej 

skupiny, boli rovnakej národnosti, s češtinou ako rodným jazykom, a v dobe vypĺňania 

využitých metód mali viac ako 18 rokov.  

7.1. Skupina IGE pacientov  

 Všetkým IGE pacientom zaradeným do výskumu, bola v minulosti odborne 

diagnostikovaná IGE na základe komplexných neurologických a neuropsychologických 

vyšetrení. V súčasnosti sú pod ambulantným dohľadom v rámci Centra pre liečbu epilepsie vo 

Fakultnej nemocnici v Motole (FNM). V priebehu predchádzajúcich 24 hodín pred 

neuropsychologickým vyšetrením (v ktorom boli okrem iného využité IRI, EQ a RMET) ani 

jeden z pacientov neprekonal epileptický záchvat. Dokopy sa výskumu zúčastnilo 28 IGE 

pacientov – z toho 18 žien a 10 mužov, vo veku od 23 do 46 rokov, s celkovou dĺžkou 

vzdelania od 11 do 23 rokov. Vekový priemer tejto skupiny je 34,61 rokov a priemerná dĺžka 

vzdelania 15,39 rokov.    

7.2. Skupina ABS  

Hlavnou podmienkou zaranenia do skupiny ABS bolo priame pokrvné príbuzenstvo s IGE 

pacientom, pričom sa ich obaja biologickí rodičia museli zhodovať. Navyše žiadnemu 

z účastníkov zaradených do tejto skupiny v čase neuropsychologického testovania doposiaľ 

nebola diagnostikovaná žiadna z foriem epilepsie, na základe čoho predpokladáme, že ide 

o asymptomatické osoby, avšak s epileptickým endofenotypom. Prípadná psychiatrická 

diagnóza u ABS nebola zisťovaná. Počet participantov tejto skupiny bol 21, a to 14 žien a 7 

mužov, vo veku od 22 do 44 rokov, s celkovou dĺžkou vzdelania od 10 do 23 rokov. Vekový 

priemer skupiny je 33,57 rokov a priemerná dĺžka vzdelania 16,10 rokov.  

7.3. Kontrolná skupina 

 Vylučovacím kritériom pre kontrolnú skupinu bolo neurologické alebo psychiatrické 

ochorenie v osobnej či rodinnej anamnéze účastníka, a tiež subnormný intelekt – u všetkých 

bol pred samotným vyplnením metód orientačne testovaný za pomoci Czech Reading Test 

(Krámská, 2014). Táto skupina však z dôvodu vzniku na základe vypárovania (Hendl, 2012) 
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so skupinou IGE pacientov a skupinou ABS zvlášť, bude rozdelená na dve časti, a to IGE 

kontrolnú skupinu a ABS kontrolnú skupinu. 

7.3.1. Kontrolná skupina pre IGE 

 IGE kontrolu tvorilo 18 žien a 10 mužov, vo veku od  25 do 46 rokov s dĺžkou 

vzdelania od 11 do 23 rokov. Priemerný vek skupiny je 34,36 roku a priemerná dĺžka 

vzdelania 15,71 roku. 

7.3.2. Kontrolná skupina pre ABS 

 ABS kontrola pozostávala zo 14 zástupkýň ženského pohlavia a 7 mužských 

zástupcov, vo veku od 23 do 45 rokov a priemernou dĺžkou vzdelania od 12 do 19 rokov. 

Vekový priemer skupiny je 33,62 rokov a priemerná dĺžka vzdelania 16,05 roku.  

   

 

 Zhrnutie vyššie uvedených informácii, podávajúce základné informácie o zložení 

jednotlivých zúčastnených skupín, je uvedené v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1: Zloženie zúčastnených skupín podľa pohlavia, priemerného veku a priemernej dĺžky 

vzdelania 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; IGE, pacienti s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.   

ženy muži min. max. priemer min. max. priemer

IGE 28 18 10 24 46 34,61 11 23 15,39

IGE kontrola 28 18 10 25 46 34,36 12 22 15,71

ABS 21 14 7 22 44 33,57 10 23 16,10

ABS kontrola 21 14 7 23 45 33,62 12 19 16,05

skupina
pohlavie

N
vek (v rokoch) dĺžka vzdelania (v rokoch)
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8. Etika výskumu 

 Výskumný protokol bol retrospektívne schválený Etickou komisiou Fakultnej 

nemocnice v Motole. 

 

9. Metóda zberu a analýzy dát 

 Zber dát celkovo prebiehal od decembra 2017 do februára 2018. Všetkým 

zúčastneným osobám bolo dopredu vysvetlené, o aký test a dotazníky pôjde, a za akým 

účelom ich vypĺňajú. V prípade otázok som im bola nablízku. Získané dáta boli nazbierané 

metódou tužka – papier. Čas vypĺňania vyššie uvedených metód, sa pohyboval v rozmedzí 

20-40 minút.  

 Dáta IGE pacientov boli získané v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti počas 

komplexného cieleného neuropsychologického vyšetrenia. Výber prebiehal na základe 

dostupnosti a dobrovoľnosti (Hendl, 2012). Celkovo bolo zo strany neurológov a klinickej 

psychologičky, pracujúcich vo FNM, oslovených 50 IGE pacientov. V prípade, že 

neuropsychologické vyšetrenie už absolvovali a zvolené metódy im mali slúžiť ako 

dovyšetrenie, sme sa na nich obrátili písomnou formou. IRI, EQ a r-RMET nakoniec vyplnilo, 

po oboznámení s cieľom vyšetrenia (či dovyšetrenia), dokopy 28 IGE pacientov.  

 Zvlášť sme sa na IGE pacientov obrátili s otázkou či majú ASB a v prípade, že 

odpoveď bola kladná, sme ich prosili o kontakt na nich. Opäť z celkového počtu 50 

oslovených IGE pacientov, nám 17 z nich tento údaj neposkytlo, 7 z nich ABS nemali (z toho 

1 súrodenec suicidoval a u 1 došlo k úmrtiu po epileptickom záchvate), 3 sa neboli ochotní 

zúčastniť, 2 žili v zahraničí, 4 súhlasili so zaslaním IRI, EQ a r-RMET domov (odkiaľ 

vyplnené metódy poslali poštou do FNM) a 17 sa do FNM po vzájomnej dohode dostavili 

osobne, pričom podstúpili celkové neuropsychologické vyšetrenie. Testovacie metódy 

vzťahujúce sa k tejto práci im boli predložené na začiatku vyšetrenia. 

 Oslovovanie respondentov do kontrolnej skupiny prebiehalo na základe metódy 

párovania podľa pohlavia, veku a celkovej dĺžky vzdelania (Hendl, 2012), prihliadajúc na 

vyraďovacie kritériá. Metódy IRI, EQ a r-RMET nakoniec vyplnilo 49 účastníkov. Kontrolná 

skupina vypĺňala metódy mimo priestorov FNM, pričom som im po celú dobu bola 

k dispozícii. 
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 Pred samotným vykonaním analýzy, boli všetky vyplnené odpovede prepísané do 

excelovej tabuľky, nastavenej tak, aby hrubé skóry vyššie uvedených položiek prekódovala, 

a následne výsledky spočítala, aby mohli byť ďalej spracované v štatistickej analýze, na ktorú 

bol využitý počítačový štatistický program the Statistical Package for Social Sciences 20 

(IBM Corp., New York, NY, USA). 

 Najprv za pomoci Shapiro-Wilkovho testu overíme normalitu dát, a prostredníctvom 

Levenovho testu skontrolujeme homogenitu ich variancie, aby sme overili vhodnosť použitia 

parametrických testových štatistík (Hendl, 2012). 

 V prvej fáze štatistickej analýzy bude na pilotnom súbore 11 retestovaných 

účastníkov, za účelom overenia zhody meraní, spočítaný Spearmanov korelačný koeficient 

a Wilcoxonov párový test pre závislé vzorky. Koeficient vnútornej konzistencie testu nebude 

po reteste kvôli malému súboru uvedený, nakoľko by jeho výpovedná hodnota bola 

minimálna. Neparametrické testy sú zvolené z dôvodu nízkeho počtu (N < 20) účastníkov 

pilotného retestu (Hendl, 2012). 

 Potom budú za pomoci Pearsonovho korelačného koeficientu (a Spearmanovho 

korelačného koeficientu v prípade pozitívneho a neutrálneho výrazu v r-RMET, a tiež úrovní 

EQ – z dôvodu porušenia podmienky o normalite rozloženia) analyzované vzťahy medzi 

výsledkami jednotlivých využitých metód u zlúčenej IGE kontrolnej skupiny a ABS 

kontrolnej skupiny, a to za účelom zistenia vhodnosti použitia IRI, EQ a r-RMET v českej 

preloženej verzii, ktorá zatiaľ nebola validovaná na českej populácii. 

 Ďalej bude za pomoci neparametrického dvojvýberového Mann-Whitneyho U-testu (z 

dôvodu porušenia podmienky o normalite) overené, že sledované skupiny sa oproti súhlasným 

kontrolným skupinám signifikantne nelíšia vo veku a ani v dĺžke vzdelania. Overenie 

vyrovnanosti skupín z hľadiska pohlavia uvedené nebude, nakoľko je zastúpenie žien 

a mužov zhodné.  

 V rámci overovania hypotéz a výskumných otázok, bude v prípade potvrdenia 

normality dát a homogenity ich variancie, pre medziskupinové porovnanie výsledkov využitý 

parametrický dvojvýberový t-test pre dve nezávislé vzorky. Za účelom zisťovania vzťahov 

závislých premenných, použijeme parametrický Pearsonov korelačný koeficient. Pokiaľ bude 

podmienka normality či homogenity variancie dát porušená, pre porovnávanie využijeme 

neparametrický Mann-Whitneyho U test, a pre zisťovanie vzťahov medzi premennými, 

neparametrický Spearmanov korelačný koeficient.  

 Štatistická analýza dát bude prebiehať na hladine významnosti α = 0,05 (95%), 

a všetky uvedené výsledky budú dvojstranné.   
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10. Výsledky a interpretácia dát pre test-retest (N = 12) 

 V prvom rade zisťujeme, či sa významne líšia výsledky v prvom testovaní a v reteste 

12 účastníkov po 3 mesiacoch. Priemerné hodnoty bodov získaných vo využitých metódach, 

sú uvedené v Grafe 1.   

 

Graf 1: Priemerný počet bodov v jednotlivých metódach - v prvom testovaní a v reteste 

predloženom po 3 mesiacoch 

 

 
 

Skratky: EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála predstavivost; IRI, Interpersonal Reactivity Index; 

PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná 

verzia. 

 

 Na základe Grafu 1 vidíme, že výsledky v reteste sú totožné  s testovými v úrovni EQ, 

nižšie než v prvom testovaní v celkovom výsledku pre r-RMET, tiež pre jeho tri rozdielne 

emočné valencie (pozitívne, negatívne a neutrálne), pre EQ a IRI, a tiež v IRI subškále PT a 

FS. Vyššie hodnoty dosahujú v reteste oproti prvému testovaniu IRI subškály PD a EC. 

 Wilcoxonov párový test pre závislé vzorky ukáže, nakoľko sú dané rozdiely 

signifikantné a Spearmanov koeficient korelácie upresní štatistickú závislosť medzi týmito 

hodnotami. Neparametrické testy boli zvolené na základe veľkosti sledovanej vzorky            

(N < 20), ktorá nespĺňa potrebné minimum (N ≥ 20) pre využitie parametrických testov 

(Hendl, 2012). 
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Tabuľka 2: Výsledky Wilcoxonovho párového testu pre závislé vzorky (test a retest) 

 

Skratky: EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála predstavivost; IRI, Interpersonal Reactivity Index; 

PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná 

verzia.  

 Na základe Tabuľky 2 možno zhodnotiť, že rozdiely hodnôt výsledkov medzi prvým 

testovaním a retestom nie sú signifikantné, a to pre žiadnu metódu ako celku, ani jej subškál 

či úrovní.  

 

Tabuľka 3: Spearmanov koeficient korelácie pre využité testovacie metódy (test-retest) 

 

Skratky: EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála predstavivost; IRI, Interpersonal Reactivity Index; 

PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná 

verzia. 

 

 Tabuľka 3 ukazuje, že korelácie medzi jednotlivými výsledkami v teste a reteste u 

všetkých využitých metód, ich subškál a úrovní, majú štatisticky významné tesné vzťahy. 

Nesignifikantnú koreláciu nachádzame u test-retestu r-RMET – v pozitívnom vizuálnom 

podnete (rs = 0,409; p > 0,05), čo však môže byť tiež spôsobené obmedzeným výberom 

retestovej vzorky, ktorá mala slúžiť na pilotné exploratívne porovnanie. 

 Vzhľadom k vyššie uvedeným výsledkom usudzujeme, že využité metódy možno 

administrovať všetkým zúčastneným osobám, nakoľko sú výsledky v čase bez 

signifikantných odchýlok.  
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rRMET_

pozitivny

rRMET_

negativny

_retest - 

rRMET_

negativny

rRMET_

neutralny

_retest - 

rRMET_

neutralny

EQ_vysledok_

retest - 

EQ_vysledok

EQ_uroven_

retest - 

EQ_uroven

Z -,397b -,672b -,671c -1,263b -1,357c -1,665b -,942b -1,465b -,632b -1,337b ,000d

Asymp. Sig. (2-stran.) ,692 ,502 ,502 ,207 ,175 ,096 ,346 ,143 ,527 ,181 1,000

Testovacia štatistikaa

a. Wilcoxonov znamienkový test pre dva závislé výbery

b. Založené na pozitívnych znamienkach

c. Založené na negatívnych znamienkach

d. Suma negatívnych sa rovná sume pozitívnych znamienok

retest

test

0,767** 0,004

0,746** 0,005

0,693* 0,013

0,851** 0,001

0,862** 0,001

0,759** 0,004

0,409 0,186

0,695* 0,012

0,928** < 0,0001

0,928** < 0,0001

0,836** 0,001

** označené korelácie sú signifikantné na p < 0,01

*   označené korelácie sú signifikantné na p < 0,05

EQ_úroveň

IRI IRI_FS IRI_EC IRI_PT

IRI

IRI_FS

IRI_EC

IRI_PT

IRI_PD

EQ

IRI_PD rRMET rRMET_

pozitívn

rRMET_

negatívn

rRMET_pozitívny

rRMET_negatívny

rRMET_neutrálny

Spearmanov koeficient korelácie

EQ EQ_úroveň sig.

rRMET

rRMET_

neutráln
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11. Výsledky použitých metód a overenie vyrovnanosti zúčastnených skupín 

11.1. Výsledky použitých metód  

 Výsledky použitých metód, budú sledované v tejto časti práce u IGE a ABS kontrolnej 

skupiny naraz. Budú teda zlúčené do jednej spoločnej, odzrkadľujúcej zdravú výberovú 

populáciu, tj. N = 49. Získané dáta nemajú normálne rozloženie, a preto budú využité 

neparametrické testovacie štatistiky. 

 Veľkosť súboru aj napriek zlúčeniu zdravých kontrolných skupín nie je dostatočná na 

vykonanie faktorovej analýzy, KMO hodnoty sú nižšie ako 0,5 pre všetky tri metódy. Za 

pomoci koeficientov korelácie overíme, nakoľko sú jednotlivé výstupy využitých metód vo 

vzájomnom vzťahu. Jeho výstup bude uvedený v Tabuľke 4. 

 

Tabuľka 4: Koeficienty korelácie pre r-RMET (a jeho príslušné valencie), EQ (a jeho úrovne) a 

IRI (a jeho subškály) – štatisticky nevýznamné vzťahy sú ponechané sivou farbou 

 

 

Skratky: EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála predstavivost; IRI, Interpersonal Reactivity Index; 

PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná 

verzia. 

 

rRMET_

vysledok

rRMET_

pozit

rRMET_

negat

rRMET_

neutr EQ_vysledok EQ_uroven IRI_vysledok IRI_FS IRI_EC IRI_PT

Spearman. koef. korel. ,422**

Sig. (2-stran.) ,003

N 48

Spearman. koef. korel. ,808** ,078

Sig. (2-stran.) ,000 ,598

N 48 48

Pearson. koef. korel. ,762** ,009 ,435**

Sig. (2-stran.) ,000 ,953 ,002

N 48 48 48

Pearson. koef. korel. ,129 ,133 ,098 ,047

Sig. (2-stran.) ,381 ,368 ,506 ,749

N 48 48 48 48

Spearman. koef. korel. -,042 ,181 -,024 -,058 ,843**

Sig. (2-stran.) ,778 ,219 ,869 ,698 ,000

N 48 48 48 48 49

Pearson. koef. korel. ,348* -,196 ,445** ,392** ,313* ,170

Sig. (2-stran.) ,015 ,182 ,002 ,006 ,029 ,243

N 48 48 48 48 49 49

Pearson. koef. korel. ,222 -,253 ,316* ,321* ,150 ,104 ,729**

Sig. (2-stran.) ,130 ,083 ,029 ,026 ,304 ,477 ,000

N 48 48 48 48 49 49 49

Pearson. koef. korel. ,279 ,022 ,314* ,212 ,430** ,307* ,721** ,327*

Sig. (2-stran.) ,055 ,881 ,030 ,148 ,002 ,032 ,000 ,022

N 48 48 48 48 49 49 49 49

Pearson. koef. korel. ,176 -,226 ,258 ,268 ,279 ,115 ,772** ,475** ,495**

Sig. (2-stran.) ,232 ,122 ,076 ,066 ,052 ,433 ,000 ,001 ,000

N 48 48 48 48 49 49 49 49 49

Pearson. koef. korel. ,233 -,043 ,272 ,217 -,102 -,112 ,316* ,098 -,033 -,122

Sig. (2-stran.) ,111 ,774 ,062 ,138 ,488 ,445 ,027 ,503 ,819 ,404

N 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49

IRI_PT

IRI_PD

**. korelácia je signifikantná na p < 0,01

*. korelácia je signifikantná na p < 0,05

Korelácie

rRMET_pozit

rRMET_negat

rRMET_neutr

EQ_vysledok

EQ_uroven

IRI_vysledok

IRI_FS

IRI_EC
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 Za smerodajné pre ďalšiu štatistickú analýzu považujeme významné korelácie medzi 

jednotlivými použitými metodami, tj. ich celkovým výsledkom a výsledkami jeho subškál či 

úrovní. Tabuľka 4 ukazuje signifikantné korelácie medzi r-RMET a jednotlivými valenciami 

jeho podnetových materiálov, tiež medzi EQ a jeho úrovňami a medzi IRI a jeho subškálami.

 Signifikantný vzťah tiež nachádzame medzi výsledkom dotazníkov EQ a IRI, tiež 

medzi EQ a EC. Ďalej medzi IRI a r-RMET, a tiež jeho negatívnymi a neutrálnymi 

podnetovými materiálmi. Medzi výsledkom r-RMET a EQ štatisticky významný vzťah nie je 

(Tabuľka 4).  

 Cronbachova alfa, vyjadrujúca vnútornú konzistenciu položiek (Hendl, 2012), ktorú 

sme vypočítali na základe výsledkov zlúčených kontrolných skupín, bola uvedená v šiestej 

kapitole a jej hodnoty pre jednotlivé využité metódy možno považovať za dostatočné.  

 Na základe vyššie uvedených informácií, považujeme preložené verzie r-RMET, EQ 

aj IRI za vhodné pre využitie v rámci tejto práce, a to tak, že výsledky r-RMET budú slúžiť 

ako ukazatele schopnosti emočného rozlišovania a EQ spoločne s IRI poslúžia ako ukazatele 

miery empatie. 

11.2. Overenie vyrovnanosti skupín 

 Pred samotnou analýzou dát overíme vyrovnanosť skupín z hľadiska veku a vzdelania, 

ktorých základná charakteristika bola uvedená v Tabuľke 1. Uvedené premenné nemajú 

normálne rozloženie, a preto použijeme neparametrický dvojvýberový Mann-Whitneyho 

U test, a to zvlášť pre IGE a jej príslušnú kontrolnú skupinu a pre ABS a ABS kontrolnú 

skupinu. Výsledky testu budú uvedené v Tabuľke 5 a 6. 

 

Tabuľka 5: Výsledky Mann-Whitneyho U testu pre vekové a vzdelanostné zloženie IGE 

pacientov a IGE kontrolnej skupiny 
 

Skratky: IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia. 

 

 Na základe Tabuľky 5 možno konštatovať, že z hľadiska veku a počtu rokov vzdelania 

sa IGE a jej príslušná kontrolná skupina oproti sebe výrazne nelíšia. 
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Tabuľka 6: Výsledky Mann-Whitneyho U testu pre vekové a vzdelanostné zloženie ABS a ABS 

kontrolnej skupiny 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci. 

 

 Tabuľka 6 ukazuje, že sa ABS a ABS kontrolná skupina sa signifikantne vzájomne 

nelíšia z hľadiska veku a počtu rokov vzdelania. Na hladine významnosti 0,05 považujeme 

ABS a ich príslušné kontrolné skupiny za vekovo a vzdelanostne vyrovnané.  

 Vzhľadom na to, že sa jednotlivé skupiny výrazne nelíšia v zložení, nebudeme 

v štatistickej analýze viac s premennou pohlavia, veku a dĺžky vzdelania viac pracovať. 
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12. Výsledky a interpretácia dát pre hypotézy a výskumné otázky 

 

H1: IGE pacienti majú oproti kontrolnej skupine zníženú mieru empatie. 

  

 Predpokladáme, že v celkovom výsledku v IRI, rovnako ako jeho subškálach, a tiež 

v EQ a jeho náležitých úrovniach, bude hodnota nižšia u IGE pacientov než u IGE kontrolnej 

skupiny.  

 Základné charakteristiky výsledkov pre spomínané dve skupiny, budú uvedené 

v Tabuľke 7. Vzhľadom na to, že úrovne v EQ sú štyri, Tabuľka 8 poskytne presnejší pohľad 

na rozloženie početností v rámci skupín. 

 

Tabuľka 7: Základná charakteristika výsledkov IGE a IGE kontrolnej skupiny v IRI (a jeho 

subškálach) a EQ (a jeho úrovniach) 

 

Skratky: EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála predstavivost; IGE, idiopatická generalizovaná 

epilepsia; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy. 

 

 
Tabuľka 8: Početnosti v rámci EQ úrovne u IGE a IGE kontrolnej skupiny 

DGN * EQ_uroven _počet_počet% 
Počet 

 EQ_uroven Spolu 

nízka empatia stredná úroveň 

empatie 

nadpriemerná 

empatia 

veľmi vysoká 

úroveň empatie 

DGN 
IGE kontrola 7   (25%) 17  (61%) 4   (14%) 0 28 

IGE 5   (18%)      21  (75%) 2     (7%) 0 28 

Spolu 12 38 6 0 56 

 

Skratky: EQ, Empathy Quotient; IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia. 
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 Už na základe deskriptívnej štatistiky možno na základe Tabuľky 7 vidieť, že 

priemerný výsledok v IRI dosahuje nižšie hodnoty u kontrolnej skupiny než u IGE pacientov, 

a to v celkovom výsledku, aj v subškálach EC a PD. V IRI subškále FS a PT, výsledky IGE 

pacientov dosahujú nižšie hodnoty než u kontrolnej skupiny. Aj napriek tomu, že v EQ IGE 

pacienti dosahujú nižší počet bodov než kontrola, v rámci príslušnej úrovne empatie sa 

priemerný výsledok zhoduje.  

 Tabuľka 8 ukazuje, že úrovne nízkej empatie dosahuje viac účastníkov z kontrolnej 

skupiny, avšak rovnakú tendenciu tiež ukazuje úroveň nadpriemernej empatie. Strednú úroveň 

empatie má viac IGE pacientov než zdravej kontroly. Veľmi vysokú úroveň nedosiahol 

žiaden z účastníkov.  

 Hypotézu overíme s využitím Studentovho dvojvýberového t-testu (pre EQ, IRI, FS, 

EC, PD) a dvojvýberového Mann-Whitneyho U testu(pre úroveň EQ, PT) , ktorého výsledky 

sú uvedené v Tabuľke 9. 

 

Tabuľka 9: Výsledky Mann-Whitneyho U-testu a Studentovho dvojvýberového t-testu pre IGE 

skupinu a jej zdravú kontrolu v IRI (a jeho subškálach) a EQ (a jeho úrovniach) 
 

 

Skratky: EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála predstavivost; IGE, idiopatická generalizovaná 

epilepsia; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy. 

 

 

 Tabuľka 9 ukazuje, že uvedené rozdiely v hodnotách výsledkov v IRI, jeho subškálach 

a EQ, spoločne s jeho úrovňami, nie sú signifikantné (p < 0,05). Na hladine významnosti 0,05 

zamietame H1, čo znamená, že IGE pacienti nemajú oproti kontrolnej skupine zníženú mieru 

empatie. 

 

 

EQ_vysledok EQ_uroven IRI_vysledok IRI_FS IRI_EC IRI_PT IRI_PD

-,712 -,151 ,332 -,541 -,667

54 54 54 54 54

,479 ,881 ,741 ,591 ,508

-1,714 -,464 ,429 -,607 -,750

2,407 3,080 1,292 1,122 1,125

Nižší -6,541 -6,639 -2,161 -2,857 -3,006

Vyšší 3,112 5,710 3,018 1,642 1,506

389,000 379,000

795,000 785,000

-,060 -,213

,952 ,831

Mann-Whitneyho U

IGE a IGE kontrolná skupina

Dvojvýberový 

t-test

t

df

Sig. (2-stran.)

Rozdiel priemerov

Št. chyba rozdielu

95% Konfidenčný 

interval

Wilcoxonovo W

Z

Asymp. Sig. (2-stran.)

Výsledky
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H2: IGE pacienti majú oproti kontrolnej skupine zníženú schopnosť emočného 

rozlišovania. 

  

 Predpokladáme, že výsledky v r-RMET budú nižšie v IGE skupine než u zdravej 

kontroly.  

 Základnú charakteristiku celkového výsledku pre r-RMET, rovnako ako aj pre 

valenciu emočných podnetov,  podáva Tabuľka 10. 

 

Tabuľka 10: Základná charakteristika výsledkov IGE pacientov a IGE kontrolnej skupiny v r-

RMET (a jeho valenciách) 

 

Skratky: IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná verzia. 

 

  

 Na základe Tabuľky 10 možno z deskriptívneho hľadiska vidieť, že IGE pacienti 

dosahujú celkovo v r-RMET priemerne nižší počet bodov, a teda správnych odpovedí, než 

kontrolná skupina. To možno rovnako pozorovať u negatívnych a neutrálnych podnetových 

materiálov. U pozitívnych výrazov dosahovala IGE skupina priemerne vyšší počet bodov ako 

kontrolná. Minimálna hodnota v celkovom r-RMET v oboch skupinách je rovnaká, zatiaľ čo 

IGE dosahujú nižšieho maximálneho počtu bodov, než zdravá kontrola.  

 Nakoľko sú uvedené rozdiely významné, overíme s využitím Studentovho 

dvojvýberového t-testu (pre r-RMET výsledok) a dvojvýberového Mann-Whitneyho U testu 

(pre pozitívny, negatívny a neutrálny výraz), ktorého výsledky sú uvedené v Tabuľke 11. 

 Na základe Tabuľky 11 možno skonštatovať, že nižší počet správnych odpovedí IGE 

pacientov v r-RMET nie je oproti kontrolnej skupine signifikantný (p < 0,05). Na 

základe uvedeného dôvodu H2 zamietame na hladine významnosti 0,05. IGE pacienti nemajú 

oproti kontrolnej skupine zníženú schopnosť emočného rozlišovania. 
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Tabuľka 11: Výsledok Studentovho dvojvýberového t-testu a Mann-Whitneyho U testu pre IGE 

skupinu a jej zdravú kontrolu v r-RMET (a jeho valenciách) 
 

 

Skratky: IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná 

verzia. 

 

 

 

H3: Existuje vzťah medzi emočným rozlišovaním a empatiou u IGE pacientov.   

  

 H3.1: Predpokladáme, že IGE pacienti s nižšou úrovňou emočného rozlišovania budú 

vykazovať nižšiu mieru empatie, pričom tento vzťah platí aj opačne.  

 To znamená, že očakávame, že IGE pacienti s nižším počtom bodov v r-RMET budú 

dosahovať menej bodov tiež v IRI a jeho subškálach, a tiež v EQ a jeho úrovniach. Hypotézu 

overujeme pomocou koeficientov korelácie, ktorého výsledky sú uvedené v Tabuľke 12. 

 Na základe Tabuľky 12 možno vidieť, že celkový výsledok r-RMET významne 

nekoreluje ani s IRI a ani s EQ, s ktorým však vykazuje silnejší vzťah – rovnako ako s jeho 

úrovňami – než s IRI a jeho subškálami. Avšak, u IGE pacientov nie je prítomný ani 

signifikantný vzťah medzi celkovými výsledkami v EQ a IRI, aj keď ho nachádzame medzi 

úrovňami EQ (teda hrubším ukazateľom) a celkovým výsledkom IRI. S celkovým výsledkom 

IRI a EQ však významne koreluje neutrálny podnet z r-RMET, ktorý je vo vzťahu tiež s PT 

subškálou IRI. 

 Na základe vyššie uvedených zistení možno zamietnuť H3 na hladine významnosti 

0,05. U IGE pacientov nie je signifikantný vzťah medzi emočným rozlišovaním a empatiou. 

Rovnako teda na hladine významnosti 0,05 zamietame, že pri nižšej úrovni emočného 

rozlišovania je prítomná nižšia úroveň empatie a naopak. 

 

rRMET_vysledok rRMET_pozit rRMET_negat rRMET_neutr

t ,961

df 53

Sig. (2-stran.) ,341

Rozdiel priemerov 1,017

Št. chyba rozdielu 1,058

Nižší -1,105

Vyšší 3,140

316,000 302,500 300,000

694,000 708,500 706,000

-1,083 -1,290 -1,332

,279 ,197 ,183

Dvojvýberový 

t-test

95% Konfidenčný 

interval

Z

Asymp. Sig. (2-stran.)

IGE a IGE kontrolná skupina

Wilcoxonovo W

Výsledky

Mann-Whitneyho U
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Tabuľka 12: Koeficienty korelácie pre výsledky IGE pacientov r-RMET (a jeho príslušných 

valenciách), EQ (a jeho úrovniach) a IRI (a jeho subškálach) – štatisticky nevýznamné vzťahy sú 

ponechané sivou farbou 
 

 

Skratky: EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála predstavivost; IGE, idiopatická generalizovaná 

epilepsia; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy; rRMET, 

Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná verzia. 

   

  

 

VO1: Majú ABS oproti kontrolnej skupine zníženú mieru empatie? 

  

 Predpokladáme, že v celkovom výsledku v IRI, rovnako ako jeho subškálach, a tiež 

v EQ a jeho náležitých úrovniach, bude hodnota nižšia u IGE pacientov než u ich kontrolnej 

skupiny.  

 Základné charakteristiky výsledkov pre spomínané dve skupiny, budú uvedené 

v Tabuľke 13. Tabuľka 14 poskytne detailnejšie zobrazenie rozloženia početností v rámci 

skupín.  

rRMET_

vysledok

rRMET_

pozit

rRMET_

negat

rRMET_

neutr EQ_vysledok EQ_uroven IRI_vysledok IRI_FS IRI_EC IRI_PT

Spearman. koef. korel. ,609**

Sig. (2-stran.) ,001

N 28

Spearman. koef. korel. ,668
** ,305

Sig. (2-stran.) ,000 ,114

N 28 28

Pearsonov. koef. korel. ,815
**

,393
* ,151

Sig. (2-stran.) ,000 ,038 ,443

N 28 28 28

Pearsonov. koef. korel. ,346 ,058 ,178 ,402
*

Sig. (2-stran.) ,071 ,770 ,365 ,034

N 28 28 28 28

Spearman. koef. korel. ,307 -,081 ,206 ,347 ,758
**

Sig. (2-stran.) ,112 ,681 ,293 ,070 ,000

N 28 28 28 28 28

Pearsonov. koef. korel. ,209 ,105 -,186 ,412
* ,370 ,393

*

Sig. (2-stran.) ,286 ,595 ,343 ,029 ,052 ,039

N 28 28 28 28 28 28

Pearsonov. koef. korel. ,105 ,084 -,137 ,220 ,202 ,262 ,637
**

Sig. (2-stran.) ,596 ,669 ,488 ,260 ,302 ,178 ,000

N 28 28 28 28 28 28 28

Pearsonov. koef. korel. ,088 ,027 -,102 ,199 ,439* ,417* ,702** ,143

Sig. (2-stran.) ,658 ,893 ,605 ,309 ,019 ,027 ,000 ,469

N 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearsonov. koef. korel. ,265 ,188 -,169 ,447* -,054 ,018 ,691** ,260 ,408*

Sig. (2-stran.) ,173 ,337 ,390 ,017 ,785 ,926 ,000 ,182 ,031

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearsonov. koef. korel. -,009 -,107 -,004 ,046 ,410* ,315 ,303 -,028 ,199 -,210

Sig. (2-stran.) ,965 ,589 ,983 ,817 ,030 ,103 ,117 ,887 ,310 ,283

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

IRI_PD

**. korelácia je signifikantná na p < 0,01

*. korelácia je signifikantná na p < 0,05

rRMET_negat

rRMET_neutr

EQ_vysledok

EQ_uroven

IRI_vysledok

IRI_FS

IRI_EC

IRI_PT

Korelácie

rRMET_pozit
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Tabuľka 13: Základná charakteristika výsledkov ABS a ABS kontrolnej skupiny v IRI (a jeho 

subškálach) a EQ (a jeho úrovniach) 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála 

predstavivost; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy. 

 

Tabuľka 14: Početnosti v rámci EQ úrovne u ABS a ABS kontrolnej skupiny 

DGN * EQ_uroven _počet_počet% 

Počet 

 EQ_uroven Spolu 

nízka 

empatia 

stredná úroveň 

empatie 

nadpriemerná 

empatia 

veľmi vysoká 

úroveň empatie 

DGN 
ABS kontrola   4  (20%) 15  (70%) 1     (5%) 1     (5%) 21 

ABS 6  (29%) 13  (61%) 2   (10%) 0     (0%) 21 

Spolu 10 28 3 1 42 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; EQ, Empathy Quotient. 

  

 Na základe Tabuľky 13 možno z deskriptívneho hľadiska povedať, že priemerný 

výsledok a úroveň v EQ majú ABS nižšiu než ich zdravá kontrolná skupina.  

 Tabuľka 14 detailnejšie podáva informáciu o tom, že úrovne nízkej empatie dosahuje 

viac ABS, než účastníkov z kontrolnej skupiny. Avšak výsledok je podobný aj v úrovni 

nadpriemernej empatie. Strednú úroveň, a tiež veľmi vysokú úroveň empatie má podľa EQ 

viac ABS kontrolnej skupiny než ABS účastníkov. 

 Podľa Tabuľky 13, v celkovom výsledku IRI dosahuje ABS kontrola nižšej priemernej 

hodnoty bodov než skupina ABS, pričom sa líšia v priemeroch jednotlivých subškál. ABS 

skupina skórovala nižšie než jej kontrola v PD, avšak vyššie v FS, EC aj PT. 

 Nakoľko sú rozdiely v miere empatie u ABS a ABS kontrolnej skupiny signifikantné, 

zistíme pomocou Studentovho dvojvýberového t-testu (pre výsledok EQ, IRI, FS, EC, PT, 



78 

PD) a dvojvýberového Mann-Whitney U testu (pre EQ úroveň), ktorý bol zvolený kvôli malej 

vzorke a prítomnosti niekoľkých odľahlých hodnôt. Jeho výstup je uvedený v Tabuľke 15. 

 

Tabuľka 15: Výsledky Studentovho dvojvýberového t-testu a Mann-Whitneyho U-testu pre ABS 

skupinu a jej zdravú kontrolu v IRI (a jeho subškálach) a EQ (a jeho valenciách) 
 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí bilogickí súrodenci; EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála 

predstavivost; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy. 

  

 Tabuľka 15 ukazuje, že popísané rozdiely medzi skupinami a ich výsledkami v IRI a 

v EQ nie sú signifikantné (p < 0,05), a to ani v ich subškálach či úrovniach. Najvýraznejší, 

avšak štatisticky nevýznamný, rozdiel nachádzame v IRI subškále PT. Na základe uvedených 

výsledkov v Tabuľke 15 možno na hladine významnosti 0,05 skonštatovať, že ABS oproti 

zdravej kontrolnej skupine nemajú signifikantne zníženú mieru empatie.  

 

 

 

VO2: Majú ABS oproti kontrolnej skupine zníženú schopnosť emočného rozlišovania? 

  

 Predpokladáme, že výsledky v r-RMET budú nižšie v ABS skupine než u zdravej 

kontroly.  

 Základnú charakteristiku celkového výsledku pre r-RMET, rovnako ako aj pre 

valenciu emočných podnetov,  podáva Tabuľka 16. 

 Z hľadiska deskriptívnej štatistiky možno na základe Tabuľky 16 povedať, že 

priemerný počet správnych odpovedí skupiny ABS, dosahuje nižšiu hodnotu než u ABS 

kontroly, čo rovnako možno pozorovať aj u pozitívnych a neutrálnych výrazov. Negatívne 

podnetové materiály s priemernou vyššou presnosťou určovala ABS skupina, ktorá zároveň 

dosahuje nižšie minimálne, ale aj maximálne hodnoty, než ich kontrolná skupina.  

EQ_vysledok EQ_uroven IRI_vysledok IRI_FS IRI_EC IRI_PT IRI_PD

,503 -,587 -,429 -,074 -1,921 1,218

40 40 40 40 40 40

,617 ,560 ,670 ,941 ,062 ,230

1,381 -2,048 -,571 -,095 -2,905 1,524

2,743 3,488 1,333 1,288 1,512 1,251

Nižší -4,163 -9,096 -3,265 -2,698 -5,961 -1,005

Vyšší 6,925 5,001 2,122 2,507 ,152 4,053

200,500

431,500

-,606

,545

Wilcoxonovo W

Z

df

Sig. (2-stran.)

Rozdiel priemerov

Št. chyba rozdielu

Mann-Whitneyho U

ABS a ABS kontrolná skupina

Výsledky

Dvojvýberový 

t-test

t

95% Konfidenčný 

interval

Asymp. Sig. (2-stran.)
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Tabuľka 16: Základná charakteristika výsledkov ABS a ABS kontrolnej skupiny v r-RMET (a 

jeho valenciách) 

 

Skratky:  ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná 

verzia. 

 

 Na overenie toho, či sú uvedené rozdiely signifikantné, použijeme Studentov 

dvojvýberový t-test (pre r-RMET, pozitívny a negatívny výraz) a dvojvýberoný Mann-

Whitneyho U test (pre neutrálny výraz), ktorých výstupy sú uvedené v Tabuľke 17. 

  

Tabuľka 17: Výsledok Studentovho t-testu a Mann-Whitneyho U testu pre ABS skupinu a jej 

zdravú kontrolu v r-RMET (a jeho valenciách) 
 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná verzia. 

  

 Na základe Tabuľky 17 možno povedať, že nižší počet správnych odpovedí skupiny 

ABS oproti zdravej kontrole v r-RMET nie je signifikantný (p < 0,05). Na hladine 

významnosti 0,05 teda možno uzavrieť, že ABS skupina nemá oproti kontrolnej štatisticky 

významne zhoršenú schopnosť emočního rozlišovania. 

 

rRMET_vysledok rRMET_pozit rRMET_negat rRMET_neutr

t ,492 ,870 -1,286

df 40 40 40

Sig. (2-stran.) ,625 ,389 ,206

Rozdiel priemerov ,524 ,429 -,714

Št. chyba rozdielu 1,064 ,493 ,556

Nižší -1,628 -,567 -1,837

Vyšší 2,675 1,424 ,408

181,000

412,000

-1,010

,313

Dvojvýberový 

t-test

Mann-Whitneyho U

Wilcoxonovo W

Z

Asymp. Sig. (2-stran.)

ABS a ABS kontrolná skupina

Výsledky

95% Konfidenčný 

interval
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VO3: Aký je vzťah medzi schopnosťou emočného rozlišovania a mierou empatie u ABS?  

  

 V tomto prípade očakávame, že ABS s nižším počtom bodov v r-RMET budú mať 

menej bodov tiež v IRI a jeho subškálach, a tiež v EQ a jeho úrovniach.  

 Hypotézu overujeme pomocou Spearmanovho koeficientu korelácie, ktorého výsledky 

sú uvedené v Tabuľke 18. 

 

Tabuľka 18: Spearmanov koeficient korelácie ABS skupiny pre IRI (a jeho FS, EC, PT, PD), EQ 

(a jeho úroveň) a r-RMET – štatisticky nevýznamné vzťahy sú ponechané sivou farbou 

 

 

Skratky: EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála predstavivost; IGE, idiopatická generalizovaná 

epilepsia; IGE kontrola, kontrolná skupina pre idiopatickú generalizovanú epilepsiu; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, 

škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy; rRMET, Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná verzia. 

 

  

 Tabuľka 18 ukazuje významné korelácie medzi výsledkami r-RMET a celkovým 

výsledkom v IRI, rovnako ako s jeho FS subškálou. S výsledkom v EQ ani s jeho hrubšími 

úrovňami r-RMET nevykazuje významné vzťahy. 

rRMET_

vysledok

rRMET_

pozit

rRMET_

negat

rRMET_

neutr EQ_vysledok EQ_uroven IRI_vysledok IRI_FS IRI_EC IRI_PT

Pearson. koef. korel. ,377

Sig. (2-stran.) ,092

N 21

Pearson. koef. korel. ,774** ,038

Sig. (2-stran.) ,000 ,870

N 21 21

Pearson. koef. korel. ,721** -,141 ,376

Sig. (2-stran.) ,000 ,541 ,093

N 21 21 21

Pearson. koef. korel. ,266 -,192 ,190 ,426

Sig. (2-stran.) ,244 ,406 ,408 ,054

N 21 21 21 21

Spearman. koef. korel. ,301 ,005 ,129 ,324 ,862**

Sig. (2-stran.) ,184 ,984 ,576 ,151 ,000

N 21 21 21 21 21

Pearson. koef. korel. ,482* -,037 ,470* ,423 ,358 ,483*

Sig. (2-stran.) ,027 ,874 ,032 ,056 ,111 ,027

N 21 21 21 21 21 21

Pearson. koef. korel. ,462* -,068 ,458* ,422 ,471* ,569** ,810**

Sig. (2-stran.) ,035 ,770 ,037 ,057 ,031 ,007 ,000

N 21 21 21 21 21 21 21

Pearson. koef. korel. ,295 ,002 ,205 ,316 ,426 ,506* ,643** ,414

Sig. (2-stran.) ,194 ,992 ,372 ,162 ,054 ,019 ,002 ,062

N 21 21 21 21 21 21 21 21

Pearson. koef. korel. ,361 -,239 ,420 ,413 ,522* ,550** ,762** ,612** ,483*

Sig. (2-stran.) ,108 ,296 ,058 ,063 ,015 ,010 ,000 ,003 ,026

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Pearson. koef. korel. ,089 ,225 ,065 -,076 -,466* -,357 ,306 -,038 -,078 -,181

Sig. (2-stran.) ,700 ,326 ,781 ,743 ,033 ,113 ,177 ,870 ,737 ,432

N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

IRI_PD

**. korelácia je signifikantná na p < 0,01

*. korelácia je signifikantná na p < 0,05

rRMET_negat

rRMET_neutr

EQ_vysledok

EQ_uroven

IRI_vysledok

IRI_FS

IRI_EC

IRI_PT

Korelácie

rRMET_pozit
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 Na výskumnú otázku nemožno na základe vyššie uvedených informácií odpovedať 

jednoznačne, nakoľko r-RMET významne koreluje s IRI, zatiaľ čo s EQ vzťah síce existuje, 

ale nie je štatisticky významný. Toto zistenie možno uzavrieť tak, že medzi emočným 

rozlišovaním a mierou empatie u ABS je možný vzťah, avšak s účelom bližšieho skúmania 

tohto vzťahu je potrebné dodatočne využiť ešte doplnkovú testovaciu metódu. 

 

 

 

VO4: Existuje rozdiel medzi IGE pacientmi a ich ABS v miere empatie? 

  

 Predpokladáme, že v celkovom výsledku v IRI, rovnako ako jeho subškálach, a tiež 

v EQ a jeho náležitých úrovniach, bude hodnota nižšia u IGE pacientov než u ich súrodencov. 

 Základné charakteristiky oboch skupín v EQ a IRI, budú uvedené v Tabuľke 19. 

Tabuľka 20 doplní podrobnejší popis početností IGE a ABS skupiny v rámci dosiahnutej 

úrovne empatie v EQ.  

   

Tabuľka 19: Základná charakteristika výsledkov IGE a ABS v IRI (a jeho subškálach), a v EQ 

(a jeho úrovniach)   

 
 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála 

predstavivost; IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia; IGE kontrola, kontrolná skupina pre idiopatickú generalizovanú 

epilepsiu; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy; rRMET, 

Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná verzia. 
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 Z pohľadu deskriptívnej štatistiky možno na základe Tabuľky 19 konštatovať, že 

priemerný výsledok v EQ, rovnako ako aj v jeho úrovni, je dosahuje u IGE vyššej hodnoty 

než u ABS. 

 

Tabuľka 20: Početnosti v rámci EQ úrovne u IGE a ABS skupiny   

DGN * EQ_uroven _počet_počet% 

Počet 

 EQ_uroven Spolu 

nízka 

empatia 

stredná úroveň 

empatie 

nadpriemerná 

empatia 

veľmi vysoká 

úroveň empatie 

DGN 
IGE 5  (18%) 21  (75%) 2     (7%) 0     (0%) 28 

ABS 6  (29%) 13  (61%) 2   (10%) 0     (0%) 21 

Spolu 11 34 4 0 49 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; EQ, Empathy Quotient; IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia. 

 

 Tabuľka 20 dopĺňa informáciu o tom, že úrovne nízkej empatie dosiahlo viac ABS než 

IGE pacientov, avšak strednú úroveň empatie vykazuje viac IGE než ABS. U nadpriemernej 

empatie a veľmi vysokej úrovne empatie je výsledok oboch skupín rovnaký. 

 Rovnako Tabuľka 19 ukazuje, že v IRI je priemerná hodnota bodov vyššia u IGE 

skupiny než u ABS, čo možno tiež pozorovať v subškálach EC a PD. V subškále FS a PD 

dosahuje priemerný počet bodov IGE skupiny oproti ABS nižšie hodnoty.  

 Nakoľko sú uvedené rozdiely významné, bude overené (z dôvodu rozdielnosti skupín 

a niektorých odľahlých hodnôt) za pomoci Studentovho dvojvýberového t-testu (pre výsledok 

EQ, IRI, FS, EC, PT, PD) a dvojvýberového Mann-Whitneyho U testu (pre EQ úroveň), 

ktorého výstup je uvedený v Tabuľke 21. 

 

Tabuľka 21: Výsledky Studentovho t-testu a Mann-Whitneyho U-testu pre IGE a ABS v IRI (a 

jeho subškálach) a EQ (a jeho úrovniach) 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála 

predstavivost; IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia; IGE kontrola, kontrolná skupina pre idiopatickú generalizovanú 

epilepsiu; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy. 

EQ_vysledok EQ_uroven IRI_vysledok IRI_FS IRI_EC IRI_PT IRI_PD

1,087 ,022 -,432 1,253 -,975 ,677

47 47 47 47 47 47

,282 ,982 ,668 ,216 ,335 ,502

2,500 ,071 -,631 1,333 -1,452 ,821

2,299 3,188 1,461 1,064 1,490 1,214

Nižší -2,125 -6,343 -3,571 -,807 -4,450 -1,620

Vyšší 7,125 6,486 2,309 3,474 1,546 3,263

200,500

431,500

-,606

,545Asymp. Sig. (2-stran.)

IGE a ABS

Mann-Whitneyho U

Wilcoxonovo W

Z

Výsledky

Dvojvýberový 

t-test

t

df

Sig. (2-stran.)

Rozdiel priemerov

Št. chyba rozdielu

95% Konfidenčný 

interval
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 Na základe Tabuľky 21 možno povedať, že prítomné rozdiely vo výsledkoch IGE 

pacientov a ABS skupiny nie sú štatisticky významné (p < 0,05) ani pre EQ a jeho úrovne, ani 

pre IRI a jeho subškály. Na hladine významnosti 0,05 teda možno uzavrieť, že rozdiely medzi 

IGE a ABS skupinou v miere empatie síce nachádzame, avšak nie signifikantné. 

 

 

 

VO5: Existuje rozdiel medzi IGE pacientmi a ich ABS v schopnosti emočného 

rozlišovania? 

  

 Predpokladáme, že výsledky v r-RMET budú nižšie v IGE skupine než u ich 

súrodencov.  

 Základnú charakteristiku celkového výsledku pre r-RMET, rovnako ako aj pre 

valenciu emočných podnetov,  podáva Tabuľka 22. 

 Z hľadiska deskriptívnej štatistiky dosahuje ABS skupina v celkovom priemernom 

výsledku v r-RMET vyšší počet správnych odpovedí než IGE. Avšak minimálny a maximálny 

počet správnych odpovedí majú obe skupiny totožné. Priemerná hodnota správnych odpovedí 

u pozitívnych a neutrálnych výrazov je nižšia u skupiny ABS než u IGE (Tabuľka 22).  

 

Tabuľka 22: Základná charakteristika výsledkov IGE a ABS v r-RMET (a jeho valenciách) 
 

 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; EC, škála emočného záujmu; EQ, Empathy Quotient; FS, škála 

predstavivost; IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia; IGE kontrola, kontrolná skupina pre idiopatickú generalizovanú 

epilepsiu; IRI, Interpersonal Reactivity Index; PD, škála osobného distresu; PT, škála preberania perspektívy; rRMET, 

Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná verzia. 

  

rRMET_vysledok rRMET_pozitivny rRMET_negativny rRMET_neutralny

Priemer 23,46 6,21 7,57 9,68

Medián 22,50 6,00 8,00 10,00

Rozptyl 13,739 1,508 2,624 5,263

Št. 

odchýlka

3,707 1,228 1,620 2,294

Minimum 15 4 5 5

Maximum 31 8 10 15

Priemer 23,81 5,95 8,38 9,48

Medián 24,00 6,00 9,00 10,00

Rozptyl 13,262 2,548 3,848 4,462

Št. 

odchýlka

3,642 1,596 1,962 2,112

Minimum 15 3 3 5

Maximum 31 9 11 12

Základné charakteristiky

IGE

ABS
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 Nakoľko je rozdiel medzi celkovým počtom bodov významný, overíme za pomoci 

Studentovho dvojvýberového t-testu (pre r-RMET a jeho neutrálny výraz) a dvojvýberového 

Mann-Whitneyho U testu (pre pozitívny a negatívny výraz), ktorého výsledky budú uvedené 

v Tabuľke 23. 

  

Tabuľka 23: Výsledok Studentovho dvojvýberového t-testu a Mann-Whitneyho U testu pre 

skupinu IGE a ABS v r-RMET (a jeho valenciách) 
 

 

Skratky: ABS, asymptomatickí biologickí súrodenci; IGE, idiopatická generalizovaná epilepsia; rRMET, 

Reading the Mind in the Eyes Test – revidovaná verzia. 

 

 Tabuľka 23 ukazuje, že nižší počet správnych odpovedí v r-RMET u ABS skupiny 

oproti IGE nie je signifikantný (p < 0,05). Na hladine významnosti 0,05 možno povedať, že 

neexistujú štatisticky významné rozdiely v schopnosti emočného rozlišovania u IGE 

pacientov a ABS. 

  

  

  

rRMET_

vysledok

rRMET_

pozit

rRMET_

negat

rRMET_

neutr

-,325 ,316

47 47

,747 ,753

-,345 ,202

1,062 ,640

Nižší -2,482 -1,086

Vyšší 1,791 1,491

267,000 211,500

498,000 617,500

-,561 -1,694

,575 ,090

Dvojvýberový 

t-test

t

df

Sig. (2-stran.)

Rozdiel priemerov

Št. chyba rozdielu

Asymp. Sig. (2-stran.)

IGE a ABS

95% Konfidenčný 

interval

Mann-Whitneyho U

Wilcoxonovo W

Z

Výsledky
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13. Diskusia 

 Výskumov, ktoré sa zaoberajú podobnou tématikou ako naša práca, je v svetovom 

meradle pomerne málo, pričom IGE populácii sa venuje len obmedzená časť z nich. V Českej 

republike sme podobné výskumy nenašli. Z tohto dôvodu možno charakter tohto výskumu 

považovať za exploratívny. 

 Naším cieľom bolo preskúmať prípadnú existenciu vzťahu medzi mierou schopnosti 

emočného rozlišovania a empatie u IGE pacientov, ich ABS, a zároveň tieto výsledky 

porovnať so zdravou populáciou za použitia IRI, EQ a r-RMET. Dôvodom pre výber danej 

témy bola snaha o prínos poznatkov v oblasti, ktorej bolo v rámci vybraného výskumného 

súboru doposiaľ venované pomerne málo pozornosti (napríklad oproti dobre preskúmaným 

psychologickým aspektom TLE pacientov). Ak by zistené odchýlky boli významné, mohol by 

sa tréning emočného rozlišovania či empatie zaradiť do podporného terapeutického programu 

IGE pacientov. V prípade prítomného významného narušenia u ich ABS, by sme v istej miere 

podložili ďalšiu evidenciu o epileptickom endofenotype súrodencov bez diagnostikovaného 

epileptického ochorenia. V tejto časti porovnáme naše výsledky jednotlivých hypotéz 

a výskumných otázok s predchádzajúcimi výskumami.  

 V prípade Hypotézy H1 sme predpokladali, že IGE pacienti budú vykazovať nižšiu 

empatiu než ich príslušná kontrolná skupina. IGE pacienti v našom výskume síce dosahovali 

nižší skór v EQ než kontrola, rozdiel je však nesignifikantný. Navyše, z hrubšieho porovnania 

z hľadiska úrovní medzi skupinami nebol rozdiel. V rámci IRI dosahovali IGE nižší skór 

výhradne v jeho dvoch subškálach FS a PT, avšak opäť nie štatisticky významný. FS a PT 

niektorí autori (napr. Jiang et al., 2014) označujú za zodpovedajúce kognitívnej empatii. 

Štatisticky významné rozdiely vo FS a PT subškál IRI, ako aj v jeho celkovom výsledku, 

a teda miere empatie, zistil u IGE pacientov výskumný tím Jiang a kol. (2014). Mierne 

zvýšenie našej zúčastnenej IGE skupiny v PD by mohlo byť v súvislosti so zhoršenou seba-

reguláciou (Plattner et al., 1996), avšak je štatisticky nevýznamné. Nie je súhlasné ani 

s výsledkami Paulus a kol. (2015), ktorí preukázali menšiu reaktivitu JME pri sledovaní 

utrpenia druhých. 

 Hypotéza H2 predpokladala nižšiu schopnosť emočného rozlišovania u IGE pacientov 

oproti ich kontrolnej skupine. Jiang a kol. (2014) potvrdili významné zhoršenie výkonu IGE 

pacientov v rozoznávaní základných aj komplexných emócií oproti zdravej populácii, pričom 

najhoršie rozpoznávajú strach. Gomez-Ibañez a kol. (2014) dodávajú ešte zhoršené 

rozpoznávanie smútku a hnusu. IGE v našom výskume bezchybne odpovedali na menší počet 

položiek než kontrola, a to v celkovom výsledku r-RMET a aj v rámci neho pre negatívne 
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a neutrálne výrazy očí. Ani jeden z rozdielov však nie je štatisticky signifikantný. Zistenia zo 

zahraničných výskumov by boli s naším v zhode, pokiaľ by česká IGE skupina vykazovala 

významné zhoršenie v rozpoznávaní negatívnych podnetov ako celku. To sa však z vyššie 

uvedeného dôvodu nepotvrdilo. 

 V prípade hypotézy H3 sme predpokladali existenciu vzťahu medzi emočným 

rozlišovaním a empatiou u IGE pacientov. V našom výskume sme významné korelácie medzi 

r-RMET a EQ s IRI však nepotvrdili, kvôli čomu sme H3 zamietli rovnako ako aj H3.1.       

Tá predpokladala, že IGE pacienti s nižšou úrovňou emočného rozlišovania budú vykazovať 

aj nižšiu mieru empatie, pričom tento vzťah mal platiť aj opačne. Výsledok však nie je 

jednoznačný. Jediný významný vzťah vykazuje celkový výsledok v EQ, v IRI a v jeho 

subškále PT, avšak výhradne s neutrálnym výrazom z testu r-RMET a nie s jeho celkovým 

výsledkom. Jiang a kol. (2014) potvrdili významné korelácie medzi problémami 

s rozlišovaním výrazu smútku a zníženou mierou kognitívnej empatie (tj. výsledkami vo FS 

a PT). Prítomnosť vzťahu preukázali u IGE, a tiež u zdravej kontrolnej skupiny. Za 

povšimnutie tiež stojí kladná korelácia, ktorú Jiang a kol. (2014) našli mezi skórom v PD    

(tj. podľa nich v súčasti afektívnej empatie) a mierou depresivity, avšak vzťah medzi 

afektívnou empatiou a emočným rozlišovaním nepotvrdili, čo sa zhoduje s naším zistením. 

 Všetky výskumné otázky vznikli na podklade zistení o fenotypovom prepojení 

syndrómov IGE, ktoré podnecuje k myšlienke, že u ABS môže dochádzať k podobným 

kognitívnym deficitom, aké sú nachádzané u ich IGE súrodencov. Jej potvrdenie značí ďalšiu 

evidenciu pre existenciu epileptického endofenotypu IGE pacientov a ich ABS (Chowdhury 

et al., 2014), o ktorom tiež vypovedá výskum tímu Iqbal a kol. (2015), ktorý rovnako ukázal, 

že JME pacienti a ich súrodenci majú podobný neuropsychologický profil, presnejšie ich 

kognitívne a osobnostné rysy. Pričom dodávajú, že je nezávislý na tom či pacienti berú lieky 

proti epilepsii. To sa však nezhoduje so zistením Wandschneider a kol. (2010), ktorí vedľajšie 

účinky antikonvulzív považujú za pôsobiaci faktor pre výkon IGE pacienta. V našom šetrení 

sme vplyv farmakoterapie bližšie nezisťovali. 

 Výskumná otázka VO1 mala za cieľ zistiť či majú ABS oproti kontrolnej skupine 

zníženú mieru empatie. Výsledky nášho výskumu ukazujú, že ABS dosahuje oproti kontrole 

nižších hodnôt empatie v rámci celkového EQ aj hrubšieho pohľadu na jeho úrovne, v rámci 

IRI však skórujú v miere empatie ABS nižšie len v subškále PD. Avšak tieto zistené vzťahy 

v súlade s VO1 nie sú štatisticky významné. Zahraničné výskumy, s ktorými porovnávame 

naše výsledky s cieľom zodpovedať na výskumné otázky, sa síce konkrétne nezameriavali na 

empatiu a emočné rozlišovanie u ABS, ale možno predpokladať, že ak k narušeniu v týchto 
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dvoch oblastiach dochádza u IGE pacientov (Jiang et al., 2014), a ak frontálne dysfunkcie 

spadajú pod endofenotyp (Wandschneider et al., 2010), a zároveň sú funkčne spojené 

s empatiou a emočným rozlišovaním, ako sme o tom písali v teoretickej časti tejto práce, 

mohli by nám orientačne slúžiť pre porovnanie.  

 Výskumná otázka VO2 mala overiť či majú ABS oproti kontrolnej skupine zníženú 

schopnosť emočného rozlišovania. ABS dosahovali v našom výskume oproti kontrole horšie 

výsledky nielen v celkovom počte správnych odpovedí v r-RMET, ale aj v rámci jeho 

pozitívnych a neutrálnych výrazov. No rozdiely znovu nedosahujú štatistickú významnosť. 

Na základe zistení u ich IGE súrodencov, by mali rovnako vykazovať ABS zhoršenie 

v rozpoznávaní negatívnych emócií (Giorgi et al., 2016), čo sme však v našom výskume 

nepotvrdili. 

 Výskumná otázka VO3 zisťovala, aký je vzťah medzi schopnosťou emočného 

rozlišovania a mierou empatie u ABS. Významná korelácia celkového výsledku v r-RMET 

bola v našom výskume potvrdená s celkovým výsledkom v IRI a jeho subškále FS. Na 

základe toho však nemožno jednoznačne určiť či je empatia priamo závislá na emočnom 

rozlišovaní a či tento vzťah platí opačne. Pripúšťame, že medzi nimi určitý vzťah môže byť, 

avšak by podľa nášho názoru vyžadoval administráciu doplnkovej testovacej metódy za 

účelom upresnenia. Výsledok odpovede na túto otázku nie je možné priamo porovnať so 

žiadnym zo zahraničných ani domácich výskumov, nakoľko sa danej oblasti doposiaľ bližšie 

nevenovali. No tento vzťah čiastočne súhlasí zo zistením Jiang a kol. (2014), ktorí vyznámný 

vzťah medzi danými premennými nenašli. 

 Výskumná otázka VO4 si kládla za cieľ zistiť prípadnú existenciu rozdielu medzi IGE 

pacientmi a ich ABS v miere empatie. IGE skupina dosahovala v našom výskume oproti ABS 

nižšieho počtu bodov v subškále FS a PT, pričom opäť ide o dve subškály zodpovedajúce 

kognitívnej zložke empatie, ako uvádzajú napr. Jiang a kol. (2014). Avšak, skupina ABS 

oproti IGE pacientom preukazuje nižšiu mieru empatie v celkovom EQ (aj v jeho hrubších 

úrovniach), v celkovom IRI, v EC a PD, ktoré napr. Jiang a kol. (2014) označujú za subškály, 

ktoré spoločne odzrkadľujú afektívnu zložku empatie. ABS sa oproti IGE javia ako menej 

empatickí, avšak ani jeden z rozdielov nie je štatisticky významný. Chowdhury a kol. (2014) 

uvádzajú, že k narušeniu v kognitívnej oblasti dochádza u oboch skupín, no IGE pacienti 

dosahujú horšie výsledky než ich ABS, čo sme my nepotvrdili. S rovnakým zistením tiež 

prišli Levav a kol. (2002), ktorí v rámci skúmania neuropsychologických charakteristík 

(hlavne v oblasti pamäte, pozornosti, flexibility a impulzivity) IGE a ich súrodencov zistili, že 

v prípade ABS, je prítomné narušenie oproti zdravým jedincom, ale nie až v takej miere, 
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v akej ho možno nájsť u ich IGE súrodencov. V našom prípade sa teda miera empatie IGE 

a ABS významne nelíši. 

 Výskumná otázka VO5 overovala či existuje prítomnosť rozdielov medzi IGE 

pacientmi a ich ABS v schopnosti emočného rozlišovania. V našom výskume v celkovom 

výsledku r-RMET IGE dosahovali nižší počet správnych odpovedí než ABS, rovnako ako aj 

v schopnosti určiť správne negatívne výrazy očí. ABS skupina však oproti IGE prejavuje 

väčšie ťažkosti v určovaní pozitívnych výrazov, u neutrálnych je rozdiel takmer 

zanedbateľný. Všetky uvedené rozdiely sú štatisticky nevýznamné. Výsledok sa však zhoduje 

s Iqbal a kol. (2015) len čiastočne, a to vzhľadom k tomu, že súhlasí zistenie, že medzi IGE 

a ich ABS rozdiely nie sú. Avšak tieto dve skupiny sa podľa nich zároveň signifikantne líšia 

od zdravej populácie, čo sme v našom výskumnom šetrení nepotvrdili.  

 Pri porovnaní všetkých výsledkov vzájomne vyvstáva napríklad otázka či kontrolné 

skupiny boli dostatočne reprezentatívnym výberom pre porovnanie s IGE a ABS, či boli 

zvolené testovacie metódy postačujúce alebo by vyžadovali ešte využitie doplnkových metód, 

a tiež aké iné premenné mohli na ne pôsobiť. Preto ďalej budú uvedené nedostatky nášho 

výskumu a návrhy, ako by ich bolo možné v prípade jeho opakovania pozmeniť. 

Limity práce 

 V rámci výskumu boli použité metódy, ktoré doposiaľ neboli validované na českej 

populácii. Z uvedeného dôvodu nie je možné zúčastnené kontrolné skupiny porovnať 

s oficiálnymi normami, ale len v rámci ich získaných výsledkov. Preto by mohli byť v ďalšom 

výskumnom šetrení IRI, EQ a r-RMET doplnené ešte o metódy, ktoré v Českej republike už 

prešli validačným šetrením, zameriavajúc sa na empatiu a emočné rozlišovanie.  

 Výber vzorky bol z veľkej miery ovplyvnený ochotou IGE pacientov zúčastniť sa, 

a tiež motivovanosťou ich ABS (pričom 4 z nich súhlasili len so zaslaním metód poštou a ich 

odoslaním naspäť po vyplnení). V Českej republike je prevalencia IGE ochorenia pomerne 

nízka, nie všetci účastníci mali súrodencov, a niektorí ABS sa výskumu neboli ochotní 

zúčastniť. V niekoľkých prípadoch došlo k tomu, že sa IGE alebo ABS zabudli dostaviť na 

vyšetrenie, čím sa dĺžka celého výskumu predĺžila, avšak nepriniesla viac osôb do 

výberových súborov. Vzhľadom na nízku frekvenciu výskytu ochorenia, mohli byť oslovené 

tiež ostatné pracoviská v republike, za účelom získania čo najviac účastníkov. Navyše sa 

výskumu nezúčastnili osoby so subnormným intelektom. Veľkosť a výber vzorky mohli 

čiastočne ovplyvniť naše celkové výsledky.  

 Výber kontrolných skupín prebehol metódou párovania, aby sa zamedzilo skresleniu 

výsledkov v závislosti na pohlaví, veku a vzdelaní. Ako bolo uvedené v teoretickej časti, na 
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schopnosť empatie a na mieru emočného rozlišovania, môže okrem iného pôsobiť aj zvýšená 

depresivita. U IGE a ABS bola depresivita skúmaná v rámci celkového neuropsychologického 

vyšetrenia, ktorého sa vo FNM zúčastnili – zvýšená nebola u nikoho z nich. U kontrolných 

skupín síce bola výberovým kritériom absencia psychiatrickej diagnózy, avšak prípadná 

depresivita účastníkov nebola bližšie overená. V prípade replikácie výskumu považujeme za 

užitočné zaradenie krátkej metódy, zisťujúcej aktuálny emočný stav probanda. 

 Ako nežiadúca premenná tiež mohla pôsobiť prípadná sympatia či antipatia voči 

examinátorovi, celková motivácia všetkých účastníkov či ich aktuálny psychický a fyzický 

stav. Pripúšťame, že metóda r-RMET je o niečo náročnejšia než testy, v ktorých odpovedajúci 

určuje na základe podnetových materiálov výhradne primárne emócie. Jej začlenenie do 

výskumu malo byť pre participantov väčšou výzvou než určovanie primárnych emócií. 

V prípade signifikantných rozdielov by sme však považovali za vhodné začlenenie niektorej 

z metód predstavených v teoretickej časti 3.3., a to v ďalšom výskumnom šetrení. V ňom by 

tiež bola zohľadnená prípadná farmakoterapia IGE pacientov, celková dĺžka trvania 

epileptického ochorenia, obdobie nástupu prvých záchvatov či porovnanie medzi jednotlivými 

syndrómami, ktoré spoločne spadajú pod IGE. Z dôvodu malého výberového súboru, 

považujúc tento výskum za pilotný v rámci výskumu empatie a emočného rozlišovania u IGE, 

sme dané premenné do štatistickej analýzy nezaradili.  

 Vzhľadom na to, že šlo o pilotný výskum v tejto oblasti, navrhujeme, aby bol výskum 

v rámci ďalšieho štúdia rozšírený o premenné uvedené v tejto časti práce, za spolupráce 

s ďalšími centrami pre liečbu epilepsie v Českej republike, za účelom zväčšenia výskumnej 

vzorky, a to spoločne so zaradením ABS pacientov do celkového vyšetrenia, nakoľko ide 

o genetické ochorenie. Pokiaľ by to umožňovala kapacita výskumných osôb a financií, 

doporučujeme natočiť EEG záznam pre ABS, nakoľko môžu byť nositeľmi epileptického 

endofenotypu. V rámci našich vyšetrení niektorí IGE pacienti a ani ich ABS nevedeli s 

úplnou istotou povedať či v priebehu života neprekonali nejakú z foriem epileptického 

záchvatu – aj napriek tomu však vyjadrili obavy z návštevy neurológa a z prípadného 

potvrdenia epileptického ochorenia aj u nich samých.    
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Záver 

 V tejto práci som sa primárne zaoberala empatiou a emočným rozlišovaním u 

epilepsie, pričom som do niektorých častí okrajovo zaradila aj koncept teórie mysle, ktorý je s 

nimi prepojený, čo som reflektovala už v časti, ktorá stručne popisuje sociálnu kogníciu. 

 Teoretická časť sa však v úvode venuje priblíženiu epilepsie ako chronického 

neurologického záchvatového ochorenia, u ktorého možno zvlášť klasifikovať ochorenie ako 

také a zvlášť jeho sprievodné záchvaty. Pokračovala som krátkou pasážou o spomínanej 

sociálnej kognícii, ktorá mala slúžiť na priblíženie oblasti psychológie, pod ktorú emočné 

rozlišovanie a empatia vlastne spadá.  

 Na začiatku nadväzujúcej časti o emočnom rozlišovaní som pozornosť venovala 

emóciám a ich stručnému vymedzeniu. Nasledovala pasáž o teóriách, ktoré sa ich snažia 

objasniť, a ktoré by mohli čiastočne objasňovať, kde by mohlo dochádzať pri procese ich 

rozlišovania k problémom. Potom som v krátkosti predstavila základné z nich, nakoľko na to 

nadväzovala časť o neurobiológii emočného rozlišovania, ktorá poukázala na význam 

viacerých oblastí koncového mozgu v ich spracovaní. Aj napriek tomu, že výskum tejto 

oblasti ponúka mnoho možností, stále zostávajú neznáme, na ktoré zatiaľ odborná verejnosť 

nedokázala jednoznačne odpovedať. Rovnako sa to týka aj psychologických testovacích 

metód, ktoré sú vyvíjané zvlášť pre deti a dospelých, využívajúc rozličné podnety a spôsoby 

ich prezentácie. Na základe predošle spomínaných, je možné odhaliť poruchy emočného 

rozlišovania, ktorým som sa venovala v ďalšej časti. Niektoré z nich sa tiež vzťahujú 

k epileptickému ochoreniu, ktorému bola v závere tejto kapitoly venovaná hlavná časť. 

Poukázala som tiež na to, že na epilepsiu nemožno v tejto oblasti nazerať ako na ochorenie 

ako celok, ale na jeho jednotlivé formy zvášť – a to z dôvodu odlišností následkom 

zasiahnutia rozličných oblastí mozgu. Poukázala som tiež na premenné pohlavia, veku 

a depresivity. 

 V kapitole o empatii som sa na začiatku snažila o jej definíciu, ktorá je však v súčasnej 

literatúre nejednoznačná. Naviac do tejto oblasti významnejšie začleňuje teóriu mysle. Pokiaľ 

autori vo svojich článkoch uvádzali pre teóriu mysle rovnaké vymedzenie ako ostatní pre 

empatiu, začlenila som tento koncept do textu. Predstavila som vymedzenie zložiek empatie, 

v ktorom sú jednotliví autori na jednej strane nejednoznační, no na strane druhej sa vzájomne 

dopĺňajú. Tomu zodpovedá aj popis neurobiológie empatie, ktorá opäť popisuje rozličné časti 

neokortexu, ktoré sú zodpovedné za adekvátnu schopnosť empatie, pokiaľ nepodliehajú 

známkam narušenia. Výskum v tejto oblasti poskytuje mnohé detailné informácie, no aj 

napriek tomu v ňom znovu zostávajú niektoré otázky otvorené. Opäť som sa potom zamerala 
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na predstavenie psychologických metód merania empatie, pri ktorých som však uviedla 

obmedzenia, ktoré so sebou prinášajú. Nadviazala som časťou o poruchách empatie, ktoré tiež 

môžu súvisieť s epileptickým ochorením, ktorému som však znovu venovala samostatnú 

kapitolu s možnosťou rozdelenia na jeho jednotlivé formy, nakoľko sa aj v tomto prípade 

niektoré špecifiká odlišujú. V rámci tejto oblasti autori venujú pozornosť tiež antiepileptickej 

liečbe, ktorej som však venovala len zmienku v závere, pretože ich závery nie sú jednoznačné 

a neboli ani predmetom nášho skúmania. 

 V empirickej časti som na začiatku predstavila cieľ výskumu a hypotézy, ktoré možno 

priamo vyvodiť z dostupných zahraničných výskumov. Výskumné otázky som formulovala 

na základe predpokladov, ktoré možno na základé iných štúdií a poznatkov odvodiť. Výber 

použitých metód prebiehal na základe spolupráce s PhDr. Alenou Javůrkovou, PhD., ktorá 

bola mojou školiteľkou v rámci stáže vo FNM a umožnila mi vykonávanie rozsiahlejších 

neuropsychologických vyšetrení u IGE pacientov a ich ABS pod supervíziou. Rozhodli sme 

sa vybrať metódy, ktorých využitie z mojej strany vyžadovalo vytvorenie adekvátneho 

českého prekladu. V zahraničných výskumoch však ukazovali u epileptickej populácie 

odchýlky oproti zdravej populácii, vyznačujúc sa pomerne silnými psychometrickými 

vlastnosťami. Najprv som teda popísala ich anglické originály, z ktorých som vychádzala, 

a až neskôr som priblížila, ako prebiehal preklad a základné overovanie jeho použiteľnosti 

v praxi. Potom som predstavila zúčastnené skupiny osôb, ktoré boli ochotné participovať vo 

výskume. Pokračovala som detailnejším popisom metódy zberu dát – a to aj z dôvodu 

ukázania, prečo som následne analyzovala nazbierané dáta u menších skupín osôb. 

V zahraničných výskumoch je však veľkosť skúmaných skupín z podobná. Test-retest 

prebiehal ako úvodné overenie použiteľnosti zvolených metód, nemal slúžiť ako súčasť 

validačnej štúdie, ktorá by mohla byť predmetom samostatnej práce. Po overení metód 

a vyrovnanosti skupín, som prešla k analýze a interpretácii dát, ktoré boli nasledované 

rozsiahlejšou diskusiou, ktorej záverečnou súčasťou bol popis limitov práce, ktorých som si 

vedomá. 

 Aj napriek tomu, že nebolo potvrdené významné narušenie u IGE pacientov a ich 

súrodencov oproti zdravým kontrolným skupinám, boli voči nim zaznamenané mierne 

odchýlky, ktoré sú tiež prítomné pri porovnaní IGE a ABS, pričom ABS dosahovali mierne 

zhoršené výsledky oproti ich epileptickým súrodencom v empatii, avšak mierne lepšie v 

schopnosti emočného rozlišovania. Spoločne sa však ABS a IGE signifikantne navzájom 

nelíšia.  
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 Ako som však už uviedla v predošlom texte, vlastný výskum v empirickej časti má 

skôr exploratívny charakter a považujem ho predovšetkým za pilotné štúdium v danej oblasti 

v našich končinách. Pre všetky tri použité metódy vnímam vhodný priestor pre ich validačné 

štúdie, nakoľko majú široké možnosti uplatnenia v psychodiagnostike. Rovnako si myslím, že 

oblasť empatie a emočného rozlišovania u IGE pacientov by bolo vhodné preskúmať 

napríklad tiež v porovnaní s ostatnými formami epilepsie, a určite v spolupráci 

s mimopražskými centrami pre liečbu epilepsie, aby sa veľkosť skúmaného súboru podarilo 

výrazne zväčšiť. Celkovo IGE považujem vo vedeckej sfére za oblasť, ktorej by mohlo byť 

venované viac pozornosti, nakoľko v sebe skrýva ešte mnoho neznámych. Jej lepšie 

zmapovanie by mohlo byť nápomocné k podporným liečebným opatreniam týchto pacientov, 

ktorí už tak v živote majú neľahkú úlohu vysporiadať sa so svojím ochorením 

a obmedzeniami, ktoré prináša. Rovnako považujem za dôležitú spoluprácu s ich 

biologickými súrodencami, ktorí pravdepodobne disponujú endofenotypom a jeho výskum 

podľa môjho názoru predstavuje zaujímavú a prínosnú oblasť pre ďalšie skúmanie. 
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Príloha 1 – Interpersonal Reactivity Index (Davis, 1980) – český preklad 

  



109 
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Príloha 3 – Reading the Mind in the Eyes Test (Baron-Cohen et al. 2001) – český 

preklad revidovanej verzie  

Obrázky v prílohe majú ilustračný charakter a budú z úsporných dôvodov zmenšené na ¼ 

pôvodnej veľkosti oproti reálne predkladanej verzii, kde každý emočný výraz stál samostatne 

na jednom papieri veľkosti A5. Správne odpovedé sú označené červenou elipsou (pozn. 

autorky). 

 

 

  

 

  

READING THE MIND IN THE EYES TEST – revised (Baron-Cohen) 

Pro každou sérii očí, vyberte a zakroužkujte slovo, které nejlépe vystihuje, co si osoba na obrázku myslí 

nebo co pociťuje. Může se Vám zdát, že je k danému obrázku odpovídající více než jedno z nabízených 

slov. Prosím, vyberte jenom jedno slovo, které považujete za nejvhodnější. Přečtěte si prosím všechny 

4 nabízená slova před tím, než označíte svoji volbu. Zkuste úkol splnit co nejrychleji, čas Vám však 

nebude měřen. Jestli doopravdy nevíte, co dané slovo znamená, můžete ho vyhledat v definiční 

příručce.  



112 

 

  



113 

 

 

  



114 

 

  



115 

 

 

Konec testu 


