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Abstrakt 

Cushingův syndrom je vzácné onemocnění způsobené nadměrnou sekrecí kortizolu, které je 

spojené s významně zvýšenou morbiditou a mortalitou. Kromě somatických příznaků též 

výrazně zhoršuje kvalitu života osob. Cílem práce bylo zjistit, jak Cushingův syndrom 

ovlivňuje kvalitu života v České republice. Bylo vyšetřeno 24 osob s aktivním Cushingovým 

syndromem (18 žen, 6 mužů) ve věku 39,6±13,9 let a 75 zdravých jedinců kontrolní skupiny 

(64 žen, 11 mužů) ve věku 39,4±14,12 let. Osoby byly vyšetřeny pomocí specifických 

dotazníků kvality života (Cushing QoL) Odpovědi byly statisticky analyzovány pomocí 

Mannova-Whitneyho testu. Údaje z dotazníkového šetření byly doplněny pomocí narativních 

a strukturovaných rozhovorů. Při analýze těchto dat jsme postupovali pomocí metody 

tzv. „Zakotvené teorie“. Výsledky prokázaly zhoršenou kvalitu života jedinců 

s Cushingovým syndromem a to jak v oblasti somatických, tak v oblasti psychosociálních 

dopadů. Kvalitu života osob s Cushingovým syndromem nejvíce ovlivňuje změna tělesného 

vzhledu, porušená sebekoncepce, porušení kognitivních funkcí, porucha emocí, změny 

sociálních rolí, únava, bolest, znalosti o nemoci a léčbě. Tyto faktory se navzájem prolínají. 

Hodnocení kvality života osob s Cushingovým syndromem má význam pro identifikaci 

a následné odstraňování překážek, které ztěžují dosažení soběstačnosti jedince 

v každodenních aktivitách, v plnění sociálních rolí. Přispívá k řešení nově vzniklých potíží 

v pracovním procesu, v materiálních potřebách i sociálním životě. Dále může podporovat 

jedince adherenci k léčbě.  

 

Klíčová slova: Cushingův syndrom-kvalita života -potřeby jedince-změny fyzického vzhledu, 

psychické obtíže-změny sociálních rolí 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Cushing’s syndrome is a rare disease caused by increased cortisol secretion, which is 

associated with significantly increased morbidity and mortality. Besides somatic signs and 

symptoms it is characterized also with impaired quality of life. The aim of this study was to 

find out how Cushing’s syndrome influences the quality of life in Czech Republic. 24 subjects 

with active Cushing’s syndrome (18 women, 6 men) aged 39,6±13,9 yrs. And 75 healthy 

control subjects (64 women, 11 men) aged 39,4±14,12 were examined using disease specific 

quality of life questionnaires (Cushig QoL). Answers were statistically analysed using Mann-

Whitney test. Questionnaire was combined with narrative and structured interviews. We used 

so called „A grounded theory” to analyse the data. The results of our study demonstrated 

impaired quality of life in both, somatic, psychological and social consequences fields. The 

quality of life of people with Cushing's syndrome was affected mainly by changes on their 

body, disturbed self-conception, disorder of cognitive functions, emotional disorders, changes 

of social rolest, fatigue, pain, knowledge about this disease and its medical treatment. These 

factors overlap. The assessment of quality of life of people with Cushing's syndrome has its 

purpose in identification and removing barriers, which make one's self-sufficiency in every-

day activities and fulfilling social parts hard. It helps solving newly arised problems in work, 

material needs and social life. Furthermore, it could support one's adherence to treatment. 

 

 

Keywords: Cushing's syndrome-quality of life-personal needs-changes of appearance-

physical difficulties-changes of social parts 

 

 

 



 
 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 9 

1 Kvalita života..................................................................................................................... 11 

1.1 Historie vývoje pojmu ....................................................................................... 11 

1.2 Filozofická a psychologická východiska pojmu kvality života ........................ 13 

   1.2.1 Lidská existence ................................................................................................ 13 

   1.2.2 Filozofie štěstí v historickém pohledu .............................................................. 17 

2 Problematika vymezení pojmu kvalita života ................................................................... 22 

2.1 Modely kvality života ....................................................................................... 24 

   2.1.1 Nejznámější modely kvality života využitelné v oboru speciální pedagogika . 26 

3 Kvalita života ve vztahu ke zdraví a nemoci (HRQoL) .................................................... 32 

4 Problematika definování pojmů zdraví, nemoc a postižení............................................... 35 

4.1 Definice a historický vývoj pojmu zdraví ......................................................... 35 

4.2 Nemoc a její důsledky ....................................................................................... 40 

   4.2.1 Fáze nemoci ...................................................................................................... 42 

4.3 Definice pojmu postižení .................................................................................. 43 

   4.3.1 Modely postižení ............................................................................................... 43 

   4.3.2 Dopady postižení .............................................................................................. 48 

4.4 Potřeby člověka ve vztahu ke zdraví, nemoci a postižení ................................ 51 

4.5 Subjektivní pojetí nemoci a léčby ..................................................................... 54 

5 Měření kvality života ......................................................................................................... 60 

5.1 Problematika měření kvality života .................................................................. 60 

   5.1.1 Multidimenzionálnost versus unidimenziálnost nástroje měření ...................... 60 

   5.1.2 Obecnost versus specifičnost při měření kvality života .................................... 60 

   5.1.3 Objektivní versus subjektivní ........................................................................... 61 

   5.1.4 Plánování výzkumu ........................................................................................... 62 

   5.1.5 Validita a reliabilita ........................................................................................... 62 

5.2 Problematika měření kvality života ve vztahu ke zdraví – HRQL ................... 63 

6 Cushingův syndrom ........................................................................................................... 67 

6.1 Fyziologický úvod ............................................................................................ 67 

6.2 Definice a příčiny Cushingova syndromu ......................................................... 68 

   6.2.1 Příčiny Cushingova syndromu .......................................................................... 69 

   6.2.2 Klinické příznaky Cushingova syndromu ......................................................... 70 



 
 

   6.2.3 Psychické příznaky Cushingova syndromu ...................................................... 72 

6.3 Diagnostika Cushingova syndromu .................................................................. 73 

6.4 Léčba Cushingova syndromu ............................................................................ 73 

6.5 Psychosociální dopady diagnostiky a léčby ...................................................... 73 

6.6 Vývoj po léčbě Cushingova syndromu ............................................................. 75 

   6.6.1 Výživová doporučení pro osoby s Cushingovým syndromem ......................... 75 

7 Kvalita života osob s Cushingovým syndromem .............................................................. 79 

7.1 Popis výzkumu .................................................................................................. 79 

8 Interpretace výsledků dotazníkového šetření .................................................................... 83 

9 Interpretace dat získaných rozhovory .............................................................................. 104 

9.1 Otevřené kódování kategorie tělesný komfort ................................................ 105 

   9.1.1 Axiální kódování, ústřední jev bolesti ............................................................ 106 

      9.1.1.1 Kauzální podmínky ......................................................................................... 106 

      9.1.1.2 Kontext ............................................................................................................ 109 

      9.1.1.3 Intervenující podmínky ................................................................................... 114 

      9.1.1.4 Strategie jednání a interakce ........................................................................... 114 

      9.1.1.5 Následky jednání zaměřeného na potlačování bolesti .................................... 116 

9.2 Otevřené kódování kategorie příjem potravy a tekutin ................................... 117 

   9.2.1 Axiální kódování ústředního jevu výživa a hydratace .................................... 118 

      9.2.1.1 Kauzální podmínky ......................................................................................... 118 

      9.2.1.2 Kontext ............................................................................................................ 120 

      9.2.1.3 Intervenující podmínky ................................................................................... 122 

      9.2.1.4 Jednání a strategie vedoucí k hledání zdravého stylu výživy ......................... 125 

      9.2.1.5 Následky ......................................................................................................... 126 

9.3 Otevřené kódování kategorie činnosti............................................................. 127 

   9.3.1 Axiální kódování ústředního jevu plnění životních rolí.................................. 127 

      9.3.1.1 Kauzální podmínky ......................................................................................... 128 

      9.3.1.2 Kontext, stav ................................................................................................... 128 

      9.3.1.3 Intervenující podmínky ................................................................................... 131 

      9.3.1.4 Strategie jednání .............................................................................................. 131 

      9.3.1.5 Následky ......................................................................................................... 132 

9.4 Otevřené kódování kategorie volný čas .......................................................... 133 

   9.4.1 Axiální kódování ústředního jevu relaxace ..................................................... 134 



 
 

      9.4.1.1 Kauzální podmínky ......................................................................................... 134 

      9.4.1.2 Kontext ............................................................................................................ 134 

      9.4.1.3 Intervenující podmínky ................................................................................... 136 

      9.4.1.4 Strategie řešení ................................................................................................ 137 

      9.4.1.5 Následky ......................................................................................................... 138 

9.5 Otevřené kódování kategorie psychický stav ................................................. 138 

   9.5.1 Axiální kódování ústředního jevu narušení kognice ....................................... 140 

      9.5.1.1 Kauzální podmínky ......................................................................................... 140 

      9.5.1.2 Kontext ............................................................................................................ 141 

      9.5.1.3 Intervenující podmínky ................................................................................... 142 

      9.5.1.4 Strategie jednání a interakce ........................................................................... 142 

      9.5.1.5 Následky ......................................................................................................... 143 

9.6 Otevřené kódování spolupráce s pomáhajícími profesemi ............................. 143 

   9.6.1 Axiální kódování ústředního jevu adherence k léčbě ..................................... 144 

      9.6.1.1 Kauzální podmínky ......................................................................................... 145 

      9.6.1.2 Kontext ............................................................................................................ 145 

      9.6.1.3 Intervenující podmínky ................................................................................... 146 

      9.6.1.4 Strategie jednání .............................................................................................. 147 

      9.6.1.5 Následky ......................................................................................................... 148 

9.7 Selektivní kódování ........................................................................................ 148 

   9.7.1 Zakotvená teorie .............................................................................................. 151 

10 Kazuistiky ........................................................................................................................ 153 

11 Výsledky výzkumu, falzifikace hypotéz ......................................................................... 162 

12 Doporučení pro praxi vyplývající z výzkumného šetření................................................ 166 

12.1 Bolest .............................................................................................................. 166 

12.2 Odpočinek, spánek .......................................................................................... 168 

12.3 Kognitivní trénink, péče o duševní hygienu ................................................... 170 

12.4              Nácvik nových či změněných rolí ................................................................... 171 

12.5              Úkoly pro příští výzkum ................................................................................. 173 

Závěr ....................................................................................................................................... 174 

Seznam literatury .................................................................................................................... 176 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 184 

 



9 
 

Úvod 

Endokrinologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou žláz 

s vnitřní sekrecí. Onemocnění endokrinního systému se rozděluje na hypofunkce (snížení) 

a hyperfunkce (zvýšení) činnosti funkce příslušné žlázy. Nejčastějším onemocněním 

v endokrinologii je porucha štítné žlázy, jejíž léčba většinou vede k rychlé normalizaci stavu 

 a dopady na kvalitu života nejsou výrazné. Podobně je tomu u porušené funkce příštítných 

tělísek. Mezi další žlázy s vnitřní sekrecí, které mohou být postiženy, patří hypofýza 

(podvěsek mozkový), nadledviny a pohlavní žlázy, jejichž zkoumání je na pomezí mezi 

oborem gynekologie a endokrinologie. Náš výzkum jsme zaměřili na zkoumání kvality života 

osob s Cushingovým syndromem, který může mít příčinu jak v onemocnění hypofýzy, tak 

v onemocnění nadledvin a v případě ektopické nadprodukce adrenokortikotropního hormonu 

i onemocnění jiných endokrinních žláz. Toto onemocnění komplexně postihuje organizmus 

a zároveň nejvýrazněji postihuje všechny složky bio-psycho-sociální jednoty člověka, 

poznamenává jeho vzhled, tělesné fungování, uvádí ho do izolace a invalidizací snižuje jeho 

sociální status, tím zasahuje jeho psychiku a snižuje příležitosti účastnit se společenského 

života. 

Cushingův syndrom byl poprvé popsán Harvey Cushingem v roce 1932. Jedná se 

o onemocnění způsobené zvýšenou produkcí a sekrecí hormonu kůry nadledvin, kortizolu, 

který patří do skupiny tzv. glukokortikoidů. Klinické příznaky Cushingova syndromu jsou 

způsobené nadměrným působením kortizolu na orgány a tkáně organismu. Cushingův 

syndrom patří mezi vzácná onemocnění a jeho incidence je odhadována na 1-3 nově 

diagnostikované případy na 1 000 000 obyvatel a 1 rok. (Lahera Vargas, a další, 2009) 

Jedná se sice o onemocnění vzácné, které ale své nositele závažně postihuje na různých 

úrovních. Onemocnění je spojené s významně zvýšenou morbiditou a mortalitou, především 

v důsledku kardiovaskulárních poruch a onemocnění. Odhaduje se, že morbidita a mortalita 

pacientů s Cushingovým syndromem je oproti obecné populaci přibližně čtyřnásobná. (Ross, 

a další, 1982) 

Klinický obraz Cushingova syndromu je velmi pestrý. Typický je vzestup hmotnosti osob 

a řada metabolických poruch, objevuje se svalová slabost a svalové atrofie se svalovou 

únavností a omezením hybnosti. Nadbytek kortizolu negativně ovlivňuje funkci centrálního 

nervového systému. Časté jsou poruchy kognitivních funkcí a afektivní poruchy, závažná je 
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především depresivní porucha, v jejímž důsledku jsou popisovány i suicidální pokusy. 

(Newell-Price, a další, 1998) 

Kromě řady medicínských problémů je pro osoby s Cushingovým syndromem významná také 

problematika speciálně pedagogická a psychologická. Vzácná onemocnění a jejich nositelé 

stáli dosud stranou hlavního zájmu tzv. pomáhajících profesí. Hlavním důvodem je relativní 

ojedinělost těchto onemocnění v populaci. Klíčovou roli pro řešení životních okolností 

spojených s integrací osob se vzácným onemocněním přitom mohou sehrávat poradenská 

zařízení, zejména speciálně pedagogická centra, centra podporovaného zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením, zařízení poskytující respitní péči a další speciálně pedagogická 

zařízení. 

Na rozdíl od řady parametrů medicínských, často dobře měřitelných, které jsou většinou více 

či méně dobře popsány, kvalita života pacientů s Cushingovým souborem dosud nebyla 

podrobně zkoumána a popsána. Cílem naší práce je zjistit faktory, které ovlivňují kvalitu 

života těchto osob. Jak bylo uvedeno, Cushingův syndrom je onemocnění vzácné. Pro většinu 

vzácných onemocnění je typické, že jsou pozdně diagnostikovány, vědomosti lékařů první 

linie a většiny specializací o této nemoci nebývají dostatečné, stejně jako vědomosti 

pracovníků pomáhajících profesí. Z uvedených důvodů nebývá ani edukační péče o tyto 

osoby optimální. Pro život a prognózu pacientů s Cushingovým syndromem je proto nutné 

aktivně prohlubovat znalosti příslušných profesních skupin o této problematice a vytvořit 

specifické edukační materiály, které by zlepšily edukaci těchto osob a následnou péči o ně. 

Jedinci by měli mít dostatek informací a praktických návodů, jak překonávat svoje subjektivní 

potíže, měli by vědět, jak se správně léčit, jak předcházet komplikacím, jak zvyšovat svoji 

frustrační toleranci, jak účelně využívat obranné kompenzační mechanizmy a jak se naučit 

s nemocí žít a zapojovat do běžného života. Tyto složky se navzájem prolínají a mají velmi 

těsný vztah k vůli, která souvisí s úsilím překovávat obtíže. 

Každé onemocnění s sebou přináší řadu příznaků a pomáhající profese se nemohou pouze 

orientovat na příznaky, které lze objektivně zjistit. V současné době se klade stále větší důraz 

na hodnocení subjektivních prožitků a potíží jedince, což se stává výchozí bodem následné 

pomoci. Vztah mezi objektivním zjištěním a subjektivním prožitkem může být diametrálně 

odlišný a je ovlivněn řadou okolností, jako např. typem onemocnění, věkem, sociální 

a rodinnou situací. Cílem by měla být holisticky aplikovaná péče, která vede pomáhající 

profese ke komplexnímu přístupu k jedincům.  
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1 Kvalita života 

1.1 Historie vývoje pojmu 

Kvalita života byla v historii hodnocena z různých hledisek, které určovaly parametry 

stanovující její úroveň. Vždy byla předmětem a cílem zkoumání mnoha osobností, které 

se snažily navrhnout objektivní systém hodnotící lidský život. S prvními záznamy 

se setkáváme již v římské mytologii. Přestože tento termín ve starověkém Řecku neexistoval, 

nejstarší zmínky popisující dobrý život nalezneme v Aristotelově Etice Nikomachově. 

Aristotelés píše: „Každé umění, každá věda, podobně i praktické jednání a záměr směřuje 

k nějakému dobru..., které dobro ze všech vykonaných dober jest nejvyšší… i vzdělanci totiž 

nazývají je blažeností, a myslí, že býti blažen jest totéž jako dobře žíti, dobře jednati a dobře 

se míti. Avšak odpovědi na otázku, co jest blaženost, jaká jest její podstata, jsou v nesnázích. 

Neboť jedni jmenují něco zřejmého a zjevného, například rozkoš, bohatství nebo čest. 

Ba každý člověk pokaždé uvádí něco jiného, je-li nemocen, jmenuje zdraví, je-li chud 

bohatství …“ (Aristotelés, 1937 stránky 2-6)  

Vlastní označení tohoto pojmu se objevilo v diskusích ve 20. letech 20. století. Kvalita života 

byla posuzována pomocí ekonomických hledisek pro potřeby vyplácení dávek státní podpory 

chudým vrstvám obyvatelstva. (Hnilicová, 2005) Do povědomí širší veřejnosti se toto téma 

dostalo okolo roku 1960 reakcí na proměnu hodnotových orientací společnosti spojenou 

s rozšiřováním konzumního života nejvyspělejších a nejbohatších zemí Evropy a USA. 

(Heřmanová, 2012) V této době vzrůstá moc korporací, vznikají manipulativní reklamy, 

uměle vytvářené potřeby. Objevuje se rozpor mezi „soukromým blahobytem“ a „veřejnou 

chudobou“. (Sirůček, 2017) V 60. a 70. letech vznikala také řada sociologických výzkumů 

a šetření, která poukázala na skutečnost, že kvalita života se nedá popisovat podle 

materiálního zaměření a ekonomických parametrů jako je HDP, nezaměstnanost či vybavení 

domácností. (Gullone, a další, 2002) V roce 1964 president L. B. Johnson prohlásil: „Cíle 

nemůžeme poměřovat výší našich bankovních kont. Mohou být měřeny pouze kvalitou života, 

který naši občané prožívají.“ (Mareš, 2006 str. 11) Začínají se tak postupně hledat a definovat 

ukazatele, indexy cílené především na sociální kontext. Zároveň se začínají zohledňovat 

subjektivní prožitky jedince. (Gullone, a další, 2002) Velké množství prací vznikalo v rámci 

OSN. Postupně se tento pojem ujal a rozšířil jak v mediálním, tak v i politickém světě.  
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V 70. letech minulého století se kvalita života stala součástí politického programu vlády 

německého kancléře W. Brandta. (Mareš, 2006) V této době také vzniká v USA celostátní 

výzkum, který se snaží identifikovat subjektivní indikátory, pomocí nichž lidé popisují svůj 

vlastní život a jeho kvalitu. Tyto výsledky byly publikovány v práci Campbell et al. s názvem 

„The Quality of American Life“. (in Heřmanová, 2012) Sociální indikátory tak postupně 

procházejí třemi vývojovými směry. Od zkoumání kriteriálních indikátorů, mezi které patří 

např. příjem, prediktovaná délka života, přes zkoumání deskriptivních indikátorů až nakonec 

po indikátory životní spokojenosti a pocity štěstí. (Land, 1983) Teorie vznikající v této době 

se tak začínají odklánět od pouhé analýzy ekonomických a sociálních životních podmínek. 

Do problematiky začíná pronikat i psychologický přístup, který klade důraz na kognitivní 

hodnocení a emoční prožitky vlastního života z pohledu jedince. Kvalita života je posuzována 

podle subjektivní spokojenosti, rozdílem mezi realizovaným a chtěným způsobem života. 

(Heřmanová, 2012) 

V 90. letech vytvořila Světová zdravotnická organizace definici kvality života. Ta je chápána 

jako subjektivní vnímání jedincovy pozice v životě, který probíhá v určitém kulturním, 

společenském a přírodním prostředí. Vyjadřuje poměr člověka k plnění vlastních životních 

cílů a očekávání. Promítá se do ní i zdravotní stav, úroveň soběstačnosti, hodnotové orientace 

a víra člověka. (Mareš, 2006 str. 25) 

Kvalita života se v současnosti postupně promítá ve všech oblastech lidského bytí a je 

zkoumána z různých úhlů pohledu jednotlivými disciplínami. Mezi obory, které se zabývají 

kvalitou života, patří např. ekonomie, ekologie, politologie, teologie, sociální geografie, 

technické obory jako je architektura, stavebnictví, doprava. Velmi často se s tímto fenoménem 

setkáváme v oblasti zdravotnictví samostatným pojmem. (Libingerová, a další, 2001) Tento 

okruh problémů se analyzuje i z hlediska psychologie, filozofie, pedagogiky a jejich odvětví, 

ošetřovatelství, sociologie a etiky. Multidisciplinární a multidimenzionální charakter činí 

z kvality života velmi široké téma s nepřeberným množstvím pohledů. V rámci speciální 

pedagogiky chápeme kvalitu života jako konstrukt, který má více významů. Hodnotíme ji 

zejména z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením či znevýhodněním v celém průběhu 

jejich života. 
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1.2 Filozofická a psychologická východiska pojmu kvality 

života 

Kvalita života je novodobý pojem, ale od pradávna se setkáváme s touhou lidí mít se dobře, 

spokojeně žít. Toužili najít smysl své existence a usilovat o jeho naplnění. Jaké kvality určují 

náš život? Jsou to hmotné statky, zdraví, soběstačnost, spokojený rodinný život, možnosti 

seberealizace? Je opravdu synonymem kvalitního života život šťastný, život blažený? A který 

život je šťastný?   

Z filozofického pohledu kvalitu života velmi výstižně zachytil ve své práci Syrovátka, který 

píše: „Od otázky, co je kvalita života, není daleko k otázce, jací vlastně jsme. Po čem skutečně 

a opravdově vědomě a nevědomě toužíme? A proč? Co je pro nás skutečnou kvalitou života? 

To je a jistě ještě dlouho bude problém. Je nepochybné, že člověk od počátku vlastního 

sebeuvědomování hledá kvalitu života. Neznáme dosud vlivy, které odstartovaly tak radikální 

vývoj, který na konci poslední doby ledové následoval po (obrazně řečeno) téměř nekonečném 

udržitelném a kvalitním životě v době kamenné – samozřejmě velmi drsném z našeho pohledu. 

Je ale pravdou, že od neolitu, kdy se stalo cosi zvláštního, doslova nevíme, či jsme, odkud 

jdeme a kam – a samozřejmě hledáme onu ztracenou kvalitu života – ztracený ráj. Nosíme ji 

v sobě, ve svém podvědomí, ve snech, něco chceme a nevíme, kde to hledat a jak to vlastně 

poznáme. Jsou to snad peníze a majetek, nekonečné války a podmaněnost ostatních, 

nadvýroba a nadkonzum, ekonomický růst na úkor života? Nikoli, tak snadná odpověď jistě 

není.“ (Syrovátka, 2005 str. 14)  

1.2.1 Lidská existence 

Kdo a co je člověk? Touto základní otázkou se zabývá filozofická antropologie. Člověk je 

tázající se bytost. Ptáme-li se „kdo?“, očekáváme údaje o konkrétním individuu, 

o individuální personální bytosti. Otázka „co?“ má jiné zaměření. Identifikaci jedince 

nevylučuje, ale ani nepředpokládá. Tato otázka se týká nás samotných. Člověk se ptá po své 

vlastní podstatě a stává se sám sobě problémem, chce sám sebe pochopit.  Klade si otázky 

„co člověka dělá člověkem?“, „co je jeho podstatou, ve které se všichni shodujeme?“ (Coreth, 

1996)  

Problém člověka se točí okolo dvou protikladných pólů, mezi nimiž vzniká napětí. Jeden pól 

tvoří animalita, živočišnost. Člověk je součástí přírody, je to živočišný druh, který má 

vlastnosti podobné tělesům, je to rozprostraněnost, pohyb a aktivita. Rozprostraněností 
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u člověka chápeme „postavu“ živého jsoucna. Je to organická stavba, která je dělitelná 

na jednotlivé orgány. Tato dělitelnost představuje potenciální mnohost podle druhově 

specifických zákonů. Člověk je pohyblivý. V tomto pohybu je materiální aspekt času. Takto 

pojatý čas má dynamiku životního procesu. Má svůj začátek v podobě narození a svůj konec 

v podobě zániku, smrti. Také aktivita má svůj druhově specifický ráz. Člověk činně reaguje, 

má sílu, možnosti, mění se. Toto vše se děje v životním  prostoru. (Anzenbacher, 1990) 

Člověk má zároveň vlastnosti, které jsou typické pro živá jsoucna. Dýchá, přijímá potravu, 

vyměšuje. Tato látková výměna umožňuje růst, rozvoj, zachování existence. Podmínkou 

života organizmu je existence orgánů, které mají svoji specifickou funkci a jsou součástí 

činnosti organizmu jako celku. Individuální vývoj směřuje k cíli a tím je rozmnožování, 

 které souvisí se zralostí. (Anzenbacher, 1990) Každý člověk má tělo, které si nevybral. Podle 

úhlu pohledu pro něj může být darem či vězením. Lékařství se od 18. století orientovalo 

na tuto dimenzi člověka. Tělesná schránka pro něj znamenala jediný záchytný bod. Bylo ho 

možno empiricky i hmatatelně ověřovat.  

Druhou složkou lidské existence je lidské psyché (duch), které vyjadřuje „já“. Psychická 

dimenze člověka souvisí s cogitem a zahrnuje veškerý duševní život. Jedná se o interpretaci 

skutečností, ve kterých se člověk nachází, jejich zpracování, vnitřní prožitky a následné 

reakce v podobě chování. Ve vědomí prožíváme velké množství úkonů, postihujeme velké 

množství předmětů a stavů. Vědomé úkony mají svoji intenci, zaměření a zároveň svoji 

reflexi. To znamená, že naše vědomí předmětů je podmíněno a neseno vědomím výkonu. 

Například, kdykoliv něco slyším, tak vím, že to slyším. Smyslové vjemy jsou prožívány, 

chápány a zpracovávány myšlením. Člověk myslí pomocí pojmů. Tímto soudícím 

poznáváním vytváří soudy, které vyjadřuje pomocí řeči. Člověk tedy jako poznávací bytost 

získává orientaci ve světě, v celku bytí a zároveň poznává sám sebe. Poznává kladné 

a záporné hodnoty světa i nás samých. (Coreth, 1996) 

Člověk má vnitřní reflexi sám sebe, tato zkušenost s „já“ probíhá v interakci s okolním 

prostředím. Prostřednictvím „já“ a „ty“ dochází k odlišení od ostatních lidí a uvědomění si 

svého místa na světě. „Já“ není nikdy vnímáno samo o sobě. Člověk je společenský a stává se 

člověkem prostřednictvím druhého člověka.  Lidství je vyjádřeno právě ve vztahu k druhým. 

Lidé mají odlišné schopnosti a dovednosti a proto se potřebují. Jde o přirozený lidský vývoj. 

Dítě by bez pomoci druhých nepřežilo. Od dospělých se očekává, že budou pomoc nabízet 

a realizovat. Lidé s postižením bývají opět odkázáni na pomoc druhých, což bývá těžce 
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prožíváno. Sociální dimenze člověka neznamená, že člověk vše zvládá sám. Důležité je, 

aby člověk dokázal druhým pomoci a zároveň aby ve svém životě akceptoval pomoc druhých. 

(Buber, 2016) 

Poslední složkou lidské přirozenosti je spirituální rozměr. Jedná se o duchovní prožívání 

jednotlivce. Představuje pohled na základní principy světa a existenciální otázky, 

které vyplývají z podstaty lidské bytosti. Člověk se však těmito otázkami nezabývá stále. 

Martin Heideger (1996) rozlišuje autentické a neautentické bytí. Autentické bytí je to, které si 

samo sebe staví jako problém. Takové bytí dokáže reflektovat vlastní život, chápat problémy 

a tázat se po původu svého bytí. Naproti tomu neautentické bytí je styl života, který se podobá 

pouhému přežívání, nikoliv prožívání. Duchovní dimenze zahrnuje i cit pro mír, harmonii, 

schopnost člověka vnímat krásu a pravdu. Bývá považována též za individuální způsob 

života, který vede člověka k duchovní bytosti. Představy o duchovní bytosti jsou rozmanité 

a liší se podle náboženství i individuálně. (Fialová, a další, 2008) 

Všechny tyto dimenze jsou vzájemně propojeny a vzájemně se ovlivňují. Lidský duch je 

vnitřně formující princip, který se váže na tělo. Tělo však nevnímáme jako něco cizího, je to 

naše tělo, ke kterému máme zásadně jiný emoční vztah než „k tělu cizímu“. Je to médium 

ducha, médium jeho činnosti a vyjádření. Svoje myšlenky, záměry, cíle, plány uskutečňujeme 

právě jeho prostřednictvím. Naše těla jsou také prostředkem sociální interakce a komunikace. 

Druhé lidi poznáváme podle vnější podoby, podle mimiky, řeči očí a jiných neverbálních 

pohybů se snažíme nahlédnout do jejich duše. Pomocí řeči těla druhým ukazujeme své 

záměry, emoce apod. Situace, ve kterých se člověk ocitá, vnitřně kontempluje. Přisuzuje jim 

význam dle svého hodnotového žebříčku. To se stává určujícími motivy v jednání člověka. 

(Fialová, a další, 2008 str. 212) Tělo se stává vnějším zviditelněním naší duše. Existuje také 

odpor média činnosti, kdy naše duše je v rozporu s tělem. Setkáváme se s únavou, slabostí, 

tělesnou nemocí či tělesným postižením. Dále pak s nemožností adekvátně vyjádřit své 

myšlenky, s uzavřenými, introvertními lidmi bez schopnosti vyjádřit své city. Můžeme narazit 

na zastírání při lži. Tělesnost dává či odepírá určité síly, schopnosti a možnosti, které člověk 

musí přijmout, vyrovnat se s nimi, učit se s nimi žít, zkrátka se s nimi smířit. Naše tělo se 

svou daností, je postaveno do konkrétní dějinné, společenské, národní a sociální situace. 

(Coreth, 1996) 

K základní struktuře lidské existence patří světskost, dějinnost, společenskost. Lidské bytí je 

„bytím na světě“. Svět se člověku odhaluje, člověk si vytváří obraz světa. Zároveň si vytváří 
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obraz svého životního prostoru a svého místa v něm. Při tomto sebeuvědomění se člověk 

stává sám sobě problémem a klade si otázky bytí. Přestože obraz světa je ovlivněn kulturně, 

společensky a historicky, lidské sebeuvědomění je podmínkou vědomí světa. Bytí na světě je 

provázeno činností, která má svůj smysl a bývá znakem hodnoty. Tyto hodnoty mohou mít 

různé roviny. Lidská činnost má mít význam mravní. (Anzenbacher, 1990) 

Bez času neexistuje žádný lidský život. Člověk nežije v přítomnosti. Dějinnost člověka je 

dána minulostí, která člověka motivuje, soubor motivů neboli pohnutek, které určují činný 

život člověka, můžeme nazvat tzv. aktivačním horizontem. Je závislý na minulých 

zkušenostech a na minulé činnosti, což bývá zpřítomňováno ve vzpomínce. Člověk očekává 

budoucnost, rozvrhuje a plánuje. Činné bytí je tedy závislé na minulosti a ovlivňuje 

budoucnost. Lidské bytí má svůj začátek a konec, narození a smrt. Člověk si je této 

konečnosti vědom. „Protože lidské bytí (Dasein) je bytí k smrti, musí se o toto bytí starat. 

Tato starost, z níž vychází veškerá činnost, člověka nutí, aby se motivoval tím, co bylo, aby se 

tím zabýval a tak poznával své možnosti.“ (Anzenbacher, 1990 str. 198) 

Člověku se svět odhaluje jako celek, toto odhalování má vždy prvky dějinnosti. Podmínkou 

aktivity v přítomnosti je motivace z minulosti. Minulé je něco, co k životu člověka patří a 

nemůže být odtrženo.  Rozumění přítomnosti je možné na základě pochopení minulosti. 

Přítomnost vzniká jako následek minulosti. Obraz světa si vytváříme pomocí jazyka, který je 

součástí jazykového společenství. 

Člověk není žádné izolované „já“, ale žije ve spolubytí s ostatními lidmi, výrazem rysem 

člověka je společenskost. Lidé se střetávají, vzájemně se oslovují, uznávají, povzbuzují, 

vychovávají apod. Lidský duch se prostřednictvím společnosti rozvíjí jazykově. V lidském 

společenství se vytvářejí interpersonální vztahy. Zároveň neprobíhá vzájemná interakce, 

komunikace a spolupráce lidí, která může i vyvolávat konflikty, jejichž úspěšné řešení s sebou 

přináší řadu pozitivních změn v dalším vývoji člověka a v jeho seberealizaci. Jako základní 

okruhy konfliktů bychom mohli uvést např. vztah individua k ostatním lidem z hlediska 

narušování prostoru svobody, vztah emancipace a závislosti. (Anzenbacher, 1990) 

Také sebepoznání vzniká a utváří se na základě zkušenosti se světem. Tato zkušenost je 

možná pouze v lidském světě, neboť člověk vždy chápe a prožívá sám sebe v pozadí lidského 

světa, v jeho pospolitosti, kterou nám zprostředkovávají dějiny, společenství a společný jazyk. 

Problémem tedy není „já“, mé rozumění sobě, prozkoumání vlastního bytí, ale jde o člověka, 

lidské rozumění sobě a lidského bytí vůbec. Člověk prožívá sám sebe jako jedinečnou 



17 
 

individualitu se svou vlastní osobní svobodou, která s sebou nese možnost vlastního 

rozhodování a odpovědnosti. (Coreth, 1996) 

Nejbližším sociálním prostředím člověka je jeho rodina, která je ovlivňována 

makrostrukturou, rytmy a tradicemi dané společnosti. Rodina je však i základním faktorem, 

který spoluurčuje lidskou bytost pomocí vzájemné interakce, kvalitou mezigeneračních 

vztahů, pracovním zařazením jejích členů, váhou, kterou kladou na vzdělání, zvládáním 

časové dimenze i zvládáním prostoru. Rodina je často spojována v užším smyslu s pojmem 

domova. Tento výraz má citový charakter a souvisí se zakotvením, místem, identitou člověka. 

K domovu se vážou naše vzpomínky. Jedná se o jakési zázemí lidí, tradic, které tvoří jistotu. 

Je to místo, které člověk potřebuje pro každodenní rozhodování dalších kroků, k odpočinku, 

zkrátka pro život jako takový. Domov není „zadarmo“, vzniká za přispění všech členů rodiny. 

(Pešková, a další, 1991) 

Z výše psaného vyplývá, že naše bytí má své podmínění a určení. Každému jsou předem dány 

možnosti a meze, které jsou určeny ve světě, ve kterém žijeme. Uspokojování našich potřeb, 

jakož i život sám, je závislý na fyzikálních, chemických, biologických a fyziologických 

zákonech světa. Okolní prostředí a životní prostor nám umožňuje bydlení, získávání potravy, 

oblékání. Člověka také obklopuje lidské společenství, lidský spolusvět, do kterého se člověk 

postupně začleňuje. Prožívání vlastního života, osobní růst, vnitřní zrání člověka jsou tak 

vázány současně na sociální a kulturním dění v lidském dějinném světě, jsou výsledkem 

vzájemné interakce mezi působením jedince a jeho světem. Jedinec tak získává ze svého světa 

obsahy svého poznání. Člověk však není pasivním příjemcem, není pouze objektem, 

ale i subjektem světa. Jedná, spolurozhoduje, koná, utváří. Takto vzniká lidský životní 

prostor, jehož vývoj je velmi závislý na stupni vyspělosti dané kultury a civilizace. (Coreth, 

1996) 

1.2.2 Filozofie štěstí v historickém pohledu 

Pokud hledáme filozofická východiska pojmu kvalita života, musíme se zaměřit na šťastný, 

správný, dobrý či smysluplný život.  

S prvními koncepty se setkáváme v úvahách starověkých řeckých filozofů, kteří uvažovali 

o šťastném životě, jeho smyslu i nad významem udržení i navrácení zdraví. Zároveň za jeho 

nejdůležitější složku považovali ctnost. Jedná se o určité osobnostní rysy, typ myšlení 

a chování, které je založeno na morálním základě. Ctnosti jsou společností dobře hodnoceny, 
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protože vedou k osobnímu růstu a společenskému blahu. Demokritos považoval blaženost 

za nejvyšší dobro, které má sídlo v duši. Toto dobro existuje nezávisle na vnějších statcích, 

ale je závislé na morálních zásadách. Demokritos nabádal lidi, aby ve svém životě usilovali 

o štěstí, kterého mohou dosáhnout uměřeností, odpoutáváním se od takzvaných nižších 

rozkoší, jako je jídlo a pití, k rozkoším ušlechtilým a vzdělávání ducha, neboť pouze mravní 

člověk může být šťastný. (Halada, a další, 1978) 

Také Sókratés si položil otázku „Co je štěstí?“ (blaženost) a soudil, že jeho základem je 

správné vědomí a správné myšlení. To je potom prostředkem ke správnému jednání, 

které vede k blaženosti. Ctnost, která v řečtině zahrnovala i výrazy jako schopnost či zdatnost, 

však nepovažoval za prostředek k blaženosti, ale za dobro samo, tedy blaženost. 

Předpokládal, že po ní každý člověk touží a je tudíž samozřejmé, že každý bude chtít správně 

myslet a ctnostně jednat. Sókratés byl pevně přesvědčen, že špatný člověk nemůže být 

šťastný. Domníval se, že předpokladem ctnosti je vědění, které představuje velkou 

donucovací sílu, díky níž člověk postupuje ve svém jednání správně, protože je o této 

správnosti přesvědčen. (Halada, a další, 1978) 

Otázce šťastného života se věnoval také Platón v dialogu Filébos, kde řeší otázku, v čem 

spočívá lidská blaženost. Dialog je zde chápán jako prostředek k vyhledávání definic pomocí 

argumentů a protiargumentů a obě diskutující strany se snaží najít chybu v argumentaci 

protivníka. Filébos prohlašuje, že dobrem je radost, slast a rozkoš. Sókratés však oponuje, 

že slastí je mnoho a že cennější než slast je rozumovost, myšlení, paměť, správné mínění 

a pravdivé úsudky. Podle Sókrata je nejlepším řešením smísení rozumu a slasti. Je možné 

mísit slasti dobré i špatné, je-li nám to všem prospěšné a neškodné. Slasti mohou být míseny 

s rozumem. Rozum se však může mísit pouze se slastmi čistými a dobrými, protože ty špatné 

mu přinášejí překážky a vštěpují zapomínání. Postupně pak docházejí k závěru, že dobro 

a šťastný život se neobejde bez spojení rozumové činnosti s „čistými“ slastmi. (Halada, a 

další, 1978) 

Podle Aristotela je etika jako praktická věda prostředkem k dosažení nejvyššího dobra. 

Aristotelés souhlasí s hlavním názorem v Platonově Ústavě, že je úzká vazba mezi ctnostným 

a šťastným životem a morálka se pro duši stává tím, co je zdraví pro tělo. Za nejvyšší hodnotu 

Aristotelés považuje blaženost, tzv. eudaimoniá, která znamená trvalé štěstí a je nejvyšším 

smyslem lidského života. Je to nejvyšší myslitelné dobro pro člověka, které znamená dobře žít 

a dobro konat. Na otázku „Co je štěstí?“ se snaží nalézt odpověď pomocí určení funkce 
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člověka, která nemůže být stejná jako u rostlin a živočichů, ale musí být dána rozumným 

činným životem a kdy činnost duše musí být v souladu se ctností. Podle Aristotela se duše 

člověka skládá ze tří složek, první složka je vegetativní starající se o výživu a růst, druhá 

složka je řízena rozumem a je vyhrazena přáním a citům, jsou zde mravní a charakterové 

ctnosti, mezi které se řadí statečnost, štědrost a umírněnost. Třetí složku tvoří rozumová část, 

která je tvořena rozumností a moudrostí. Tyto ctnosti jsou považovány za vyšší, neboť 

umožňují pěstění ctností. Za nejdokonalejší etické ctnosti pokládá spravedlnost, přátelství 

a lásku k druhým lidem. Ctnost volí střední cestu mezi nedostatkem a nadbytkem, 

ale ve správném není možno vidět ani střed. Je třeba zvolit nikoliv střední úroveň z dobrého, 

ale nejvyšší a nejlepší ze všeho dobrého. Nejedná se tedy o „zlatou střední cestu“, 

ale o návod, jak správně žít. Jedinec musí sám dojít k tomu, co je pro něho přirozené tak, že se 

vyhýbá přílišnosti a nedostatku. Jedná se o jakési poznání míry v konkrétním jednání. 

V souladu se správným úsudkem potom může jednat ctnostně. Činnost duše v souladu 

s ctností Aristotelés nazývá blažeností neboli štěstím, což je skutečný cíl našeho života. 

Největším štěstím je potom činnost, která je spojená s moudrostí. Aristotelés také chápe 

člověka jako bytost společenskou a disponující řečí, poukazuje, že harmonický rozvoj 

osobnosti, který je předpokladem k dosažení blaženosti, se realizuje pouze ve sféře sociální. 

(Halada, a další, 1978) 

Cílem filozofického směru Epikureismu bylo učinit člověka šťastným. Kritériem štěstí je 

pocit libosti, potěšení, požitku a rozkoše. Nejvyšší hodnotou etiky je slast, nikoliv však slast 

okamžiku, ale slast spočívající v uměřené zdrženlivosti a soběstačnosti jedince. Cesta 

k blaženosti má být řízena také rozumem, který nám ukazuje, že pravé štěstí je založeno 

na duchovní rovnováze a klidu a spočívá v odstranění všeho, co stojí v této cestě. Důležité je 

u lidí odstranění strachu ze smrti. Je třeba si uvědomit, že člověk je sám strůjcem vlastního 

života a bohové nám do něho nemohou zasahovat. (Kenny, 2000)  

V období křesťanství byl kladen důraz na podvolení se řádu. Blaženost vzniká osvobozením 

duše od vášní a samostatností vůči vnějším vlivům. Augustin ve své knize „De vita beata“, 

popisuje tři stupně na cestě ke štěstí.  

I. Centrace – Pracuj na sobě 

II. Decentrace – Věnuj se mezilidským vztahům 

III. Supracentrace – Plně se zaměř na Boha  
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Augustin ukazuje, že vrcholné štěstí nepřináší úplné dosažení cíle, ale pocity štěstí, které 

přicházejí jako vedlejší produkt zaujetí na cestě k cíli. Křesťanské pojetí štěstí bralo ohledy na 

druhé lidi a nabádalo k pomoci druhým. (Křivohlavý, 2013) 

Teologické pojetí bylo vystřídáno pojetím humanistickým, které bylo zaměřeno na člověka. 

Byla nastolena otázka, co je člověk a jak má prožít svůj vlastní život. Štěstí bylo spojováno 

s prožíváním dobrých pocitů a radosti. V období francouzské revoluce zněly básně Voltaira 

a jeho prohlášení (1927) „Nejvyšším cílem a naším jediným zájmem je být šťastný.“ Štěstí se 

hledalo prostřednictvím nejrůznějších aktivit (tancem, zpěvem, společenstvím přátel), ale též 

v získávání materiálních hodnot, překračování sexuálních tabu a sledování vlastních zájmů. 

Šířila se myšlenka, že každý má právo a povinnost být šťastný. Kdo takový nebyl, cítil se 

provinile a byla to jeho vlastní vina. Takto pojaté štěstí bylo považováno za hlavní cíl našeho 

snažení. Stalo se vrcholem hodnotového žebříčku. (Křivohlavý, 2013 str. 129) 

Na Epikura a osvícenství navazuje nový filozofický a etický směr utilitarismus. Tento koncept 

hodnotí jevy a lidské jednání z hlediska užitečnosti. Štěstím je míněna radost bez bolesti, 

neštěstím nepřítomnost radosti a bolest. V tomto hédonistickém konceptu však nejsou 

zdůrazněny subjektivní aspekty, nýbrž aspekty sociální, které mají přinést co největší užitek 

širokým masám, který vede k sociálně rovné společnosti. Hlavním představitelem je anglický 

filosof John Stuart Mill, který studiu pocitu štěstí zasvětil svůj život. Domníval se, že pocitu 

štěstí jako cíle je možné dosáhnout pouze tehdy, když si štěstí neurčíme jako cíl snažení 

a pokud nasměrujeme své myšlenky k něčemu jinému, než ke zvyšování pocitu vlastního 

štěstí (they find happiness by the way). Může jít o zvyšování štěstí druhých lidí, práci 

pro blaho lidstva, vytvoření uměleckého díla. To má být nejvyšší cíl našeho snažení. 

(Křivohlavý, 2013) 

V součastné době bývá dle Brocka (in Musschenga, 1997) dobrý život popisován ve třech 

hlavních pojetích.  

1. Zachycení a popis emočního stavu, tzv. hédonistické štěstí.  

2. Naplnění životních cílů a splnění životních plánů.  

3. Realizace zavazujících ideálů, vyšších cílů a radostí vyššího typu  

Křivohlavý (2013) rozlišuje úzce orientované štěstí hédonické, které je orientováno 

na příjemné prožitky. Jeho cílem je osobní pohoda a snaha vyhnout se nepříjemnostem. Jeho 

základní charakteristikou jsou emoce a přemíra smyslových zážitků. Jde o štěstí horizontální, 
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jednosměrné, které je možno měřit na subjektivně vnímané stupnici od jedné do deseti. 

V širším slova smyslu pak rozlišuje štěstí eudaimonické. Nejedná se o momentální pocity 

štěstí. Toto pojetí bere v úvahu rozsáhlejší oblast otázek a delší dobu trvání. Zahrnuje 

objektivně dobrý žádoucí život včetně osobních ctností, jako je schopnost milovat, být 

milován a mít dobré přátele. Vystihuje však i individuální stránku života jedince, jeho ctnosti, 

vědomé úsilí zvládat život, úspěch, porážky a smysluplně žít. Jeho rozměr není pouze 

horizontální, ale též vertikální. Toto štěstí má svoji šířku, výšku a hloubku, která přesahuje 

štěstí daného jedince. Jeho psychologickou charakteristikou jsou hodnoty. Bývá považováno 

za autentické, skutečné neboť vedlejším produktem je uchvácenost, zaujetí činností, kterou 

děláme a rozvoj osobnosti. Toto štěstí je měřitelné pomocí několika dimenzí, které teprve 

v určité integraci dávají představu o tom, o jakou kvalitu jde. 

Křivohlavý také hovoří o plném, hlubším a smysluplném životě, kdy člověk chápe širší 

souvislosti toho, co prožíváme, a toho, co se děje v našem okolí. Základem každého lidského 

jednání je činnost směřující k určitému cíli. Jedná se o motivaci, která nás vede 

prostřednictvím účelového chování a jednání. Lidé si určují, čeho chtějí v budoucnosti 

dosáhnout a své snažení směřují k naplnění svých cílů. Výchozím bodem jednání člověka je 

vždy proces rozhodování, o jaký cíl usilovat, jaký má význam a jak ho dosáhnout. 

(Křivohlavý, 2006) 

Velmi zajímavý pohled přináší Ira a Murgaš, kteří ve své práci uvádějí „Kvalita života je 

složitý a velmi široký pojem, těžko uchopitelný pro svoji multidimenzionálnost a komplexnost. 

Dotýká se lidské existence, pochopení smyslu života. Hledá klíčové faktory bytí a pochopení 

sebe sama. Zkoumá environmentální, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické, duchovní 

a další podmínky pro zdravý a šťastný život. Komplexní pohled zohledňuje nejen vnější 

podmínky, ale i vnitřní rozměry života.“ (Murgaš, a další, 2008) 
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2 Problematika vymezení pojmu kvalita života 

Pokud bychom se tázali na kvantitu lidského života, odpověď by byla jednoduchá. 

Vyjadřovala by číselnou hodnotu, tedy délku života člověka v letech. Již při analýze tohoto 

jednoduchého problému se můžeme setkat v myšlení lidí s jistými rozpory. Téměř každý 

člověk touží být dlouho živ, ale zároveň si přeje zůstat dlouho mlád, neboť dožití se vysokého 

věku s sebou přináší nejen fyziologické změny tělesného charakteru s projevy únavy a snížené 

výkonnosti, ale také změny psychických funkcí, nejčastěji charakterizovaných úbytkem 

duševních sil, stavy zapomínání, zmatenosti a depresí. Člověka vyššího věku mohou 

postihnout i změny v sociální oblasti, kde lze zmínit sociální izolaci, „syndrom čtyř stěn“ 

či „prázdného hnízda“. Stárnutí jako takové s sebou přináší i statisticky vyšší výskyt nemocí 

a tím i zhoršenou kvalitu života. Této teorii však oponují výsledky některých výzkumných 

studií. Např. Hnilica (2006) publikoval, že změny v důsledku nemoci či stáří nemají vliv 

neprožívání štěstí. Důvodem adaptace na zhoršení faktorů objektivního zdraví, mohou být 

pozitivní změny, které jsou nastartovány v důsledku zrání a získaných životních zkušeností. 

Zároveň jedinec v důsledku nemoci či zralého věku může přehodnocovat své cíle a  priority. 

Podobné závěry přineslo též celonárodní šetření realizované v 70. letech v USA, které 

zkoumalo objektivní a subjektivní indikátory kvality života a prokázalo, že sociální, 

ekonomická stránka ani biologické zdraví nemusí přímo odpovídat subjektivnímu hodnocení 

jedince. (Payne, 2005) 

 Kvalita /z latiny qualis/ bývá charakterizována jako jakost a odpovídá nám na otázku „jaký?“. 

Tokárová (2002) ji definuje ve dvou významech. Jako normativní kategorii, která vyjadřuje 

žádoucí, optimální úroveň či stupeň, přibližující se k očekávání, potřebám osob a jako 

všeobecný výraz, který označuje specifické charakteristiky, vlastnosti, atributy, které objekt 

odlišují od okolí. 

Jak již bylo napsáno, v průběhu historie bylo na problematiku nahlíženo z různých aspektů. 

Do velkého množství definic bylo zakomponováno hledisko sociální, kulturní, politické, 

ekonomické, environmentální, psychologické, medicínské, filozofické, sociologické, 

pedagogické i filozofické. Teoretické vymezení, možnosti jejího měření a hodnocení jsou 

pak často zcela rozdílné. Setkáváme se s popisem škál různorodých oblastí např. od sledování 

fyziologických funkcí, posuzování dle dostupnosti energií, bydlení, dopravy, práce, hledání 

znaků sociální úspěšnosti až po realizaci životních cílů a prožitky štěstí. Dragomirecká 

a Škoda (1997) upozornili na existenci roztříštěnosti v teoretickém vymezení tohoto pojmu 
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a zároveň poukázali na skutečnost, že ve zkoumání kvality života se střetávají různé vědní 

disciplíny. Při vymezení obsahu tohoto pojmu se tedy setkáváme s fenoménem komplexnosti 

a s označením „multi“. Hovoří se o multifaktoriální podmíněnosti, multiúrovňovém 

fenoménu, o multidisciplinaritě a multidimenzionalitě. (Gurková, 2011) 

Např. Gajdoš (2002) kvalitu života chápe jako „komplex dimenzí lidského života a podmínek 

jejich dosahování“. Pacione (2003) uvádí, že kvalitu života vystihují dvě dimenze. První 

dimenze je subjektivní či psychologická, která zahrnuje to, jak lidé svůj život prožívají. Druhá 

dimenze je objektivní, environmentální a prostorová. Ta popisuje, v jakých podmínkách lidé 

žijí. Benáček a Reichlová (2007) uvádějí: „Koncept kvality života je pokusem zachytit fakt, že 

lidský život se odehrává na mnoha úrovních a všechny tyto dimenze lidského života ovlivňují 

to, zda je člověk šťastný a spokojený se svým životem.“ 

Dle některých autorů však kvalita života nemá doposud všeobecně uznávanou definici. 

„V literatuře existuje celá řada definic „kvalita života“. Neexistuje však ani jedna, která by 

byla v průběhu posledních třiceti let všeobecně akceptována. Situaci komplikuje i fakt, že se 

často setkáváme s pojmy jako „sociální pohoda“ (social well-beinig), „sociální blahobyt“ 

(social welfare) a „lidský rozvoj“ (human development), které jsou používány jako 

ekvivalentní nebo analogické termíny. Lze shrnout, že na nejobecnější úrovni je kvalita života 

chápána jako důsledek interakce mnoha různých faktorů.“ (Payne, 2005 str. 207) 

Podobně se vyjadřuje Veenhoven (2000 str. 2): „Ve filozofických disciplínách dosud nedošlo 

ke shodě v jednotné finální definici kvality života a v praktické oblasti empirických studií 

dochází k míchání hrušek s jablky.“ Podle autora všeobsažné (holistické) definování kvality 

života selhává při aplikaci v praxi.  

V letech 1995–2005 proběhl rozsáhlý výzkum sledující publikovanou literaturu 

s problematikou sledování kvality života, který potvrdil, že pojetí kvality života vždy reaguje 

na situační kontext a výzkumné cíle. Navíc bylo potvrzeno, že řada výzkumů definici nemá 

či se jí záměrně vyhýbá. (Heřmanová, 2012) 

Také Mareš (2006) popisuje existenci tři základní problémů souvisejících s definováním 

kvality života. První problém vzniká použitím tohoto pojmu v různých oblastech lidského 

života. Druhým problémem je to, že ač tento pojem navozuje dojem souhrnného, 

integrujícího, komplexního ukazatele, ve skutečnosti nemůžeme postihnout všechny oblasti. 

Třetím problémem je nemožnost dosáhnout konsensu v počtu a konkrétních oblastech kvality 
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života. Mareš zároveň ukazuje na potřebu koncipovat definice zakotvené v daném oboru, 

které pružně reagují na jednotlivé determinanty života. 

 Švehlíková et al. (2008) poukazuje na fakt, že komplexnější vymezení, definice a modely 

vedou k nabalování problému, kde jednotlivé termíny je velmi obtížné uvést do souladu.  

2.1 Modely kvality života 

Podobně, jako se setkáváme s nepřeberným množstvím definic kvality života, existuje i velké 

množství teoretických východisek jejího měření.  Kanadský tým autorů vedený 

M Tailleferovou se zaměřil na konkrétní modely, které se používají při výzkumu kvality 

života související se zdravím. Autoři předpokládali, že modely používané v praxi se mohou 

navzájem lišit svojí úrovní teoretické propracovanosti. Vytvořili proto souhrn modelů v letech 

1965 – 2001, které uspořádali podle způsobu konstrukce a složitosti.  Čím více a složitěji je 

teoretický model promyšlen, tím více charakterizuje pojem kvality života. Taillefer et al. 

(2003 str. 293) 

Typ Charakteristika 

Konceptuální 

model 

(conceptual model) 

Model rozpracovává domény a vlastnosti kvality života, nikoliv však 

vztahy mezi nimi 

Konceptuální 

rámec 

(conceptual 

framework) 

Model, který popisuje, vysvětluje nebo prediktuje nejvýznamnější 

vztahy mezi jednotlivými doménami  

Teoretický rámec 

(theoretical 

framework) 

Model zahrnující složení komponentů, domén kvality života a jejich 

vzájemných vztahů v rámci určité teorie 

Tabulka 1 Přehled modelů kvality života podle typu a složitosti, zpracováno dle Taillefer et.al.  (2003 stránky 289-299) 
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Gurková (2011) rozděluje modely do čtyř kategorií 

1. Jsou to hierarchické (strukturující) modely, které mohou vymezovat jednotlivé 

domény. Patří mezi ně např. model Světové zdravotnické organizace WHOQOL vytvořený 

v Torontu.  

2. Dále jsou to modely interakční, které znázorňují vztahy mezi kvalitou života 

a jejími determinantami. Jako příklad autorka uvádí kauzální model HRQoL (Ware et al., 

1984), nebo model proměnných kvality života (Padilla et al.,1984).  

3. Prediktivní modely, které jsou využitelné při srovnávání kvality života osob 

s různým sociokulturním kontextem za účelem predikce jejich kvality života.  

4. Čtvrtou kategorii tvoří modely založené na významu, jehož koncept je 

vymezen z perspektivy osoby a nikoliv z perspektivy profesionála, který ji hodnotí. Tyto 

modely je možno přirovnat k individuálním koncepcím kvality života v psychologii.  

S odlišnou strukturalizací se setkáváme u též u Mareše (2006), který se snaží nalézat řešení 

směrem k optimalizaci definování kvality života. 

1. Obecné modely a z nich vycházející definice, které nerozlišují mezi 

strukturními prvky a zabývají se dvěma otázkami, typem života a typem kvality. V obecné 

rovině můžeme sledovat kvalitu života u celých národů a států. Příkladem může být tzv. index 

rozvoje lidských zdrojů (human development index). 

2. Hierarchické modely se na rozdíl od modelů obecných snaží rozlišovat mezi 

strukturními prvky, které mohou mít různou hodnotu. Tyto modely se inspirovaly 

v Maslowově hierarchii lidských potřeb a mívají podobu pyramidy. Příkladem může být 

Spilkerův model (1996), který poukazuje na multidimenzionalitu. Tyto modely však 

nespecifikují vztahy mezi horizontální a vertikální strukturou kvality života a nezachytí 

změny kvality života v čase.  

3. Strukturně -dynamické modely vycházejí z předpokladu, že kvalita života je 

proměnná. Těchto modelů je využíváno především ve zdravotnictví, kde se kvalita života 

v souvislosti diagnostikou a léčbou může dynamicky měnit. Jako příklad autor uvádí model 

Cowanové. 
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4. Speciální modely kvality života vycházejí z konkrétních definic. Může jít 

o teorii užitku (utility) založenou na rozdílu mezi cenou a užitkem, čili mezi vynaloženými 

náklady a efektem léčby. Nebo o teorii diskrepance, kdy se zajímáme o rozdíl mezi ideálním 

„já“ a aktuálním „já“ a srovnáváme svůj momentální zdravotní stav s dimenzí „jak bych 

si přál, aby to bylo“. Pro účely zdravotnictví je využitelná myšlenka definovat a zkoumat 

kvalitu života pomocí teorie uspokojování potřeb, která hledá vztahy mezi třemi skupinami 

proměnných.  

5. Konkrétní modely, které se liší podle teoretické propracovanosti a vztahů mezi 

proměnnými. Autor zde uvádí práci kanadských autorů v čele s M. Tailleferovou (2003). 

Modely propracovanější, složitější a sofistikovanější, podrobené důkladné analýze více 

vystihují kvalitu života. 

6. Poslední skupinu tvoří modely, které vznikají v širším, národním 

či mezinárodním měřítku. Tento národní nebo mezinárodní konsensus vychází z iniciativy 

pracovních skupin či výzkumných týmů v národním a mezinárodním měřítku. Příkladem 

mohou být aktivity Světové zdravotnické organizace. 

2.1.1 Nejznámější modely kvality života využitelné v oboru speciální 

pedagogika 

Mezi nejznámější patří model holandského badatele Veenhovena (2000), který navrhuje 

rozlišit šance, potencionality, schopnosti jedince a výslednou podobou života. Dále autor 

rozlišuje mezi interními a externími kvalitami života. Spojením všech těchto čtyř kritérií 

vzniká netradiční podoba úrovně lidské existence. 

Model „ Čtyři kvality života“ je popsán v tabulce 2. V horní polovině tabulky jsou uvedeny 

dvě potenciální variace kvality života. Možnosti prostředí a možnosti a schopnosti jedince jich 

využívat. Spodní polovina tabulky je zaměřena na výslednou podobu kvality života. Tyto 

výsledky se posuzují podle hodnoty pro okolní prostředí a pro samotného jedince. 
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Vnější kvality života 

(prostředí) 
Vnitřní kvality života (jedinec) 

Životní možnosti a 

životní nabídky 

Externí podmínky, životní 

překážky (liability)  

životní úroveň jedince, 

sociální zabezpečení 

skupiny 

Viabilita (life-ability), interní podmínky, genetické 

vlivy, schopnost jedince adaptovat se na změny 

v zevním prostředí. 

Výsledek života, 

podoba života 

Užitečnost života (utility of 

life) 

Transcendentální koncepce 

kvality života 

Porozumění vlastnímu životu (appreciation of 

life) 

Subjektivní pohoda (subjektive well-being) 

Tabulka 2 Veenhovenův model „Čtyři kvality života“ 

Dále můžeme uvést známý model kvality života vytvořený v Torontu. V roce 1991 byl 

na základě žádosti Ontarijského ministerstva komunitních a sociálních služeb zadán 

požadavek v Centru na podporu zdraví na vytvoření modelu hodnotící kvalitu života osob 

s vývojovým postižením. Projekt se rychle rozvíjel a v roce 1994 vznikla výzkumná skupina 

„The Quality of Life Reaserch Unit“. Skupina vytvořila na základě studia literatury 

a rozhovorů koncepční model, který je použitelný pro zkoumání kvality života lidí z různých 

komunit, rodin i jednotlivců. Za nejvíce zranitelnou skupinu byli však považováni lidé 

s vývojovým postižením, děti s dlouhodobým vývojovým opožděním a senioři.  Tento model 

vychází z definice zdraví a zdravotní pohody Světové zdravotnické organizace. Základní 

prvky tvoří fyzické, psychologické a duchovní fungování, které je spojeno se sociálním 

prostředím a příležitostmi pro udržení a zlepšení dovedností. Kvalita života je v tomto 

konceptu definována jako: „Míra, jakou si jedinec užívá důležité aspekty svého života“. 

Jednotlivé domény tohoto modelu jsou zobrazeny v následujícím grafu 1. 
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Graf 1 Model 3B, dostupné na sites.utoronto.ca/qol 

Jedná se o holistické pojetí, ve kterém je kvalita života posuzována pomocí tří okruhů. Je 

to oblast bytí (being), která postihuje osobní charakteristiky jedince, oblast která se týká 

napojení na konkrétní prostředí (belonging) a oblast realizace (becoming). Podrobněji jsou 

popsány v tabulce 3.  

  

being 

becoming beloning 
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1. Být (being) – osobní charakteristiky člověka, bytost, kdo je? 

 Fyzická stránka člověka (somatické zdraví, soběstačnost, vzhled) 

 Psychologická stránka člověka (psychický stav, kognitivní úroveň, pocity, emoce, 

sebedůvěra, sebepojetí, autoregulace) 

 Spirituální stránka člověka (hierarchie hodnot, životní přesvědčení) 

2. Patřit někam (belonging) – spojení s konkrétním prostředím 

 Fyzická sounáležitost (lokalita, bydliště) 

 Sociální napojení (rodina, přátelé, spolupracovníci, spolužáci, sousedé, společenství, 

k němuž jedinec patří) 

 Napojení na komunitu (příležitosti prostředí, možnosti zaměstnání, možnosti 

volnočasových aktivit, úroveň a dostupnost sociální a zdravotní péče) 

3. Realizovat se (becoming) – o něco usilovat, něčím se stávat, dosažení osobních cílů, aspirací 

 Praktická realizace (domácí aktivity, placené zaměstnání, dobrovolnická práce, péče o 

vlastní zdraví) 

 Uskutečňování volnočasových aktivit (relaxační aktivity, které snižují stres) 

 Osobní růst (činnosti směřující k osvojení vědomostí, dovedností a návyků, schopnost 

aktivně se přizpůsobovat změnám) 

Tabulka 3 Quality of life, Concepts, 2010, dostupné na sites.utoronto.ca/qol, vlastní úprava 

Vlastní kvalita života je v tomto projektu závislá na důležitosti nebo významu, který jedinec 

jednotlivým oblastem připisuje, a na rozsahu uspokojení osoby v těchto jednotlivých 

dimenzích. Kromě individuálního hodnocení pocitů štěstí je kladen důraz též na kvalitu 

prostředí, ve kterém osoby žijí, a na úroveň, jakou jsou s ním propojeny. Prostředí musí 

poskytovat podmínky pro uspokojování základních potřeb, vytvářet možnosti pro rozvoj 

potenciálu každé osoby a zároveň musí poskytovat kontrolu a výběr. Autoři zde poukazují 

na rozpor, kdy jedinec vnímá svůj život dobře, přestože žije v nepříznivých podmínkách 

(např. v ústavu), protože lepší podmínky nezažil. Poukazují též na nutnost zdůrazňovat 

perspektivu těchto osob, zaměřovat se na schopnosti nikoliv na jejich omezení. Tento nástroj 

má několik verzí. Na stránkách Quality of Life Research Unit, University of Toronto je 

dostupná verze profilu života pro adolescenty, dospělé, dospělé s vývojovým postižením, děti 

s vývojovým postižením, perspektivu rodičů dětí s dlouhodobým postižením, lidé s tělesným 

a smyslovým postižení, či seniory. 

Dalším příkladem může být komplexní hierarchický model, který je upořádán do pyramidy. 

Kováč (2005) Báze je tvořena existenční všelidskou úrovní kvality života. Je to somatický 

stav, psychické fungování, rodinné vztahy a fungování, finanční situace, životadárnost 
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prostředí, vybavenost k přežití. Střední úroveň je vytvářena individualitou člověka a civilizací 

v níž žije. Třetí úroveň zahrnuje seberozvoj, sebekultivaci, schopnost sebereflexe, užitečnost 

života a tvoří meta-úroveň. Nad celou pyramidou stojí proměnná – smysl života. Jednotlivé 

dílčí indikátory v tomto uspořádání nemají stejný význam. Zhoršená kvalita života na jedné 

úrovni automaticky nevyvolává zhoršenou kvalitu života na jiné úrovni. Tyto modely jsou 

však statické a mají problém se specifikací vztahů mezi horizontálními ani mezi vertikálními 

prvky, navíc mají potíže vystihnout proměny kvality života v čase.  

 

Graf 2 Aspekty ovlivňující kvalitu života. Zdroj: Michalík (2013 str. 56). 

V literatuře se setkáváme s celou řadou dalších modelů kvality života. Můžeme shrnout, 

že jejich společným znakem je snaha o definici tohoto pojmu. Heřmanová (2012) uvádí dále 

jejich tři společné znaky. 

1. Komplexní pohled na problematiku, která postihuje nejen vnitřní 

psychologickou a emocionální dimenzi, ale též dimenzi vnější, kterou tvoří podmínky života, 

zejména materiální, sociální, přírodní a kulturní a shodu. 

2. Existencí úzké souvislosti problematiky kvality života s problematikou 

individuálně i celospolečensky preferovaných hodnot. 
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3. Závislost individuálního prožívání QOL na kulturně podmíněných očekáváních 

a internalizovaných normách.  
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3 Kvalita života ve vztahu ke zdraví a nemoci (HRQoL) 

Kvalita života ve vztahu ke zdraví a nemoci začala být zkoumána v 70. letech minulého 

století z důvodů určení finanční nákladnosti a efektivity léčby. Začaly vznikat klinické studie 

v rámci farmakoekonomických analýz, které hodnotily vliv, úspěšnost léčby a terapeutických 

intervencí na zdravotní stav jedince. Na začátku 80. let začínají vznikat generické nástroje, 

které porovnávají úroveň kvality života mezi zdravými a nemocnými a mezi jedinci s různým 

druhem onemocnění. Tyto studie byly zaměřené především na fyzické zdraví a hodnocení 

funkčních schopností jedince.  

V roce 1982 Kaplan a Bush uvedli termín kvalita života související se zdravím (koncept 

health related qulity of life - HRQL). Jejich  cílem bylo určit, jakým způsobem může být 

kvalita života ovlivněna zdravím, zdravotní péčí a diagnosticko-terapeutickými 

postupy.(Bush, a další, 1982) Postupně se však mění perspektiva vidění tohoto problému. 

Nejde již o pouhé zachraňování a prodlužování lidských životů. Do zdravotnictví proniká 

i řada etických, psychologických i právních problémů. Ekonomické hledisko a aspekt 

zaměřený na posouzení objektivně měřitelných ukazatelů jako jsou např. laboratorní výsledky 

či odchylky fyziologického stavu, jsou doplňovány o subjektivní prožitky člověka i jeho 

blízkého sociálního prostředí. Kvalita života se týká také sociální opory, socioekonomického 

statusu a zdravotní politiky. Cílem se stává maximalizace kvality života jedince s orientací 

na jeho celkové bytí a fungování. 

HRQoL představuje víceúrovňový, multidimenzionální pohled na člověka a není chápána 

pouze v návaznosti na přítomnost či nepřítomnost choroby či symptomů, ale jako 

multidimenzionální konstrukt. Také zde se setkáváme s rozdílnými definicemi. Jejich 

vymezení Gurková (2011) popisuje ve třech následujících významech, je to fungování 

jedince, percepce dopadu zdraví/nemoc a prožívání pohody. Výčet jsme doplnili ještě 

o hodnotu připisovanou životu a zdravotní stav. Ke každému významu jsme doplnili příklad 

definice. 
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1. Fungování jedince (psychické, fyzické a sociální) ve vztahu k nemoci 

Příklad definice: Multidimenzionální konstrukt, který zahrnuje tři základní oblasti: fungování 

somatické, psychologické a sociální. 

Autoři: Speith, Harris (1996); Bouman, Koot, von Gils et al.  (1999) 

2. Prožívání pohody a spokojenosti se zdravím 

Příklad definice: Pocit štěstí nebo spokojenosti s tím, v jakém rozsahu ovlivňují oblasti života 

jedince, jeho zdraví nebo jsou zdravím ovlivňované. HQoL představuje pokus o zjištění toho, 

jak proměnné související se zdravím (např. onemocnění a jeho léčba) ovlivňují ty oblasti 

života, které jsou u lidí všeobecné (všeobecná HRQoL) nebo u lidí s určitou chorobou 

(specifická HRQoL). 

Autoři: American Thoracic Society (2007) 

3. Percepce dopadu zdraví/nemoc nebo odpověď jedince, která se projevuje v jednotlivých 

oblastech života 

Příklad definice: Funkční efekt nějaké nemoci a jejího konsekventního léčení na jedince a to 

z pohledu jedince samotného. 

Autoři: Schipper, Clinch, Olweny (1996) 

4. Hodnota připisovaná životu 

Příklad definice: Hodnota připisovaná životu v jeho průběhu tak, jak je modifikovaná postiženími, 

funkčními stavy, vnímáním a sociálními příležitostmi; to vše je ovlivněno nemocí, úrazem, 

léčbou nebo přístupem člověka. 

Autoři: Feeny, Furlong, Boyle et. Al. (1995); Patrick, Ericson (1993);Furlong et. al (2005) 

5. Zdravotní stav 

Příklad definice: Zdravotní stav člověka, v podobě kontinua se vzrůstající komplexností 

jedincových výsledků; můžeme ho hodnotit na pěti úrovních: biologické/fyziologické faktory, 

symptomy, fungování, vnímání celkového zdraví a celkového pocitu pohody a kvality života. 

Autoři: Wilson, Cleary  (1995) 

Tabulka 4 Přehled definic HRQoL volně zpracováno dle Gurkové (2011) 

HRQoL postupně proniká do všech medicínských oborů - do neonatologické péče 

při rozhodování o záchraně extrémně nezralých novorozenců, v gynekologicko-porodnické 

medicíně při řešení problematiky předčasného ukončení těhotenství u plodů s genetickými 

vadami a s různým typem postižení. Její hodnocení může mít rozhodující vliv v onkologii 

a paliativní medicíně při řešení otázek adekvátní léčby onkologicky nemocných dětí 

i dospělých, od prediktované kvality života se odvíjí i řešení některých situací v resuscitační 

péči. Velmi důležité místo má též v paliativní medicíně u nevyléčitelně nemocných 

a umírajících. Komplexní a aktivní péče by měla být cílena vždy na konkrétního jedince, 
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na uspokojování jeho individuálních potřeb, zmírnění bolesti i jiného tělesného či duševního 

strádání a aktivní podporou jeho okolí, eventuálně na zajištění důstojného umírání.  

Kvalita života postupně pronikla i do oboru speciální pedagogika. Ján Jesenský (2000) 

význam jejího posuzování viděl v odhalování dopadu postižení na život jednotlivce, stanovení 

cílů a úkolů, které jsou zaměřeny na pozitivní změny v jeho životě, určování vlivu nabízených 

diagnosticko-terapeutických, rehabilitačních, edukačních, pracovních a sociálních opatření 

v jeho životě.  
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4 Problematika definování pojmů zdraví, nemoc a 

postižení 

4.1 Definice a historický vývoj pojmu zdraví 

V antice neexistovala jasná hranice mezi filozofií a medicínou, mezi přírodním filozofem 

a lékařem. Řecké lékařství bylo součástí filozofie a léčení nemocí pocházelo od stejných 

autorit. Podobně John Burnet (1930) (In Fialová, 2008 str. 23) napsal: „Touto dobou počínaje 

je nemožné porozumět dějinám filozofie, aniž bychom měli neustále na mysli dějiny lékařství.“ 

Mnozí filozofové odvozovali lékařské umění od obecně filozofických bádání, a stávali se tak 

teoretici lékařství. Zájmy badatelů o přírodě a přirozenosti (fyzis) se často překrývaly 

s otázkami o lidské přirozenosti, s otázkami o zdraví a nemoci. S první definicí zdraví 

a nemoci se setkáváme u předhippokratovského autora Alkmaióna z Krotónu. „Zdraví je 

rovnoprávnost (insonomia) sil: vlhkého a suchého, studeného a teplého, hořkého a sladkého 

atd., zatímco samovládu (monarchia) jedné z nich považuje za příčinu nemoci; neboť 

samovláda jedné z obou je zhoubná. Nemoc vzniká přímo z přebytku tepla nebo chladu, 

nepřímo z velkého množství nebo z nedostatku stravy a jejím sídlem je buď krev, morek nebo 

mozek. Vzniká v nich někdy i z vnějších příčin. Naproti tomu zdraví je úměrná směs kvalit.“ 

(in Fialová, a další, 2008 str. 18) Zdraví je zde chápáno jako rovnováha protikladných sil, 

naopak při nadvládě jednoho protikladu nad druhým vzniká nemoc. Tento předpoklad se stal 

výchozím pro řadu dalších badatelů. Postupem času se vyostřují hranice mezi filozofií 

a medicínou, začínají se rozlišovat myšlenky filozofů a lékařů. Za zakladatele medicíny jako 

racionálního oboru a její oddělení od filozofie je považován Hippokrates a jeho žáci. 

Ve sbírce tzv. hippokratovských spisů se nachází spousta myšlenek. Např. nauka spojující 

všeoživující princip, duševní činnost a myšlení se vzduchem. Autor spisu „O svaté nemoci“ 

věří, že vzduch je mocný živel, jehož kvalita přispívá ke vzniku nemoci. Spis „O výživě“ 

pojednává o proměně všeho, co do člověka přichází a co z něho odchází. Ve spise 

„O životosprávě“ se pojednává o myšlence ohně, jako o projevu životní aktivity živené 

vodou, jeho živlovým protějšku. Stav zdraví a příčinu nemoci lze usuzovat ze vzájemného 

napětí mezi protiklady způsobenými správnou a špatnou výživou, vhodnými či nevhodnými 

fyzickými aktivitami pohybovými, erotickými i čistě intelektuálními. Známá je též teorie 

o tělesných tekutinách. Autor představuje čtyři tělesné šťávy - hlen, krev, žlutou a černou 

žluč, které jsou popisovány v rozpětí kvalit suché – vlhké, teplé – studené. Léčba nemocí je 

založena na principu protikladu a snaze vyvažování výkyvů. „Nemoci, které povstávají 
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z přeplnění, hojí se vyprázdněním, nemoci vzniklé z lačnění, hojí se hojným jídlem, nemoci 

vzniklé z namáhání hojí se klidem, nemoci pak povstalé z nečinnosti, hojí se prací.“ (Fialová, 

a další, 2008 str. 21) 

Lékařské myšlení však zároveň ovlivňovalo i řadu filozofů. Platón lékařství vnímal jako 

samostatné umění (techné), které má vlastní osvědčené metody a jeho cílem je dosažení 

zdraví. Se zajímavou definicí zdraví se setkáváme u Sokrata, která je zasazena v dialogu 

Ústava: „Působiti zdraví znamená uváděti složky v těle ve shodě s přírodou do stavu 

vzájemné nadřízenosti a podřízenosti, kdežto působiti nemoc to, aby jedna složka vládla druhé 

proti přírodě anebo byla od ní ovládána“. (In Fialová, 2008 str. 23) V pasážích dialogu 

Timaios se objevují zajímavé pasáže věnované problematice nemoci.  Jejich příčina již není 

postavena na teorii nadbytku, nedostatku, či na nerovnováze živlů. Zdraví má nový výměr 

a tím je soulad duše a těla. Tělo nesmí být silnější než duše a naopak. Nemoci duše a těla však 

chápe odděleně. Duše může onemocnět „nespravedlností“ a tělo nemocí. Odborníky 

na nemocné tělo považuje lékaře, kdežto nemocnou duši by měl léčit spravedlivý soudce.  

Platón zároveň přináší řadu doporučení podporující udržení zdraví. Fyzicky pracujícím lidem 

doporučuje provádět činnosti duše, zabývat se múzickými uměními a filozofií. Duševní práce 

má mít vyvážení v tělesných a gymnastických cvičeních. Správná životospráva má mít 

přednost před léčbou farmaky. Nemoci duše doporučuje léčit pomocí různých řečí a nauk. 

S myšlenkou, že lékař léčí pouze tělo nikoliv duši, se setkáváme též u Demokrita: „Lékařské 

umění léčí tělesné choroby, zatímco moudrost (sofié) zbavuje duši vášní.“ (Havlíček, 2002)  

Také Aristotelés podobně jako jeho učitel Platón si lékařství velmi vážil. Mezi zkoumáním 

přírody a lékařstvím viděl úzký vztah, překrývání a zároveň odlišnost. Lékaři se zmiňují 

o přírodě a chtějí z ní čerpat, nejzdatnější badatelé o přírodě zase docházejí k počátkům 

lékařského umění. Velký důraz kladl na účelové zacílení, které je společné všem lidským 

uměním, řemeslům a též všem živým organizmům, které jsou součástí přírody. Každý 

organizmus má také svoji individuální, specifickou přirozenost, která nedělá nic bez záměru. 

„Hlavní ústrojí, tj. srdce, ovšem musí sledovat v prvé řadě účel a nikoli to, co účelu jenom 

slouží, jako i lékař sleduje především zdraví.“ (Aristotelés, 1984 stránky 8-10) Aristotelés 

nepovažuje život za pouhé přežívání, život má svou kvalitu a modalitu. Stejně jako živočich 

může být zdravý a v kondici, nebo nemocný, nemohoucí, tak také ústavy mohou být více 

či méně zdravé. 
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Ve středověku došlo k útlumu vědeckého zkoumání a v oblasti lékařství k době temna.  

Recepty na léčbu chorob se proměnily v modlitby. Lidé se zabývali svou duší a přitom 

zanedbávali své tělo. Nemoc byla chápána jako následek hříchu a utrpení bylo považováno 

za součást lidské přirozenosti. Péče o nemocné však byla jedním z aktů křesťanského 

milosrdenství a stalo se podnětem k založení mnoha nemocnic, které však poskytovaly pouze 

základní potřeby chudým i nemocným. (Duin, a další, 1997) 

Teprve v období renesance a osvícení se v medicíně začíná prosazovat vědecký přístup. 

Do medicíny proniká vědecký a technický pokrok. Dochází k znovuobjevení lidského těla, 

jsou prováděny první pitvy, vznikají první anatomické kresby, topografické řezy tělem, je 

objeven krevní oběh a medicína se začíná zabývat životními pochody. 

Ve druhé polovině 18. století vytvořila ve Velké Británii průmyslová revoluce podmínky 

pro období imperiálního blahobytu pro další století. Lékařství začíná být stavěno na dobré 

vědecké základně. (Duin, a další, 1997) 

Pohled na zdraví a nemoc byl v polovině 19. století výrazně ovlivněn dvěma směry. 

Pozitivizmus a relativizmus významně posunul charakter lékařství směrem k novému 

vědeckému ideálu, jehož těžiště spočívá v identifikaci s moderní vědou. Důraz je kladen 

na výuku vědeckých poznatků a logiky. Tlak na objektivitu, vědu a technické požadavky 

nemocničního prostředí vedl k podceňování etiky. Snahou pozitivizmu bylo vytvoření 

soustavy pravidel a hodnotících kritérií, přičemž subjektivní hodnoty byly z toho obrazu 

vyřazeny. V druhé polovině 20. století došlo k mohutnému rozvoji medicíny. Propojením 

medicíny, biologie, techniky, ekonomiky a průmyslové výroby přináší vznik velkých 

koncernů. Technizace oboru obrovským způsobem rozšířila možnosti diagnostiky a léčby 

populace. Mění se systém zdravotní péče, ale též role lékaře a jedince. (Fialová, a další, 2008) 

Koncepce medicíny se však postupně snažila vymanit z tohoto tradičního biologizujícího 

pojetí zdraví a nemoci. Nemoc přestala být chápána pouze ve vztahu k odchylkám od normy, 

které se týkaly fyzického stavu, laboratorních či zobrazovacích metod. V roce 1947 Světová 

zdravotnická organizace definovala zdraví jako „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody 

(well-being) a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady“. (Zacharová, a další, 2007 str. 112) 

Postupně se na zdraví a nemoc začalo pohlížet multifaktoriálně, s analyticky rozložitelným 

a zároveň vzájemně propojitelným bio-psycho-sociálním základem. Zdraví již nebylo 

vztaženo pouze k nepřítomnosti příznaků nemoci či k neporušené funkci nebo struktuře 
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orgánů, ale též k subjektivním prožitkům člověka, k jeho životu ve společnosti a k jeho 

schopnostem adekvátně plnit sociální role, tak aby se splnilo očekávání společnosti 

i spokojenosti jedinců v různých stádiích života. Zdraví je tak chápáno jako dynamický 

proces, který umožňuje člověku rozvíjet jeho potenciál a přizpůsobovat se tak nárokům 

měnícího se okolního prostředí. (In Bártlová, 2005 str. 22) 

Vzájemné vztahy zahrnuje také nová definice Světové zdravotnické organizace z roku 1984: 

„Zdraví je stav, který na straně jedné umožňuje jednotlivcům i skupinám lidí poznat vlastní 

cíle a uspokojovat potřeby a na straně druhé reagovat na změny a vyrovnávat se se svým 

prostředím. Zdraví je tedy chápáno jako zdroj každodenního života a ne jako cíl života. Jde 

o pozitivní koncepci, která zahrnuje společenské a osobní zdroje stejně jako fyzické možnosti.“ 

(in Zacharová, a další, 2007 str. 113) 

V roce 1988 J. Siegrist definoval zdraví a nemoc ve třech rozličných rovinách, v oblasti 

subjektivních pocitů jedince, v oblasti medicíny, která popisuje objektivně doložené nemoci 

a syndromy jako odchylky od normy, a v oblasti sociální týkající se poskytování pomoci, 

sociálního pojištění, snížení výkonnosti jedince apod. 

Seedhouse v roce 1995 rozdělil teorie zdraví do čtyř skupin. První skupina považuje zdraví 

za ideální stav člověka (wellness), druhá skupina ho chápe jako dobré fungování (fitness), třetí 

a čtvrté směry se dívají na zdraví jako na zboží či druh síly. (In Křivohlavý, 2001) 

Staňková (1997) zdraví považuje za stav dynamické rovnováhy, který se vyznačuje 

adaptabilitou, tedy schopností člověka reagovat účelně na sociální, kulturní, ekonomické, 

přírodní a technické prostředí. Tato adaptabilita umožňuje dosažení vyšší kvality života 

jedince.  

Křivohlavý (2001) uspořádal teorie zdraví podle toho, zda je zdraví považováno za prostředek 

k dosažení určitého cíle, nebo zda je zdraví cílem samotným. V těchto dimenzích rozpracoval 

sedm teorií zdraví.  

1. Zdraví jako původce fyzických a psychických sil člověka, který pomáhá 

zdolávat překážky. Jedná se pro proměnlivou veličinu. Životní síla se může vytrácet, člověk 

slábne i nabývá na své síle, stává se opět silnějším. 

2.  Zdraví jako metafyzická síla představuje vitalitu, vnitřní duchovní sílu 

realizovat svůj potenciál. Jde o schopnost čelit negativním životním podmínkám, sílu 
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přizpůsobit se a pozitivně reagovat. Je to prostředek k dosahování vyšších cílů, umožňuje 

realizaci ještě vyšších hodnot.  

3.  Salutogeneze, pojem pozitivního zdraví, vychází z nového filozofického 

pohledu prof. Antonovského. Izraelský sociolog pracující ve zdravotnictví odmítá 

jednostranný medicínský pohled na patogenezi, tedy příčinu chorob, a soustředí se na otázky 

salutogeneze. Jde o kladné zdroje, faktory, které napomáhají udržovat a uchovávat zdraví. 

Nejedná se o dílčí psychické vlastnosti, ale o celkový holistický postoj k životu, ke kterému se 

řadí osobní autonomie, důvěra v okolní sociální prostředí, schopnost porozumět a vhodně 

reagovat na měnící se podmínky. Termín WHO „posilování zdraví“ (health promotion) pak 

posouvá význam aktivního vytváření odolnosti jedince i celé populace vůči nemoci pomocí 

utváření vhodných fyzických, psychických i sociálních vlastností organizmu nad význam 

ochranné prevence nemocí. Za základní aspekty zdravotní síly Antonovsky považuje 

smysluplnost (meanfulness), vidění zvládnutelnosti úkolů (manageability) a schopnost chápat 

dění (comprehensibility).  

4. Definice zdraví jako schopnost adaptace chápe životní úkoly jako výzvy, 

které člověk přijímá a aktivně se jim přizpůsobuje.  

5. Zdraví jako základ dobrého fungování popsané Parsonsem vyjadřuje schopnost 

tělesné a duševní připravenosti či výbavy k určité činnosti. Respektuje sociální pohled 

na člověka, jeho schopnost plnit sociální role a úkoly. Této teorii je vytýkáno, že je velmi 

statická, není zaměřena na salutogenezi a nevede k zlepšování zdravotního stavu. Zároveň 

dvoupólový pohled na zdraví a nemoc vylučuje osoby handicapované od osob, které jsou fit 

a na vrcholu zdraví. 

6. Zdraví jako zboží vyjádřené termínem „health is a commodity“ je považováno 

za produkt na trhu, který se dá koupit. Podle Seedhouse (1995) tyto představy směřují 

k pasivitě v sebepéči. Jedinec čeká na zásah z druhé strany, zázračný lék a chybí zde prostor 

pro povzbuzování a posilování zdraví. 

7. Zdraví jako ideál. Příkladem je definice WHO, která je hodnocena Seedhousem 

(1995) kladně pro jednoduchost, kladnost, respektování vzájemných vztahů mezi fyzickým, 

psychickým a sociálním zdravím, pro žádoucí hodnotu a motivační charakter, který naznačuje 

cíl. Mezi zápory Seedhouse řadí opomíjení duchovní stránky člověka, nedefinování použitých 

termínů a stavění zdraví do pozice nedosažitelného ideálu.  
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Podle Seedhouse (1995) „Optimální stav zdraví určité osoby závisí na stavu souboru 

podmínek, které jí umožňují žít a pracovat tak, aby byly splněny její realisticky zvolené 

a biologické možnosti (potenciály).“ (In Křivohlavý, 2001 str. 39) Podmínkami je myšleno 

vše, co ovlivňuje aktivitu člověka. Nejdůležitější podmínky souvisí se základními 

biologickými potřebami, s příjmem potravy, tekutin, zajištěním přiměřené teploty 

a s přístupem k těm informacím, které ovlivňují život a dávají mu smysl. Další důležitou 

podmínkou je dovednost práce s informacemi, porozumění tomu, jak se předkládané 

informace vztahují k životu jedince a jakým způsobem s nimi může pracovat a jak je může 

prakticky promítat do svého života. Realizace životních cílů potom musí probíhat 

s respektováním druhých lidí i s ohledem na prostředí. Za biologické potenciály Seedhous 

považuje možnosti, skryté fyzické i intelektuální síly člověka, které je možno pomocí 

vhodných podmínek rozvíjet. Stupeň zdraví konkrétní osoby je pak výsledkem interakce 

kladných podmínek, záporných vlivů, tzv. “lieabilities“, mezi které se řadí handicapy, 

nedostatky, přítěže apod., a aktualizací skrytých potenciálů. (In Křivohlavý, 2001) 

Křivohlavý na základě těchto tezí definuje zdraví jako „celkový tělesný, psychický, sociální 

a duchovní stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není 

překážkou obdobnému snažení druhých lidí“. (In Křivohlavý, 2001 str. 40) 

V současné době se setkáváme i se zajímavým pohledem na vymezení zdravotního postižení 

vůči zdraví.  Podle Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů, 329/2011, hlava 3, § 9 „je zdravotním postižením považován 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat 

déle než 1 rok.“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011) 

 Tato definice v sobě zahrnuje myšlenku, že postižený člověk není zdráv a je tudíž nemocný. 

Řada autorů však poukazuje na skutečnost, že postižení není možno diagnostikovat jako 

nemoc, protože postižený člověk sice trpí vadou, ale ve své podstatě je zdráv. (Slowík, 2007)   

4.2 Nemoc a její důsledky 

Také pohled na nemoc, její příčiny a léčbu se v historii měnil a odrážel nové poznatky 

o fungování a stavbě těla. V současné době je nemoc jako porucha zdraví chápána v široké 

 rovině životních procesů člověka, které jsou v neustálé interakci s prostředím jedince. 

Dle názoru řady odborníků přesná a jednoznačná definice nemoci neexistuje pro její 

neměřitelnost a subjektivitu.  
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Dle lékařského slovníku nemoc jako porucha zdraví bývá vnímána nemocnou osobou, bývá 

objektivně zjistitelná a stává se předmětem zdravotnických služeb. (Velký lékařský slovník, 

2019) 

Bártlová (2005) nemoc spojuje s porušenou schopností plnit očekávané úkoly a role. Tento 

koncept zdůrazňuje společenskou nežádoucnost tohoto stavu, odchylku od očekávání 

společnosti. V historii a často i v současnosti je běžné, že nemoc je nejprve rozpoznána 

v rámci úzkého sociálního prostředí, na laické úrovni. Objevují se první příznaky a problémy 

jedince. Je to nežádoucí událost, která ovlivňuje vzhled, chování, pracovní výkon, rodinné 

vztahy, soběstačnost jedince.  

Nemoc přináší potíže, mění dosavadní navyklý způsob života, omezuje v denních 

stereotypech, porušuje uspokojování nižších i vyšších potřeb člověka, stává se pro něho 

náročnou v řadě případů až extrémně náročnou životní situací. Tuto skutečnost zohledňují 

i jazyky. V českém jazyce hovoříme o ne-mohoucnosti, ne-moci, v anglickém jsou to 

negativní aspekty ill-ness či poruchy dis-eases, v ruštině pak utrpení –              ,         .  

V literatuře se setkáváme s rozlišením mezi pojmy nemoc, stonání, zdravotní nepohoda 

a choroba. Choroba (disease) je popisována v přesných lékařských termínech. Každá choroba 

má název, který je často odvozován od její příčiny. Rozlišují se choroby psychické, 

somatické, vrozené, získané, infekční, degenerativní apod. Choroby bývají popisovány 

v patologických odchylkách, které jsou dokumentovány  pomocí nejrůznějších laboratorních, 

zobrazovacích a funkčních vyšetření, z přítomných syndromů a symptomů. Na základě 

dostupných vědeckých poznatků, výsledků studií a kritérií je následně stanovena diagnóza, 

která pomocí doporučených postupů, tzv. guidelines, určí intervence, možnosti léčení. 

Prognóza, další vývoj onemocnění, bývá odvozena na základě statistiky. U chronických 

chorob (chronic disease) je jasně vymezeno období exacerbace i remise. 

Naopak „zdravotní nepohoda“ (illness), bývá popisována v souvislosti s  negativním 

emocionálním rozladěním. (Křivohlavý, 2002) Klener (2006) toto stonání chápe jako 

subjektivní prožitek, osobní zkušenost spojenou se změnou zdravotního stavu.  

Léčitelnost řady akutních onemocnění, boj s infekčními chorobami, zdokonalování 

operačních technik a zlepšování životních podmínek vede ke klesající mortalitě 

a prodlužování průměrné délky života. S tím jde ruku v ruce stoupající počet chronických 
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chorob, které každodenně a zároveň dlouhodobě, často po řadu let či desetiletí, zasahují 

do života jedince a zásadně narušují potřeby jedince. 

4.2.1 Fáze nemoci 

Fáze nemoci můžeme popisovat z několika hledisek. Medicínské hledisko rozlišuje latentní 

fázi, při které se nemoc klinicky neprojevuje, fázi prodromálních (nespecifických) příznaků, 

manifestní stadium, při kterém se objevují specifické symptomy, fázi rekonvalescence, 

po které může dojít k úplnému či částečnému uzdravení, nemoc může přejít do chronického 

stádia či skončit smrtí. 

Popis fází nemoci ze sociologického hlediska vychází psychických procesů, které jsou 

následkem, nikoliv příčinou somatických symptomů nemoci. Prožívání a plnění role osob 

tak velmi úzce souvisí s psychologickými zvláštnostmi jedince. Sociologie rozlišuje čtyři 

základní stadia nemoci. (Bártlová, 2005) 

Nejprve se objevují první příznaky choroby. Člověk si začíná uvědomovat svoji novou 

situaci. Již v této fázi můžeme zaznamenat celou škálou reakcí. Často se setkáváme se 

samoléčitelstvím spojeným se samomedikací, bagatelizací, disimulací, ale také s účelovými 

či nozofilními postoji, které jsou spojeny s jistým uspokojením a s příjemnými pocity.  

Druhá fáze nastává v okamžiku vyhledávání zdravotnické pomoci. Hospitalizace může 

přinášet lidem zcela nové sociální postavení, specifické zážitky a emoční prožitky. 

Ve třetí fázi dochází k akceptaci choroby, člověk přijímá novou roli se svými právy 

a povinnostmi. 

Ideálním stavem v poslední fázi je návrat k dřívějším sociálním rolím a funkcím. Nemoc 

ale může mít i trvalé, trvale zhoršující se, dočasné či zjevné následky. Může mít dopad na 

pracovní, rodinný a společenský život jedince.  

Fáze nemoci z psychologického hlediska podobně jako hledisko sociální popisuje fázi 

premedicínskou a stav náhlé změny životního stylu spojené s pracovní neschopností 

a hospitalizací.  

V následujícím čase je ideálním stavem aktivní adaptace, která zahrnuje přizpůsobení se 

novým podmínkám, hledání nových možností a osobní spolupráce jedince na diagnostických, 

terapeutických, rehabilitačních či kompenzačních postupech. Psychická dekompenzace může 
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vyústit k nespolupráci a nekritickému postoji ke zdravotníkům a ostatním pomáhajícím 

profesím, pasivní adaptace má za následek rezignaci a dekompenzaci doposud zachovalých 

funkcí. (Zacharová, a další, 2011) 

4.3 Definice pojmu postižení 

Podobně, jako se setkáváme s diskusemi ohledně významu pojmu zdraví a nemoc, narážíme 

též na rozdílné vymezení pojmu zdravotního postižení. Podle Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením (č. 10/2010 Sb. m.s) jsou tyto osoby definovány jako „lidi mající 

dlouhodobé fyzické, duševní, mentální, nebo smyslové postižení, které v interakci s různými 

překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném 

základě s ostatními“.  (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010) 

Setkáváme se s dělením zdravotního postižení podle druhu na zrakové, sluchové, tělesné 

a mentální. Podle etiologie odlišujeme primární postižení zahrnující patologické změny, 

které omezují jedince v oblasti předpokladů k rozvoji jednotlivých funkcí a sekundární 

postižení, které vzniká jako důsledek osobnostních či sociálních faktorů. Rozlišují se 

kategorie vrozených a později získaných postižení. (Vágnerová, 2008) Okruh postižení se 

proměňuje také v rámci vývoje osob. U dětí, žáků a studentů se hovoří o speciálních 

vzdělávacích potřebách, u dospělých jsou tyto kategorie nahrazeny zdravotnickou legislativou 

či legislativou Ministerstva práce a sociálních věcí. (Pančocha, 2013) S nejednoznačností 

těchto skupin se můžeme setkat i v rámci různých zemí. (Vítková, 2006) 

4.3.1 Modely postižení 

V současné době se také setkáváme se změnou přístupu k lidem s postižením, se změnami 

v paradigmatu, kdy se při definování osob s postižením nezabýváme nedostatky těchto osob, 

ale jejich potenciálem a potřebou pomoci a podpory. „Za postižené lze z pedagogického 

hlediska považovat všechny děti, mladistvé a dospělé, kteří jsou v procesu učení, v sociálním 

chování, při jazykové komunikaci nebo v psychomotorických schopnostech natolik omezeni, 

že jim to značně ztěžuje účast na životě ve společnosti. Proto potřebují zvláštní pedagogickou 

podporu“. (sec.cit. Sander, A. 1988 in Biewer, G. 2001, str. 216, in Pančocha a další, 2013 

str. 89) Německá rada pro vzdělávání tuto definici zformulovala z důvodu potřeby zaměření 

pedagogické podpory na osoby s postižením všech věkových kategorií, neboť učení 

a vzdělávání je celoživotní proces. Zároveň definice zdůrazňuje změnu přístupu k lidem. 

Podpora má mířit na zapojení jedince do životních situací a tím i zlepšení kvality jeho života.  
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Také Záskaliczky (In Lechta a kol., 2010 stránky 42-43) upozorňuje, že interpretace pojmu 

postižení může být rozličná, a poukazuje na proměny paradigmatu přístupu k lidem 

s postižením a možnosti interpretace tohoto pojmu. Popisuje tři modely postižení - model 

tradiční, interakční a postižení jako administrativní kategorii. 

 Tradiční pojetí chápe postižení jako kvalitu jedince s poškozeným zdravím. Vlivem postižení 

se mění kontinuita a dynamika vývoje jedince, vývoj se zpomaluje či zcela přerušuje. 

K primárním chybám se přidávají sekundární příznaky, neboť jednotlivé funkce se nevyvíjejí 

izolovaně, ale ve vzájemné interakci. Výkony a funkce postiženého jedince jsou v porovnání 

s intaktní populací na nižší úrovni, jedinec není schopen podávat výkony jako ostatní, 

popřípadě jeho chování neodpovídá chování ostatní populace. Postižení je v tomto chápání 

definováno jako “Významná kvalitativní a kvantitativní odchylka od normálního vývoje, která 

se projevuje primárními a sekundárními příznaky.“ Tato koncepce tak stanovuje hranici 

normality a abnormality podle odchylky jednotlivých funkcí. 

Kritikou nedostatků a problémů tohoto modelu zejména v praktickém používání vznikl 

interakční model. Za jeho tvůrce je považován americký sociální psycholog Goffmann. 

Výchozím prvkem tohoto modelu se stal termín „stigmatizace“. Tato teorie vychází 

z předpokladu, že člověk není formován pouze biologicky, ale i sociálně v interakci 

s mezilidskými vztahy. Celá společnost má o svých jedincích jisté představy, na základě 

kterých členy hodnotí. Pokud je osoba jiná, chová se odlišně, než se předpokládá, mohou 

vznikat předsudky a stigmatizace. Tato stigmatizace člověka dostává do role člověka 

s postižením „Společenskou adaptaci člověka s postižením často nekomplikuje tolik orgánové 

poškození nebo následné dysfunkce jako jeho stigmatizace“. (Záskaliczky, In Lechta a kol., 

2010 stránky 44-47) 

Třetí typ modelu postižení popisuje Záskaliczky (In Lechta a kol., 2010 stránky 47-52) 

z hlediska makrosociálních procesů jako administrativní kategorii. Jde o přístup a činnost 

školského systému, ve kterém probíhá selekce těch, kteří nezvládají výuku v běžných školách 

z různých příčin a jsou posílány do škol speciálních.  

S jiným dělením vývoje modelů a pohledů na postižení se setkáváme u Pančochy (2013). 

Ten rozděluje čtyři modely - model medicínský, funkční, sociální a integrovaný. 

Medicínský model je podobný modelu tradičnímu popisovanému Zászkalickym. Toto pojetí 

chápe zdravotně postiženého jako jedince, který není zcela zdráv, vymyká se znakům 
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zdravých lidí, je nemocný a je třeba ho léčit. V rámci tohoto přístupu je postižení osoby 

označeno jako přímý následek nemoci, který ovlivňuje jeho biologické a kognitivní 

fungování. Následně je jedinec ze společnosti segregován, pomocí lékařských, sociálních 

či pedagogických intervencí léčen. Úkolem postiženého jedince je přijmout „roli pacienta“ 

a „léčit se“. Vzájemné vztahy mezi jedincem a odborníky vycházejí z přesvědčení, že jedinci 

nevědí, co je pro ně dobré, vhodné či nevhodné a je jim potřeba tato přesvědčení předat. 

(Pančocha, 2013)  
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Graf 3 Medicínský model postižení a jeho důsledky (Pančocha, 2013 str. 60) 

Tento model podléhá kritice, protože řeší problémy na úrovni jedince a přehlíží kulturní, 

environmentální a politické faktory. Člověk s postižením se v tomto pojetí stává přítěží 

pro společnost. Dochází k segregaci z důvodu odlišnosti s následným vytvářením předsudků 

a negativních postojů. Navíc je ignorován fakt, že k postižení a omezené aktivitě jedince 

může dojít vlivem osobních faktorů jedince nebo vlivem stresu z důvodu negativních postojů 

společnosti a separace. (Pančocha, 2013 stránky 59-62)  

Funkční model, podobně jako medicínský, předpokládá, že příčina je ve vadě, individuálním 

deficitu, v nemoci. To se projevuje sníženou čí úplnou schopností vykonávat některé fyzické 

či psychické funkce. Autor např. uvádí funkci dýchání, samostatný pohyb, vzdělávání 

nebo práci. Podpora má cílit na nabídku služeb, které zvyšují funkční kapacitu jedince, 

korekci vady, která porušenou funkci způsobila. Tento model nehodnotí, jakou má jedinec 

vadu, ale jde o zajištění samostatného fungování a zajištění aktivit běžného života.  “Postižení 

není definováno jako přítomnost určité vady tělesného či duševního charakteru, ale jako 

neschopnost participovat na výdělečné aktivitě.“ Cílem tohoto modelu bylo identifikovat 

poruchu a následně zajistit její léčbu. Toto pojetí kategorizuje a nálepkuje osoby méně 

než model medicínský, přesto rozděluje společnost na osoby se sníženým fungováním 

a ty ostatní. (Pančocha, 2013 stránky 62-63) 
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Reakcí na nedostatky výše zmíněných modelů vzniká model sociální. Hlavní příčina postižení 

již není v onemocnění, ale je ve společnosti, která nerespektuje potřeby lidí a odmítá jejich 

začlenění. Pozornost se tak přesouvá k bariérám, se kterými se lidé s postižením potýkají. 

Prostředí je chápáno široce, zahrnuje sociální, politickou, ekonomickou a fyzickou dimenzi. 

Schopnost jedince plnit role potom závisí na přístupnosti prostředí.  

 

 

Graf 4 Sociální model postižení a jeho důsledky (Pančocha, 2013 str. 65) 

Tento model vznikal již v 60. letech 20. století. Člověk s postižením není považován 

za jedince, který má odchylku od normy, ale přijímá postižení jako různorodost lidského 

druhu. Pozornost se přesouvá do prostředí, které není vhodně uzpůsobeno. Mění se role 

speciálního pedagoga, přehodnocují se principy i metody. Cílem se stává inkluze a participace 

osob v přirozeném prostředí se zaměřením na odstraňování bariér, které tomuto procesu brání. 

Tento model podle Pančochy však také není optimální. Může nadřazovat jednu skupinu 

nad druhou, zdůrazňovat společenský útlak jako primární příčinu vzniku postižení. Dochází 

také k přehlížení zdravotního stavu jako významného faktoru ovlivňujícího vznik a vývoj 

postižení, což může negativně ovlivňovat proces uzdravování. Opomíjí též historické 

zkušenosti některých minorit. (Pančocha, 2013 stránky 64-65) 
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Nedostatky předchozích modelů podle Pančochy reflektují integrované modely, 

které respektují, že na vzniku postižení se podílí prvky ze všech výše zmíněných modelů. 

Jako příklad autor uvádí Nagiho procesuální model postižení, který je charakterizován čtyřmi 

dimenzemi a to patologií, tedy vadou na individuální orgánové úrovni, dále funkčním 

omezením, postižením a společenskými bariérami.  

Se změnou přístupu k postiženým osobám se též setkáváme v klasifikacích Světové 

zdravotnické organizace. V Mezinárodní klasifikaci nemocí a funkčních poruch 

(Internationals Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) z roku 

1980 se setkáváme s vymezením třech termínů impairment (vada, porucha), disability 

(postižení) a handicap (znevýhodnění). Vada (impairment) je uvažována jako porucha 

na úrovni orgánu či funkcí tělního systému. Postižení (disability) vzniká důsledkem vady, 

postihuje jedince na úrovni osoby a projevuje se porušeným výkonem a aktivitou jedince. 

Handicap vzniká v důsledku vady či postižení, který se projevuje na úrovni sociální 

porušeným vykonáváním rolí. (Vaďurová, a další, 2005) 

Z důvodů problémů, které vznikly v průběhu praktického používání, problematikou 

s vymezením termínů, opomíjením sociální stránky příčin postižení a faktorů prostředí, vzniká 

v roce 2001 nová Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví (MKF) - 

International Classification of Funtioning, Disability and Health (ICF). Postižení je v tomto 

pojetí chápáno široce, vztahuje se na poruchy, které se týkají problémů v oblasti tělesných 

funkcí nebo struktur, dále na omezení činností při provádění úkolu a na omezení jedince 

účastnit se některých životních situací. Tato klasifikace se vztahuje na všechny lidi bez ohledu 

na zdravotní stav, neboť každý člověk může v průběhu svého života zažívat nějaký druh 

omezení. Jedná se o biopsychosociální model, který v sobě integruje sociální a lékařské 

modely zdravotního postižení. Zdravotní postižení je tedy považováno za složitý dynamický 

interaktivní jev mezi tělem člověka, životní situací a faktory prostředí. (World Health 

Organization, 2001) 

4.3.2 Dopady postižení 

Existence postižení má dopady na společnost jako celek, neboť postižený je součástí 

společnosti, která reflektuje existenci postižení i na postiženého jedince samotného. 

Tyto oblasti jsou vzájemně provázány. (Chrastina, 2016) 
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S ohledem na společnost se hovoří o politických, sociálních či ekonomických dopadech 

postižení. Společnost zajišťuje financování zvýšených ekonomických nákladů na lékařskou 

péči, sociální dávky a vzdělávání s ohledem na aktuální přístup, který je podporován politikou 

daného státu. (Chrastina, 2016) 

Postižení jedinci se setkávají s celou škálou projevů od pozitivních postojů až po naprosté 

odmítání. Společenství lidí může s postiženými jednat pod vlivem předsudků, stereotypů 

či na základě diskriminace. Novosad (2011) rozděluje předsudky vůči tělesně postiženým 

do čtyř skupin. Jsou to předsudky paternalistické, kdy pečující osoby přijímají roli 

ochranitele, kteří rozhodují o tom, co postižení mohou, dokážou a co nikoliv, bez ohledu 

na jejich skutečné možnosti. Předsudky odmítavé a degradující vylučují postižené jedince 

ze společnosti a odepírají jim práva. Upozorňují na zvýšené finanční náklady, které jsou nutné 

na pokrývání sociálních a zdravotních důsledků postižení. Poukazují na skutečnost, 

že si jedinec za své onemocnění může sám a odpírají mu jakýkoliv úspěch. Předsudky 

projektivně-paušalizující se zaměřují na neoprávněné výhody těchto osob. Vytváří se dojem 

benefitů, kterých postižení využívají. Člověk s postižením je pak vnímán jako ten, 

kdo neužívá sociální výhody. Idealizující předsudky chápou život s postižením jako hrdinství. 

I tyto předsudky jsou však chápány negativně z důvodu převahy emocionality 

nad racionálním uvažováním. 

Negativně vnímané odlišnosti také často znamenají diskreditaci těchto nositelů při získávání 

role partnera a navazování sociálních kontaktů. Tato odlišnost může zakládat sociální status, 

vznikají stigmata, která mohou mít reálné a hmatatelné důsledky. Stigmata mohou jedince 

diskreditovat a mohou být diskreditovatelná. (Bartoňová, a další, 2011). Ostatní lidé mohou 

jedince vnímat jako postiženého, teprve potom jako ženu či muže. Možné omezení kontaktů 

postižených osob vede i k snížení šancí získat přátele a životního partnera. Jeho získání 

však může být ideálem a potvrzením vlastní identity. Také rodičovství je považováno za další 

alternativu seberealizace a u postižených též může mít kompenzační význam.  

Postižení může měnit mezilidské vztahy. Sociální interakce mohou být asymetrické 

a narušené řadou faktorů. Můžeme se setkávat s autoritářskou manipulací, s ochranitelským 

přístupem, s fixací postiženého k jedné osobě i s negativismem vůči jakékoliv pomoci 

a opozicí za každou cenu. 

Postižení může negativně zasáhnout profesní roli jedince. Ve slovníku je práce definována 

jako: „cílevědomá lidská činnost, jejíž výsledky jsou závislé na objektivních podmínkách 
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(přírodního a sociálního prostředí), ve kterých probíhá, a na vlastnostech (rysech 

osobnosti).“ Světová zdravotnická organizace chápe práci v širším slova smyslu. Práce 

v tomto pojetí zahrnuje neplacenou práci doma nebo v rodinném podniku, placenou práci 

pro jinou osobu či organizaci ve formální nebo neformální ekonomice a též samostatnou 

výdělečnou činnost. (World Health Organization, 2011) 

Práce je přirozenou součástí lidského života, Prostřednictvím práce člověk vytváří nové 

hodnoty. Lidská činnost je též důležitým předpokladem pro utváření a rozvoj osobnosti 

člověka. Prostřednictvím práce dochází k formování vůle, charakterových vlastností, 

vědomostí, dovedností a návyků. Práce je zároveň proces interakční. V pracovním prostředí 

vzniká řada pracovních vazeb a vztahů. Může se objevovat spolupráce, soutěžení i rivalita. 

Jedinec prostřednictvím práce navazuje řadu sociálních kontaktů, uspokojuje svoji potřebu 

sounáležitosti, příslušnosti k nějaké sociální skupině. Motivace k vykonávání práce nemusí 

být pouze vnější, kdy význam práce je pouze ekonomický a touha mít se dobře. Vnitřní 

motivací může být touha po ovládání činnosti, získání prestiže v daném oboru, vyplnění 

volného času, touha něco si dokázat, prostředek k zapomenutí na starosti, poslání, životní 

směr či úkol i vytvoření dobrého sociálního statusu. Zapojením do pracovního procesu 

dochází nejen k výše zmíněnému sebeutváření, dochází též k uspokojení potřeby úcty, uznání, 

sebenaplnění. Dochází k uspokojení potřeby seberealizace, což má pozitivní vliv 

na sebevědomí a sebedůvěru.  

Osoby se zdravotním postižením se mohou setkávat na trhu práce s některými překážkami. 

Tyto překážky mohou mít různý charakter. Mohou stát na straně zaměstnavatelů ve formě 

předsudků vůči osobám, neochotou upravit pracovní prostředí a pracovní podmínky.  

Na straně postižených osob mohou být překážky v podobě nedostatečné kvalifikace 

a kompetencí, ale též předsudků vůči zaměstnavateli. Vše navíc může být podpořeno 

obecnými a znevýhodňujícími faktory, mezi které patří nedostatek a nepřipravenost vhodných 

pracovních míst, nedostatečná finanční podpora zaměstnavatelů, nedostatek podpůrných 

opatření a jejich financování apod. (Pančocha, a další, 2013) 

Veškeré dopady zdravotního postižení představují pro jedince negativní zátěž. Dochází 

k aktivaci strategií zvládání životních těžkostí (tzv. copingových strategií). Křivohlavý (2002) 

rozděluje techniky zvládání životních těžkostí na strategie, které jsou zaměřené na řešení 

problému, které se s postižením objevily. Do této kategorie se řadí např. úsilí jedince 

o dosažení samostatnosti, hledání pomoci, podpory, zaměření na zlepšení aktuální situace. 



51 
 

A na strategie, které jsou zaměřené na vyrovnání se s emocionálním stavem, který se 

radikálně změnil v důsledku postižení. Postižení může přinášet jedinci silné emoční trauma. 

Může se objevit smutek, úzkost, pocit bezmoci, osamocení i pocit závislosti. Intenzita emocí 

nemusí souviset s rozsahem postižení a závisí na řadě okolností, zejména na typu poškození, 

věku, vývojové zralosti, osobnostních charakteristikách jedince, na sociálním prostředí, 

možnostech a dostupnosti pomoci.  Mezi strategie zaměřené na znovuzískání subjektivní 

pohody patří např. hledání pozitivních stránek dění, distancování se od dění, vzdání se 

nedosažitelného.  

Reakce na svízelnou situaci mohou být uvědomované, nevědomé, obvyklé, méně obvyklé, 

neobvyklé i patologické. Můžeme se setkávat s reakcemi únikovými či agresivními, 

příkladem může být agresivní postoj jedince k intaktní populaci, trestání sebe sama, závislostí 

na invalidním důchodu, na návykových látkách, vznikem vývojové regrese, popíráním, 

externalizací viny, omezováním partnerské role, omezením sociálních kontaktů, častým 

únikem do nemoci, únikem do světa fantazie až se sebevražedným jednáním. (Zacharová, a 

další, 2011) 

4.4 Potřeby člověka ve vztahu ke zdraví, nemoci a 

postižení 

Potřeba bývá definována jako pocit nedostatku, či nadbytku, která pobízí k vyhledání jisté 

podmínky a nastolení rovnováhy. (Zacharová, a další, 2011) 

Jedná se o vyjádření stavu organizmu, který je zdrojem motivu. Určuje zaměření aktivity 

určitého chování a jednání, sílu a délku jejího trvání. Cílem bývá dosažení rovnováhy 

či něčeho pozitivního. Zároveň napomáhá pochopit lidské chování. 

Potřeba má psychickou odezvu jedince, ovlivňuje psychickou činnost člověka, jeho 

pozornost, myšlení, emoce, podněcuje motivační proces. Je to stav organizmu, který aktivuje 

proces motivace, vzniká tzv. motivační napětí, které určuje směr, sílu i trvání lidského 

jednání. Vede k vyhledávání podmínek potřebných k životu či k vyhýbání se těm vlivům, 

které jsou pro život nepříznivé. (Trachtová, a další, 1999) 

Toto jednání je ovlivněno nejen osobními motivy (tzv. pohnutkami), ale též biologicky, 

kulturně a situačně. K dosažení spokojenosti člověk potřebuje docílit životního optima. 

(Šamánková, a další, 2011) Tato veličina je však individuální, neboť aktivizace jedince trvá, 

dokud se potřeba neuspokojí, či dokud se jedinec nesmíří se skutečností, že tohoto cíle 
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dosáhnout nelze. Úkolem tzv. pomáhajících profesí je dosažení  optimálního stavu, kdy míra 

naplnění potřeby jedince odpovídá jeho očekávání. (Šamánková, a další, 2011) Pochopení 

potřeb druhých, tolerance jiného názoru, orientace ve svízelných situacích napomáhá u těchto 

profesí hodnotit měnící se problémy a priority druhé osoby, napomáhá při komunikaci 

a v edukačních procesech, má důležitou roli při hledání náhradních, nových cílů i přijetí 

skutečnosti.  

V odborné literatuře se setkáváme s dělením potřeb dle různých kritérií. Šamánková (2011) 

rozděluje potřeby dle obecných kritérií. Jsou to ty, které vycházejí z podstaty člověka 

(biologické, psychické, estetické, sociální, kulturní, sebevyjádření a potřeby duchovní). Dále 

je dělí podle počtu osob, kterých se týkají (potřeby individuální, kolektivní), podle obsahu 

(ekonomické a neekonomické potřeby), podle způsobu vyvolání (hlavní a doplňkové), podle 

naléhavosti (zbytné a nezbytné), podle četnosti výskytu (trvalé, občasné a výjimečné) a podle 

času (součastné a budoucí). 

Mezi nejznámější teorie patří Maslowova hierarchie potřeb. Jedná se i individuální systém 

motivů, který je uspořádán od vývojově nejnižších k vývojově nejvyšším. Lidé jsou 

motivováni základními potřebami fyziologickými, fylogeneticky danými, které jsou nutné 

pro přežití a pro udržení homeostázy. U zdravého jedince jsou tyto potřeby uspokojovány 

automaticky, obvykle ještě dříve než se naplní. Člověk tento stav vnímá jako normu. 

Uspokojením těchto potřeb se dostávají do popředí potřeby vyšší, které dosahují hodnoty bytí.  

Vroomova teorie očekávání vychází z predikce budoucnosti. Motivace k jednání vzniká 

v okamžiku, kdy si jedinec uvědomění dosažitelnost a atraktivnost cíle, přičemž motivační 

síla závisí na valenci (přesvědčení a přitažlivosti cíle), instrumentalitě (zda zvolenou metodou 

cíle opravdu dosáhneme) a expektanci (přesvědčení, že je možné cíle dosáhnout). (Plevová, a 

další, 2012) 

Murray ve své teorii potřeb vymezuje interakci mezi potřebami (needs) a tlaky (presses). 

Potřebou je konstrukt, který se vyznačuje silou. Je to ta skutečnost, které chce jedinec 

dosáhnout, o kterou se snaží. Tzv. viscerogenní potřeby jsou uspokojovány fyziologickými 

procesy. Jsou to vrozené potřeby nedostatku (dýchání, příjem potravy) či nadbytku (urinace, 

sexuální vybití) a skryté, mezi které patří obava zůstat bez pomoci či strach z ponížení. Mezi 

sekundární psychogenní potřeby pak řadí např. ambice, vztah k neživým předmětům 

nebo citové vztahy k lidem. Tlak vytvářejí požadavky prostředí, objektivní okolnosti, 
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které jsou subjektivně zpracovány. Potřeby a tlaky tvoří vzájemnou jednotu a fungují zde 

zpětnovazebné mechanizmy. (Plevová, a další, 2012) 

V průběhu života se jedinec setkává s řadou faktorů, které znesnadňují či zcela zabraňují 

uspokojování potřeb. Mezi hlavní patří vývojové stadium člověka, jeho individualita 

s osobnostními vlastnostmi související s typologií člověka, jeho odolností k zátěži, správnou 

sebekoncepcí a zdravou sebedůvěrou. Dále jsou to mezilidské vztahy, jejich šíře, hloubka 

a stálost. Také nemoc a zdravotní postižení může modifikovat či měnit uspokojování potřeb 

a aktivity denního života.  

Bártlová (2005) rozděluje v souvislosti s nemocí potřeby do třech skupin. 

1. Jsou to potřeby, které se nemocí nezměnily. Mezi ně se řadí existenční potřeby, 

jako je příjem potravy, spánek, odpočinek, vyprazdňování. Jsou to pravidelné, automatické 

činnosti, které běžně člověk vykonává samostatně bez pomoci jiných lidí. Jedná se o denní 

rituály, které se v průběhu ontogenetického vývoje mění, upevňují a které vyplývají 

z podstaty člověka jako živé bytosti. Tyto potřeby v průběhu nemoci mohou být pociťovány 

intenzivněji, může docházet k posunu v jejich důležitosti nebo může mít jedinec problém 

s jejich uspokojením bez pomoci druhé osoby, dochází k porušení soběstačnosti jednice. 

Jedná se o sebepéči v oblasti oblékání, hygieny, přijímání potravy, vyprazdňování a zajištění 

adekvátního spánku a odpočinku.  

2. Mezi potřeby, které nemocí vznikly, můžeme zařadit potřebu být bez bolesti, 

naléhavou potřebu navrácení zdraví, obnovení funkcí, přípravu na nové sociální role. 

Tyto potřeby jsou závislé na typu onemocnění, jeho závažnosti, průběhu a týkají se vždy 

konkrétního člověka s jeho individuálními vlastnostmi a zkušenostmi. Mají velmi úzký vztah 

ke smrti.  

3. Potřeby, které se nemocí modifikovaly. Velkou pozornost si zaslouží 

modifikovaná potřeba jistoty a bezpečí. Nemoc provází pocit nejistoty, hněvu, smutku, 

strachu, úzkosti a pocity ohrožení. Velmi důležitá je saturace potřeby důvěry v pomoc, 

potřeby informovanosti, ekonomického zajištění a v neposlední řadě také naděje a víra. Mění 

se též potřeba tvořivé práce, při které člověk projevuje svoji aktivitu. Omezení pracovních 

aktivit, změny zaměstnání, nutnost osvojení nových aktivit a s tím související snížení 

finančního příjmu může patřit k velmi citlivým následkům nemoci. Narušení vztahů mezi 

partnery, nemožnost plnit svoje role v rámci rodiny jako malé sociální skupiny je řada 
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manželství schopna kompenzovat pomocí adaptačních mechanizmů. Také v oblasti trávení 

volného času se setkáváme s omezením či znemožněním různých sportovních činností, 

společenských či kulturních aktivit.  

Řada aspektů, vzájemná interakce bio-psycho-sociálních vlivů v průběhu vývoje člověka 

se podílí na utváření sebekoncepce a sebeúcty jedince. Jedná se o představu „sebe sama“, 

která vzniká v průběhu ontogeneze a výrazně ovlivňuje kvalitu vztahů k okolnímu sociálnímu 

prostředí i schopnost jedince adekvátně se vypořádat s náročnou životní situací. Termín 

sebekoncepce vyjadřuje názory a dojmy či přesvědčení, která mají spíše racionální složku 

ega, o sobě samém. Jedná se o čtyři navzájem propojené části. (Trachtová, a další, 1999) 

1.  Obraz těla, tzv. tělové schéma, který závisí na kulturních a sociálních 

hodnotách a který v sobě zahrnuje vnímání fyzických odlišností, rozměrů, vzhledu 

či funkčnosti jednotlivých částí těla. Jeho součástí je také způsob oblékání, tzv. sebestylizace.  

2.  Schopnosti zvládat sociální role, v souvislosti s postavením jedince 

v zaměstnání, v rodině či v zájmové organizaci. Adekvátní vykonávání rolí vede k pocitu 

potřebnosti, spokojenosti. Realizace pracovních rolí je zdrojem finančního ohodnocení a tím 

i ekonomického zajištění. Naopak neadekvátní plnění rolí vede k pocitu nepotřebnosti, 

nadbytečnosti, nenávisti či beznaděje.  

3. Osobní identitu, ego, která vzniká složitým dlouhodobým procesem v průběhu 

vývoje člověka. Je to obraz vlastního já, který se vytváří v souvislosti se zobecněním 

životních zkušeností. Souvisí s osobností jedince, s jeho psychickými procesy a stavy a také 

s motivační a výkonovou složkou psychiky. Důležitou roli zde hraje také hodnocení druhých.  

4. Sebeúcta je poslední složkou sebekoncepce a je spjatá s emocemi a pozitivním 

či negativním sebehodnocením. Celková sebeúcta souvisí s celkovým obrazem sebe sama, 

naopak specifická sebeúcta souvisí s akceptováním určité části sebe sama.  

4.5 Subjektivní pojetí nemoci a léčby 

Po celou řadu let bylo úkolem zdravotnických profesí navrácení a udržení zdraví 

a předcházení nemocem. Tento tzv. paternalistický přístup vycházel ze zásad Hippokrata: 

bene facere – pomoci a non nocere – nepoškodit. Lékař jako vzdělaný odborník přebíral 

veškerou odpovědnost za diagnostiku a léčbu osob. Ti byli pasivně vtaženi do diagnostických 

i léčebných procedur. V součastné době do tohoto dynamického procesu vstupuje i jedinec, 
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se svým postojem ke zdraví ať pozitivním či negativním. Hovoří se o tzv. selfmanagementu 

onemocnění, dynamickém ději, při kterém člověk na základě svých vědomostí, dovedností 

a schopností cílevědomě stanoví cíle, pomocí nichž zlepšuje péči o vlastní zdraví. Jde 

o vytvoření a posílení vzorců regulace a integrace léčebného režimu do každodenního života 

za účelem prevence, léčby a následků onemocnění. 

Pohled na nemoc, posuzování příznaků, očekávání od průběhu léčby se může zásadně lišit. 

Mohli bychom vyčíslit řadu faktorů, které do této vzájemné interakce vstupují. Mezi 

nejvýznamnější patří průběh onemocnění. Akutní choroba náhle vzniká, má obvykle prudký 

průběh a trvá několik dnů nebo týdnů. Tento stav přichází z plného zdraví. Reakce na ni 

záleží především na druhu symptomů. Některé vhánějí strach a úzkost nejen jedinci ale i jeho 

blízkému okolí. Akutní nemoc je provázena výraznou alterací fyzického stavu, s  ejrůznějšími 

příznaky jednotlivých systémů těla a bolestí. Subjektivně je velmi negativně prožívána 

dušnost s pocitem nedostatku vzduchu, bolest na hrudi, která bývá spojována se strachem 

ze smrti latinsky „horror mortis“. Naopak okolí jedince velmi negativně vnímá křečové stavy 

a poruchy vědomí. Kromě již zmíněné úzkosti nemoc alteruje jedince psychicky. Mění se 

rozsah i kvalita vnímání, pozornost se zaměřuje na prožívání potíží, je narušená paměť, 

myšlení je zaměřeno na vyřešení zdravotních problémů, objevuje se reaktivní chování, člověk 

zaujímá úlevovou polohu, vyhledává pomoc medikamentózní či odbornou. 

Rozdílným způsobem do života jedince zasahuje chronická nemoc. V součastné době ruku 

v ruce se zlepšujícími se životními podmínkami a rozvojem medicíny se prodlužuje lidský 

věk. Lidé neumírají na choroby, jako jsou neštovice, spála, mor, tuberkulóza, chřipka 

či pneumonie. Moderního člověka trápí tzv. civilizační choroby, jejichž vznik je podmíněn 

obvykle simultánním působením dvou či více rizikových faktorů po řadu let. Součastný 

člověk nejčastěji umírá na onemocnění kardiovaskulárního aparátu a na nádorová 

onemocnění. Na jejich propuknutí se nejčastěji podílí genetická predispozice, kouření, 

nezdravá výživa, špatná životospráva s nedostatkem pohybu a sníženou odolností řešit 

stresové situace a některé environmentální faktory. Chronická nemoc trvá dlouhou dobu, bývá 

často obtížně léčitelná a často provází člověka po celý zbytek života. Po počáteční fázi 

vyrovnání se s chorobou vynucuje změnu životních stereotypů, což je ovlivněné častějšími 

hospitalizacemi a s tím spojenou změnou sociálních rolí, ale především omezeními, která 

vyplývají z rázu onemocnění jako takového.  
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Optimální stav, kdy je jedinec adaptován se svou chorobou, kdy se aktivně podílí na svém 

léčebném procesu, vyhledává informace o svém onemocnění, léčbě, dodržuje doporučení, 

které mu byly dány, je závislý na řadě okolností. Je to výše zmíněný ráz nemoci, okolnosti, 

za kterých nemoc vznikla. Důležitou roli hraje osobnost jedince, zejména tzv. premorbidní, 

to je ta, která byla před propuknutím choroby, a vlastní prožívání jedince, tedy jeho 

subjektivní prožitky. (Zacharová, a další, 2011) 

Z anglického jazyka můžeme slovo „compliance“ překládat jako vyhovění, dodržení či soulad 

chování jedince s pravidly. Ve zdravotnictví hovoříme o adekvátním způsobu, kdy jedinec 

respektuje pravidla, která mu stanovil zdravotnický tým. Při nedodržení zásad může u jedince 

dojít k rozvoji komplikací, zhoršení příznaků, či nedosažení očekávaných výsledků. Tento   

pojem býval často spojován s paternalistickým přístupem k jedinci a jeho submisivní úloze. 

Celkový postoj člověka k nemoci odráží pojem adherence, kterou WHO 2003 definuje jako 

míru, v níž chování jedince koresponduje s doporučeními zdravotnických pracovníků. 

Adherence znamená akceptaci onemocnění, aktivní nalézání a využívání dostupných 

informačních zdrojů a jejich začleňování do léčby a problémů vyplývajících z každodenního 

života. Určujícím znakem je skutečnost, že jedinec je schopen přijmout odpovědnost za svoje 

zdraví. Je schopen začlenit potřebnou změnu v chování a jednání do každodenního života, je 

schopen změny životního stylu, snaží se aktivně reagovat na měnící se podmínky vnitřního 

či vnějšího života, na problémy a překážky, které mu znesnadňují dosažení cílů léčby, 

zmírnění příznaků a zabraňují vzniku komplikací. Jedná se o schopnost identifikovat, 

vyhledávat nebo zvládat organizační, finanční nebo lokální zdroje na podporu svého zdraví. 

Tato aktivita musí být spojena s pochopením cílů a obsahů léčebného režimu, s uvědoměním 

si toho, co je pro udržení či navrácení zdraví potřebné. Adherence jedince k léčbě je 

základním předpokladem úspěšného zvládání chronické nemoci. (World Health Organization, 

2003) 
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Řada odborníků v současnosti poukazuje na skutečnost, že subjektivní prožívání nemoci se 

často odlišuje jak od pohledu laiků, tak i od pohledu odborné veřejnosti. Neexistuje přímočarý 

vztah mezi subjektivním prožíváním nemoci a objektivními příznaky. Zároveň to, co považují 

odborníci za podstatné, život ohrožující či omezující, pak může samotný jedinec vnímat zcela 

odlišným způsobem. Tyto skutečnosti se pak mohou promítnout do postojů odborníků 

i do způsobů realizace komplexní péče.  

V souvislosti s určením postoje jedince k nemoci a léčbě se často setkáváme s různými pojmy 

a s jistou neustáleností terminologie. Laici hovoří o pohledu nemocného na nemoc či postoji 

člověka k nemoci. V odborné literatuře se setkáváme s pojmy jako subjektivním pojetí 

nemoci, kognitivní zpracování nemoci, kognitivní schéma onemocnění, emocionální 

reprezentace nemoci apod. 

Poskytování péče 

Zdravotní systém 

Sociální zázemí a 
ochrana 

Vzdělání 

Psychosociální 
aspekty 

Terapie 

Sociální stigma z onemocnění nebo 

léčby, nedostatečná podpora, nedůvěra 

Nedostatečné znalosti poskytovatele 

péče, nedostatečná komunikace nebo 

nedostatečné začlenění klienta 

Sociální podpora, 

mobilizace komunitních 

zdrojů, koordinace 

multioborové péče 

Individuální a na klienta 
zaměřená péče, vhodná 
lokalizace časování péče, 

citlivý přístup 
zdravotnických 

pracovníků a procesů  

Edukace rodiny, 

poradenství, 

spolupráce a 

adherence klienta, 

podpora a posilování 

klienta 

Podpora stravování a 

výživy, ubytování a 

denního života, 

optimalizace 

vlastních nákladů 

klienta na péči  

Nízká gramotnost, 

vzdělanost a omezená 

aktivita a efektivita 

činností klienta  

Nevhodnost či rizikovost 

potravy, vzdálenost od 

zdravotnického zařízení, 

nízký, nebo žádný 

finanční příjem klienta 

Klient 

Zdravotní 

systém 

 

Podmínky Socioekonomické 

Graf 5 Adherence k nemoci, volně zpracováno dle World Health Organization (2003) 
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Subjektivní pojetí nemoci bývá vymezováno jako široký pojem. Mohapl (1991) ho vymezuje 

pomocí základních složek: 

 senzitivní, pocitové, velice individuální, která je tvořena obtížemi, například bolestí  

 volní, která souvisí s odolností jedince čelit nemoci, jeho motivací a úsilím o dosažení 

zdraví  

 emocionální, která zahrnuje negativní emoce jako je strach či úzkost 

  racionální a informativní, která zahrnuje informace o léčbě, dodržování léčebného 

režimu, prevenci, možnostech 

Tyto složky se navzájem prolínají a probíhá mezi nimi neustálá interakce.  

.  

Křivohlavý (2002) hovoří v souvislosti s chronickým onemocněním subjektivní představě 

zdravotního stavu neboli o přesvědčení o nemoci (Illness beliefs, illness representations). 

Kognitivní zpracování nemoci označuje proces přijímání, zpracování, ukládání a hodnocení 

informací. (Evers, a další, 2001) užívá pojem illness cognition, který charakterizuje 

adaptivní či maladaptivní postoj jedince k chronické nemoci, která působí jako dlouhodobý 

stresor.  

Nejvíce negativní dopad mají situace beznaděje, kdy jedinec nevidí žádné či pouze omezené 

možnosti řešení nastalé situace, má minimální či žádné možnosti vlastní volby a není schopen 

mobilizovat vlastní síly. Pocit nemožnosti ovlivnit řešení situace často vede k zaměřenosti 

jedince pouze na záporné stránky onemocnění. Tento subjektivní stav jde ruku v ruce nejen se 

zhoršujícím se fyzickým stavem, ale též s chronickým stresem, opuštěností a sociální izolací. 

Jedinec pak nad nemocí snadno ztrácí kontrolu, omezeně reaguje na podněty z okolí, stává se 

pasivním, ztrácí víru a vlastní iniciativu. Tento stav je považován za negativní indikátor 

pro posuzování kvality života. 

Naopak nejpříznivěji se jeví situace, kdy nemoc přináší benefity. Jedinci nejčastěji kladně 

hodnotí v souvislosti s nemocí změny životních hodnot, cílů, pozitivní osobnostní změny jako 

je poznávání nových schopností, možností pro osobní růst v rámci nové situace a též pozitivní 

změny v mezilidských vztazích. V literatuře se setkáváme s termínem reponse shift (Spragers, 

a další, 1999), kdy autorky upozornily na skutečnost, že chronická nemoc může ovlivnit 

změnu priorit jedinců a následně zlepšit hodnocení kvality života. Či s termínem paradox 
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disability (např. Albrecht a Devlieger (1999)), zjištěný ve výzkumných pracích, kdy lidé 

s chronickým onemocněním mohou subjektivně hodnotit kvalitu života pozitivně, 

přestože objektivní ukazatele vykazují velké spektrum obtíží.  
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5 Měření kvality života 

5.1 Problematika měření kvality života 

Vzhledem k tomu, že kvalita života je hypotetický konstrukt, který obsahuje celou řadu 

proměnných, se v současné literatuře setkáváme s různými metodologickými přístupy 

zkoumajícími kvalitu života u zdravé či nemocné populace. Zároveň se hledají různé přístupy 

a způsoby, jak tyto informace využívat v praxi. 

5.1.1 Multidimenzionálnost versus unidimenziálnost nástroje 

měření 

Kvality života se hodnotí pomocí dílčích, jednotlivých částí, které vymezují a vyjadřují 

určitou oblast života. Jedná se o tzv. domény neboli dimenze. Indikátor je potom úžeji 

vymezený ukazatel domény. V souvislosti s obsahem nástrojů můžeme měřit jednu položku 

(single item measure). Jde o jednoduchý  unidimenzionální nástroj (single construkt scales), 

který pracuje s celkovým skóre. Více položek měří multidimenzionální nástroje, které jsou 

fragmentovány na domény, v jejichž rámci je vypočítáno průměrné skóre. U těchto nástrojů je 

nutné zvážit vztah jednotlivých dimenzí k celkovému konstruktu a zároveň individuální 

důležitost jednotlivých domén. (Gurková, 2017) 

5.1.2 Obecnost versus specifičnost při měření kvality života 

Obecné nástroje měření QOL bývají zaměřené na globální, obecné položky, čehož se využívá 

při testování celkové spokojenosti se životem, obecného zdravotního stavu obyvatelstva apod. 

(Vaďurová, a další, 2005) 

Použití globální otázky může být přínosné, neboť si jedinec definuje daný koncept sám, 

způsobem, který odpovídá jeho situaci a opomíjí to, co je pro něho nepodstatné. Na straně 

druhé však není možné z jedné otázky postihnout všechny složky kvality života. Hodnocení 

jednotlivých složek se navíc může odlišovat od celkové spokojenosti se životem. (Gurková, 

2011) 

Opakem globálních položek jsou položky specifické, které se týkají aspektů, které jsou 

pro danou oblast měření zcela zásadní. Jsou přesnější a citlivější. (Vaďurová, a další, 2005) 
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Pro měření kvality života vztažené ke zdraví můžeme využívat nástroje generické (instrument 

generic), nástoje specifické  (diesease- specific instruments) a nebo nástroje individuální 

(patient generated outcomes measures). ´ 

5.1.3  Objektivní versus subjektivní 

Křivohlavý (2002) rozděluje metody, kterými se hodnotí kvalita života podle hodnotitele, 

následujícím způsobem.  

a) Kvalita života je hodnocena pomocí druhých osob 

b) Sebehodnocení vlastní kvality života 

c) Metoda smíšená 

Z hlediska objektivního můžeme sledovat zdravotní ukazatele, jako jsou laboratorní výsledky, 

psychomotorický vývoj dítěte, odchylky při fyzikálním vyšetření, dále materiální 

zabezpečení, úroveň bydlení, sociální role, status, environmentální podmínky, pracovní 

zařazení apod. Příkladem může být metoda VAS (visual analoque scale) testování bolesti. 

Přestože objektivní ukazatele jsou pouze jakýmsi prediktorem kvality života a zdravotní stav 

je považován pouze jako součást konstruktu kvality života, mají tyto metody stále svůj 

význam. Dle Křivohlavého (2002) tyto ukazatele pracují s modelem tzv. „obecného pacienta“, 

umožňují porovnávat kvalitu života osob v rámci různých pracovišť, v různém stádiu nemoci, 

podstupujících různé druhy léčby apod. 

Subjektivní hledisko se v součastné době považuje za zásadní a život určující. Zahrnuje 

prožívání člověka, jeho vnitřní život, ve kterém se odráží vnější svět zahrnující postavení, 

role, status ve společnosti vše je zasazeno do dané kultury systému hodnot.  Systém 

individuálního hodnocení SEIQoL (Schedule for the evaluation of Individual Quality of Life) 

irských autorů C. A. O´Boyle, H.M. Mc Gee a C.R.B. Joyce z roku 1994 vychází z Kellyho 

teorie tzv. osobních konstruktů. Jedná se hierarchické uspořádání myšlenek a činů v závislosti 

na osobních představách. Toto pojetí je nejen individuální, ale též proměnlivé, neboť zahrnuje 

ty aspekty života, které se mohou v závislosti na konkrétní situaci měnit. To, co člověk 

považuje za prvořadé např. v předoperačním období, může být diametrálně odlišné od priorit 

v rekonvalescenčním období. (Křivohlavý, 2001, 2002) 
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5.1.4 Plánování výzkumu 

Výzkumné plánování je důležitou součástí výzkumného procesu. Volba strategií a metod 

musí vhodně směřovat k zodpovězení výzkumných otázek. Robson a Maxwell považují 

za hlavní složky výzkumu jeho účel, teoretický a konceptuální rámec, výzkumnou otázku, 

metody, validitu a výběr. (Hendl, 2012 str. 144) Vzájemné vztahy jsou znázorněny na grafu 6. 

 

Graf 6 Model vztahu prvků výzkumného projektu. Tučné šipky znázorňují vazby v posloupnosti typické 

pro kvantitativně založené výzkumy 

V kvalitativně založeném výzkumném plánu se jedná o nelineární, interaktivní proces, 

ve kterém jednotlivé aktivity probíhají paralelně. Tuto skutečnost v grafu naznačují čárkované 

šipky, které zobrazují zpětné vazby. Výzkumník tak může upravit svůj další postup na základě 

nově objevených okolností.  

5.1.5 Validita a reliabilita 

Podle slovníku cizích slov je validita parametr, který udává, zda zvolená metoda měří, co má. 

Bývá považována za jeden z nejdůležitějších psychometrických ukazatelů nástroje, 

který vyjadřuje rozmezí, ve kterém měřící nástroj měří, co je předmětem jeho měření.  

Podle Maxwella je velkým problémem zachycení objektivní reality v kvalitativním výzkumu 

a výzkumníci oprávněně poukazují na skutečnost, že ne všechna data jsou stejně užitečná, 
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důvěryhodná, legitimní a významná. Maxwell zdůrazňuje, že validita je relativní a neexistuje 

jediná objektivní zpráva. Jeho přístup se opírá se o explicitní nebo implicitní postupy, které se 

vztahují k něčemu vnějšímu, ke konstruované objektivní realitě, konstrukci aktérů apod. 

Maxwell rozlišuje pět typů validity. (Hendl, 2012 str. 144) 

a) Jde o deskriptivní (popisnou) validitu, která znamená faktuální přesnost 

zprávy. Podstatou je nezkreslené poznání skutečnosti, tedy jevů, které výzkumník viděl 

nebo slyšel. Tato validita není závislá na teorii a neshody je možné rozhodnout na základě 

pomocných dat. 

b) Interpretativní validita souvisí nikoliv s popisem, ale s událostmi, objekty 

a chováním. Jsou to mentální stavy, které nejsou přímo pozorovatelné. Jedná se o kognitivní 

procesy, afekty, emoce, intence a přesvědčení.  

c) Teoretická validita je teoretický konstrukt, který výzkumník převzal 

nebo nastínil při realizaci výzkumu. Má úzký vztah k situačnímu kontextu, ve kterém výzkum 

probíhá. Odlišnosti mezi výše zmíněnými validitami nejsou však absolutní, protože smyslová 

data jsou vždy závislá na výzkumníkových perspektivách, zaměření a teoretickém rámci. 

d) Validita zobecnitelnosti vyjadřuje rozsah, jak je možné výsledek zevšeobecnit 

pro jiné životní podmínky. V kvalitativním výzkumu můžeme zobecňovat v rámci dané 

komunity, skupiny nebo instituce, či k jiným skupinám a komunitám. 

e) Hodnotovou validitu posuzujeme, jsou-li součástí výzkumu závěry, 

které vycházejí z hodnotového posuzování. Bývá nazývána též jako kritická validita.  

S validitou se úzce spojena spolehlivost (reliabilita), která znamená možnost prokázání 

stejných výsledků při opakování téže studie. Vyjadřuje, do jaké míry je měřená vlastnost 

shodná se skutečností, a jejím cílem je minimalizovat náhodné a systematické chyby. 

Dle Gurkové (2011) validita implikuje reliabilitu (validní nástroj je také spolehlivý), opačně 

to však neplatí (nástroj spolehlivý, nemusí být validní).  

5.2 Problematika měření kvality života ve vztahu ke zdraví 

– HRQL 

Jak již bylo uvedeno, kvalita života ve vztahu ke zdraví se zkoumá od 70. let minulého století. 

Nejprve klinické studie hodnotily efektivitu léčby a terapeutických intervencí na zdravotní 

stav jedince. Postupně bylo ekonomické hledisko a aspekt zaměřený na posouzení objektivně 
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měřitelných ukazatelů, jako jsou např. laboratorní výsledky či odchylky fyziologického stavu, 

doplňovány o subjektivní prožitky člověka. Na začátku 80. let začínají vznikat generické 

nástroje, které porovnávají úroveň HRQoL mezi zdravými a nemocnými jedinci a mezi 

jedinci s různým druhem onemocnění. Tyto studie byly zaměřené především na fyzické zdraví 

a hodnocení funkčních schopností jedince. 

Příkladem může být Sickness Impact Profile (Bergner, a další, 1981), který obsahuje 136 

otázek zaměřených na posouzení míry dysfunkce, která souvisí s nemocí. Hodnocení je 

založeno na posuzování chování, které je rozděleno do položek, které zahrnují a popisují 

(Items Describing Behaviours Involved in or Related to): 

 sociální interakce (social interaction) zaměřené na využívání pomoci druhých 

lidí, 

 pohybovou aktivitu (ambulation or locomotion activity) zaměřenou na chůzi, 

ušlou vzdálenost,  

 odpočinek a spánek (sleep and rest activity), nutnost odpočinku během dne, 

nespavost, 

 přijímání potravy (taking nutrition),  

 běžnou denní práci (usual daily work),  

 pohyblivost a její omezení (mobility and confinement),  

 hybnost těla (movement of the body)  

 vykonávání domácích prácí (household management),  

 schopnost komunikace (communication activity), 

 volný čas a odpočinek (leisure pastimes and recreation), 

 intelektové funkce (intellectual functioning), 

 vztahy s rodinou (interaction with family members), 

 emoce, pocity, vnímání (emotions, feelings, and sensations), 

 osobní hygienu (personal hygiene). 

Mezi obecné dotazníky bychom mohli také zařadit i např. McGillův dotazník bolesti (McGill 

Pain Questionnaire – SF-MPQ), Frenchay Activities Index (FAI) či ve zdravotnických 

zařízeních hojně rozšířený Barthel test. (Vaďurová, a další, 2005) 
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Postupně byly tyto generické nástroje doplňovány o další aspekty. Není již zkoumáno pouze 

fyzické zdraví, ale též psychická, sociální a existencionální dimenze zdraví. 

Z důvodu širokého využívání nástrojů měření zdravotního stavu jako nástroje kvality života 

WHO vytvořila v 90. letech 20. století pracovní skupinu, která se skládala ze zástupců 

výzkumných center celého světa. Byly vytvořeny nástroje pro měření kvalit života WHOQoL 

a zkrácená verze WHOQoL BREF. Tyto nástroje byly přísně testovány, tak aby bylo možno 

dosáhnout co nejvyššího stupně validity a reliability a aby měření mohlo být využíváno 

v různých kulturních podmínkách a součastně sloužilo pro porovnání kvality života 

jednotlivých skupin a populací. Forma WHOQOL 100 obsahuje 100 položek, které jsou 

rozděleny do šesti domén. Je to fyzické zdraví, psychická pohoda, stupeň samostatnosti, 

sociální vztahy, okolní prostředí a osobní vyznání (spiritualita). Zkrácená verze WHOQOL 

(2004) má 26 položek rozdělených do čtyř podoblastí. Je to fyzické zdraví zahrnující bolest, 

závislost na lécích, spánek, odpočinek, aktivity denního života hybnost a pracovní kapacitu. 

Psychická oblast zahrnuje emoce, sebeúctu, spiritualitu a vztah vlastnímu tělu. Sociální oblast 

obsahuje zkoumání osobních vztahů, sociální opory a vlastní hodnocení sexuálního života. 

Poslední doménou je prostředí, kde jsou hodnoceny finanční zdroje, svoboda, fyzická 

bezpečnost, zdraví a sociální péče, domácí prostředí, možnosti získávání nových informací 

a schopností, volnočasové aktivity, aspekty vnějšího prostředí, jako je hluk, znečištění 

a doprava. V klinické praxi se hodnocení WHOQOL stalo v řadě oborů součástí léčby, 

neboť vneslo do medicíny novou perspektivu nemoci, která je zaměřená na jedincovy 

prožitky. Profesionálové tak získávají cenné informace o spokojenosti s probíhající léčbou 

a oblastech, ve kterých je osobnost nejvíce zasažena. Jedinec se stává aktivním článkem 

léčebného procesu. Proces vzájemné interakce mezi odborníky a jedincem, je pak ovlivněn 

nejen teoretickými a praktickými znalostmi profesionálů, ale též jedincovou interpretací dané 

choroby, jeho zkušenostmi, představami o léčbě a uzdravení apod. 

Dále můžeme uvést Dotazník SF36 (Medical Outcome Study Short- Form SF-36), 

který se stal v 80. letech minulého století velmi využívanou metodou k hodnocení kvality 

života v souvislosti s onemocněním různých systémů ale i chorob psychiatrických a některých 

duševních změn, které souvisí se zdravím (např. klimakterium). Jedná se o zkrácenou verzi, 

která je odvozená od nástroje pro měření kvality života RAND Medical outcome study (MOS), 

který obsahoval 149 položek hodnotících fungování a pohodu (well-being). (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR, 2018) 
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Nottingham Health Profile (NHP) je britský nástroj pro hodnocení kvality života, který je 

určen zejména pro primární péči a posuzuje jedincovo vnímání zdraví. První část dotazníku se 

zaměřuje na zjištění dyskomfortu v šesti oblastech. Je to únava, bolest, emoce, spánek, 

sociální izolace a pohyblivost. Každá tato oblast je zkoumána pomocí několika otázek 

s možností odpovědi ano, nebo ne. Druhá část hodnotí oblasti denního života. Patří sem práce, 

péče o domácnost, sociální kontakty, zájmové aktivity a intimní život. (Hunt, a další, 2001) 

Specifické nástroje měření kvality života (diesease specific) vznikly v důsledku potřeby 

identifikovat relativně úzké spektrum faktorů, které souvisí s konkrétní nemocí. Existují 

nástroje pro měření kvality života osob s nemocemi jednotlivých systémů. Jejich tvorbu 

podpořili odborníci z oblasti zdravotnictví a profesionálové z oblasti psychologických věd, 

zejména z oboru psychologie zdraví. Internetová databáze PROQOLID (Patient – Reported 

Outcomes and Quality of Life  Instrument Database ) zajišťuje distribuci dotazníků 

sledujících QOL u nejrůznějších druhů onemocnění.  

Pro potřeby speciální pedagogiky je možno použít také čtyřicetipoložkovou škálu kvality 

života Olsona a Barnese, která se snaží vytipovat oblasti života jedince, ve kterých dochází 

k zátěžím. (Jesenský, 2000) Snížení schopností konkrétního okruhu pomůže vytipovat slabá 

místa v integraci a určit možnosti edukačních popřípadě reedukačních intervencí.  
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6 Cushingův syndrom 

6.1 Fyziologický úvod 

Glukokortikoidy jsou hormony, které jsou produkovány kůrou nadledvin a krví jsou pak 

transportovány k cílovým tkáním a orgánům, kde vykonávají své biologické účinky, 

které jsou velmi komplexní. (Munck, a další, 2001) 

Glukokortikoidy působí tak, aby v zátěžových situacích získaly pro životně důležité orgány 

energii v podobě cukrů. Cílem je především zajistit dostupnost glukózy a jejich působení vede 

ke zvýšení její koncentrace v krevním oběhu. Působí tak, že v játrech zvyšují syntézu glukózy 

z aminokyselin a naopak snižují citlivost tkání na inzulín a tedy snižují vstup glukózy 

do buněk periferních tkání. Glukokortikoidy dále zvyšují syntézu glykogenu (zásobní cukr) 

v játrech. Dalším mechanismem působení na metabolismus cukrů je zvyšování chuti k jídlu. 

Působení glukokortikoidů na metabolismus bílkovin se obecně označuje jako 

proteokatabolické, jejich nadměrné koncentrace vedou k odbourávání bílkovin. To se  

projevuje například úbytkem svalové hmoty. 

Účinek na metabolismus tuků je poměrně komplikovaný. Přímým účinkem, především 

krátkodobým, stimulují tzv. lipolýzu v tukových buňkách, tedy odbourávání tuků 

na jednodušší sloučeniny, především mastné kyseliny, jejichž koncentraci v oběhu zvyšují. 

Svým dlouhodobým nepřímým působením kooperaci s hormonem inzulínem vedou naopak 

k ukládání tuku v organismu. 

Glukokortikoidy zvyšují v ledvinách zpětné vstřebávání sodíku a vody, a naopak vylučování 

draslíku. Pokud je jich nadbytek, vede to ke zvýšení množství vody a sodíku v organismu, 

mou vznikat otoky, může se zvyšovat krevní tlak. Naopak dochází k snížení obsahu draslíku 

v organismu.  

V kostní tkáni glukokortikoidy potlačují činnost buněk podílejících se na novotvorbě kosti 

(osteoblastů) a naopak stimulují buňky podílející se na odbourávání kosti (osteoklasty). 

Výsledné působení tak vede k úbytku kostní hmoty a při nadbytku glukokortikoidů dochází 

k tzv. osteopenii a později k osteoporóze. Účinkem glukokortikoidů navíc dochází ke ztrátám 

vápníku z organismu a poruše metabolismu vitaminu D, což dále prohlubuje negativní vliv 

na kostní tkáň.  
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Účinky glukokortikoidů na kardiovaskulární systém jsou mnohočetné, přímé i nepřímé. 

Při jejich nadbytku dochází ke zvýšení tepenného krevního tlaku (arteriální hypertenzi), 

zadržování vody může vést k přetížení oběhu krevního a k srdečnímu selhání, snížené 

koncentrace draslíku mohou mít za následek poruchy srdečního rytmu. Působení 

na metabolismus základních živin a na srážlivost krevní vede k rychlejšímu rozvoji 

aterosklerózy a ke zvýšenému riziku jejích komplikací, jako je například infarkt myokardu 

nebo cévní mozková příhoda.  

Nadbytek glukokortikoidů může vést k poruchám chování, spánku, krátkodobé paměti, 

ke vzniku afektivních poruch, zejména depresivní poruchy, která může být i závažného stupně 

včetně nebezpečí sebevražedného jednání. 

Glukokortikoidy vedou k útlumu imunitních reakcí organismu. Toho lze využívat v léčbě 

některých imunologicky podmíněných chorob. Pokud je však organismus dlouhodobě 

exponován vysokým koncentracím glukokortikoidů, jsou tyto účinky nežádoucí, vedou 

k poruše imunity a ke zvýšené náchylnosti k infekčním chorobám. (Munck, a další, 2001) 

6.2 Definice a příčiny Cushingova syndromu 

Cushingův syndrom je pojmenován po významném americkém neurochirurgovi Harvey W. 

Cushingovi (1869-1939), který onemocnění poprvé podrobně popsal. Je to název pro soubor 

klinických příznaků, který je vyvolaný nadměrným působením hormonu kůry nadledvin 

kortizolu na buňky, tkáně a orgány lidského těla.  (Cushing, 1932) 

Cushingova nemoc je název pro situaci, kdy za zvýšenou produkci kortizolu v kůře nadledvin 

je zodpovědná zvýšená sekrece tzv. adrenokortikotropního hormonu (ACTH) nádorem 

(většinou nezhoubným) podvěsku mozkového (hypofýzy), který stimuluje kůru nadledvin 

ke zvýšené produkci a sekreci kortizolu. 

Kortizol je jedním z hormonů kůry nadledvin a patří mezi tzv. glukokortikoidy. Jedná se 

o hormon, který je nezbytný pro život. Umožňuje lidem reagovat na zátěžové (stresové) 

situace, například nemoci, úrazy, operace, zvýšenou fyzickou i psychickou zátěž.  

Při zátěžových situacích se jeho sekrece zvyšuje a díky jeho působení se uvolňují energetické 

zdroje pro zabezpečení potřeb organismu. Kortizol ovlivňuje metabolismus všech základních 

živin, vody, minerálů, cukrů, tuků i bílkovin. Sekrece kortizolu je přesně regulována pomocí 

regulační osy hypotalamus (struktura na spodině III. komory mozkové)-hypofýza (podvěsek 

mozkový)-kůra nadledvin. 



69 
 

6.2.1 Příčiny Cushingova syndromu 

Příčin nadprodukce kortizolu, tedy Cushingova syndromu může být několik. Cushingova 

nemoc (centrální Cushingův syndrom) se vyskytuje nejčastěji a příčinou je zvýšená sekrece 

tzv. adrenokortikotropního hormonu (ACTH) nádorem (většinou nezhoubným, 

tzv.  adenomem) podvěsku mozkového (hypofýzy). Častěji jsou postiženy ženy.  

Paraneoplastický Cushingův syndrom či ektopický ACTH syndrom je označení pro situaci, 

kdy je nadbytek ACTH produkován nádory tkání, které za normálních okolností ACTH 

neprodukují. Nejčastěji se tyto nádory vyskytují v oblasti hrudníku a patří mezi ně 

malobuněčný plicní karcinom a karcinoid průdušek. Zdrojem nadprodukce ACTH však může 

být řada dalších nádorů v různých částech lidského těla. 

Periferní (primární) Cushingův syndrom je označení pro situaci, kdy je za nadprodukci 

kortizolu zodpovědné onemocnění kůry nadledvin. V naprosté většině je to nádor vycházející 

z kůry nadledvin, častěji nezhoubný (adenom), méně často zhoubný (karcinom). Vzácnou 

formou periferního Cushingova syndromu je tzv. bilaterální hyperplazie (zbytnění) nadledvin. 

(Lahera Vargas, a další, 2009)   
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Rozdělení na základě produkce ACTH 

(% ze všech případů endogenního 

Cushingova sy.) 

Rozdělení podle etiologie včetně 

procentuálního zastoupení (% z dané 

podskupiny na základě produkce ACTH) 

 

ACTH-dependentní Cushingův sy. 

75-80% 

ACTH produkující adenom hypofýzy (80%) 

Ektopická produkce ACTH jiným tumorem 

(20%) 

ACTH-independentní Cushingův sy. 

20-25 % 

Adenom kůry nadledvin jednostranný (50-60%) 

Karcinom kůry nadledvin (40-50%) 

Adenomy kůry nadledvin oboustranné (vzácné) 

Primární pigmentovaná adrenální nodulární 

hyperplazie (vzácná) 

ACTH independentní makronodulární adrenální 

hyperplazie (vzácná) 

Tabulka 5 Příčiny Cushingova syndromu, (zpracováno dle (Kršek, a další, 2013)) 

6.2.2 Klinické příznaky Cushingova syndromu 

Protože kortizol působí prakticky na všechny tkáně organismu, jsou klinické příznaky 

Cushingova syndromu velmi různorodé. V závislosti na řadě faktorů, zejména na výši 

produkce kortizolu a délce trvání onemocnění, se u jednotlivých osob mohou konkrétní 

příznaky vyskytovat v různé míře. Je nutné zdůraznit, že se jedná o onemocnění postihující 

celý organismus, které je spojené se zvýšenou nemocností a úmrtností. Je proto nutné ho včas 

diagnostikovat a léčit. 

Mezi základní příznaky patří vzestup hmotnosti, většinou s typickou distribucí tuku. Tuk se 

hromadí především na trupu (centrální typ obezity), hromadění v oblasti obličej vede 

k tzv. měsícovitému obličeji, ukládání v oblasti šíje (tzv. býčí šíji - buffalo hump). Končetiny 

často zůstávají disproporcionálně tenké. Kožní změny jsou časté. Typické jsou tzv. purpurové 

strie (pajizévky), typicky se vyskytují na břiše, jsou široké a tmavě rudě až fialově zbarvené, 

mohou se ale vyskytovat i v jiných místech, například na hýždích, stehnech, prsou 

a v podpaží. Kůže bývá tenká, snadno se zraňuje, rány se hojí obtížně. Snadno se tvoří 

modřiny (hematomy). (Příloha 1) Časté jsou kožní infekce. U žen se může být patrné zvýšené 

ochlupení, i růst vousů (hirsutismus), vypadávání vlasů a akné. Psychické změny jsou běžné, 
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nejčastější jsou poruchy koncentrace, poruchy paměti, poruchy spánku, úzkostné poruchy, 

depresivní porucha. Cushingův syndrom provází celá řada dalších poruch a příznaků: zvýšený 

tepenný krevní tlak (arteriální hypertenze), zadržování tekutin a otoky, svalová slabost 

a úbytek svalové hmoty (svalová atrofie), úbytek kostní hmoty (osteopenie a osteoporóza), 

poruchy matabolismu cukrů (zvýšení koncentrace glukózy v krvi, porucha glukózové 

tolerance, cukrovka - diabetes mellitus), častý výskyt infekčních onemocnění, zvýšený výskyt 

kardiovaskulárních (srdečně-cévních) onemocnění. U žen jsou časté poruchy menstruačního 

cyklu ve smyslu jeho prodloužení (oligomenorhea) až vymizení (amenorea). U mužů dochází 

ke snížení libida a zhoršení sexuálních funkcí. Stručný přehled příznaků Cushingova 

syndromu je uveden v následující tabulce.  

Příznak Cushingova syndromu Výskyt v % 

Pokles libida (u mužů i u žen) 100 

Obezita nebo hmotnostní přírůstek 97 

Zarudnutí v obličeji (plethora) 94 

Měsícovitý obličej 88 

Poruchy menstruačního cyklu 84 (žen) 

Nadměrné ochlupení (hirsutismus) 81 (žen) 

Vysoký tepenný tlak krevní (arteriální hypertenze) 74 

Podkožní hematomy (modřiny) 62 

Deprese, letargie 62 

Pajizévky (strie) 56 

Únavnost, slabost 56 

Projevy aterosklerózy 55 

Býčí šíje (buffalo hump) 54 

Otoky 50 

Porucha glukózové tolerance nebo diabetes mellitus 50 

Osteoporóza, osteopenie, fraktury 50 

Bolesti hlavy 47 

Bolesti zad 43 

Rekurentní infekce 25 

Bolesti břicha 21 

Akne 21 

Vypadávání vlasů (u žen) 13 (žen) 

Tabulka 6 Příznaky Cushingova syndromu (Upraveno dle Ross a Linch (1982)) 
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6.2.3 Psychické příznaky Cushingova syndromu 

Depresivní porucha je jednou z nejčastějších psychiatrických poruch, která se vyskytuje 

u osob s Cushingovým syndromem. Předpokládá se, že se deprese mohou vyskytovat u více 

než 50 % osob s tímto onemocněním. (Sonino, a další, 1998) Pocity smutku, beznaděje, 

snížené motivace, neschopnost cítit potěšení se přibližně u 25 % osob objevují 

již v prodromální fázi onemocnění a mohou tedy být i jedním z prvních klinických příznaků. 

U více než 50 % těchto osob je možno depresivní poruchu charakterizovat jako atypickou, 

která má některé odlišné znaky od klasické deprese. (Dorn, a další, 1995) S depresivní 

poruchou se častěji setkáváme u osob ve vyšším věku, u žen a v případech těžšího průběhu 

onemocnění. (Sonino, a další, 1996) 

Patogeneze depresivní poruchy u Cushingova syndromu není zcela jasná. Pravděpodobně jsou 

ale za její vznik zodpovědné přímo účinky zvýšených koncentrací kortizolu na centrální 

nervový systém. Etiologickou a patogenetickou úlohu hraje i predispozice a typ osobnosti  

jedince. (Sonino, a další, 2002) Ze studií je také patrné, že u části osob přetrvává depresivní 

porucha i po úspěšném vyléčení osob a normalizaci sekrece kortizolu. (Dorn, a další, 1997) 

Manická porucha je další poruchou, která se u tohoto syndromu vyskytuje častěji, než v běžné 

populaci. Podle některých studií se přibližně u 30 % osob někdy v průběhu onemocnění 

vyskytnou episody hypománie nebo mánie. (Haskett, 1985) (Hudson, a další, 1987) 

Významně méně často se setkáváme se setrvalými hypomanickými nebo manickými stavy. 

Podobně, jako je tomu u depresivní poruchy, mohou hypomanické či manické projevy patřit 

mezi časné klinické příznaky tohoto onemocnění.   

Rovněž s úzkostnou poruchou se u osob s Cushingovým syndromem setkáváme velmi často. 

Podle jedné ze studií splňuje někdy v průběhu onemocnění až 79 % jedinců kritéria 

pro diagnózu generalizované úzkostné poruchy a 53 % splňuje diagnostická kritéria 

pro diagnózu panické poruchy. (Loosen, a další, 1992) Z toho je zřejmé, že výskyt úzkostné 

poruchy těsně souvisí s přítomností tohoto onemocnění. Na druhou stranu se však úzkostná 

porucha vyskytuje přibližně u poloviny jedinců s depresivní poruchou u osob 

bez endokrinologického onemocnění. Je tedy obtížné určit, zdali je úzkostná porucha přímým 

důsledkem endokrinologického onemocnění, nebo pouhým následkem depresivní poruchy. 

(Sonino, a další, 2002) (Dorn, a další, 1997)  
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U osob s Cushingovým syndromem jsou kognitivní poruchy běžné a byla u nich prokázána 

souvislost se zmenšeným objemem některých mozkových struktur. (Mahen, a další, 2008) 

Nejčastěji jsou popisovány morfologické změny (snížení objemu) hippokampu, amygdaly 

a zvětšení třetí mozkové komory. Po úspěšné léčbě jsou změny reverzibilní, ale podle 

některých studií pouze částečně a kognitivní poruchy mohou u části osob přetrvávat i dlouho 

dobu po úspěšné léčbě a dokonce i po plné normalizaci morfologických změn centrálního 

nervového systému.  (Merke, a další, 2005) 

6.3 Diagnostika Cushingova syndromu 

Pokud je u jedince vysloveno podezření na Cushingův syndrom, je odeslán na specializované 

endokrinologické vyšetření.  K potvrzení diagnózy Cushingova syndromu a jeho diferenciální 

diagnostice (přesnému určení příčiny) je nutné provést řadu diagnostických biochemických 

testů, které spočívají v opakovaných odběrech krve a moči v předem definovaných časech 

eventuálně po nějakém stimulačním nebo inhibičním podnětu a stanovení biochemických 

parametrů. Nejdříve se prokazuje přítomnost autonomní sekrece kortizolu, poté se provádí 

diferenciální diagnostika, která má stanovit konkrétní příčinu onemocnění. Po dokončení 

biochemické diagnostiky a diferenciální diagnostiky se lokalizuje zobrazovacími metodami 

konkrétní tumor, který je za onemocnění zodpovědný. (Nieman, a další, 2008) 

6.4 Léčba Cushingova syndromu 

Léčba Cushingova syndromu je individuální a závislá na jeho příčině. Cílem léčby je 

odstranění vyvolávající příčiny, normalizace sekrece kortizolu a současně i léčení 

přidružených onemocnění a poruch, pokud je to indikované. Metodou první volby je obvykle 

chirurgická léčba, při které je odstraněn tumor zodpovědný za onemocnění. Pokud není 

možné úplné odstranění, musíme léčbu chirurgickou kombinovat s dalšími léčebnými 

modalitami, většinou s léčbou medikamentózní nebo radiační. (Kršek, a další, 2013) 

6.5 Psychosociální dopady diagnostiky a léčby 

Cushingův syndrom provází fyzické a psychické příznaky, na které jedinci mohou reagovat 

nespavostí, zvýšenou unavitelností a následně zhoršením soběstačnosti zejména v oblasti 

hygieny a oblékání. Objevuje se pocit ohrožení, který je spojen s negativními prožitky, 

zejména se strachem, úzkostí, depresemi i vztekem. Mohou se objevovat pocity viny, 

zahanbení, méněcennosti či pohrdání sebou samým. Bezmoc může být provázena pocity 

křivdy, zahořklostí a závistí. Může tak docházet k narušení duševní rovnováhy a mobilizaci 
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agresivních či únikových obranných mechanizmů. Tyto reakce mohou na nově vzniklou 

situaci být obvyklé, mohou podporovat adaptaci či mohou být nepříznivé (maladaptivní). 

V průběhu nemoci dochází k omezení životních potřeb. Hospitalizace bývá pro tyto osoby 

s Cushingovým syndromem často zážitkem nového druhu. Jedinec přijímá roli pacienta, musí 

se přizpůsobit autoritě, která je vůči němu uplatňována a na kterou nemusel být zvyklý. 

Význam má odborná úroveň a profesionální chování zdravotníků. Důležitá je též adaptace 

na yzické prostředí nemocnice, které je tvořeno budovou, vybavením pokojů, dodržováním 

hygienických standardů apod. Roli hraje i adaptace na nemocniční režim, často společně 

užívané sociální zařízení, nedostatek soukromí, společné usínání, vstávání i akceptace 

individuálních povahových rysů a potřeb ostatních hospitalizovaných osob. Pobyt 

v nemocnici navíc mohou znepříjemňovat bolestivé výkony v rámci diagnosticko-

terapeutických metod, časté obnažování před zdravotnickým personálem i ostatními 

spolupacienty.   

Cushingův syndrom vždy znamená zásah do sociální situace a do zaběhnutého způsobu 

života. Může být narušena rovnováha rodinného života. Vznikají obavy o osud nemocného 

člena, strach z budoucnosti, smutek či soucit. Mohou se objevovat pocity viny za nemoc 

osoby, kterou mají rádi. Bývá narušena péče o domácnost i péče o děti. Společné starosti 

mohou rodinu stmelit či rozložit. Dobré rodinné vztahy jsou důležitým prvkem v léčebném 

procesu. Ideálně je rodina spojencem zdravotníků, napomáhá vytvářet ideální podmínky 

pro uzdravení jedince. Velmi důležité je, aby rodina měla dostatek informací o všech 

možnostech léčby a následných omezeních. Léčebný režim by měl být rodinou podporován 

a akceptován. Důležitou úlohu v procesu uzdravení hrají též návštěvy příbuzných 

ve zdravotnickém zařízení, emoční, finanční a materiální podpora. 

Cushingův syndrom postavuje jedince též do jiné sociální situace, která se týká pracovního 

uplatnění. Nemoc zbavuje člověka řady povinností, je neschopný práce či omluven z výuky 

ve škole. Snížení tělesné schopnosti může vést až k změně zaměstnání či invaliditě. Změna 

zaměstnání s sebou přináší nutnost osvojení nových pracovních dovedností a návyků, změnu 

pracovního kolektivu, často snížení příjmů, změnu sociálního statusu, což může podporovat 

pocity méněcennosti a depresivní ladění.  

Objevují se též změny v oblasti trávení volného času. Dochází k omezení životních možností. 

Mohou být narušeny společenské, kulturní, sportovní a jiné aktivity.  
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6.6 Vývoj po léčbě Cushingova syndromu 

Po úspěšné léčbě Cushingova syndromu dochází téměř u všech osob k pooperačnímu 

hypokortikalismu (viz výše). U osob s Cushingovou nemocí může navíc po léčbě někdy 

docházet k nedostatečnosti sekrece ostatních hormonů hypofýzy (tzv. hypopituitarismus). 

Nejčastěji se setkáváme v sestupném pořadí podle frekvence s nedostatečnou sekrecí 

růstového hormonu (STH či GH), luteinizačního (LH) a folikulostimulačního hormonu (FSH) 

(hormony regulující činnost pohlavních žláz) a tyreotropního hormonu (hormon regulující 

činnost štítné žlázy). Případné vzniklé deficity funkce je nutné nahrazovat (substituovat). 

Nedostatečná sekrece hypofyzárních hormonů může být přechodná nebo trvalá. Kromě výše 

uvedených deficitů se u části osob může vyskytovat nedostatečná sekrece antidiuretického 

hormonu, tzv. diabetes insipidus centralit (žíznivka), který se projevuje poruchou koncentrace 

moči, nadměrným močením a žízní. Diabetes insipidus může být přechodný nebo trvalý a je 

nutné ho léčit podáváním tzv. desmopressinu.  Léčbu indikuje a vede ošetřující endokrinolog. 

Po úspěšné léčbě Cushingova syndromu dochází k postupné regresi všech příznaků. Zotavení 

trvá variabilní dobu, která je závislá na řadě okolností a většinou se pohybuje od několika 

měsíců po několik let. Některé příznaky mohou přetrvávat déle. Ke zlepšení některých 

příznaků a důsledků může být indikována příslušná léčba (například léčba osteoporózy, léčba 

vysokého krevního tlaku, léčba diabetes mellitus, léčba zvýšených hladin krevních tuků aj.). 

K normalizaci tělesného složení, svalové síly a fyzické zdatnosti musí přispět jedinci sami 

zdravou životosprávou, racionálním stravováním, pravidelnou fyzickou aktivitou 

a  přiměřeným tréninkem, normalizací svého občanského, pracovního a osobního života.  

6.6.1 Výživová doporučení pro osoby s Cushingovým 

syndromem 

Součástí léčby je též edukace ohledně zdravé výživy. V současné době se můžeme nalézt řadu 

prací i velkých epidemiologických studií, které se zabývají vlivem potravin na lidské zdraví. 

Setkáváme se s nejrůznějšími názory na to, které potraviny se podílí na prevenci, vzniku 

a éčbě různých onemocnění a naopak. Tato výživová doporučení se bohužel velmi často mění, 

navíc se veřejnost setkává prostřednictvím sociálních sítí s různými neodbornými názory laiků 

i tzv. výživových poradců, kteří nemají v oblasti výživy patřičné vzdělání. To vše u veřejnosti 

často budí velké rozpaky a nedůvěru. K základním složkám potravy patří bílkoviny, tuky, 

cukry, vitaminy, minerální látky, stopové prvky a voda. Strava by měla být vyvážená a pestrá. 

Rozložení jednotlivých potravin vyjadřuje např. tzv. výživová pyramida.  
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Je třeba zdůraznit, že na edukaci osoby ohledně zásad správné výživy se podílí celý tým 

pracovníků v rámci svých kompetencí. Lékař realizuje preventivní a diagnosticko- 

terapeutickou činnost. Konkrétně v této oblasti indikuje léčebnou výživu (dietu, která má 

předcházet určitým chorobám, umožnit realizaci diagnostických výkonů či léčit konkrétní 

chorobu). Nutriční terapeut hodnotí nutriční nároky, navrženým individuálním dietním 

režimem napravuje základní výživové problémy a edukuje jedince i jejich příbuzné. 

Všeobecná sestra se podílí na získávání informací o osobách z hlediska stavu výživy, 

podávání vhodného typu potravy a kontrole efektivity poskytnuté péče. Speciální pedagog se 

podílí na metodickém vedení klientů při dosažení patřičných změn. 

Pro přehled uvádíme výživová doporučení, která sledují současný vývoj vědy a jsou 

modifikována současnými výzkumy v oblastech vztahů mezi makronutrienty 

i mikronutrienty, jejich kvalitativním a kvantitativním zastoupením, poznatky v nutriční 

toxikologii, které se zabývají dopadem technologického zpracování potravin, hygienických 

aspektů výživy apod. (Anděl, a další, 2016) 

 1. Celkový energetický příjem je významným prediktorem zdraví a nemoci. 

U zdravých lidí se doporučuje denní příjem 25-35 kcal na kg hmotnosti. Vysoký energetický 

příjem přispívá ke vzniku obezity, arteriální hypertenze, diabetu mellitu 2. typu, 

aterosklerózy, artrózy nosných kloubů, vzniku řady nádorů apod. (Anděl, a další, 2016) 

Dlouhodobě nízký energetický příjem vede k nedostatku živin potřebných pro správné 

fungování organizmu, k tzv. malnutrici. 

2.  Při konzumaci sacharidů je třeba sledovat hodnotu glykemického indexu, který 

udává, jak rychle konzumovaná potravina dokáže zvýšit hladinu glykémie a inzulinu. 

Za vysoce rizikové se považují potraviny s tzv. vysokým glykemickým indexem, jejichž vyšší 

příjem může vést ke zvýšené jaterní syntéze mastných kyselin, triacylglycerolů a cholesterolu. 

Upřednostňujeme potraviny s nízkým glykemickým indexem, které vedou k pomalejšímu 

vzestupu glykémie a inzulinémie.  

3. Doporučuje se zvýšit příjem vlákniny především konzumací zeleniny. 

Konzumace ovoce a ovocných šťáv je limitována příjmem fruktózy a tím i vyšším příjem 

energie.  

4. V současnosti se již neklade velký důraz na to, aby podíl tuků představoval 

maximálně 30 energetických procent přijímané potravy, a již neplatí zjednodušené tvrzení, 
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že ivočišné tuky jsou škodlivé a rostlinné jsou zdravé. Naopak je dnes kladen důraz 

na kvantitativní zastoupení jednotlivých mastných kyselin v triacyglycerolech dané potravy. 

Pokud je toto zastoupení optimální, stoupá doporučený obsah tuku v potravě až na 35% 

veškerého energetického přijmu. Posun se objevuje též v doporučení na optimální příjem 

cholesterolu. Vysoká hladiny cholesterolu v plazmě představuje výrazné riziko vzniku 

aterosklerózy a následných komplikací. Tomuto zvýšení přispívá zejména přívod nasycených 

mastných kyselin, transmastných kyselin, vysoký energetický příjem a nízká pohybová 

aktivita. Naopak již z dietních opatření mizí horní limit pro příjem cholesterolu v potravě. 

(Anděl, a další, 2016) 

5. Bílkoviny by měly nadále tvořit 10-20% celkového denního energetického 

příjmu, což činí cca 0,8 g kvalitního proteinu na kg hmotnosti a den.  

6. Příjem tekutin by měl činit 30 ml/kg/den. Přísun soli by měl být omezen 

na méně než 6 g denně. Omezení platí též u konzumace alkoholu (u mužů do 20 g denně, 

u žen 10 g denně). (Anděl, a další, 2016) 

US Departement of Agriculture a US Department of Health (2015) vydává rozsáhlé 

doporučení složené ze dvou svazků. První tvoří vlastní doporučení (Dietary Guidelines), 

druhý obsahuje vědeckou zprávu, která je výchozí pro tvorbu doporučení. Tato doporučení 

jsou vždy pro pětileté období, poslední 8. vydání, je pro období 2015-2020. 

Mezi nejdůležitější obecné zásady patří: 

 požadavek zdravého stravování po celý život, 

 zaměření na pestrost a množství stravy, 

 omezení příjmu energie z přidaných cukrů, nasycených mastných kyselin, 

 zaměření na výběr zdravých potravin a nápojů, nikoliv na konzumaci 

„zdravých potravin“ jako nadstavby k potravinám „nezdravým“, 

 podpora podmínek pro zdravé stravování pro všechny. 

Zdravé stravování se vyznačuje příjmem:  

 různých druhů zeleniny (tmavě zelené, oranžové, žluté), dostatečného 

množství luštěnin, 

 ovoce - zejména celých kusů, 

 celozrnných výrobků, 
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 výrobků obsahující bílkoviny (mořské ryby, libová masa, vejce), 

 oleje. 

Základní omezení se týká těchto živin: saturovaného tuku, transtuků, přidaných cukrů 

a sodíku. (Anděl, a další, 2016) 

Klientům je však potřebné informace předkládat ve zjednodušené, srozumitelné podobě 

a informace by měla navazovat na dosavadní zvyklosti osoby. Odborníci dnes častěji 

než s direktivním přístupem, který určuje klientům která potravina je vhodná, zdravá, 

či nezdravá a nevhodná, prosazují alternativní způsob, jehož cílem je naučit osobu sestavit 

jídelníček z „jeho“ potravin podle určených kritérií lékařem. Jedná se o individuální přístup, 

který vychází z potřeb jedince, respektuje jeho chuťové preference, dosavadní zvyklosti 

v oblasti stravování, eventuálně kulturní či náboženské omezení. Tímto přístupem klient 

získává aktivní roli ve svém léčebném procesu, čímž se zvyšuje compliance. Osoba tak často 

sama zjistí, že některé potraviny mají vysokou energetickou hodnotu, ale menší schopnost 

zasytit a proto samy volí potraviny zdravější a nutritivně vyváženější. (Češka, 2005) 

Řada odborníků zároveň zdůrazňuje, že klienti se často ve výživových doporučeních 

nevyznají, a proto je nutné jim předkládat tyto informace v jednoduché a srozumitelné formě.  

Příkladem může být tabulka vhodných či nevhodných potravin. (Příloha 2) Upozorňujeme, 

že tato tabulka je pouze schematická a jednotlivá doporučení se mohou výrazně měnit 

dle přidružených chorob klienta (např. diabetes mellitus, onemocnění ledvin, srdce). 
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7 Kvalita života osob s Cushingovým syndromem 

7.1 Popis výzkumu 

Kvalita života u jedinců s Cushingovým syndromem je zkoumána od začátku tohoto století, 

kdy skupina kolem profesorky Susan Webb v rámci projektu ERCUSYN vytvořila dotazník 

kvality života specifický pro Cushingův syndrom (Cushing QoL). Následně byla publikována 

první studie, v níž bylo zahrnuto 125 osob ze Španělska, Francie, Německa a Nizozemí. 

Studie prokázala statisticky významně sníženou kvalitu života lidí s Cushingovým 

syndromem v porovnání s kontrolní skupinou. (Webb, a další, 2008) V naší republice se tato 

problematika začala zkoumat v roce 2008 na klinickém pracovišti (ve Všeobecné fakultní 

nemocnici v Praze, na 3. interní klinice), které se věnuje problematice endokrinologie 

a metabolismu. V roce 2018 již souhrnná analýza výsledků z projektu ERCUSYN zahrnovala 

kromě výsledků z dalších evropských pracovišť i výsledky získané z tohoto našeho 

pracoviště. (Valassi, a další, 2018)  Kvalita života klientů s Cushingovým syndromem v české 

populaci však doposud samostatně popisována a publikována nebyla. 

Při koncipování struktury rozhovorů jsme vycházeli z teorie potřeb, zejména z Maslowovy 

hierarchie potřeb. (Trachtová, 1999) Teoretickým podkladem bylo holistické pojetí osobnosti, 

ve které je jedinec chápán jako bio-psycho-sociální-spirituální bytost, která má svoji vlastní 

lidskou individualitu a celistvost.  K pochopení osoby jako celku je však i nutné pochopení 

vzájemných interaktivních vztahů uvnitř tohoto celku. Zároveň zdraví chápeme v holistickém 

pojetí. Jeho součástí je zdravotní stav, tělesná hybnost, tělesné funkce, výskyt fyzických 

obtíží. Důležitou součástí je též psychické zdraví, které je ovlivněno úrovní kognitivních 

procesů a psychických stavů, schopností zvládat stres a zátěžové situace. Význam má úzké 

i širší sociální prostředí, jehož vliv může být pozitivní i negativní. Do průběhu však vstupuje 

i jedinec, který se svojí aktivitou podílí na vytváření vlastního zdraví. Roli hraje především 

jeho hodnotový systém, návyky, zvyky, životní události a historie, vývojové stádium 

a schopnost učení i adaptace. Vzájemné vztahy jsme uspořádali do grafu 7. 



80 
 

 
6.1 Cíle práce, hypotézy, metody a subjekty výzkumu 

Cíle práce 

1. Zjistit, jak Cushingův syndrom ovlivňuje kvalitu života jedinců. 

2. Zjistit psychologicko-sociálně-edukační faktory, které u osob s Cushingovým 

syndromem přispívají ke zlepšení kvality života. 

3. Vytvoření edukačního materiálu pro studenty speciální pedagogiky a pracovníky 

speciálně pedagogického poradenství, který by využívali v práci s jedinci 

s Cushingovým syndromem. 

Fyzická stránka 

 tělesné schéma, 

 konstituce 

 věk, pohlaví 

 pohyblivost  

 existence fyzických potíží  

 sexualita  

 způsob uspokojování 

fyzických potřeb 

 soběstačnost, sebepéče 

Sociální stránka 

 rodina 

 přátelé 

 spolupracovníci 

 komunita 

 pracovní možnosti 

 ekonomická situace 

Psychická složka 

 psychické procesy 

 psychické stavy 

 psychické vlastnosti 

 psychické předpoklady 

 

 

 

Spirituální stránka 

 náboženské faktory 

 filozofické faktory 

 kulturní hodnoty 

 přesvědčení 

 smysl života 

 

Osobnost trpící Cushingovým 

syndromem 

Politické a právní faktory, dostupnost a kvalita zdravotní péče, možnosti sociální 

pomoci, pracovní podmínky a příležitosti, přírodní podmínky, dostupnost informací, 

technologické faktory  

 

 

Graf 7 Vliv Cushingova syndromu na jednotlivé domény kvality života. Volně zpracováno dle Ferrell, a další (1992) 
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4. Zjistit faktory, které pozitivně posilují aktivity vedoucí k hledání zdravého životního 

stylu, napomáhající k léčbě na navrácení zdraví, a detekovat faktory, které negativně 

ovlivňují proces získávání vědomostí a nových zkušeností v podpoře zdraví. 

Hypotézy 

1. Osoby s Cushingovým syndromem pociťují významně sníženou kvalitu života 

v oblasti fyzické, psychické i sociální. 

2. Subjektivně vnímané fyzické, psychické a sociální potíže jsou ve vzájemném vztahu 

3. Subjektivně vnímaná snížená kvalita života přetrvává i po vyléčení nemoci. 

4. Více než polovina respondentů vyhledává informace ohledně svého zdravotního stavu 

a možnostech léčby, které následně využívá v hledání strategií, které napomáhají 

běžnému fungování a spokojenosti. 

Metody výzkumu 

Dotazník 

Osoby vyplňovaly dotazník kvality života specifický pro Cushingův syndrom (Cushing QoL), 

který byl vyvinutý v roce 2007. (Badia, a další, 2007) Dotazník se skládal z 12 otázek 

zaměřených na bio-psycho-sociální stránku života jedince. (Příloha 3) Tento dotazník jsme 

použili, protože se jedná o jediný na toto onemocnění specifický a s validovaným překladem 

do českého jazyka. Validace pro Českou republiku probíhala ve Všeobecné fakultní 

nemocnici. Dotazník byl přeložen do českého jazyka, každá otázka byla položena pěti 

respondentům, s nimiž byla následně rozebrána. Následoval zpětný překlad do anglického 

jazyka. (Webb, a další, 2008) Na každou otázku respondenti volili právě jednu z 5 odpovědí 

očíslovaných 5-1, která odpovídala škále od nejlepšího k nejhoršímu stavu. Pro účely 

statistického hodnocení jsme tato čísla převedli na % optimálního stavu nejpříznivější 

odpovědi (tzn. 100% optimální stav, 0% nejméně přívětivý) 

Statistické hodnocení dotazníkového šetření 

K testování mezi oběma skupinami byl použit neparametrický Mannův-Whitneyho test. 

Za statisticky významný rozdíl byla považována hodnota p<0,05. 
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Narativní rozhovor, strukturovaný rozhovor 

Rozhovory probíhaly opakovaně v průběhu pobytu osob v zdravotnickém zařízení a byly 

zaměřeny na jejich potřeby. Narativní rozhovory jsme volili z důvodu předpokladu, že existují 

subjektivní významové struktury o určitých událostech, které se neprojeví při cíleném 

dotazování, ale při volném vyprávění. (Hendl, 2012)  

Rozhovor probíhal v několika fázích. Nejprve jsme se snažili získat účastníky pro spolupráci 

navozením pocitů vzájemné důvěry. Následovalo vyprávění o úseku života spojeného 

s nemocí, které bylo doplněno otázkami k již zmíněným situacím či tématům, 

které doplňovaly otázky v dotazníkovém šetření, zajímaly nás, či měly být v rámci výzkumu 

probrány. V závěru jsme se snažili klást zobecňující otázky a objasňovat kritické body 

zkušeností, které jedinci neodhalili. (Hendl, 2012)  

Subjekty výzkumného šetření 

Do šetření se zapojilo celkem 24 osob s aktivním Cushingovým syndromem, z toho 18 žen a 6 

mužů, ve věku od 23 – 62 let, v průměrném věku 39,6, směrodatná odchylka 13,9 a 75 

kontrolních subjektů ve věku 21 - 61 let, z toho 64 žen a 11 mužů, v průměrném věku 39,4 let, 

směrodatná odchylka 14,12.  Toto vyšetření probíhalo v rámci rutinní diagnostiky a kritériem 

pro diagnózu hormonálně aktivního Cushingova syndromu bylo zvýšené vylučování volného 

močového kortizolu za 24 hodin, nepřítomnost nočního poklesu sérových koncentrací 

kortizolu a nedostatečná supresibilita koncentrací kortizolu v dexametazonovém supresním 

testu s nízkou dávkou dexametazonu. Studie probíhala po podepsání informovaného souhlasu. 

(Příloha 4) Kontrolní skupinu tvořilo 75 respondentů oslovených emailem. Z kontrolní 

skupiny byli vyřazeni ti, kteří v posledním roce prodělali vážnou akutní či chronickou 

chorobu, operaci či úraz. 
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8 Interpretace výsledků dotazníkového šetření 

Při realizaci výzkumu jsme se setkávali s řadou potíží. Hlavním problémem byl zejména malý 

výzkumný vzorek osob s Cushingovým syndromem a neochota některých jedinců se výzkumu 

zúčastnit. Důvodem může být charakter onemocnění, které je provázeno řadou psychických 

potíží, mezi něž patří i sklon k sociální izolaci. Další příčinou mohlo být to, že rozhovory 

probíhaly ve zdravotnických zařízeních, kde jsou osoby často zahlceny vyplňováním nezbytné 

dokumentace, informovaných souhlasů apod. Zároveň na pracovištích probíhá výuka mediků, 

všeobecných sester, ergoterapeutů a fyzioterapeutů, takže klienti jsou často přesyceni péčí 

a dotazy zdravotníků. Navíc se v těchto zařízeních někdy obtížně hledá soukromé místo 

k navození optimální atmosféry. Konečně řada otázek byla osobního rázu, 

na které respondenti často nebyli ochotni odpovídat.  

Vzorek respondentů s Cushingovým syndromem byl přes uvedené limitace statisticky 

hodnotitelný. V následujících tabulkách je uvedena deskriptivní statistika odpovědí 

na konkrétní otázky u jednotlivých skupin respondentů (Tabulka 7) a statistické porovnání 

jednotlivých studovaných skupin (Tabulka 8). 

Otázka soubor průměr medián 
směr. 

odch. 
min. max. 

percentily 

25 50 75 

1. Mám problémy se spaním (probouzím se v průběhu noci, trvá mi dlouhou dobu, než 

usnu apod.) 

 P 2,79 3 1,215 1 5 2 3 4 

 K 3,39 4 1,051 1 5 3 4 4 

2. Mám bolesti, které mi brání v běžném životě 

 P 3,46 4 1,103 1 5 3 4 4 

 K 4,00 4 0,900 1 5 3 4 5 

3. Moje rány se hojí dlouhou dobu 

 P 2,67 2,5 1,274 1 5 2 2,5 4 

 K 4,47 5 0,827 2 5 4 5 5 

4. Snadno se mi dělají modřiny/oděrky 

 P 2,17 2 1,129 1 5 1 2 3 

 K 3,97 4 1,078 1 5 3 4 5 

5. Jsem více podrážděný, mám náhlé změny nálady, výbuchy rozčílení 
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 P 3,08 3 1,018 2 5 2 3 4 

 K 3,43 4 0,681 2 4 3 4 4 

6. Cítím se méně sebevědomý, cítím se více nejistý 

 P 2,75 3 1,294 1 5 2 3 4 

 K 3,49 3 0,828 2 5 3 3 4 

7. Trápí mě můj vzhled 

 P 2,33 2 1,204 1 5 1,25 2 3 

 K 3,49 3 0,891 1 5 3 3 4 

8. Chodím méně navštěvovat příbuzné nebo přátele 

 P 3,17 3 1,167 1 5 2 3 4 

 K 3,57 4 1,029 1 5 3 4 4 

9. Musel jsem zanechat svých společenských a volnočasových aktivit 

 P 3,04 2,5 1,367 1 5 2 2,5 4 

 K 3,87 4 1,070 1 5 3 4 5 

10. Mám problémy vykonávat každodenní aktivity jako například práci, studium 

 P 2,67 2,5 1,306 1 5 2 2,5 3,75 

 K 4,11 4 0,994 1 5 4 4 5 

11. Obtížně si zapamatovávám různé věci 

 P 2,96 3 1,083 1 5 2 3 3,75 

 K 3,75 4 0,824 2 5 3 4 4 

12. Obávám se o své zdraví do budoucna 

 P 2,71 3 1,083 1 5 2 3 3 

 K 3,53 4 0,811 2 5 3 4 4 

          

∑ P 45,40 45,83 17,376 16,67 75,00 31,77 45,83 58,33 

 K 68,89 70,83 13,052 35,42 93,75 60,42 70,83 79,17 

Tabulka 7 

V tabulce vidíme základní statistickou charakteristiku sledovaných parametrů pro oba 

soubory. P soubor osob s Cushingovým syndromem n=24, K soubor kontrol n=75, směr. 

odch. je směrodatná odchylka, min. je minimální a max. maximální hodnota. 
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Otázka soubor n 
průměrné 

pořadí 
p 

1. Mám problémy se spaním 

 K 75 53,29 
0,036 

 P 24 39,73 

2. Mám bolesti, které mi brání v běžném životě 

 K 75 53,33 
0,032 

 P 24 39,58 

3. Moje rány se hojí dlouhou dobu 

 K 75 58,84 
0,001 

 P 24 22,38 

4. Snadno se mi dělají modřiny/oděrky 

 K 75 58,65 
0,001 

 P 24 22,98 

5. Jsem více podrážděný, mám náhlé změny nálady, výbuchy rozčílení 

 K 75 52,67 
0,077 

 P 24 41,67 

6. Cítím se méně sebevědomý, cítím se více nejistý 

 K 75 54,05 
0,009 

 P 24 37,33 

7. Trápí mě můj vzhled 

 K 75 56,85 
0,001 

 P 24 28,58 

8. Chodím méně navštěvovat příbuzné nebo přátele 

 K 75 52,49 
0,115 

 P 24 42,23 

9. Musel jsem zanechat svých společenských a volnočasových aktivit 

 K 75 54,24 
0,007 

 P 24 36,75 

10. Mám problémy vykonávat každodenní aktivity jako například práci, studium 

 K 75 57,16 
0,001 

 P 24 27,63 

11. Obtížně si zapamatovávám různé věci 
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Tabulka 8 znázorňuje výsledky neparametrického testu Mannova-Whiteyho hodnotícího 

rozdíly mezi skupinou osob s Cushingovým syndromem a kontrolní skupinou. P soubor osob 

s Cushingovým syndromem, n=24, K soubor kontrol n=75, p označuje hladinu významnosti, 

za statisticky významnou byla považována hodnota p<0,05. 

Při testování výsledků šetření byla hranice statistické významnosti zvolena obvyklých 5 %. 

Jak je vidět z tabulky, test odhalil odlišnosti v odpovědích respondentů na statisticky 

významné hladině, kromě odpovědí na otázku číslo 5 a 8. Nejvýraznější rozdíl na hladině 

významnosti 0,001 vyšel u otázek 3, 4, 7, 10, 11 a 12. Avšak i u otázek číslo 1, 2, 6, 9 

můžeme tvrdit, že došlo k výraznému odlišení odpovědí mezi skupinami. V otázkách, kde 

jsme nedosáhli nastavené hranice (tzn. číslo osm a pět), jsme neprokázali statisticky 

významný rozdíl. Přesto je i z těchto odpovědí patrno horší hodnocení. Pro přehlednost jsme 

výsledky z dotazníkového šetření zpracovali do následujících grafů. Graf 8-19 znázorňuje 

odpovědi na jednotlivé otázky z dotazníku kvality života u osob s Cushingovým syndromem 

v porovnání se skupinou zdravých kontrolních subjektů. Jsou uvedena procenta jednotlivých 

odpovědí v příslušných souborech. 

 K 75 55,29 
0,001 

 P 24 33,46 

12. Obávám se o své zdraví do budoucna 

 K 75 55,54 
0,001 

 P 24 32,69 

Tabulka 8  
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Graf 8  

Z grafu je patrné, že 66 % účastníků s Cushingovým syndromem uvádí problémy se spánkem 

jako stálé, časté či občasné oproti necelým 47% účastníků kontrolní skupiny ve stejných 

položkách. 

 

Graf 9 

Z grafu 9 je patrné, že 33 % osob z kontrolní skupiny nikdy nemá bolesti, které by jim bránily 

ve vykonávání běžných denních aktivit a naopak pouze 4 % těchto osob má bolesti často 
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či stále. U osob s Cushinogovým syndromem stálými a častými bolestmi trpí 20,8 % 

a tyto bolesti nemá nikdy pouze 16,7 % účastníků výzkumu. 

 

Graf 10 

 

Graf 11 

Graf 10 a 11 znázorňuje fyzické potíže, které souvisí s vyšší zranitelností kůže a podkoží, 

zvýšenou tvorbou hematomů, drobných ran, oděrek a následně prodlouženou dobou hojení. 

Rozdíl odpovědí na tyto otázky byl výrazný, dosáhl hladiny významnosti 0,001. Téměř 71 % 

osob s Cushingovým syndromem trápí stále, často a někdy dlouhé hojení ran. Naopak 61,3 % 
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kontrolního souboru tyto potíže neuvádí nikdy. Také tvorba hematomů a oděrek trápí stále, 

často a někdy 87,5 % osob s Cushingovým syndromem oproti 28 % účastníků kontrolní 

skupiny. 

 

Graf 12 

Graf 12 zaznamenává výskyt poruch emocí, podrážděnost, náhle změny nálad a výbuchy 

rozčílení.  Rozdíly v odpovědích na tuto otázku nedosáhly statistické významnosti. Přesto 

62 % osob s Cushingovým syndromem trápí často a někdy změny emocí oproti 46,7 % osob 

z kontrolního souboru.   

0.00% 

37.50% 

25.00% 

29.17% 

8.33% 

0.00% 

10.70% 

36.00% 

42.70% 

10.70% 

Stále Často Někdy Zřídka Nikdy 

5. Jsem více podrážděný; mám náhlé změny 
nálady a výbuchy rozčílení 

Nemocní (n1=24) Zdraví (n2=75) 



90 
 

 

Graf 13 

 

 

Graf 14 

Graf 13 a 14 zobrazuje psychické dopady tělesných změn, které provázejí Cushingův 

syndrom na sebepojetí. 66,7 % osob s Cushingovým syndromem se stále, často či někdy cítí 

nejistě a méně sebevědomě a zároveň 83,3 % těchto osob se stále, často a občas trápí kvůli 

svému vzhledu. U osob z kontrolní skupiny se odpovědi v těchto škálách u obou otázek 

objevují cca v 50 %. V těchto otázkách byla prokázána statistická významnost, nicméně 
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odpovědi všech účastníků naznačují, že problematika vzhledu hraje u současného člověka 

důležitou roli a že naprostá většina lidí trpí občasnými výkyvy svého sebevědomí.   

 

Graf 15 

Rozdíl v odpovědích na otázku číslo 8 mezi osobami s Cushingovým syndromem a kontrolní 

skupinou také nedosáhla statistické významnosti. Z grafu je však patrné horší hodnocení 

i v této oblasti, neboť 62,5 % osob s Cushingovým syndromem chodí navštěvovat méně své 

přátele stále, často či někdy oproti 46,7 % osob z kontrolní skupiny.  
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Graf 16 

Cushingův syndrom má u jedinců též dopad na oblast trávení volného času. 58,3 % osob 

trvale, často nebo někdy omezilo svoje společenské a volnočasové aktivity. U kontrolního 

vzorku se jedná pouze o 36 % odpovědí v těchto škálách.  

 

Graf 17 

Graf 17 popisuje problémy s vykonáváním každodenních aktivit jako je práce či studium. 75 

% osob s Cushingovým syndromem uvádí tyto potíže jako stálé, časté či občasné. Naopak 
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80 % účastníků kontrolního souboru je nemá nikdy, či se u nich objevují zřídka. I v porovnání 

odpovědí na tuto otázku se objevil výrazný rozdíl na hladině významnosti 0,001. 

 

Graf 18 

Výrazné odlišnosti v odpovědích byly zaznamenány i u odpovědí na tuto otázku. U osob 

s Cushingovým syndromem se potvrdily potíže s pamětí. Pouze 25 % osob uvedlo, 

že poruchy paměti je trápí zřídka či nikdy. Naopak v kontrolní skupině četnost volby těchto 

dvou odpovědí byla 64 %.  
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Graf 19 

 I při porovnání odpovědí na tuto otázku vyšel staticky významný rozdíl. Osoby 

s Cushingovým syndromem trápí více obavy o zdraví do budoucna. 83,3 % těchto osob se 

obává o své zdraví velmi mnoho, dosti a poněkud. V kontrolní skupině jsme odpověď velmi 

mnoho nezaznamenali. Domníváme se, že obavy o zdraví bývají součástí života všech 

jedinců, proto se i v kontrolní skupině 80 % osob velmi málo či poněkud obává o svůj 

zdravotní stav.  Zajímavá je četnost odpovědí vůbec v obou souborech, neboť se domníváme, 

že obavy o zdraví se alespoň v minimální míře vyskytují u každé osoby. 
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Graf 20  Celkové hodnocení rozdílu kvality života mezi skupinou osob s Cushingovým syndromem a kontrolní 

skupinou. 

 

Celkové hodnocení rozdílu kvality života mezi osobami s Cushingovým syndromem 

a kontrolní skupinou znázorňuje graf 20.  Úsečka uprostřed krabicového grafu označuje 

medián. "Krabice", tedy obdélník je vymezen kvartily (0.25 a 0.75) daného rozdělení, interval 

mezi horním a dolním kvartilem obsahuje tak 50% hodnot. Úsečky vedoucí od kvartilů se 

nazývají vousy a zobrazují přilehlé hodnoty (tj. hodnoty, které nejsou od přilehlého kvartilu 

dál než 1,5 násobku mezikvartilového rozpětí). Hodnota 100% znamená nejpříznivější možné 

odpovědi na dané otázky, hodnota 0% znamená nejméně příznivé odpovědi. 

Grafy jsme doplnili o výsledky dotazníkového šetření získaných po odeznění Cushingova 

syndromu. Jedná se o deset osob (osoba 1-10), které byly po adekvátní léčbě považovány dle 

testovacích metod za úspěšně vyléčené. Doba mezi vyplněním prvního dotazníku 

a kontrolním dotazníkem, jehož výsledky jsou znázorněny v grafu (graf 21-32), trvala od šesti 

měsíců do čtyř let. Důvodem byla skutečnost, že kritériem vyléčení nebylo pouze odstranění 

nadprodukce kortizolu, ale požadovali jsme normalizaci všech endokrinních funkcí a regulací 

umožňující vysazení hormonální léčby, která stav osob a kvalitu jejich života může 

ovlivňovat. Data jsou z důvodu nesourodosti velikostí skupin přepočítána na procentuální 

zastoupení. Z následujících sloupcových grafů je patrná tendence ke zlepšování stavu resp. 

odpovědí na jednotlivé otázky, nikoliv však jejich úprava na hodnoty odpovídající 

kontrolnímu souboru. Je proto pravděpodobné, že k úpravě kvality života je potřebná delší 

doba a také je možné, že k úplné úpravě nedojde.  
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Ke statistickému porovnání výsledků byl použit párový t-test. Za statisticky významnou 

hodnotu byla opět považována p-hodnota ostře menší než 0,05. Významný rozdíl jsme 

pozorovali u otázek číslo 1, 3, 11 a 12. Kvalita života se tedy zlepšila v oblasti spánku, doby 

hojení ran, paměti a obav o svoje zdraví do budoucna. U ostatních se nepodařilo prokázat 

statisticky významný rozdíl mezi stavem před a po vyléčení. To mohlo být způsobeno 

především malým rozsahem výběru (10 osob).  

 

Graf 21 

Graf 21 porovnává problémy se spánkem v průběhu nemoci a po vyléčení. Porovnání 

odpovědí před a po vyléčení prokázalo statisticky významné zlepšení. 90 % osob po vyléčení 

nemá potíže nikdy, zřídka či někdy. Před léčbou jsme těchto odpovědí zaznamenali pouze 

70 %.  
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Graf 22 

Rozdíl v odpovědích na otázku číslo dvě před a po léčbě nedosáhl statistické významnosti. 

Po vyléčení se zřídka, někdy či často objevují bolesti, které brání v běžném životě u 80 % 

osob. 

 

Graf 23 

Výrazného zlepšení dosáhly potíže jedinců spojené s dlouhým hojením ran. I u  rozdílu těchto 

odpovědí byla zjištěna statistická významnost. Zatímco v průběhu nemoci se potíže s hojením 

ran různé intenzity objevovali u 100 % osob, po vyléčení pouze u 50 %.  
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Graf 24 

Odpovědi na tuto otázku nedosáhly statistické významnosti. Je však i zde patrné mírné 

zlepšování.   

 

Graf 25 

Odpovědi na otázku číslo 5 se také statisticky významně nelišily. Jedince jak v průběhu 

nemoci i po ní trápí poruchy emocí. Příčinu můžeme pravděpodobně hledat 
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v psychosociálních oblasti, v zátěži, ve změnách, které v důsledku nemoci nastaly a mohou 

být příčinou psychické nestability. 

 

Graf 26 

Také rozdíly odpovědí na tuto otázku nedosáhly statistické významnosti. Jedinci se nadále cítí 

méně sebevědomí a trpí pocity nejistoty. Spekulovat můžeme opět o příčinách, které se týkají 

plnění sociálních rolí, plnění pracovních povinností a s tím související finanční situací, 

následujícího dopadu na sociální status či negativními zkušenostmi s postojem okolí.  
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Graf 27 

Osoby stejně jako v průběhu nemoci i po vyléčení trápí vzhled. Také zde došlo pouze 

k mírnému zlepšení, které nedosáhlo statistické významnosti. Stejně jako u předchozích dvou 

otázek můžeme pouze spekulovat o možných příčinách. Hlavním důvodem může být 

nedosažení hodnoty své původní hmotnosti, negativní pocity, které mohou vznikat důsledkem 

omezování ve stravě a dodržování zdravé výživy.  

 

Graf 28 

20.00% 

40.00% 

10.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

Stále Často Někdy Zřídka Nikdy 

7. Trápí mě můj vzhled 

  Před vyléčením (n1=10) Po vyléčení (n2=10) 

0.00% 

30.00% 30.00% 30.00% 

10.00% 

0.00% 

10.00% 

30.00% 

40.00% 

20.00% 

Stále Často Někdy Zřídka Nikdy 

8. Chodím méně navštěvovat příbuzné nebo 
přátele 

  Před vyléčením (n1=10) Po vyléčení (n2=10) 



101 
 

Při porovnání odpovědí na tuto otázku mezi osobami s Cushingovým syndromem 

a kontrolním souborem nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. Ukázalo se pouze mírné 

snížení četnosti kontaktů. Mírné zlepšení nacházíme i v porovnání odpovědí před a po léčbě. 

Ani rozdíly v těchto odpovědích však nedosahují statistické významnosti.  

 

Graf 29 

Graf 29 znázorňuje odpovědi na otázku týkající se společenských a volnočasových aktivit 

v průběhu onemocnění a po úspěšném vyléčení. V odpovědích po léčbě došlo pouze 

k minimálnímu zlepšení. Příčinou opět může být nedostatek času z důvodu vynahrazování 

nesplněných povinností vůči rodině, v pracovním procesu apod. 
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Graf 30 

Potíže týkající se problémů s vykonáváním každodenních aktivit pracovních a studijních se 

objevují v průběhu nemoci i po ní. Také zde zlepšení nedosáhlo statistické významnosti. 

Při porovnání odpovědí však zjišťujeme, že po vyléčení nemá tyto potíže nikdy 20 % osob, 

zřídka se objevují též u 20 % osob a někdy u 40 % osob. Domníváme se, že i v této oblasti 

došlo k mírnému zlepšení.  

 

 

Graf 31 
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Také u těchto odpovědí jsme zaznamenali statisticky významný posun v odpovědích. Pouze 

u 30 % osob se i po vyléčení objevují někdy potíže s pamětí a u 30 % se tyto potíže 

neobjevují nikdy. Domníváme se, že je to celkem pozitivní zjištění, neboť mírné potíže se 

zapamatováním různých věcí se mohou objevovat u řady osob různých věkových kategorií.  

 

Graf 32 

Zajímavé zjištění je u odpovědí na otázku týkající se obav o své zdraví do budoucna. 

Přes skutečnost, že jsou osoby s Cushingovým syndromem od zdravotníků informovány 

o četných komplikacích, které tuto nemoc provázejí i po jejím úspěšném vyléčení, 

v odpovědích před léčbou a po léčbě došlo k statisticky významnému zlepšení. 50 % osob se 

po vyléčení obává velmi málo či se neobávají vůbec o své zdraví. Příčinu můžeme vidět 

v důvěře ve zdravotnický personál. Či příčinou může být důvěra v sebe sama, vyplývající 

z pozitivních zkušeností spojených s bojem s nemocí, spojenou s vírou ve vlastní síly 

a schopnosti v oblastech, které se týkají dosahování vlastního zdraví.  
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9 Interpretace dat získaných rozhovory  

Rozhovory probíhaly v průběhu pobytu osob s Cushingovým syndromem ve zdravotnickém 

zařízení v průběhu plně rozvinutých příznaků této choroby. Zaměřovali jsme se především 

na subjektivní pocity jedinců a subjektivní vnímání vlastní kvality života. Pro potřeby 

výzkumu jsme vypracovali návody rozhovorů. Tyto návody byly rozděleny do pěti klíčových 

oblastí, které se týkaly identifikačních údajů a hlavních potřeb jedince. Po získání 

identifikačních údajů, jsme navázali fází hlavního vyprávění. Položili jsme obecnou otázku 

zaměřenou na fázi života ovlivněnou propuknutím choroby. Následovala dotazovací fáze, 

která obsahovala internální otázky, které vyplývaly z vyprávění a ze zmiňovaných situací. 

Dále jsme kladli externální otázky, které se týkaly témat, která nebyla zmíněna, ale zajímala 

nás.  (Hendl, 2012) Zaměřovali jsme se na fyzickou, psychickou a sociální pohodu osoby. 

Ke každé této oblasti jsme vypracovali seznam témat, která bylo možno s tazatelem probrat. 

V případě výskytu potíží či nejasností byly pokládány podotázky. Tato oblast tak byla 

důkladně rozebrána. Výběr otázek, jejich pořadí i formulaci jsme situačně přizpůsobovali. 

(Příloha 5) Odpovědi jsme zaznamenávali, nahrávali a následně doslovně přepisovali 

do předem připravených archů.  

Před samotným sběrem dat byl realizován zkušební rozhovor s dvěma osobami 

s Cushingovým syndromem, který testoval adekvátnost položených otázek, časovou náročnost 

rozhovorů i schopnosti jedinců adekvátně spolupracovat. Tyto rozhovory byly následně 

kódovány dvěma nezávislými osobami a poté podrobeny ligistickému rozboru.  

Pro snadnější zpracování odpovědí do grafické podoby jsme se u některých otázek snažili 

odpovědi rozpracovat do dílčích položek. Tyto položky nebyly předem připraveny 

a vyplynuly až z odpovědí osob.  

Při analýze dat jsme postupovali pomocí metody tzv. „Zakotvené teorie“. (Strauss, a další, 

1999) V  první fázi byla data z přepsaných rozhovorů analyzována pomocí otevřeného 

kódování. Metodou porovnávací analýzy jsme rozebrali získané údaje na samostatné části, 

pečlivě je prostudovali a porovnali. Byly zjištěny podobnosti i rozdíly. Následně byly 

jednotlivým událostem a jevům přiřazeny pojmy. Označili jsme tyto opakující se jevy: tělesný 

komfort, zdravý životní styl, činnosti, psychika, osobní život. Tyto pojmy byly následně 

na základě podobnosti tříděny do kategorií a rozvinuty podle vlastností, pokud to bylo možné, 

tak byly roztříděny i do jednotlivých dimenzí.  
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Následovalo axiální kódování, kdy doposud získané údaje byly opět nově uspořádány pomocí 

kódovacího paradigmatu. Jeho obsahem je ústřední myšlenka, událost, jev či dění. V našem 

výzkumu jsme analyzovali tyto ústřední jevy: bolest, výživa, aktivita, odpočinek a spánek, 

kognitivní funkce, životní role. Dále jsme stanovili příčinné podmínky, což jsou události 

či případy, které podmiňují vznik určitého jevu. Součást paradigmatického modelu tvoří též 

kontext. Je to konkrétní soubor vlastností daného jevu, ten zároveň zahrnuje podmínky, 

za nichž jsou uplatňovány techniky, které reagují na daný jev či jsou určeny k jeho zvládnutí. 

Do vzorce myšlení jsme zahrnuli též intervenující podmínky, které znesnadňují či naopak 

usnadňují strategie jednání. Poslední součástí paradigmatu jsou následky či výsledky jednání 

či interakce.  

V poslední fází proběhlo selektivní kódování, pomocí kterého jsme se snažili opět 

sjednocovat jednotlivé kategorie s cílem vytvořit zakotvenou teorii. 

9.1 Otevřené kódování kategorie tělesný komfort 

Kategorie Dílčí kategorie Kódy 

Tělesný 

komfort 

Percepce bolesti 

Časový průběh 

Frekvence výskytu 

Lokalita 

Charakter 

Doprovodné příznaky 

Okolnosti vzniku 

Tlumení bolesti 

Farmakoterapie ordinovaná lékařem 

Sebemedikace 

Izolace 

Meditace 

Hovoření o bolesti 

Návštěva lékaře 

Klid na lůžku 

Bolestivé chování 

Změny chuti k jídlu 

Změny v sociálních vztazích 

Poruchy nálady 

Zaměřenost na sebe 

Poruchy spánku 

Expresivní chování 

Adaptivní chování 

Ochranné chování 

Tabulka 9 Otevřené kódování kategorie tělesný komfort 
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9.1.1 Axiální kódování, ústřední jev bolesti 

Kauzální podmínky: diagnóza Cushingova syndromu, vědomí vlastní nemoci, individualita 

osobnosti, okolnosti vzniku 

Ústřední jev: bolest 

Kontext: intenzita, časový průběh, lokalizace, doprovodné příznaky bolesti 

Intervenující podmínky: vědomí dostupnosti lékařské péče, informovanost, věk, sociální role, 

pracovní zařazení 

Strategie jednání a interakce: využívání technik ke zvládání bolesti 

Následky: úleva, zmírnění, odstranění bolesti, změny v sociálních vztazích. 

9.1.1.1 Kauzální podmínky 

1. Diagnóza Cushingova syndromu  

Tento syndrom byl diagnostikován dle platných guidelines u všech zkoumaných osob. Přesná 

doba od objevení prvních příznaků ke stanovení diagnózy nebyla uvedena, neboť se příznaky 

objevovaly nenápadně a plíživě s postupným narůstáním intenzity. Taktéž v odborné literatuře 

nenacházíme statistiky, které uvádějí časové rozpětí od objevení prvních příznaků do správné 

diagnostiky choroby. Podobně v našem výzkumu pět osob uvedlo, že přesně nedokážou 

časově zařadit propuknutí choroby. Příkladem je výpověď ženy (osoba 18), které je 54 let: 

„to se vůbec nedá určit, život člověka mění, a řadu změn člověk považuje za přirozenou cestu 

životem,…stárneme,…to nám energii nepřidá,……krásnější už taky nebudeme…“. Nebo 

výpověď muže (osoba 13) ve věku 23 let:“…od ukončení střední školy můj život prošel řadou 

změn, osamostatnil jsem se od rodičů, přestěhoval do většího města, začal jsem studovat, 

zodpovídat sám za sebe,…najednou jsem byl sám…, nikoho jsem neznal,…rodiče jsem nechtěl 

příliš finančně zatěžovat, přivydělával jsem si na brigádách,…no bylo to hodně náročné 

období,……byl jsem ve stresu, nevyspalý,…no nevím“.   

Naopak čtrnáct osob zpětně dokáže zrekonstruovat nástup nemoci a změny fyzického 

i psychického rázu, které u nich postupně vznikaly. Časově je řadí mezi dva až tři roky. Např. 

výpověď ženy středního věku dospělých (osoba 7): „teď zpětně si to uvědomuji, 

po předloňských Vánocích jsem začala přibírat, asi 4 kg…, nejdříve jsem si říkala, že to je 

po těch svátcích, jídlo, …návštěvy,… tak, jenom se sedí, dívá na televizi,……pak jsem začala 

být hodně unavená, bylo to v zimě, všude řádily virózy, chřipky, chodila jsem brzy spát, 

vlastně jsem ani nespala, jen tak odpočívala…, teď po tom všem,...už je mi to asi jasný.“ 
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Nebo výpověď muže (osoba 21): „…před 2,5 lety jsem začal mít problémy v práci, chtěli toho 

po mě moc, …vůbec jsem nestíhal,… měl jsem pocit, že ze mě sedřou kůži, často jsem se 

dohadoval se šéfem, no a pak jsem dal výpověď, asi bych tam stejně už nemohl zůstat, myslím, 

že mě vedoucí měl plné zuby,… bylo to vzájemný, hodně jsem se hádal. Zůstal jsem doma, 

že se chvíli porozhlédnu a pak se uvidí, co a jak…, myslím, že už tady to začalo.“ Dvě osoby 

subjektivně vnímaly nástup a rozvoj příznaků velmi prudce, do půl roku a dvě osoby do 

jednoho roku. Příkladem je žena (osoba 10): měla jsem pocit, že je to ze dne na den horší, 

nevěděla jsem co se se mnou děje, nezvládala jsem nic doma ani v práci, nevěděla jsem, co si 

počít, ta beznaděj, že se s vámi něco děje, nikdo Vám nerozumí,… no vlastně ani vy sama 

sobě,…měla jsem pocit, že můj život musí skončit,...jen  jsem si kladla otázku jak a proč...byla 

to hrůza“. Nebo žena (osoba 10) „na preventivní prohlídce mi obvoďačka změřila tlak, 

zhrozila se, říkala, že se diví, že to se mnou ještě neseklo, ani mi nechtěla říct, kolik mi 

naměřila, a pak to začalo lítat, je pravda, že jsem přes zimu přibrala, no asi hlavně na břiše, 

na internetu jsem četla, že to může dělat ta lepková dieta,…šlo to strašně rychle…“. U jedné 

osoby diagnostika trvala devět let. 

 

Graf 33  Subjektivně vnímané prvních příznaků Cushingova syndromu 

2. Vědomí vlastní nemoci  

Lékařská péče probíhala na specializovaném pracovišti. Dvacet čtyři respondentů bylo na toto 

pracoviště odesláno k podrobnému vyšetření, určení přesné diagnózy a stanovení optimálního 
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individuálního léčebného programu z menších nemocnic či oblastními endokrinology. 

V průběhu realizace rozhovorů byli všichni respondenti seznámeni s diagnózou i následující 

léčbou. U žádného respondenta jsme se v průběhu jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení 

nesetkali s otázkami, odpověďmi či chováním, které by svědčilo o popírání nemoci. 

V žádném rozhovoru se nevyskytly pochybnosti o možnostech záměny laboratorních 

výsledků, faktorech ovlivňujících lékařské chyby či jeho selhání. Žádný respondent předčasně 

neukončil pobyt v nemocnici podepsáním negativního reversu. Naopak se objevovaly 

odpovědi, které akceptovaly existenci choroby a jejích příznaků. Příkladem může být 

výpověď osob (4, 11): „nakonec je dobře, že už vědí, co mi je, …člověk si pak připadá jako 

simulant, nikdo mu nevěří, “ „všechny ty potíže, bolesti…, myslel jsem, že budu muset 

do předčasného důchodu, několikrát jsme to rozebírali s manželkou, jestli bychom to zvládli 

finančně a tak, mám v ní oporu, ta mi věřila,…doufám, že se to teď někam posune“. 

Podobně jako výpověď muže ve věku 39 let (osoba 21): „ asi mi to nebudete věřit, ale jsem 

rád, že jsem tady, …ono když nemůžete fungovat, zkrátka nemůžete, i kdybyste se snažil 

sebelíp, co to jde, a okolí na Vás kouká, no kouká přes prsty, jako na nějakýho blázna“.  

Žena ve věku 31 let (osoba 6) vypověděla: „teď poslední dobou…bojovala jsem sama se 

sebou, abych překonala ty potíže, teď už vím, že to bylo asi špatně, jsem nemocná, budu se 

léčit“. Jiná žena ve věku 51 let (osoba 15) uvedla: „no říkala jsem si, jestli je tohle to stáří, 

jestli mi jako klepe na dveře, ty bolesti, únava, tak Vám teda řeknu nic moc…“.  

3. Individualita osobnosti 

V rozhovorech jsme navázali na odpovědi na otázku číslo dvě, která zkoumala, jak často se 

u osob objevují bolesti, které jim brání v běžném životě. Výskyt určitých bolestí uvedly 

i osoby, které v dotazníku uvedly, že je bolest nikdy neomezuje ve vykonávání běžných 

aktivit.  

Z výpovědí jsme analyzovali tyto individuální faktory, které mohly ovlivnit subjektivní 

vnímání bolesti. Jde o práh bolesti, sklony k introverzi, zkušenosti s bolestí v průběhu života 

či zkušenosti s bolestí v rodině. Respondentky (osoba 2 a 6), které v dotazníkovém šetření 

uvedly, že často trpí bolestmi, které jim brání vykonávat běžné denní činnosti, uvedly: „víte, 

od dětství jsem strašně špatně snášela ty všelijaké lékařské procedury, jednou jsem omdlela 

při odběru krve, jsem už taková“, „vždycky jsem všechno intenzivně prožívala a zabývala se 

svými pocity a teď neskutečně trpím“. Naopak respondentky (osoba 8 a 9), které popřely 
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existenci bolestí, uvedly: „maminka mi umřela na rakovinu, měla bolesti, tak vím co to je, 

bylo to strašné“, „můj manžel má revmatoidní artritidu, bojujeme s bolestí každé ráno, mně 

proti němu nic není“. Pátý individuální faktor bychom označili „nálepkováním“. Žena (osoba 

19), která jako jediná uvedla, že má stálé bolesti, které jí znesnadňují dennodenní činnosti, 

uvedla: „mám vážnou chorobu a k té bolesti patří“.  

4. Okolnosti vzniku 

Při zjišťování okolností vzniku bolestí jsme nezachytili žádné souvislosti spojené 

s lékařskými či ošetřovatelskými výkony. Zaznamenali jsme pouze souvislosti s aktivitou 

během dne a s poruchou spánku (osoba 12, 5, 1): „ většinou to na mě padne po náročném 

dni“, „když se hodně děje a tak, to jsme řešili pracovní problémy a pak to přišlo…“, „asi 

hlavně k ránu, to pak nemůžu spát“.  

9.1.1.2 Kontext 

1. Intenzita bolesti 

Intenzitu bolesti jsme sledovali pomocí metody VAS (vizuální analogové škály). Jedná se 

o 10 cm dlouhou úsečku, kde 0 je stav bez bolesti a 10 znamená nejhorší bolest, jakou si 

člověk dovede představit. Respondenti odpovídali na otázku „Když se u Vás nyní v průběhu 

vaší nemoci objeví bolest, jaké obvykle bývá intenzity?“ 
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Graf 34 Intenzita bolesti 

V odpovědích sledujících intenzitu bolesti jsme našli shodu s odpověďmi na otázku 

v dotazníkovém šetření číslo dvě u čtyř osob. Osoba (19), která odpověděla, že intenzita 

bolesti, kterou trpí, je nesnesitelná, a označila ji číslem 9, též označila, že jí bolest stále 

omezuje ve vykonávání běžných denních činností. Osoby (20, 16, 22), které označily 

intenzitu bolesti za silnou, zároveň v dotazníkovém šetření odpověděly, že je omezuje často 

či někdy v běžných denních aktivitách. U zbylých osob nebyl zřejmý vztah mezi intenzitou 

bolesti a vykonáváním běžných denních činností. Osoba (17) nedokáže určit její obvyklou 

intenzitu z důvodu jejího kolísání, tato bolest jí kupodivu zřídka omezuje v běžných 

činnostech. 

2. Časový průběh bolesti 

Při monitoraci časového průběhu bolesti jsme sledovali kdy, za jakých podmínek a okolností 

se bolest vyskytuje.   
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Graf 35 Nejčastější doba výskytu bolesti 

Dvě osoby (19, 17) trápí bolesti po celý den. Jedná se o osobu, která pociťuje bolesti 

nesnesitelné intenzity, které jí omezují v běžném životě. Druhou osobou je žena, u které 

intenzita bolesti během dne kolísá, avšak zřídka jí omezuje v životních aktivitách. Osm osob 

označilo největší výskyt bolesti odpoledne. Zde jsme zaznamenali vztah s plněním rolí 

a s únavou.  Při zkoumání okolností vzniku bolesti osoby (20, 23, 24) uváděly: „no nevím, ale 

děti se vrací ze školy, je to šrumec, pak to na mě padne“, „i když jsem v pracovní 

neschopnosti, chodím po doktorech, musím spoustu věci zařídit, pak jsem rád, že už jsem 

doma, přepadne mě to“, „nějak se nashromáždí únava po tom všem, co člověk musí“, 

objevily se však odpovědi, které žádné souvislosti neuvádějí, osoby (4, 18): „to se nedá 

určit“, „nevím, proč se bolest objeví, to se takhle nedá říct“. Šest osob uvádělo bolesti během 

ranních hodin a u čtyř osob se bolest objevuje v noci. V odpovědích jsme zaznamenali 

spojitost s poruchou spánku či s únavou spojenou z nevyspání. Výpověď osob (1, 6, 14, 15): 

„v noci samozřejmě nespím, je to nepříjemné, ty bolesti a všechno kolem“, „nejvíc trpím 

v noci, všechno se mi honí hlavou, bolí mě celé tělo, taky si říkám, aby to dobře dopadlo“, 

mírně agresivně vyzněla odpověď muže staršího věku dospělých: „že se divíte, když člověk 

v noci nemůže spát, ráno je jak zbitý pes a ještě ví, co ho čeká, co všechno musí a tak“, „ 

jasně, že ráno, člověk se převaluje a uvědomuje si, jak to těla selhává…“. 
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3. Trvání bolesti 

 

Graf 36 Doba trvání bolesti 

Zjistili jsme, že výskyt bolestí u většiny osob je delší než dvě hodiny a kratší než čtyři hodiny. 

Pět osob bolesti trápí déle než 8 hodin.  

4. Lokalizace bolesti 

 

Graf 37 Lokalizace bolesti 
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Při sledování bolesti čtyři osoby (3, 6, 20, 21) uvedly bolesti hlavy, což odpovídalo lékařským 

výsledkům: „začíná to jako řezavá bolest za očima a pak se přesune na celou hlavu…“, „je 

to v hlavě“, „takový tupý pocit, jako by tam bylo něco cizího“, „hlava“. Dvě osoby (4, 7) 

uváděly, že se jedná o bolesti zad, kterými trpěly dlouhou dobu pravděpodobně již před 

propuknutím choroby: „asi hlavně záda, už dlouho“, „no bolí mě ty záda…, to bylo už před 

tím, než jsem zjistil, že jsem nemocný, mám těžkou fyzickou práci, ale teď je to mnohem 

horší…“. Zbytek osob bolest nedokázal blíže specifikovat. Šest osob (5, 8, 9, 11, 12, 21) ji 

označilo za stěhovavou, např. odpovědi: „pořád to někde migruje“, „tak různě se to střídá.“, 

„jednou hlava, pak břicho, taky v nohách mám takovou tíhu, napětí, bolest nebo co…“. Pět 

osob (10, 13, 14, 15, 18) uvedlo, že je bolí celé tělo např.: „řekl bych, že všechno…“, „ možná 

to bude znít divně, ale vlastně všechno“. Šest osob (1, 2, 16, 19, 22, 23) lokalizovalo bolest 

do oblasti svalů zejména horních a dolních končetin např.: „ruce, nohy, nemůžu se ani 

pohnout“, „jako by mi něco rozpouštělo svaly, je to taková slabost, která bolí…“, „ruce 

a nohy mě přestávají poslouchat…“. Odpověď jedné osoby (17) jsme označili jako 

neurčenou: „když už mě teď něco bolí,… tak se to asi nedá určit, vlastně mě nic nebolí….“. 

5. Doprovodné příznaky 

Při sledování bolesti jsme pátrali též po doprovodných příznacích, které ji provázejí. 

 

Graf 38 Doprovodné příznaky bolesti 
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Ústředním jevem doprovázejícím bolest je únava. Čtrnáct osob odpovědělo, že v průběhu 

bolestí trpí únavou např. osoby (15, 22, 20): „ta únava je nepředstavitelná, to jsem nikdy 

 předtím nezažila“, „ to přemýšlíte, jestli máte vůbec energii se pohnout, dojít si na záchod 

a tak“, „jasně, nejhorší je bolest v těch svalech, ta únava“. Druhým četným faktorem, 

který doprovází bolest je nevyspání a poruchy spánku. Tento doprovodný faktor trápí devět 

osob, jde o stejné osoby, které bolesti přepadávají v noci. Z emočních projevů nejčastěji 

bolest provází smutek a vztek např. osoby (21, 2, 10, 5, 16): „určitě smutek, už jsme si prošli 

vším možným“, „někdy si kvůli bolesti i pobrečím“, „jsem prostě smutná“, „mám vztek 

na celý svět“, „přemýšlím proč, a zlobím se“, „jsem vztekloun a cítím to napětí v sobě“. 

K fyziologickým změnám, které osoby nejčastěji pociťují, patří změny srdeční frekvence 

např. osoba (24,16, 22): „to se mi rozbuší srdce“, „srdce dělá, jak splašený býk…“, 

„poskakuje mi srdce, mám strach, aby to vydrželo“, a nepříjemné pocity spojené s dýcháním 

osoba (7, 24, 19): „ také dech se mi zrychlí“, „cítím tíži na hrudníku“, „mám pocit jako by se 

mi chvěl dech“. Čtyři osoby reagují na bolest změněnou chutí k jídlu. Tři osoby mají 

zvýšenou chuť k jídlu. Osoba (21, 5) „vím, že bych neměla, ale alespoň to jídlo mi zbylo, 

alespoň to mě těší“, „ partner mi něco uvaří, často mě to postaví na nohy“. Pouze jedna 

osoba (15) trpí nechutenstvím „to pak nemůžu ani jíst“. Při zkoumání doprovodných příznaků 

jsme nenalezli vztahy mezi intenzitou, lokalitou bolesti a dobou jejich výskytu.  

9.1.1.3 Intervenující podmínky 

Do intervenujících podmínek, které ovlivňují prožívání bolesti, jsme zařadili: vědomí 

dostupnosti lékařské péče, informovanost, přidružené choroby, sociální role a pracovní 

zařazení.  Některé komentáře jsou již uvedeny výše, jiné uvedly např. osoby (19, 24, 18, 20) „ 

hodně jsem se bála, jak mě ta hlava bolela, srdce mi bušilo, teď mám ty léky a ty to trošku 

zlepšily, jsem přeci jen trošku klidnější“, „ teď když mi pani doktorka všechno vysvětlila, 

hlavně mám ty léky, ty by měly zabrat“, „já vlastně ani nevím, před třemi lety mi ortoped 

diagnostikoval artrózu v kyčli, nevím no, jak by to bolelo, kdybych teď neonemocněla, jestli 

to je nebo není horší“, „domácí povinnosti tomu určitě nepomáhají“, „snažím se už zase 

chodit do práce, abych doma nezblbnul a přišel na jiné myšlenky, někdy je to pak ale všechno 

horší…“. 

9.1.1.4 Strategie jednání a interakce 

Při zkoumání bolesti jsme se zaměřili též na techniky, kterými si jedinci při bolesti ulevují. 



115 
 

 

Graf 39 Strategie zvládání bolesti 

Deset respondentů při bolesti vyhledává klidový režim např. osoba (23, 11, 8), „snažím se 

co nejvíce odpočívat“, „jenom ležím a čekám, až to přejde“, „musí být okolo mě ticho a klid, 

jen tak ležím“.  Pět osob se snaží od bolesti ulevit odpoutáním pozornosti, osoba (20, 4, 24): 

„třeba si pustím nějakou komedii“, „jsem ráda, když je se mnou někdo doma, to pak na to 

spíš zapomenu“, „mám rád vážnou hudbu“.  Devět respondentů využívá medikace, kterou jim 

předepsal lékař, např. osoba (19, 2), „vezmu si ty léky, zapíšu si čas, kdy jsem je užila, abych 

měla přehled, vzít si jen tak nějakou tabletu, to bych si netroufla, aby mi to neuškodilo“, 

„mám od doktora ty prášky, že při bolesti si mám vzít…“.  

Naopak tři lidé si sami volí léčivou látku, která jim zmírní bolest např. osoba (6, 16, 13): 

„na ty záda mi vždycky pomohl Brufen, mám s ním dobrou zkušenost, bral jsem to již před 

tím“, „nechci se cpát léky, má to spoustu vedlejších účinků, využívám přírodních čajů“, 

„manželka je zdravotní sestra, tak mi vždycky něco donese“.  
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9.1.1.5 Následky jednání zaměřeného na potlačování bolesti 

 

Graf 40 Následky jednání zaměřeného na potlačování bolesti 

Z šetření vyplynuly tyto následky bolesti: úleva, zmírnění, odstranění bolesti, změny 

v chování a v sociálních vztazích. 

Pouze u třech osob dochází k úplnému odstranění bolestí, např. osoby (9, 17) „no a pak, když 

to zabere, je mi dobře“, „ už vím jak na to, dá se to zvládnout, často mi pomůžou i léky 

na zklidnění“.  U osmi osob dochází ke zmírnění obtíží, např. osoby (21, 6) „po chvíli to bývá 

lepší“, „naštěstí se to zlepšuje“. Naopak čtyři osoby uvedly, že bolest i přes veškerou snahu 

neustupuje. Zjistili jsme, že proces bolesti je završen změnou chování a změnou v sociálních 

vztazích. Expresivním chováním chápeme odpovědi čtyř respondentů, kteří v průběhu bolesti 

otevřeně mluví o svých prožitcích s okolím a samy či společně sdílejí emoce, např. osoba (1, 

11, 12, 6) „často si kvůli tomu s manželem i pobrečíme“, „ …kvůli tomu vzteku který mám, 

obvykle začnu nadávat, rozčiluje mě pak spousta věcí, občas se pak doma chytneme“, 

„obvykle to raději sdělím šéfovi, ten má pochopení a ubere mi úkoly, někdy mě pošle i domů“, 

„zanadávám si, jen tak, uleví se mi“. Naopak u třech lidí pozorujeme spíše adaptivní chování, 

osoba (3, 8, 4) „nechci na sobě nechat nic znát, manžela by to trápilo“, „raději se někam 

zavřu a dělám, že odpočívám“, „často zatnu zuby a dělám jakoby nic“.  U osmi lidí jsme 

zaznamenali známky ochranného chování, např. osoby (2, 5, 1, 24, 22, 11, 14). „ Přiznávám 

to pak začnu zmatkovat a čtu si na internetu, co se všechno může stát, a hledám, co kdo o tom 

napsal….“, „snažím se šetřit, rodina mi musí pomáhat….“, „mám doma tonometr 
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a  projistotu si opakovaně měřím krevní tlak, vše mi manžel pečlivě zapisuje, když je to 

v pořádku, většinou mě to uklidní“, „většinou už pak nic nedělám“, „ pak jsem volala paní 

doktorce, byla jsem ráda, že mě vyslechla a dala pár rad“, „někdy to tý psychice nepomůže, 

pak se hodně pozoruju, jestli jsem v pořádku…“, „jednou jsem raději napsala email panu 

doktorovi, vylíčila jsem mu co a jak, bylo to fajn,… byl ochotný, to jsem byla ráda…..“, 

„někdy se pak bojím i pohnout“, „ četl jsem si různý brožurky…“. 

9.2   Otevřené kódování kategorie příjem potravy a tekutin 

Kategorie Dílčí kategorie Kódy 

Příjem potravy a 

tekutin 

Příjem tekutin 

Nedostatečný příjem tekutin 

Zvýšený příjem sladkých nápojů 

Příjem alkoholu 

Zvýšená sebekontrola při sledování příjmu 

tekutin 

Nedodržování pitného režimu 

Zvyklosti/zlozvyky stravování 

Konzumace nezdravých jídel 

Nepravidelné stravování 

Častý příjem potravy 

Neomezování v jídle 

Stravování jako reakce na vnější podněty, 

nikoliv na hlad 

Častá konzumace jídla v restauracích 

Ekonomické znevýhodnění 

Příjem většího množství potravy ve večerních 

hodinách 

Uždibování jídla 

Rychlá konzumace jídla 

Nevyvážená strava 

Větší porce jídla, než je doporučeno 

Zvýšená konzumace jídel z polotovarů 

Změny ve stravování v důsledku 

choroby 

Dezinformace 

Snaha zlepšit výživu 

Monitorace vlastní hmotnosti 

Hledání zdravého stylu výživy 

Snaha zlepšit styl výživy 

Snaha zlepšit příjem tekutin 

Tabulka 10 Otevřené kódování kategorie příjem potravy a tekutin 
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9.2.1    Axiální kódování ústředního jevu výživa a hydratace 

Kauzální podmínky: existence Cushingova syndromu spojená s nárůstem tělesné hmotnosti 

a změnou rozložení tukové tkáně, zvýšeným rizikem aterosklerózy, hypertenzí 

Ústřední jev: výživa, hydratace 

Výživa a hydratace patří mezi základní biologické potřeby člověka. Správná výživa je jednou 

z determinant zdraví, která se výrazně podílí na léčbě Cushingova syndromu a prevenci jeho 

možných komplikací. Naši respondenti poskytovali rozhovor po edukaci ohledně dietního 

omezení nutričním terapeutem. Voda je nezbytná pro správné fungování organizmu, její 

nedostatek (dehydratace) či její nadbytek (hyperhydratace) vyvolává řadu zdravotních potíží. 

Kontext: stravovací zvyklosti 

Intervenující podmínky: změněná chuť k jídlu, porucha polykání a žvýkání, existence 

zažívacích potíží, změněné ekonomické podmínky  

Strategie jednání a interakce: hledání zdravého životního stylu 

Následky: aplikace získaných poznatků do stravovacích zvyklostí  

9.2.1.1 Kauzální podmínky 

 

Graf 41 Subjektivně vnímaný nárůst hmotnosti v průběhu choroby 

Všechny zkoumané osoby se domnívají, že v důsledku nemoci u nich došlo k nárůstu 

hmotnosti, u nikoho nedošlo ke snížení hmotnosti. Nejčastěji uváděný hmotnostní přírůstek je 
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do 6 kilogramů. Např. osoba (11) žena 56 let„ strašně rychle jsem přibrala asi 8 kg, myslela 

jsem, že je to v tomhle věku normální“. Nebo výpověď osoby 33 let (24) „ztloustla jsem 

rychle 2 kg, což je na mé postavě znát“.  

 

 

Graf 42 Změny rozložení tukové tkáně v důsledku nemoci 

Zároveň všichni respondenti zaznamenali redistribuci tuku na svém těle. Nejčastěji pozorovali 

nárůst tukové tkáně v okolí břicha, např. výpověď osoby (24) „ i když se stále cítím štíhlá, 

mám bříško….“, nebo osoby (2) „mám po mamince slovanskou postavu, teď se trochu 

změnila, už nemám tak plné boky“. Respondenti však zaznamenali změny v oblasti obličeje 

a krku, např. osoba (17) „mám takový oteklý, nadutý obličej“, nebo výpověď osoby (12) 

„vyrostl mi takový límec na krku“. 
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9.2.1.2 Kontext 

 

Graf 43 Stravovací zvyklosti osob 

Deset respondentů se stravuje nepravidelně, jako důvod některé osoby (23,6) uvedly „na to 

nemám dostatečnou vůli“, „ráda uštipuji nejrůznější pochoutky“, další důvod respondenti 

uváděli únavu či nechuť, která jim zabraňuje pravidelně připravovat stravu. Např. osoba (13, 

17): „bývám tak unavený, nemám sílu si pravidelně připravovat jídlo“, „vůbec se mi nechce, 

řekla bych, že mám úplný odpor k vaření…“. Zbylí klienti vypověděli, že se v souladu 

s obecnými výživovými doporučeními snaží stravovat pětkrát až osmkrát denně. 

V odpovědích jsme zaznamenali i některé zlozvyky spojené se stravováním. Např. osoba (9, 

14, 5, 7, 16, 15): „mám to tak od jak živa, večer mám hlad a sním, co je v lednici“, „vím, že si 

dávám moc velké porce“, „ když já mám rád tu klasickou českou kuchyni, hustý polévky, 

omáčky, vepřo, knedlo“, „vařím hodně z polotovarů, je to rychlé a chutná nám 

to“,“když mám zvýšenou chuť k jídlu, strašně hltám“, „vím, že ta moje strava moc pestrá 

není“. Dvě osoby (3, 12) uvedly, že z důvodu nechutenství se jídlem vůbec nezabývají „je 

mně celkem jedno, co sním“, „nemám na jídlo ani pomyšlení“. 
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Graf 44 Průměrný denní příjem tekutin 

Většina osob se snaží dodržovat v souladu s doporučeními pitný režim a vypijí průměrně 1 - 2 

litry tekutin denně a v souladu s měnícími se klimatickými podmínkami či změnou fyzické 

zátěže tento příjem uzpůsobují a pitný režim považují za důležitý.  Pět osob uvedlo, že popíjí 

tekutiny po celý den, z důvodu snížení příjmu potravy či ze zvyku.  Např. osoba (23, 8): 

“snažím se hodně pít, abych si trošku zaplnila žaludek a nemusela tolik jíst“, „piju takhle 

hodně už od mládí, je to můj zlozvyk“. Naopak osoba (1) uvedla, že není schopna vypít denně 

víc než 1 litr tekutin: „vůbec to do sebe nemůžu dostat, to se mi pak zvedá žaludek, za našeho 

mládí se to neřešilo, nejsem na to zvyklá“.  Z oblíbených tekutin čtrnáct klientů shodně 

v souladu se součastnými doporučeními nejčastěji popíjí čistou neperlivou vodu, slabé čaje 

(černé, ovocné, bylinné), střídmě minerální vodu, džusy či kávu. Deset osob je při výběru 

zdravých tekutin poněkud liberálnější např. osoba (5, 4, 2, 12 14): „držíme se zdravého 

selského rozumu, i to pivko dobře zažene žízeň“, „nezavrhuji sladké nápoje“, „ preferuji 

pravidlo všeho s mírou“, „důležité je, co si žádá tělo“, „preferuji chuť, abych byl spokojený“. 
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9.2.1.3 Intervenující podmínky 

 

Graf 45 Chuť k jídlu v průběhu nemoci 

Naprostá většina respondentů se v průběhu nemoci setkala s kolísáním chuti k jídlu, 

pravděpodobně v závislosti na průběhu onemocnění a stupni aktuálních příznaků. Osoby 

uvádějí zvýšenou chuť k jídlu, ale i stav nechutenství spojený s apatií a ztrátou jakékoliv 

energie, např. výpověď osoby (16): „často se to i během jednoho dne střídá, najednou mám 

hlad jako vlk a pak zase apetit k jídlu ztrácím, z ničeho nic, přestávám mít chuť na cokoliv“, 

nebo výpověď osoby (1), která uvádí stále bolesti silné intenzity: „ někdy nevím, jak tu chuť 

k jídlu zkrotit, pak když mám ty bolesti, nic nepozřu…“  Dva respondenti uvádějí zvýšenou 

chuť k jídlu např. osoba (14): „mám pořád hlad jako vlk“, a dvě osoby (2,10) uvádějí 

sníženou chuť k jídlu, „je to divný, ale přes ten nárůst hmotnosti, jíst mi moc nechutná“, „ 

mám ten pocit plnosti v břiše, na jídlo moc nemám chuť, ale když jsem stoupla na váhu, divila 

jsem se“.  
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Graf 46 Výskyt problémů související s příjmem potravy a zažíváním 

Tři osoby uvedly potíže se žvýkáním z důvodu zvýšených stomatologických potíží (bolestí 

dásní, zvýšenou krvácivost dásní), vzniklých v průběhu nemoci, zbylé osoby změny 

ve žvýkání nepociťují. Potíže při polykání se vyskytují pouze u jedné osoby (19): „někdy, 

když mívám ten tlak na hrudníku a něco jím, musím opakovaně polykat, mám pocit, že se 

sousto neposouvá dál“. Nenalezli jsme vztah mezi existencí stomatologických potíží 

a nechutenstvím. Šest respondentů pociťuje po požití stravy potíže dyspeptického charakteru. 

Např. osoby (10, 11, 15): „ mívám pocity plnosti“, „jsou to ty pocity nafouklého břicha“, 

„občas mě pálí žáha“. Zbylí respondenti nezaznamenali žádné potíže spojené s příjmem 

potravy.  Osoba (10) zároveň uvedla, že trpí nechutenstvím, u osoby (11, 15) jsme vztah mezi 

nechutenstvím a těmito obtížemi nenalezli. 
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Graf 47 Subjektivně vnímaná finanční situace na nákup potravin 

Odpovědi na tuto otázku se nám podařilo roztřídit do čtyř dimenzí. 11 osob uvedlo, že mají 

dostatek finančních zdrojů na nákup vhodných potravin nutných k přípravě stravy.  Např. 

osoba (19, 21, 17): „moc nepotřebujeme, jiné výdaje nemáme, „nákup potravin, vaření 

a tak řeší hlavně manželka, vyjde“, „nemyslím, že na to aby člověk jedl zdravě, musí být nutně 

bohatý“.  Naopak 13 respondentů se cítí jistá omezení např. osoby (9, 7, 20, 13): „jak jsem 

říkala, manžel má chronickou nemoc, já jsem teď také na neschopence, je jasné, že je to znát, 

musíme šetřit i na jídle, ráda bych si dopřála víc ryb, mléčných výrobků, taky ta zelenina není 

nejlevnější“, „ chuť k jídlu mám, to jsem říkala, jednou jsem si pečlivě zapisovala výdaje 

na stravu, člověk se dobere k velké částce, je jasný, že kdybych měla víc peněz kupovala bych 

si kvalitnější výrobky“, „nakoupit zdravé potraviny a součastně ulevit peněžence, to nejde 

dohromady, “doma moc nevařím, stravuji se hlavně v jídelnách a restauracích, je to drahé, 

pak je pro mě rozhodující hlavně ta cena a chuť“.  
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9.2.1.4 Jednání a strategie vedoucí k hledání zdravého stylu výživy 

 

Graf 48 Jednání a strategie vedoucí k hledání zdravého stylu výživy 

Jednání a strategie, které osoby využívají při hledání změny životního stylu týkající se výživy, 

se nám podařilo rozdělit do třech dimenzí. Všichni respondenti v průběhu onemocnění začali 

vyhledávat informace o dietních omezeních. Zdrojem se stal internet, literatura a lidé. Jde 

o nutriční terapeuty, kteří poskytují ve zdravotnických zařízeních edukace např. osoba (11) 

„opakovaně jsme spolu o tom mluvili, nebylo mi jasné, jak to má být“, dále literatura, studium 

brožurek, ale též sociální okolí rodina, sousedé či spolupacienti, např. osoba (3): „probírali 

jsme to pak s chlapama, co se mnou leží na pokoji“. Druhou dimenzi obsahuje identifikace 

příčin, kterou jsme zaznamenali u jedenácti osob. Např. osoba (4): „s kamarádkami jsme si 

porovnávaly jídelníčky, asi to bude tím, že jím hodně večer“, osoba (20): „teď co mám ten 

náběh na cukrovku, raději si všechno odměřuji, dřív jsem měl moc cukrů“. Do dimenze 

„hodnotí“ jsme zařadili aktivity, které podporují názory, „opakovaně jsme o tom s manželem 

mluvili a myslím, že se stravujeme dobře“. Oponují např. osoba (10): „mám na to názor jiný, 

…“, či uvádí klady a zápory osoba (6): „najdete nepřeberné množství informací ohledně 

výživy, často si protiřečí“, nebo osoba (2): „jak jsem říkala jedinou správnou cestou je 

sledování energetického příjmu pomocí tabulek“, nebo osoba (1): „kdybych se měla řídit 

radami té odbornice a všechno vyměřovat, nedělám nic jiného“. 
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9.2.1.5 Následky 

 

Graf 49 Změny stravovacích návyků v důsledku nemoci 

Patnáct respondentů shodně odpovědělo, že z důvodu přibírání hmotnosti se snaží jíst menší 

porce.  Tři osoby vypověděly, že se snaží v jídelníčku omezovat tučná a sladká jídla 

a zařazovat více zeleniny a ovoce, např. výpověď osoby (20): „i když bych chtěla víc peněz 

na nákup jídla, snažím se do jídelníčku zařazovat hodně zeleniny, hlavně syrové, ovoce, 

myslím, že pestrá strava je základem“. 

Osm osob v průběhu nemoci nezměnilo způsob stravování ani přípravy pokrmů. Např. 

výpověď osob (24, 10): „žít a jíst zdravě jsem se snažila ještě před propuknutím choroby, 

svoji nemoc beru jako velkou nespravedlnost“, „ spíš hlídám bio kvalitu, to už dělám dlouho, 

aby bylo jídlo bez chemie, to je nejdůležitější“. Některé osoby vypověděly, že zdravé výživě 

a jejímu vlivu na průběh onemocnění a zdárné vyléčení nekladou velký důraz, např. osoby 

(23, 16, 6, 12): „snažím se žít tady a teď a dělat příjemné věci, do kterých omezení v jídle 

rozhodně nepatří“, „co je vlastně zdravá a pestrá strava?, ujíždím na sladkém, takže to asi 

moc pestré a zdravé není“,„když člověk poslouchá tělo, jí podle chutí, pak je to vždy vyvážené 

a pestré“. Osoby (11, 3) nezměnily svoje stravovací návyky z důvodů nechutenství a potíží 

s příjmem potravy: „nechutná mi jíst, takže to málo, co s ním, moc pestré není, mělo by to být 

jinak, nemám na to ale sílu“, „často je mně celkem jedno, co sním a nemám na jídlo 

ani pomyšlení“.  
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9.3   Otevřené kódování kategorie činnosti 

Kategorie Dílčí kategorie Kódy 

Činnosti 

Pracovní povinnosti 

Nástup do práce v časných hodinách 

Délka pracovní doby 

Fyzicky náročná práce 

Práce s lidmi 

Pracovní neschopnost 

Invalidní důchod 

Přestávky 

Dojíždění do práce 

Směnný provoz 

Odpovědnost 

Pracovní chyby 

Domácí práce 

Nakupování 

Doručení potravin domů 

Vaření 

Mytí nádobí 

Denní udržování domácnosti 

Praní prádla, žehlení 

Běžné udržování domácnosti 

Velký úklid 

Třídění odpadků 

Tabulka 11 Otevřené kódování kategorie činnosti 

9.3.1   Axiální kódování ústředního jevu plnění životních rolí 

Kauzální podmínky: existence Cushingova syndromu spojená s únavou, úbytkem svalové 

hmoty a dalšími potížemi 

Ústřední jev: plnění rolí, kterými chápeme očekávané vzorce chování určitou sociální 

skupinou (rodinou, pracovním kolektivem) 

Kontext: stav, rodinná situace, okolnosti v rodině, pracovní zařazení,  

Intervenující podmínky: konflikt rolí, nespokojenost s rolí, zmatek s rolí, nereálná očekávání, 

okolnosti v pracovním procesu 

Strategie jednání a interakce: snaha zlepšit procesy v rodině, na pracovišti 

Následky: změny v sociálních interakcích, změny v emoční sféře, bezradnost 
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9.3.1.1 Kauzální podmínky 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že osoby mají problémy vykonávat běžné denní činnosti 

9.3.1.2 Kontext, stav 

Pohlaví respondentů 

ženy muži 

18 6 

Tabulka 12 

Rodinná situace ženy muži 

Svobodný/á 4 2 

Vdaná/Ženatý 8 2 

Vdovec/vdova 0 0 

Rozvedený 0 0 

Žije ve svazku 4 2 

Tabulka 13 

 ženy muži 

Dítě/děti ve vlastní péči 10 2 

Střídavá péče 0 1 

Bezdětní 4 2 

Dospělé děti 2 1 

Tabulka 14 

Pracovní zařazení ženy muži 

Pracující, ale momentálně v PN 6 2 

Nezaměstnaný 0 0 

Pracující 8 2 

Invalidní důchod 1 0 

Starobní důchod 0 2 

Student 1 0 

Tabulka 15 
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Graf 50 Dopady nemoci na oblasti rodinného života 

Odpovědi jednoho klienta mohou být opět zařazené ve více položkách.  Devět osob se obává 

o rodinný rozpočet z důvodů zvýšených nákladů na léčbu např. osoba (14): „teď s tou nemocí 

mi také diagnostikovali cukrovku, musím si píchat inzulín, taky ty doplatky za léky, všechno 

to něco stojí“, jako další důvod se objevila finanční ztráta z důvodů dlouhé pracovní 

neschopnosti, např. osoba (5): „když je člověk na neschopence, vždycky je to znát, snažili jsme 

se s manželkou mít vždy alespoň rezervu financí na půl roku, kdyby se něco dělo a tak…. , 

ale rychle se zásoby tenčí“. U jedné osoby (10) se vyskytly potíže s placením hypotéky. Deset 

osob se obává, že neplní dobře svoji roli rodiče. Jejich odpovědi konkretizující potíže s péči 

o děti jsou rozpracovány v grafu 51. Tři respondenti se obávají, že neplní dobře roli 

partnera/ky zejména, co se týká atraktivnosti a přitažlivosti pro druhé pohlaví, ale i splnění 

nároků druhého pohlaví v sexuálních potřebách, např. osoby (3,16): „ty sexuální touhy 

už nejsou takový, na vztahu je to znát“, “mám teď potíže v sexuálních aktivitách“. Tři 

respondenti se obávají dopadu nemoci na jejich rodiče. Např. výpověď osoby (7): „jsme 

již dlouho spolu, zažili jsme hodně dobrýho a zlýho, i tohle ustojíme, spíš mám strach 

o rodiče, aby si nedělali zbytečné starosti, aby je to ještě nezabilo, jsou už nemocní a mají 

svých starostí dost, potřebovali by naší pomoc“. Osm osob uvedlo, že fungování jejich rodiny 

je narušeno častějšími konflikty, které obvykle bývají bez zjevnějších příčin, např. výpověď 
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osob (16, 5, 11): „ když máme nějaký problém, tak ho vyřešíme, ale pak najednou vypukne 

hádka a já ani nevím, proč jsme se pohádali“, „často se teď hádáme i kvůli maličkostem“, 

„když se oba snažíme, stejně se nakonec pohádáme“. U sedmi osob došlo v důsledku nemoci 

k narušení chodu domácnosti, např. výpověď osob (21, 19, 11, 6): „najednou mi vadí všechen 

ten nepořádek, říkám jim, kdo to asi uklidí, já nemám sílu“,“hromadí se nám neumyté nádobí, 

nemáme umytá okna“, nakupovala a vařila jsme vždycky já“, „domácí práce teď trošku 

váznou“. U jedenácti osob došlo k narušení společně tráveného volného času, např. osoba (4, 

5, 8): „jsem unavená, různé výlety jsme zrušili“, „nemám náladu jezdit na výlety, taky jsme 

dřív jezdili často na hory, teď jsem doma“, „manželka chodí ráda za kulturou, ale mě to teď 

nebaví“, „děti jsou hodně živé a pořád požadují nějakou aktivitu, nezvládám to“. Tři 

respondenti uvedli, že v důsledku nemoci a změn, které přinesla, mají problémy v rodinné 

komunikaci, např. osoba (4, 6, 3): „když se často hádáme, nemáme si pak již co říct“, „dřív 

jsme si dlouhé hodiny povídali“, „nemluvíme spolu, tak jako dřív“.  

 

Graf 51 Potíže spojené s péčí o dítě 

Tento graf jsme rozpracovali z odpovědí deseti osob, které uvedli, že nemoc ovlivnila jejich 

roli rodiče. Odpovědi jednoho klienta mohou být zařazeny do více sloupců.  Dvě osoby (10, 

5) sdělily, že obtížně zvládají kontrolu školních povinností dětí. Jako příčinu uvedly již výše 

zmíněnou sníženou schopnost soustředit se a nezájem. Tři osoby (8, 7, 18) mají velké potíže 

se zajištěním chodu domácnosti spojenou péče o děti, vyčerpává je jak úklid, zajišťování 

nákupů, vaření i praní prádla. Šest osob nezvládá aktivně trávit s dětmi volný čas 
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a0160zabezpečovat jejich zájmové aktivity např. výpověď osoby (3): „dcerka je malá, moc se 

jí nevěnuji, nehrajeme si, je mi to tak líto, ten čas už nikdo nevrátí“. Čtyři osoby (5, 7, 8, 10) 

se domnívají, že se v průběhu nemoci dětem méně věnují: „rostou teď jako dříví v lese“, 

„tolik si nepovídáme“, „nemám sílu řešit jeho problémy“, „občas ho odbývám“.   

9.3.1.3 Intervenující podmínky 

Mezi intervenující podmínky jsme zahrnuli pracovní podmínky a zařazení, např. osoby (16, 

14, 10): „před rokem se mi podařilo získat místo vedoucí, dělám vše proto, abych si ho 

udržela“, „je mi 56, nerada bych hledala jinou práci před důchodem“, „konečně jsem 

přestala dojíždět do práce, ušetřím tak hodně času, musím se tam udržet…“. Narazili jsme též 

na konflikt rolí, např. osoba (5): „to si teď děti navíc pořídily psa, já ho nechtěl a teď abych 

ho venčil“, či nespokojenost s rolí osoba (23): „měl jsem přítelkyni, nezvládla to a opustila 

mě, těžko se z toho vzpamatovávám, potřeboval jsem oporu“. S nereálnými očekáváními 

či rituály jsme se setkali u osoby (10) „manžel musí mít denně teplé jídlo k obědu, 

k večeři….“, nebo osoby (14) „ s manželkou je to těžké, každý víkend musí být velký úklid“. 

9.3.1.4 Strategie jednání 

 

Graf 52  Způsoby řešení potíží při plnění rolí 

Odpovědi jedné osoby opět mohou být zařazeny do více položek. Osoby hledají pomoc 

u úzkého i širšího sociálního okolí, které tvoří užší i širší rodina, sousedé či kamarádi. Osm 

respondentů bylo v době výzkumu v pracovní neschopnosti, u třech osob jsme však 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

pomoc rodiny pomoc 
sousedů 

pomoc 
kamarádů 

prodlužování 
PN 

změny v 
pracovním 

zařazení 

úlevy v 
pracovním 

procesu 

odchod do ID 

Způsoby řešení potíží při plnění rolí 



132 
 

zaznamenali odpovědi, které je možno vyhodnotit jako únik do pracovní neschopnosti, např. 

osoba (24): „ paní doktorka mi říkala, že bych se měla vrátit do práce, raději jsem si 

tu neschopenku prodloužila, v práci se to nedalo vydržet“, nebo osoby (7): „raději jsem 

zůstala ještě doma, alespoň se můžu víc věnovat dětem a tak…“. Dvě osoby (3, 2) musely 

změnit svoji pracovní pozici: „ta práce, co teď dělám je lehká, ale i méně placená“, osoba 

(22): „musela jsem přejít na jednosměnný provoz, na mé místo nastoupil jiný, pozitivně je 

to znát na kondici, práce v noci se vůbec nedala zvládnout, ale jsou tu finanční ztráty“. Pět 

osob uvedlo, že má úlevy v pracovním procesu na základě vzájemné domluvy např. osoba 

(21, 6, 4): „ s manželkou podnikáme, tak je teď všechno na ní a na ostatních“, „ jak jsem 

říkal, šéf mě třeba pustí domů…“, „v práci mi ubrali nějaké povinnosti“. Jedna osoba (18) 

odešla do invalidního důchodu.   

9.3.1.5 Následky 

 

Graf 53 Oblasti následků při neplnění sociálních rolí 

Zaznamenali jsme tyto následky vznikající v důsledku potíží při plnění rolí. U třech osob se 

objevují negativní myšlenky např. osoba (20) „ to je taková beznaděj, člověk neví, co si má 

počít, co bude…“.  Tři respondenti uvedli, že v důsledku nemoci a změn, které přinesla, mají 

problémy v rodinné komunikaci, např. osoba (4, 6, 3): „když se často hádáme, nemáme si pak 

již co říct“, „jsem raději sama“, „nemluvíme spolu, tak jako dřív“. Jednu osobu z důvodu 

nemoci opustila přítelkyně „prostě jsme to nezvládli, je lepší, že se to ukázalo teď“. Dvě 

osoby uvedly, že došlo k narušení pracovních vztahů např. osoby (21, 6): „ mám pocit, že už 
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mě ve firmě nebere nikdo vážně“, „ to víte, ty domluvy se šéfem nedělají kolektivu dobře, 

někdy mám pocit, že se na mě pak dívají skrz prsty“. Dvě osoby uvedly pocity smutku 

z důvodu neplnění rolí. Osmnáct osob omezilo společenské a zájmové aktivity např. osoba 

(4): „člověk musí řešit to podstatné, na návštěvy divadel není čas ani energie“.  

9.4   Otevřené kódování kategorie volný čas 

Kategorie Dílčí kategorie Kódy 

Volný čas 

Spánek 

Předčasné probouzení 

Nedostatek energie 

Užívání farmak - hypnotik 

Potíže s probouzením 

Opakované noční probouzení 

Okolní hluk 

Neznámé prostředí 

Nespokojenost se spánkem 

Ospalost 

Apatie 

Noční můry 

Pocit neklidných končetin 

Chrápání, spánková apnoe 

Přehozený spánkový rytmus 

Odpočinek 

Neklid 

Podrážděnost 

Polehávání 

Sledování televize 

Nedostatek energie 

Snížená výdrž 

Ztráta kondice 

Realizace volnočasových aktivit 

Zahrádka 

Rybaření 

Sporty 

Ruční práce 

Četba 

Poslech hudby 

Procházky 

Sedavý způsob života 

Sledování televize 

Tabulka 16  Otevřené kódování kategorie volný čas 
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9.4.1    Axiální kódování ústředního jevu relaxace 

Kauzální podmínky: existence Cushingova syndromu spojená s fyzickými a psychickými 

potížemi 

Ústřední jev: relaxace, kterou chápeme jako vykonávání činností, které jsou nezbytné 

k obnově fyzické a duševní energie, která je potřebná pro realizaci vyžadovaných 

či zamýšlených denních aktivit.  

Kontext: narušení spánkové hygieny a odpočinku 

Intervenující podmínky: věk, aktuální stav, okolní podmínky, pobyt v nemocničním zařízení,  

Strategie jednání a interakce: snaha dosáhnout tělesného i psychického uvolnění, hledání 

strategií podporující obnovu energie, snaha o zlepšení spánku 

Následky: změny v sociálních interakcích, změny ve vnímání bolesti, změny v plnění rolí, 

změny kognitivních funkcí, únava 

9.4.1.1 Kauzální podmínky 

Mezi kauzální podmínky patří existence Cushingova syndromu spojená s fyzickými 

a psychickými potížemi. 

9.4.1.2 Kontext 

 

Graf 54 Průměrná doba, kterou osoby stráví v lůžku 
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Pět osob (3, 15, 7, 10) uvedlo, že v lůžku nyní v průběhu nemoci tráví 6-8 hodin, 

což odpovídá času, který spí. Při únavě raději volí jiný typ relaxace např. pohodlné posezení 

v křesle. Dvanáct klientů tráví v lůžku mezi devíti a dvanácti hodinami. Kromě spánku 

v lůžku i odpočívají. Sedm osob stráví v lůžku více než dvanáct hodin denně např. výpověď 

osob (1, 17, 11): „je to takové moje teritorium, cítím se tam bezpečněji“, „dlouhé hodiny 

ležím, převaluji se, koukám do zdí, do stropu, nic se mi nechce“, „jsem unavená a tak ležím“. 

 

Graf 55  Změny spánkového režimu v průběhu onemocnění 

Devatenáct osob zaznamenalo změny spojené se spánkovou hygienou v průběhu nemoci.  

Např. osoba (6) uvedla: „ často se v noci budím, mívám ty bolesti, převracím se, hodně 

přemýšlím, taky vstávám, jestli je malá v pořádku“ nebo osoba (5): „noci bývají dlouhé, 

vlastně nespím, ale okolí také moc nevnímám, cítím se jako bych byl v takovém letargickém 

stavu“, nebo osoba (12): „ to si pak připadám skoro jako dítě, to ticho, tma, hodiny se vlečou, 

snad se i bojím“. Pět osob uvedlo, že změny se spánkem mělo již před vypuknutím choroby, 

jsou však intenzivnější. Výpověď osob (23, 1): „ to jsem měla vždycky takový ten pocit 

neklidných nohou, že s nimi musíte hýbat, kopete kolem sebe…někdy i noční křeče, teď je to 

ale horší“, „ manžel v noci chrápe, teď jsem z toho jak na jehlách“. Pouze tři osoby 

nepociťují žádné potíže se spánkem spojené s propuknutím nemoci. 
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Graf 56 Průměrná doba věnovaná zálibám v průběhu nemoci 

Již z dotazníkového šetření vyplynulo, že nemoc ovlivnila dobu, kterou jedinci věnují svým 

zálibám.  Devět osob uvedlo, že se z důvodu nemoci se úplně přestaly věnovat svým zálibám. 

Osoba (5) uvedla: „rád jsem sportoval, v zimě hrál s kamarádama hokej, v létě kolo, teď 

nemůžu“, nebo osoba (4) :„teď se ničemu nevěnuji, nechce se mi, nebaví mě to“. Tři osoby se 

věnují zálibám pouze do hodiny týdně, zařadili jsme sem i odpověď osoby (10): „ruční práce, 

zašívání, přišívání knoflíků, drobnosti spojené s domácností, vlastně nevím, jestli je to koníček 

nebo nutnost, ale baví mě to“. Mezi nejčastější záliby, které osoby uváděly, patří četba, 

poslech hudby a sledování televize.  

9.4.1.3 Intervenující podmínky 

Mezi intervenující podmínky jsme zařadili aktuální stav, okolní podmínky, pobyt 

v nemocničním zařízení. Např. výpovědi osob (3, 1, 5): „když mě bolí hlava, spát nemůžu, 

ale jinak to jde“, „někdy chodí spát manžel do vedlejšího pokoje, pak mě neruší“, „tady 

v nemocnici, ale vůbec nespím“. Dále jsme sem zařadili věk, neboť věkem se odpočatost 

po spánku statisticky snižuje, osoba (11) vypověděla: „hlavně okolo přechodu jsem začala mít 

problémy se spánkem“. Dále druh sociálních rolí, role rodiče, např. osoba (7, 21): 

„už narozením dítěte se spánek změní“, „když máte děti, nemůžete tvrdě spát“ či plnění 

pracovních rolí osoba (3):“ráda bych si pospala, ale musím brzo vstát do práce“. 
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9.4.1.4 Strategie řešení 

 

Graf 57  Způsoby řešení spánkových obtíží 

Odpovědi klientů se nám podařilo zařadit do šesti kategorií, odpovědi jedné osoby mohou být 

zařazeny do jedné až třech položek. Čtrnáct osob se snaží před spaním dodržovat pravidla 

spánkové hygieny. Uváděly, že se snaží vytvořit tiché prostředí bez rušivých faktorů, 

přiměřené přítmí, pohodné lůžko, vyvětranou místnost.  Pět osob se snaží pevně dodržovat 

spánkové rituály např. osoba (16) uvedla: „mám takový soubor úkonů, které pravidelně 

musím udělat, než jdu spát, hygiena, lehká strava a tak, když to neudělám, špatně spím“. 

Součastně osm osob řeší poruchu spánku pomocí užívání hypnotik, která mají předepsaná 

od lékaře např. osoba (1, 11): „je to dobrá věc, vůbec se tomu nebráním, pomůže to“,„nechci 

si na ně zvyknout, ale když nemůžu zabrat, vezmu si ho…“. Osm osob se před spaním snaží 

vyhýbat rušivým elementům, které napomáhají strachu, úzkosti a psychické nepohodě, 

a vykonávat naopak ty činnosti, které psychickou pohodu navozují. Individuálně uváděly 

např. vyvarování se dramatickým filmům, četbě dramatických literárních děl, a praktikovaly 

např. teplou relaxační koupel, požití lehké večeře, poslech oblíbené hudby i krátkou 

procházku. Dva klienti uvedli, že péči o spánek nevěnují pozornost, přitom se nejedná 

o osoby, které v průběhu nemoci nepociťují změny spojené se spánkem.  
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9.4.1.5 Následky 

 

Graf 58 Obvyklé pocity po pravidelném spánku 

Pouze tři osoby uvedly, že se po probuzení cítí dobře, že jim spánek pomůže nabrat ztracené 

síly. Čtyři osoby po probuzení cítí potíže zejména psychického rázu, např. osoby (12, 11, 17, 

3): „jsem hned po ránu taková agitovaná“, „mám takové zpomalené reakce, jako bych nebyla 

schopná fungovat“, „někdy si připadám, že jsem mimo, takový zmatený“, „“ráno je hrozný 

stres, jsem podrážděná“. Pět osob uvedlo potíže fyzického rázu jako je svalová slabost, 

únava, zhoršené vnímání bolestí.  Osm osob spánek neposiluje ani po fyzické 

ani po psychické stránce, např. osoba (1): „ každé ráno se cítím bídně, jako zbitej pes, třesu 

se, jsem slabá, popudlivá, pořád něco hledám“. Tři osoby uvedly, že na tuto otázku nemohou 

jednoznačně odpovědět, např. osoba (22) uvedla: „mám dny, kdy se ráno necítím dobře, stavy 

únavy jsou střídány pocitem dobré energie“. Při hledání vzájemných vztahů, mezi 

odpověďmi týkající se změn v potřebě spánku a pocity odpočatosti jsme nenašli žádné 

rozdíly.  

9.5   Otevřené kódování kategorie psychický stav 

Kategorie Dílčí kategorie Kódy 
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Psychický stav 

Paměť 

Neschopnost vzpomenout si 

Neschopnost provést naučenou dovednost 

Zapomnětlivost 

Neschopnost vzpomenout si, zda byla určitá činnost 

provedena 

Plnění úkolů 

Nedokončení úkolů 

Nepřesné provádění instrukcí 

Opakované dotazy 

Opakované vyhledávání informací 

Neschopnost řešit situaci 

Zlehčování situace 

Dramatizace 

Emoce 

Horší ovládání emocí 

Pláč 

Vztek 

Radost 

Stažení se při řešení situace 

Smutek 

Rozrušení 

Výbuch hněvu 

Popudlivost 

Beznaděj 

Strach ze smrti 

Sebepojetí, sebeúcta 

Stigmatizace 

Vnímaný předsudek 

Snížená sebeúcta 

Pocit nepochopení od druhých 

Neúspěchy v osobním životě 

Nespokojenost s vlastním tělem 

Opakované negativní utvrzování se 

Váhavost vyzkoušet nové situace 

Nedostatečné začlenění do sociální skupiny 

Zpochybňování vlastní hodnoty 

Skrývání částí těla 

Změna společenského zapojení 

Učení 

Nezájem učit se 

Porušená představivost 

Zhoršené smyslové vnímání 

Nadměrné požadavky 

Tabulka 17 Otevřené kódování kategorie psychický stav 
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9.5.1   Axiální kódování ústředního jevu narušení kognice 

Kauzální podmínky: existence Cushingova syndromu spojená s poruchou tělesného vzhledu, 

s psychickými změnami 

Ústřední jev: narušení kognitivních procesů, pomocí kterých jedinec poznává svět i sám sebe 

Kontext: změny pozornosti, paměti, 

Intervenující podmínky: věk, plnění sociálních rolí, aktuální zdravotní stav 

Strategie jednání a interakce: opakované vyhledávání informací, opakované utvrzování 

o správnosti, nezájem učit se,  

Následky: změny v sociálních vztazích, změny společenského zapojení, poruchy 

sebepercepce, sebehodnocení 

9.5.1.1 Kauzální podmínky 

 

Graf 59 Negativní emoce, pocity a myšlenky objevující se v průběhu nemoci 

V rozhovorech jsme zaznamenali negativní prožitky, které jsme uspořádali do grafu 59. 

Zároveň jsme navázali na otázku číslo pět z dotazníkového šetření, která se zabývá pocity 

podrážděnosti, změny nálad, výbuchy a rozčílením. 
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9.5.1.2 Kontext 

 

Graf 60 Změny kognitivních funkcí zaznamenaných v průběhu nemoci 

Čtrnáct osob pozoruje od objevení prvních příznaků nemoci potíže s pamětí. Při učení novým 

věcem, dovednostem a návykům osoby uváděly potíže, které se týkají vštípení, např. osoba 

(9, 12, 6, 23, 17, 13): „mám takovou nechuť, vůbec se mi nechce“, „ztratila jsem trpělivost“, 

„ztrácím vůli“, „už nemám zájem“, „jsem zbrklý, nejde mi to“, „těkám z jednoho na druhé“, 

„ztrácím motivaci“, „…asi ta únava…ta ovlivňuje všechno…““. Někteří klienti si 

též stěžovali na poruchu vybavování informací, např. osoba (15): „…pak si nemůžu 

vzpomenout, jestli jsem to udělala nebo ne…“.   

S pamětí je úzce spojena pozornost. Osm osob uvedlo, že v průběhu nemoci má problémy 

s pozorností. Např. osoba (4, 14, 7, 22, 23): „ mám problém vnímat děj knihy, vybírám si teď 

takové ty jednodušší texty…““, „ soustředím se pouze na krátké články v časopisech“, „mám 

obavy z řízení automobilu v hustém provozu“, „mám problémy soustředit se u lékaře, když 

sděluje hodně informací, pak si to ještě v hlavě několikrát přemítám“, „rád jsem sledoval 

dokumentární filmy, teď se za chvíli ve sledu událostí ztrácím“, objevily se však i potíže 

spojené s běžnými denními činnostmi např. osoba (1): „někdy problémy i uvařit jídlo, jsem 

taková dezorganizovaná, přesolím to, připeču…“, nebo již zmíněné problémy se 

soustředěním na pracovní povinnosti či s pomocí dětem při přípravě na vyučování.   
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9.5.1.3 Intervenující podmínky 

Mezi intervenující podmínky jsme zařadili věk, např. osoba (22, 19): „je mi 62 a nějaké 

ty výpadky paměti k věku již patří“, „naštěstí se už nic učit nemusím a do školy také 

nechodím“. Dále plnění sociálních rolí, např. osoba (3,5): „ je to hodně různé, podle toho, 

kolik se toho na nás navalí ve firmě“, „všechno kolem těch dětí, člověk má pak omezenou 

kapacitu“. A aktuální stav např. osoba (12): „ jak kdy, někdy to jde a někdy to vázne“.  

9.5.1.4  Strategie jednání a interakce 

 

Graf 61 Strategie a jednání vznikající z důvodu narušení kognitivních procesů  

Strategii jednání jsme rozčlenili do čtyř oblastí. Do únikových tendencí jsme zařadili tyto 

odpovědi osob: prodloužení pobytu v pracovní neschopnosti, vyhýbání se některým 

povinnostem a vyhledávání samoty, izolaci. Šest osob se změny snaží řešit pomocí 

důkladného plánování aktivit, např. osoba (14): „snažím se mít pevný harmonogram, jako 

na vojně, teď když mám tu cukrovku, to píchání inzulínu, všechno musí být pořádně zažitý…“, 

nebo osoba (6): „hodně mi pomáhá přesný plánování, co, kdy, jak udělat…“. U čtyř osob se 

objevuje tendence k opakované kontrole a utvrzování v činnostech, které prováděly např. 

osoba (18): „léky si dávám do toho dávkovače, někdy ani nevím, jestli jsem je spolkla a jdu se 

znovu podívat“, nebo osoba (14): „…jsem rád, když na mě manželka při píchání inzulínu 

dohlíží, nejsem si vůbec jistý…“. Dále jsme se setkali s přerozdělováním úkolů, jak v rámci 

pracovního, tak v rámci osobního života. 
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9.5.1.5 Následky  

Do následků jsme zařadili již výše zmíněné změny v pracovním zařazení, změny 

v společenských aktivitách, změny v plnění úkolů, změny v osobním životě, snížení i zvýšení 

vzájemné podpory. Zároveň jsme zaznamenali poruchy sebepojetí a sebekoncepce. Např. 

osoby (20, 24, 2, 11, 4, 3, 6, 12, 7, 8, 9): „ta nemoc je vlastně takové stigma, někdy mám pocit 

jako bych byla nežádoucí…“, „raději jsem zůstala doma, měla jsem pocit, že na mě pořád 

někdo civí, možná si i mysleli, že je to nakažlivé“, „sice mám dobrou pracovní pozici, ale je 

to těžké, nevím jestli zvládnu ty novinky, jestli se mi podaří udržet se…“, „ jsem ráda, když mě 

manžel pochválí, když vím, že to dělám dobře“, „moc si nevěřím, jsem rád, že mám míň 

povinností, asi bych to nezvládl…“, „jsem teď hodně ošklivá, vím to, raději nikam 

nechodím…“, „jsem nespokojená se svým tělem i sama se sebou…“, „nic se mi nedaří, 

všechno se hroutí“, „teď nestojím za nic“, „myslím, že mě lidi nechápou“, „změnila jsem 

šatník, je lepší nosit volnější oblečení“.   

9.6   Otevřené kódování spolupráce s pomáhajícími profesemi 

Kategorie Dílčí kategorie Kódy 

Spolupráce 

s pomáhajícími profesemi 

Informace 

Vyhledávání informací na internetu 

Podněcování rozhovorů s odborníky 

Zapisování získaných informací do sešitu 

Nahrávání informací do zvukového 

záznamu 

Monitorace 

Sledování glykémie 

Sledování jídelníčku 

Zapisování dat o přijaté potravě 

Sledování hmotnosti 

Sledování příznaků choroby 

Sledování fyziologických funkcí 

Chování náchylné ke zdravotním 

rizikům 

Kouření 

Nedodržování léčebného režimu 

Nedodržování doporučení 

Vyhledávání léčitelů 

Vyhledávání nutričních poradců 

Nedůvěra k pomáhajícím profesím 
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Zvládání zátěže 

Neschopnost požádat o pomoc 

Změny v komunikaci v rodině 

Zlostné chování 

Sebelítost 

Snaha navázat komunikací s druhými 

Snaha zlepšit odpovědnost za svoje 

jednání 

Ekonomické znevýhodnění 

Progredující onemocnění 

Panické chování 

Sebeobviňování 

Zlehčování situace 

Nevhodné komentáře 

Tabulka 18 Otevřené kódování kategorie spolupráce s pomáhajícími profesemi 

9.6.1    Axiální kódování ústředního jevu adherence k léčbě 

Kauzální podmínky: existence Cushingova syndromu spojená s péčí multidisciplinárního 

týmu 

Ústřední jev: adherence k léčbě, kterou chápeme, jako proces, kdy se motivovaný jedinec 

aktivně zapojuje do léčby a spolupracuje s odborníky 

Kontext: informovanost 

Intervenující podmínky: existence vzorců chování, které mohou zhoršit či zlepšit zdravotní 

stav  

Strategie jednání a interakce: učení novým informacím a dovednostem, přebírání 

odpovědnosti za svůj zdravotní stav,  

Následky: začlenění léčebného režimu do života, změny v sociálních rolích, změny 

v sebepojetí 
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9.6.1.1 Kauzální podmínky 

Mezi kauzální podmínky jsme zařadili existenci Cushingova syndromu, která je provázena 

edukací multidisplinárního týmu.  

9.6.1.2 Kontext 

 

Graf 62 Způsoby získávání informací o nemoci 

Z rozhovorů vyplynulo, že zásadní informace osoby získaly od odborníků, doplňující 

informace získávaly na internetu, studiem odborné literatury, zejména brožur určených 

pro pacienty, časopisů a informací od známých. Z rozhovorů též vyplynulo, že všichni 

respondenti považují informace, které získaly od odborníků jako velmi důležité. Podněcují 

rozhovory s nimi, pokládají doplňující otázky, eventuálně si píší poznámky. Zároveň považují 

za velmi důležité dodržování doporučeného léčebného režimu a přizpůsobení životního stylu.  
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Graf 63 Překážky, které znesnadňují dodržování léčebného režimu 

Odpovědi klientů na tuto otázku mohou být opět zařazeny ve více, než jedné položce. Čtyři 

osoby vidí největší překážky ve složitosti celé situace, která jim znesnadňuje orientaci a pocit, 

že vše dělají správně, např. osoba (18, 2, 12): „všechny ty doporučení, rady, těch informací, 

co jsme dostaly, je toho na mě moc…“, „není to jednoduché, každý říká něco jiného, myslím, 

že si i protiřečí, musíte si z toho něco vybrat…“,“často pak pochybuji, jestli jsem si to dobře 

zapamatovala, raději si teď vše nahrávám…“. Osm klientů zároveň přiznává, že situaci 

komplikuje již zmiňovaná psychická nepohoda, např. osoba (9): „ bojím se, mám velký strach, 

strach je špatný rádce…“. Jako další důvody spojené s psychickou nepohodou osoby uváděly 

zhoršené rozhodování a sníženou vůli. Dvě osoby uvedly, že jim ke změně životního stylu 

a nastavení nových pravidel brání podpora rodiny, zejména přípravou lákavých pochutin. 

Deseti osobám by pomohl větší finanční obnos, který by využily zejména na zaplacení 

lázeňské léčby, nadstandardní péči fyzioterapeutů, či možnost zůstat delší dobu v pracovní 

neschopnosti, nebo na koupi již zmíněných lepších potravin.  

9.6.1.3 Intervenující podmínky 

Mezi intervenující podmínky jsme zařadili chronický nikotinismus, který je přítomný u čtyř 

osob a abusus alkoholu. Čtyři zkoumané osoby konzumují alkohol příležitostně, ostatní se 

považují za abstinenty. Další podmínky, které mohou zasáhnout do léčebného režimu, jsou 

hledání dalších léčebných postupů u léčitelů a výživových poradců.  
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9.6.1.4 Strategie jednání 

 

Graf 64 Chování, které podporuje zdraví a léčebný plán 

Z odpovědí vyplynulo, že všichni respondenti užívají předepsanou medikaci, podstupují 

plánované lékařské výkony a dodržují plánované lékařské kontroly. Deset osob si navíc 

pravidelně monitoruje fyziologické funkce jako je krevní tlak, pulz či sleduje hodnotu 

glykémie. Pět osob se snaží snížit příznaky omezením aktivity, spánkem či relaxací.  

 

Graf 65 Chování osob, které je v rozporu s léčebným režimem 
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Přes skutečnost, že osoby chápou spolupráci s odborníky jako velmi důležitou a jsou si 

vědomi důležitosti dodržování léčebného režimu, osm osob uvedlo, že vždy neužívají léky 

tak, jak by měly. Důvodem je zapomnětlivost, či pocit, že je „nemoc pod kontrolou“ 

a medikaci již nepotřebují. Zároveň pět osob (5, 24, 23, 9, 8) uvedlo, že si občas zvyšuje 

či snižuje dávku léku podle aktuálních potíží, šest osob (6, 3, 24, 23, 12, 13) kromě léků 

doporučených od lékaře užívá ještě volně prodejné i jinak získané léky, nakupuje léčivé čaje 

bez vědomí lékaře. Jedna osoba (6) sama podle svého uvážení ukončila léčbu dřív, než bylo 

doporučení lékaře.  

9.6.1.5 Následky 

Začlenění léčebného režimu do života, změny stravovacích návyků, změny v sociálních 

rolích, změny v sebepojetí, o kterých již bylo pojednáno. 

9.7   Selektivní kódování 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že kvalita života osob s Cushingovým syndromem je 

ovlivňována těmito subkategoriemi: bolest, výživa, relaxace, plnění sociálních rolí, změny 

kognitivních funkcí, adherence k chorobě.  

 

Graf 66 Subkategorie ovlivňující kvalitu života osob s Cushingovým syndromem 

U většiny osob s Cushingovým syndromem docházelo k postupnému narůstání 

subjektivních příznaků po dobu od šesti měsíců do tří let. Objevila se však i doba delší 
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a to devět let. Změny tělesného a psychického rázu často přisuzovaly individuálním 

zvláštnostem vývoje v jednotlivých věkových obdobích v návaznosti na biologické procesy 

a plnění rolí.  Jevilo se, že osoby akceptují diagnózu Cushingova syndromu a jsou rády, 

že byla stanovena správná diagnóza, na kterou bude následovat adekvátní léčba. Osoby trápí 

bolest, která obvykle trvá déle než dvě hodiny a méně než čtyři hodiny. Bývá intenzity 1-6 

vizuální analogové škály, ale i vyšší. Ne vždy se objevil vztah mezi intenzitou bolesti 

a schopností vykonávat běžné denní aktivity. Mnohdy neplatilo, že bolest, vyšší intenzity 

zabraňuje vykonávat běžné denní činnosti a naopak že při subjektivním vnímání bolesti nižší 

intenzity jedinci mají menší obtíže s všedním denním fungováním. Pouze šest osob ji dokáže 

lokalizovat, ostatní ji vnímají jako bolest celého těla, stěhovavou, či neurčitou. Její výskyt je 

vázán na únavu spojenou s plněním sociálních rolí a poruchami spánku.  Bolest trvá nejčastěji 

2-4 hodiny denně, může ale trvat déle než osm hodin i celý den.  Bolesti provází kromě 

zmíněné únavy pocit nevyspání, změny emocí, fyziologických funkcí a změna chuti k jídlu. 

Nebyl nalezen vztah mezi intenzitou, lokalitou bolesti a dobou objevení. 

Její prožívání ovlivňuje dostupnost lékařské péče, informovanost, přidružené choroby, plnění 

sociálních rolí a pracovní zařazení. Jedinci bolest zvládají pomocí klidového režimu, 

medikace, odváděním pozornosti, fyzikálními procedurami a sebemedikací. Následkem často 

nebývá její odstranění, ale objevují se změny emocí doprovázené změnou chování a  změny 

v sociálních vztazích.  Nejčastěji se objevuje obranné chování, při kterém osoby vyhledávají 

informace a útěchu na internetu, v brožurách, u lékaře a zvýšeně se monitorují. U některých 

osob dochází k spontánnímu chování, které je provázeno vyjádřením obav či pláčem.  Některé 

osoby naopak i před nejbližším okolím skrývají své pocity.  

V průběhu choroby došlo u osob k nárůstu hmotnosti od 2 do 10 kg a zároveň k redistribuci 

tuku na těle. Jedinci vyjadřují snahu o zlepšení svých stravovacích návyků, informace 

o zdravé výživě vyhledávají, rozebírají a hodnotí. Realizace v každodenním životě je však 

závislá na individuálních zvyklostech a přesvědčeních, zlozvycích, změněné chuti k jídlu, 

obtížích spojených s příjmem potravy a zažíváním a finanční situací. Roli hraje též pocit 

spokojenosti spojený s konzumací pokrmů a nápojů dle vlastního výběru.  Ke změnám 

stravovacích návyků patří jedení menších porcí, omezování některých potravin a změny 

způsobu přípravy pokrmů.  

Osoby s Cushingovým syndromem popisují změny v plnění sociálních rolí. Dopady se 

objevují v rodinném životě. Nejčastěji dochází k narušení využití společně tráveného volného 
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času. Objevují se obavy o rodinný rozpočet. Vznikají potíže s péčí o dítě, nezvládají s dětmi 

trávit volný čas, vychovávat, zajišťovat chod domácnosti a kontrolovat školní povinnosti. 

V rodinách vznikají častější konflikty. Může být narušená komunikace. V partnerském vztahu 

může docházet k sexuálním potížím, změnou atraktivnosti pro druhé pohlaví a porušenou 

sexuální potřebou.  Nemoc má dopady na pracovní zařazení. Osoby mohou být dlouhodobě 

v pracovní neschopnosti, mohou měnit pracovní místa i pozice, popřípadě jít do invalidního 

důchodu. Následky jsou závislé na pracovních podmínkách, pracovním zařazení i na množství 

a způsobu plnění sociálních rolí. Osoby nejčastěji hledají pomoc u rodiny, kamarádů a širšího 

sociálního prostředí. Řešení potíží při plnění rolí může pomoci prodlužování doby strávené 

v pracovní neschopnosti, zařazení na lehčí práci, zkrácení pracovní doby či omezení 

některých pracovních povinností. Porušené plnění sociálních rolí nejčastěji vede k omezení 

společenských a volnočasových aktivit. Může objevit i narušená rodinná komunikace, 

 negativní myšlenky, emoce, narušení partnerských či pracovních vztahů.   

U osob s Cushingovým syndromem se objevují různé typy poruch spánku. Jde o obtížné 

usínání, časné probouzení, mělký spánek, časté probouzení, ale též zvýšená spavost. Jedinci 

dlouhou dobu odpočívají a často tráví na lůžku více než devět hodin denně. Spánek i relaxace 

pomocí zálib je ovlivněna bolestí, únavou, nedostatkem spánku, druhem plnění sociálních 

rolí. Jedinci se snaží řešit tyto potíže dodržováním spánkové hygieny, která zahrnuje péči 

o prostředí, podporu spánkových rituálů, péči o psychickou a tělesnou pohodu i užíváním 

medikace. Přes výše uvedené snahy snahu osoby po spánku cítí psychický či fyzický 

dyskomfort, trvalejšího či střídavého rázu.  

V průběhu nemoci vznikají u jedinců negativní emoce a myšlenky. Mezi nejčastější patří 

zlost, úzkost, rozrušení, vztek. Objevuje se též strach ze smrti, zoufalství, hněv, obviňování, 

nadměrná ostražitost či beznaděj.  Jedinci subjektivně pociťují změny kognitivních funkcí. 

Nejčastější jsou poruchy paměti, které se týkají všech jejích fází, zapamatování, vštípení 

či vybavení. Vznikají i poruchy pozornosti eventuálně představivosti. Tyto změny jsou závislé 

též na intervenujících podmínkách, mezi které patří věk, plnění sociálních rolí a aktuální stav. 

Jedinci se tyto změny snaží korigovat důkladným plánováním aktivit, přerozdělováním úkolů 

v rámci rodiny či pracovního kolektivu. Objevují se též snahy o vyhnutí se některým 

povinnostem, vyhledáváním samoty, sociální izolaci, či opakovanou kontrolu provedených 

činností a opakovaným utvrzováním o jejich správnosti. To vše se opět promítá do změny 

v rodinných a  pracovních pozicích a vztazích, ve změnách společenských aktivit. Objevuje se 

snížené sebehodnocení a sebeúcta. 
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O osoby pečuje multidisciplinární tým. Informace jedinci získávají na internetu, v odborné 

literatuře, časopisech i od známých. Mezi nejčastější překážky při získávání informací patří 

složitost situace, psychická nepohoda, zejména strach, zhoršené rozhodování, snížená vůle, 

chybějící podpora rodiny, nedostatek financí. Tento proces může opět být narušen zlozvyky 

jako je nikotinizmus, konzumace alkoholu či vyhledávání neodborné péče u léčitelů 

a výživových poradců. Zjistili jsme, že všichni respondenti užívají předepsanou medikaci, 

dodržují plánované lékařské kontroly, sledují se a eventuálně omezují denní aktivity s cílem 

zmírnit příznaky. Přesto občas medikaci vynechají, pozmění či ukončí z důvodu vlastního 

rozhodnutí. Bez vědomí lékaře také občas svoji medikaci kombinují s volně prodejnými léky.  

9.7.1    Zakotvená teorie 

Ve výzkumu se opakovaně objevují tyto jevy: změna tělesného vzhledu, porušená 

sebekoncepce, porušení kognitivních funkcí, porucha emocí, změny sociálních rolí, únava, 

bolest, znalosti o nemoci a léčbě. Tyto faktory se navzájem prolínají. Onemocnění 

Cushingovým syndromem může způsobovat bludný kruh obtíží.  

 

Graf 67 Bludný kruh obtíží u osob s Cushingovým syndromem 

Na samém počátku se objevují změny tělesného schématu jako je nárůst hmotnosti, změny 

redistribuce tělesného tuku, růst vousů i u žen, vypadávání vlasů, poruchy menstruačního 
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cyklu, změny sexuálních funkcí. Objevuje se velká únava. Následkem těchto změn vzniká 

porucha sebepojetí a sebeúcty, což podporuje poruchy kognitivních funkcí, které zahrnují 

poruchy pozornosti, paměti, schopnost učení se novým věcem, vše se odráží ve změně emocí, 

objevuje se strach, úzkost a beznaděj. Vše se opět promítá do změny v plnění sociálních rolí, 

což má dopad na poruchy spánku, které se následně projeví únavou, nečasto 

neidentifikovatelnou bolestí.  
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10 Kazuistiky 

OSOBA 21, muž 39 let 

Do té doby zdravý muž si ve svých 37 letech povšiml, že hůře vidí na pravé oko. Od té doby 

se datuje také přírůstek hmotnosti, zvyšování tlaku krevního, který dosáhl vysokých hodnot 

a nebylo možné ho normalizovat ani kombinací čtyř antihypertenziv. Objevily se otoky, 

celkem přibral na váze 10 kg.  Celkový zdravotní stav mu neumožňoval vykonávat ani lehčí 

fyzickou práci, byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti.   

Ve 46 letech věku, tedy 9 let po začátku onemocnění byla stanovena diagnóza Cushingova 

syndromu. Příčinou Cushingova syndromu byl nezhoubný nádor hypofýzy produkující 

adrenokortikotropní hormon (ACTH). Pán absolvoval neurochirurgický výkon, při kterém mu 

byl nádor hypofýzy odstraněn. Výkon by úspěšný. 

Během následujícího roku u pána došlo k poklesu hmotnosti na původní hodnoty, došlo 

i k normalizaci krevního tlaku tak, že bylo možné vysadit příslušné léky. Po období 

Cushingova syndromu však trval útlum sekrece kortizolu, proto je až dosud nutná substituční 

léčba Hydrocortisonem pro sníženou sekreci kortizolu. Tato léčba je obtížná, protože pán 

užívá tzv. bazální dávku, která se musí přizpůsobovat dennímu režimu, aktivitě a případným 

koincidujícím nemocem tak, aby se napodobovala normální sekrece kortizolu. Pán je proto 

limitován touto léčbou a také neuspokojivou adaptací na zátěžové situace. Proto má dosud 

omezenou pracovní schopnost a limitovanou toleranci fyzické a psychické zátěže. Je schopen 

vykonávat pouze kancelářské práce po omezenou denní dobu. 

Pět let po úspěšném neurochirurgickém výkonu se navíc stav zkomplikoval drobnou cévní 

mozkovou příhodou. Zvýšená kardiovaskulární nemocnost a úmrtnost je pro klienty 

s Cushingovým syndromem charakteristická a zvýšené riziko kardiovaskulárních poruch trvá 

mnoho let po úspěšném vyléčení.  

Informace z rozhovorů jsme pro potřeby multioborové spolupráce zpracovali pomocí 

„Modelu funkčního typu zdraví“ jehož autorkou je Majory Gordonová. Tento model 

umožňuje systematické hodnocení zdravotního stavu jedince v oblasti primární, sekundární 

i terciální péče. Vychází z předpokladu, že chování osob souvisí s jejich zdravím, kvalitou 

života, s rozvojem jejich schopností a dosažením lidského potenciálu. Lidskou osobu chápe 

v holistickém pojetí s biologickými, psychologickými, sociálními, kulturními, behaviorálními, 
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kognitivnímí a spirituálními potřebami, která je v neustálé interakci se svým prostředím. 

Základní strukturu modelu tvoří dvanáct vzorců zdraví, které umožňují rozpoznat funkční 

a dysfunkční chování. Rozhovor probíhal čtvrt roku po neurochirurgické operaci. (Pavlíková, 

2006) 

1. Vnímání zdraví a udržování zdraví 

Pán je plně informován o své chorobě. Jak sám říká, hodně mu změnila život. Potíže se 

u něho objevovaly postupně během devíti let, což je podle jeho slov pořádný kus života. Vše 

začalo tím, že si všiml, že hůře vidí na jedno oko. Opakovaně navštívil očního lékaře, 

vyšetření však neobjevila žádnou patologii, postupně přibíral na váze, cítil se unavený. Vše 

vyvrcholilo cca před dvěma a půl roky, měl velké potíže v práci.  Byl velmi unavený 

a nezvládal plnit svoje pracovní povinnosti. Opakovaně proto unikal s nejrůznějšími 

výmluvami do pracovní neschopnosti. Teprve před pěti měsíci byl z důvodu narůstající 

hypertenze odeslán na endokrinologické vyšetření, kde bylo vysloveno podezření 

na Cushingův syndrom. Následně byl odeslán na specializované pracoviště. Nyní je rád, že se 

konečně situace začala řešit, vysvětlily se potíže. Z rozhovoru vyplynulo, že zhruba do 35 let 

byl aktivní sportovec. Pohybová aktivita mu nebyla cizí. V posledních deseti letech však 

sporty postupně výrazně omezil. V součastné době občas chodí na krátké procházky. Říká 

o sobě, že je tak zvaný příležitostný kuřák. Jsou chvíle, kdy si cigaretu zapálí, doma však 

nikdy nekouřil. Dle jeho slov mu krabička cigaret vydrží minimálně dva týdny. Alkohol 

požívá pouze při oslavách, a to zejména víno, tvrdému alkoholu se vyhýbá.  

2. Výživa 

V běžném životě pán preferuje spíše zdravou stravu, avšak jsou výjimky, kdy se přikloní 

k tučnému jídlu. Navíc jeho manželka je cukrářka, proto mívají doma příliš sladkých jídel, 

která jsou pro něho velkým lákadlem. Dříve užíval i různé výživové a proteinové doplňky, 

dnes se přiklání pouze k vitamínům. Snaží se jíst v pravidelných intervalech cca pět krát 

denně. Tekutin přijímá cca 1500 ml, preferuje čistou vodu. Stomatologické problémy, potíže 

s polykáním či zažíváním nemá. Chuť k jídlu má spíše zvýšenou. Podle jeho slov dělá vše, 

co je v jeho silách, aby zhubl. 

3. Vylučování 

Vylučování je bez problémů. 
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4. Aktivita a cvičení 

U pána došlo v průběhu choroby k postupnému, ale velmi citelnému úbytku životní energie 

a elánu. Podle jeho slov se změnil z aktivního sportovce, který se věnoval cyklistice, lyžování 

a kolektivním sportům v člověka, který ztratil fyzickou kondici, vyhledává aktivity s nízkou 

fyzickou aktivitou či je nejraději nevyhledává vůbec. Zhruba jednou týdně vyráží na krátké 

procházky, ujde cca 1 kilometr. Jeho chůze je jistá, v denních činnostech je zcela soběstačný. 

Domácnost udržuje zejména manželka, i když i on se snaží trošku pomáhat. 

5. Spánek, odpočinek 

Pán uvádí, že se v průběhu onemocnění objevily potíže se spánkem. Bývají různé, objevuje se 

obtížné usínání, mělký spánek i časné probouzení. Změny ve spánkové hygieně též přisuzuje 

narozením dětí a péčí o ně. Přes den tráví v lůžku i devět hodin denně. Změnami ve spánkové 

hygieně se nikdy nezabýval. 

6. Vnímání, poznávání 

Pán neuvádí žádné potíže se sluchem. Zhruba 9 let míval pocit zhoršeného vidění do pravé 

strany. Tyto potíže však byly subjektivní, kolísavé a přes opakované oftalmologické vyšetření 

nebyly nikdy prokázány. Nyní po úspěšné operaci se již neobjevily. V průběhu rozvoje 

choroby se u pána objevily též známky snížené psychické výkonnosti, zejména obtíže se 

soustředěním. Pán trpí bolestmi hlavy.  Jedná se nejčastěji o pocit tlaku za očima, který netrvá 

déle než hodinu denně, intenzita bývá mírná, nejčastěji se objevuje odpoledne. Mívá pak 

obvykle vztek na celý svět, buší mu srdce, někdy se i chvěje. Bolesti zmírňují léky předepsané 

lékařem a klidový režim. 

7. Sebepojetí, sebeúcta 

V průběhu onemocnění se u pána objevily výčitky svědomí a pocity studu z důvodu 

vyhledávání pracovní neschopnosti. Nyní má zejména výčitky svědomí vůči manželce, 

na které leží většina pracovních i rodinných povinností. O pocitech spojených se změnami 

tělesného vzhledu pán nemluvil. 

8. Role, vztahy 

Pán byl zaměstnán ve firmě jako obchodní zástupce. S nástupem příznaků však svoji práci 

přestal zvládat, byl unavený, netrpělivý. Občas se stalo, že se pohádal se zákazníky 
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i spolupracovníky. Míval problémy dodržovat časové harmonogramy. Opakovaně proto 

navštěvoval svoji praktickou lékařku, jak sám říká „vymýšlel jsem si různé nemoci, abych 

mohl být chvíli doma a trošku si odpočinout“. Často měl pocit, že mu nikdo nerozumí a nikdo 

ho nechápe. Míval i výčitky svědomí i pocity studu. Po operaci již do původní práce nevrátil. 

Pomáhá s podnikáním manželce. Mají malou cukrárnu. Přiznává, že však není dobrý 

pomocník. Hodně se šetří a spousta úkolů v práci i v domácnosti zůstává na manželce. Žijí 

na malém městě v panelákovém bytě. Společně se starají o malé děti ve věku 4 a 6 let. Pán má 

matku, která je pro ně velkou oporou.  

9. Sexualita  

Toto téma nebylo s pánem probíráno.  

10. Stres 

Stresové situace mu dle jeho slov nikdy problémy nedělaly, vždy se od nich uměl odpoutat, 

zejména při sportu. V poslední době však připouští výskyt výkyvu nálad, zejména návalů 

vzteku a celkového rozrušení. Před operací se velmi bál výkonu. Připouští, že i cesta do cizího 

prostředí ho velmi rozrušila. Byl rád, že měl na pokoji pána, který na daném výkonu byl 

a trochu ho uklidnil. Útěchu mu dle jeho slov přineslo srozumitelné podání informací 

od zdravotníků. 

11. Víra, přesvědčení, hodnoty 

Pán je ateista. V součastné době je pro něho nejdůležitější podpora rodiny. Jak sám říká, je 

optimista a pevně věří, že se vše obrátí k lepšímu a bude zase zdráv.  

OSOBA 12, žena 33 let  

Mladá žena, která prodělala pouze běžné dětské nemoci. Ve 25 letech byly náhodně 

diagnostikovány ledvinové kameny, později byla zjištěna zvýšená hladina tuků v krvi 

a osteoporóza. Následně začala přibírat na váze a objevily se purpurové strie a bylo vysloveno 

podezření na Cushingův syndrom. Diagnóza by potvrzena ve 26 letech, tedy po 1 roce trvání 

onemocnění. Po odeslání na specializované pracoviště, byl zjištěn nádor (karcinoid) středního 

laloku pravé plíce. Byl jí proto tento lalok odstraněn, histologické vyšetření potvrdilo 

diagnózu, navíc bylo potvrzeno i postižení odebraných lymfatických uzlin nádorem. 

Po krátkém zlepšení stavu se opět začaly objevovat příznaky Cushingova syndromu a ve 29 

letech věku  potvrzena recidiva onemocnění. Příčinou byly metastázy v uzlinách v mezihrudí. 
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Protože toto postižení by bylo pravděpodobně neřešitelné chirurgicky, byly klientce 

odstraněny obě nadledviny. Tento výkon vede k odstranění produkce kortizolu 

v nadledvinách, ale kortizol tak naopak chybí a je nutná doživotní substituční léčba hormony 

kůry nadledvin s úpravami dávek v zátěžových situacích. Navíc neléčí základní příčinu, tedy 

metastatické postižení lymfatických uzlin v mezihrudí. Paní proto kromě substituční léčby 

nedostatku kortizolu je kontrolována onkologicky a dostává 1 krát měsíčně injekci obsahující 

analog hormonu somatostatinu, který může vést k potlačení sekrece ACTH a v příznivém 

případě i brzdit růst metastáz.  

Paní vystudovala dvě vysoké školy. V době ukončování studia první byla stanovena diagnóza 

a provedena první operace. V průběhu studia druhé vysoké školy byla diagnostikována 

recidiva a provedena druhá operace. Přesto klientka dokázala i druhou VŠ úspěšně dokončit. 

Nyní je zaměstnaná a i přes svůj handicap (snížená tolerance fyzické a psychické zátěže, 

nutnost komplikované léčby a psychická zátěž z přítomnosti reziduálního nádorového 

postižení) pracuje v oboru.  

Ke zpracování kazuistiky této osoby jsme použili model Virginie Henderson, která kladla 

velký důraz na nezávislost člověka v uspokojování potřeb. V metaparadigmatické koncepci 

chápe osobu jako nezávislou, celistvou bytost, která je tvořená čtyřmi základními složkami 

(biologickou, psychickou, sociální a spirituální), na jejíž život a vývoj působí vnější 

podmínky a vlivy životního prostředí.  Lidé jsou podle autorky tvořeni čtrnácti elementárními 

potřebami, které jsou ovlivněny kulturou a individualitou každého jedince.  Hlavním cílem 

tohoto modelu je dosažení nezávislosti osoby v uspokojování potřeb, pomocí činností, které 

nahrazují, doplňují, podporují nebo zvyšují sílu, vůli i vědomosti. Tato pomoc následně 

probíhá ve třech fázích. V první fázi jde o identifikaci oblastí, ve kterých osoba potřebuje 

pomoc, následuje plánování a realizace pomoci. Druhá fáze nastupuje po poskytnutí pomoci, 

kdy se nové skutečnosti promítají do změny plánu péče. Třetí fází je edukace osoby i jeho 

rodiny. (Pavlíková, 2006)  

1. Dýchání 

Paní nikdy nekouřila. S dýcháním do první operace neměla žádný problém. Po odstranění 

středního laloku plic na sobě pozoruje zadýchávání, pociťuje zejména námahovou dušnost 

i při fyzické práci, pomalé chůzi do schodů či chůzi na delší, často i kratší vzdálenosti. 

Po krátkodobé relaxaci potíže většinou odezní. Kašel ani jiné obtíže spojené s dýchacími 

cestami se jinak neobjevují. 
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2. Výživa  

Paní se snaží jíst pravidelně v malých porcích alespoň 6 krát denně. V poslední době nemá na 

nic chuť, jí malé porce a většinou stejná jídla, o kterých ví, že jí dělají dobře. Často si vaří 

vývary a kašovitá jídla. Ve stravování je zcela samostatná. Snaží se přijímat 1000 -1500 ml 

tekutin, popíjí hlavně slabé čaje, ředěné džusy. Větší příjem tekutin najednou jí však nedělá 

dobře. Od počátku choroby přibrala 6 kg, které se jí přes sníženou chuť k jídlu zatím 

nepodařilo shodit.  

3. Vylučování 

S vyprazdňováním paní nikdy problémy neměla. 

4. Pohyb 

Jak sama říká, nikdy nebyla velká sportovkyně.  Před propuknutím nemoci, ale chodila každý 

den se psem na delší procházky. Po operaci začala chodit na krátké procházky v rámci 

rekonvalescence s rodinou. Začínali pomalou chůzí na sto metrů a postupně navyšovali ujitou 

vzdálenost.  V poslední době se cítila velice slabá a unavená, byla by ráda, kdyby zvládla sejít 

a vyjít schody do druhé patra, kde bydlí společně se svými rodiči. V rámci udržování 

domácnosti je soběstačná, i když jí občas chybí dostatek energie, aby dokončila zamýšlené 

činnosti.  Nákupy a velké úklidy zajišťuje rodina. V oblasti sebepéče spojenou s koupáním, 

oblékáním, stravováním potíže nemá. 

5. Spánek a odpočinek 

Paní měla dříve normální spánek, spala 8 hodin denně. Teď se jí často stává, že spí přes den 

a večer nemůže usnout, nebo se budí v noci zpocená, často mívá strach. Ráno bývá malátná, 

často bez energie, mívá i potíže psychického rázu. 

6. Vhodné oblečení, oblékání a svlékání 

Paní vyjadřuje nespokojenost se svým tělem, zejména nárůstem hmotnosti v oblasti břicha 

a krku, s objevením četných strií.  Z toho důvodu zcela změnila šatník, nyní preferuje volnější 

a pohodlné oblečení. Preferuje širší trička, delší tuniky, šátky kolem krku. V oblékání je 

soběstačná, pouze občas potřebuje dopomoci s obléknutím ponožek, bojí se ohnout dolů, 

aby se jí nezamotala hlava a neupadla. 
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7. Regulace tělesné teploty 

Regulace tělesné teploty je bez potíží. 

8. Hygiena 

V rámci hygienické péče je paní zcela soběstačná. Bojí se pádu a úrazu, proto při hygieně 

raději sedí. Zvýšenou pozornost věnuje péči o kůži z důvodu zvýšeného počtu nově 

objevených strií.  

9. Odstranění rizik z prostředí a nebezpečí 

Paní nemá potíže se zrakem ani sluchem.  Je orientovaná, cítí se unaveně a slabě. Podle jejích 

slov dobře ví, co je v jejích silách, když se necítí dobře, odpočívá.  

10. Komunikace a kontakt 

Paní je v plném vědomí. Působí velice klidně, příjemně, vyrovnaně. Sama o sobě říká, 

že vždy měla ráda společnost a ráda komunikovala. Nyní vyhledává společnost pouze 

nejbližších kamarádů a rodiny. Odpovědím na některé otázky se však vyhýbá. 

11. Víra 

Paní je nevěřící, spiritualitou se nezabývá a nemá duchovní potřeby. Věří na osud 

a momentálně si přeje zmírnit problémy, které patří k jejímu onemocnění.  

12. Práce 

V době stanovení diagnózy paní dokončovala pedagogickou fakultu. Celý život se velmi 

chtěla stát učitelkou. Nyní však zjistila, že by práci obtížně zvládala po fyzické i psychické 

stránce. Po zvážení celé situace se rozhodla vystudovat druhou vysokou školu ekonomického 

zaměření. Pevně věří ve finanční i psychickou podporu rodiny.  

13. Aktivity a zájmy 

Poslední rok se paní cítí velice slabá a unavená. Dříve rád chodila na dlouhé procházky.  Ráda 

chodila mezi své přátele. Nyní svůj volný čas tráví pasivním odpočinkem doma s rodinou.  

Ostatně přiznává, že jí příliš volného času nezbývá. Studijní povinnosti jí velmi vysilují 

a zabírají více času. Energie jí nezbývá ani na oblíbenou četbu či návštěvy známých. 
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14. Učení 

Paní říká, že vždy byla velmi zvídavá a ráda se učila. Nyní podle jejích slov pečlivě poslouchá 

informace od lékařů a dalších odborníků, někdy si je pro účely dalšího zpracování i nahrává. 

Snaží se je doplňovat informacemi z internetu, letáků, ale zároveň nechce ztratit svůj pohled 

na věc. Je ráda, že bude mít dokončenou vysokou školu, že i přes složitou léčbu a operaci 

nemusela rozložit ročník.  Poslední půl rok studia jí velmi vyčerpával. Její pracovní morálka 

byla rozkolísaná. Někdy ztrácela s učením trpělivost. Přesto chce ve studiu pokračovat, 

druhou vysokou školu bere jako výzvu. Předpokládá, že vlastní rodinu mít nebude. Získáním 

vzdělání, které umožňuje kancelářskou práci, by ráda získala finanční nezávislost a vlastní 

naplnění života. 
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11 Výsledky výzkumu, falzifikace hypotéz 

Hypotéza 1 Osoby s Cushingovým syndromem pociťují významně sníženou kvalitu života 

v oblasti fyzické, psychické i sociální se potvrdila.  

Hypotéza 2 Subjektivně vnímané fyzické, psychické a sociální potíže jsou ve vzájemném 

vztahu, se také potvrdila. 

Z výsledků šetření vyplynulo, že Cushingův syndrom závažným způsobem narušuje kvalitu 

života osob. S komplexním a závažným postižením, které provází změny tělesných funkcí 

a změny tělesného vzhledu, je spojeno také postižení psychiky. Objevují se poruchy paměti, 

přítomny jsou též poruchy nálady, zejména tendence k depresivní poruše.  

V naší studii jsme specificky zkoumali v letech 2013-2019 skupinu dospělých osob 

s Cushingovým syndromem v České republice pomocí dotazníkového šetření podpořeného 

rozhovory. V dotazníkovém šetření byly výsledky v souladu s publikovanými pracemi 

a prokázaly významné zhoršení kvality života ve všech zkoumaných doménách. Statistické 

významnosti nedosáhl pouze rozdíl v odpovědi na otázku č. 5 a 8, které vyjadřují psychickou 

labilitu a snížení společenských kontaktů. To je částečně překvapivé zjištění. Je však patrné, 

že i zde je tendence k horšímu hodnocení u osob s Cushingovým syndromem a to, že nebylo 

dosaženo statistické významnosti, může být způsobeno i relativně menším vzorkem osob, 

který je dán vzácností onemocnění v populaci.  

Kódováním rozhovorů bylo zjištěno, že důsledky Cushingova syndromu se neobjevují pouze 

v poškození zdraví jedinců, ale v každodenním životě. Z rozhovorů vyplynulo, že nejvíce 

narušuje subjektivní vnímání kvality života  narušený obraz těla (nárůst tělesné hmotnosti, 

redistribuce tělesného tuku, změny na kůži jako je tvorba oděrek, vznik strií), který vede 

k narušení vnímání sebe sama, k negativnímu sebehodnocení a nedůvěře ve vlastní 

schopnosti. Mezi další dominantní potíže patří bolest, poruchy spánku a únava, které provází 

snížená schopnost vykonávat pracovní činnosti, udržovat chod domácnosti a plnit další 

sociální role. Psychické funkce jsou ovlivněny negativními emocemi, smutkem, úzkostí, 

beznadějí a vztekem. Porušení kognitivních funkcí se projevuje změnami ve vštípení, 

uchování i vybavení informací, poruchami pozornosti. Tyto faktory se navzájem prolínají, 

způsobují bludný kruh obtíží. Výslednou kvalitu života ovlivňují proměnné, mezi které patří 

individuální a osobnostní vlastnosti jedince, životní zkušenosti, množství a způsob plnění 
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sociálních rolí, rodinná situace, intenzita příznaků, způsob a agresivita léčby a kvalita 

edukačních programů. Vzájemné vztahy jsme uspořádali do následující tabulky. 
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Hypotéza 3 Subjektivně vnímaná snížená kvalita života přetrvává i po vyléčení nemoci se 

částečně potvrdila.  

V průběhu našeho výzkumu se nám podařilo získat výsledky dotazníkového šetření získaných 

po odeznění Cushingova syndromu. Jedná se o deset osob (osoba 1-10), které byly 

po adekvátní léčbě považovány dle testovacích metod za úspěšně vyléčené. Doba mezi 

vyplněním prvního dotazníku a kontrolním dotazníkem, jehož výsledky jsou znázorněny 

v grafu 21-32, trvala od šesti měsíců do čtyř let. Z výsledků je patrná tendence ke zlepšování 

stavu resp. odpovědí na jednotlivé otázky, nikoliv však jejich úprava na hodnoty odpovídající 

kontrolnímu souboru. Je proto pravděpodobné, že k úpravě kvality života je potřebná delší 

doba a také je možné, že k úplné úpravě nedojde 

Významný rozdíl jsme pozorovali u otázek číslo 1, 3, 11 a 12. Kvalita života se tedy zlepšila 

v oblasti spánku, zkrácením doby hojení ran a úpravy poruch paměti. Překvapivě došlo 

i k statisticky významnému zlepšení odpovědí na otázku týkající se obav o zdraví do 

budoucna, neboť Cushingův syndrom bývá i v budoucnu provázen rizikem zvýšené morbidity 

a časnější mortality s čímž bývají jedinci od lékařů seznámeni. Můžeme spekulovat pouze 

o možnosti přehodnocování životních priorit, o pozitivní zkušenosti a důvěře ve zdravotnictví 

a jeho možností.  U ostatních se nepodařilo prokázat statisticky významný rozdíl mezi stavem 

před a po vyléčení. To mohlo být způsobeno především malým rozsahem výběru (10 osob).  

Hypotéza 4 Více než polovina respondentů vyhledává informace ohledně svého zdravotního 

stavu a možností léčby, které následně využívá v hledání strategií, které napomáhají běžnému 

fungování a spokojenosti. Tato hypotéza se nám také potvrdila. 

Z rozhovorů vyplynulo, že zásadní informace osoby získaly od odborníků, dvacet osob si 

doplňující informace získávalo na internetu, osm studiem odborné literatury, zejména brožur 

určených pro pacienty, dvě osoby dohledávaly informace v časopisech a jedna od známých. 

Z rozhovorů též vyplynulo, že všichni respondenti považují informace od odborníků, 

dodržování léčebného režimu a přizpůsobení životního stylu za velmi důležité. Osoby 

podněcují rozhovory s nimi, pokládají doplňující otázky, eventuálně si píší poznámky. 

Přes tyto skutečnosti většina osob uvedla, že neužívají léky tak, jak by měly. Důvodem je 

zapomnětlivost, či pocit, že je „nemoc pod kontrolou“ a medikaci již nepotřebují, zároveň si 

osoby občas zvyšují nebo snižují dávky léku podle aktuálních potíží, někteří kromě léků 

doporučených od lékaře užívají ještě volně prodejné i jinak získané léky, nakupují léčivé čaje 
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bez vědomí lékaře. Jedna osoba sama podle svého uvážení ukončila léčbu dřív, než bylo 

doporučení lékaře.  

Zároveň jsme zaznamenali náznaky kritického myšlení v přebírání informací týkajících se 

změn životního stylu. Všichni respondenti v průběhu onemocnění začali vyhledávat 

informace o dietních omezeních. Tyto informace však jedinci též hodnotili, vytvářeli si vlastní 

postoje a názory na základě dosavadních vědomostí, životních zkušeností a zvyklostí.  

Při zpracování informací jsme též narazili na nejčastější překážky, které jedincům brání 

aplikovat získané informace do svého životního stylu. Největší překážkou bývá složitost celé 

situace, která jim znesnadňuje orientaci a pocit, že vše dělají správně, dále to bývá psychická 

nepohoda, zhoršené rozhodování, snížená vůle, podpora rodiny i zlepšení finanční situace.  
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12 Doporučení pro praxi vyplývající z výzkumného 

šetření 

Z výzkumu vyplývá, že podpora osob s Cushingovým syndromem by měla být zaměřena 

na podporu vzorců chování, které pomáhají najít vhodný životní styl pomocí individuální, 

skupinové edukace, pomocí tvorby edukačních materiálů. Dále by pomoc speciálních 

pedagogů měla být zaměřena na podporu v pracovním prostředí a konečně na podporu užšího 

a širšího sociálního prostředí, které výrazným způsobem může ovlivňovat adherenci jedince 

k léčebnému procesu. Analyzovali jsme čtyři oblasti, ve kterých může pomoci osobám 

s Cushingovým syndromem speciální pedagog, a to management zvládání bolesti, únavy 

a poruch spánku, zvládání negativních emocí, pomoc při nácviku nových sociálních rolí. 

12.1  Bolest 

Jak již bylo řečeno, bolest je multidimenzionální fenomén, který existuje od nepaměti. Jeho 

cílem je organizmus chránit. Upozorňuje nás, že se něco děje. Bolest může být rozdělena 

podle různých kritérií. Nejčastěji ji rozdělujeme na akutní a chronickou. 

Akutní bolest vzniká náhle, její příčinou bývá úraz, náhle vzniklé onemocnění či změny 

ve zdravotním stavu. Lidé jí popisují jako ostrou, intenzivní, dobře lokalizovanou. Je 

krátkodobá, pro člověka však velmi zatěžující. Bolest u Cushingova syndromu je poměrně 

častým doprovodným příznakem, který může upozorňovat na některé komplikace. Například 

akutní bolest zad může vznikat při kompresivní zlomenině obratlových těl v důsledku 

osteoporózy, která je u Cushingova syndromu častá. V průběhu bolesti dochází k aktivaci 

sympatického systému, který způsobuje doprovodné příznaky jako je pocení, třes, bušení 

srdce, zvýšení krevního tlaku apod. To bývá zároveň provázeno změnou chování jedince. 

Objevuje se neklid, vyjadřování obav strachu, úzkosti či negativních myšlenek. Z objektivně 

pozorovatelných projevů můžeme také vidět, pláč, grimasy, zaťaté zuby, opatrné pohyby, 

zaujímání úlevových poloh, obavy ze sebemenšího pohybu, vyhýbání se činnostem, 

vzdychání, naříkání, třes končetin i celého těla, změny barvy kůže, bledost či zrudnutí. Tato 

bolest napomáhá přežití, pro organizmus má projektivní charakter, neboť brání dalšímu 

poškození tkání. 

Naopak chronická bolest trvá měsíce i déle. Může trvat i po celý život. Obvykle nebývají 

přímé vztahy mezi poškozením organizmu a zážitkem bolesti. Její příčinou bývá poškození 



167 
 

nervu, poranění mozku, přítomnost nádorového procesu či nevysvětlitelná reakce centrální 

nervové soustavy na poškození tkání. Chronická bolest zad může provázet chronické změny 

na páteři u Cushingova syndromu. Časté jsou i chronické bolesti svalů a kloubů v důsledku 

svalové slabosti a dysbalance při svalových atrofiích. Bolest hlavy je častým doprovodným 

příznakem arteriální hypertenze nebo zvýšení nitrolebního tlaku, které patří do příznakového 

souboru Cushingova syndromu.  Tato bolest ztrácí v důsledku dlouhodobého trvání svůj 

ochranný charakter, naopak často tíživě zasahuje do života lidí, omezením schopnosti 

pracovat, vést normální rodinný život, věnovat se svým zálibám apod.  

Zvláštní skupinu tvoří psychogenní bolest, která není podložena žádnými zjištěnými 

tělesnými důvody bolesti, nebo intenzita bolesti neodpovídá rozsahu tkáňového poškození. 

Důvodem této bolesti bývá psychika, která je u Cushingova syndromu konstantně alterovaná. 

Časté jsou zejména afektivní poruchy. Takovou bolest pacienti nejčastěji lokalizují do oblasti 

zad, hlavy či žaludku.  

Mezi nástroje hodnocení bolesti patří škály hodnotící intenzitu bolesti, mezi které patří 

již zmiňovaná vizuálně analogová škála (VAS) či slovně popisné škály. Detailnímu 

hodnocení stavu pomáhá „Průvodce hodnocení bolesti (Pain assessment quide)“, který je 

zaměřen na zkoumání dopadů chronické bolesti do jednotlivých oblastí lidského života. 

(Příloha 7) „Krátký inventář bolesti (Breif Pain Inventory)“, který je zaměřen na hodnocení 

jedincovi bolesti v posledních dvaceti čtyřech hodinách. (Příloha 6) Jedinci si též mohou 

v rámci selfmonitoringu zapisovat deník bolesti. Důkladným zapisováním dat, času, potíží, 

situací ve kterých se objevily, doprovodných myšlenek, následných reakcí a výsledného 

efektu, může jedinec porozumět svým příznakům, jejich načasování i způsobům pomoci.  

Bolest je možno tlumit farmakologickými či nefarmakologickými metodami. Léky proti 

bolesti se nazývají analgetika. Klasicky se rozdělují na neopioidní (nenarkotická) a opioidní. 

Nejznámější z kategorie neopiodních je paracetamol (Paralen), antiflogistikum (Brufen) 

či Salicyláty. Přestože tyto léky jsou volně prodejné, osoby s Cushigovým syndromem by je 

měly zejména chronicky užívat až po poradě s ošetřujícím lékařem, z důvodu možnosti 

výskytu nežádoucích účinků a z důvodů lékových interakcí, kdy několik užívaných léků může 

snižovat či zvyšovat účinnost druhého léku či zvyšovat riziko nežádoucích účinků. Opioidní 

analgetika jsou látky odvozené od morfinu. Jsou podávány v jasně definovaných případech, 

z důvodu četných nežádoucích účinků, mezi které patří například útlum dechového centra, 

spavost, točení, hlavy, pocity na omdlení, či rozvoj závislosti při dlouhodobém podávání 
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a následném rozvoji abstinenčních příznaku po jejich náhlém vysazení.  Jejich podávání 

podléhá přísné evidenci. Bolest také často pomáhají tlumit léky, které snižují úzkost 

(anxiolytika) a léky proti depresím (antidepresiva), obě tyto složky jsou u klientů 

s Cushingovým syndromem častou a podstatnou složkou vnímání bolesti.  

Mezi nefarmakologické metody tlumení bolestí patří fyzikální terapie. Můžeme sem zařadit 

hydroterapii v podobě koupelí, vířivek. Dále sem můžeme zařadit terapii suchým teplem 

pomocí zábalů, fénování, elektrických deček či vlhkým teplem pomocí teplých obkladů 

a koupelí. Teplo zvyšuje průtok krve v zahřívané oblasti i celém organizmu, zvyšuje 

metabolizmus tkání a snižuje svalový tonus. Terapie chladem vede ke snížení horečky, 

okamžitému ztlumení bolesti, zmírnění otoku či zvýšení svalového napětí. Využívat můžeme 

opět vlhký chlad, pomocí zábalů či suchý chlad pomocí sáčků. Použití léčby teplem 

či chladem je vždy nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem. Velké opatrnosti je třeba dávat 

při bolestech v oblasti břicha, u jedinců s poruchou kognitivních funkcí, s poškozením 

periferních nervů z důvodů špatné signalizace pocitů horka či chladu, což může vést 

k poškození tkání.  

Mezi další metody tlumení bolesti je možno zařadit masáže, vibrace, cvičení udržující rozsah 

pohybů apod.  

Mezi doplňkové metody patří aromaterapie, při které se inhalují esenciální oleje z různých 

rostlin. Při jejich použití je nutno dodržovat pokyn výrobce. Využití této alternativní terapie je 

však vždy nutno konzultovat s lékařem u osob s akutním či chronickým onemocněním plic, 

či u léčby spojené s operací plic. Terapie hudbou (muzikoterapie) navozuje pocit relaxace, 

pohody. Může mít podobu zpěvu, poslechu hudby či tvorby hudby. Správný výběr hudby 

může stimulovat či naopak uklidňovat. Zmírňování bolesti může napomoci též dotyková 

terapie, masáž, jóga. Pomocí meditace se člověk může naučit zaměřovat svoji pozornost na 

nějaký předmět, obraz či na vlastní dech.  

12.2  Odpočinek, spánek 

Spánek a odpočinek jsou neoddělitelnou součástí života všech organizmů.  Patří mezi 

základní lidské potřeby, které jsou nezbytné pro udržení psychické, fyzické i sociální 

rovnováhy. Potřeba spánku je individuální záležitostí.  Roli hrají faktory fyziologické, mezi 

které se řadí například věk, výskyt některých chorob, nevhodné návyky ve stravování 

či hydrataci, pohybová aktivita, způsob života. Mezi psychické faktory, které ovlivňují 
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spánek, se obvykle řadí stres, intenzivní emoce, psychická odolnost jedince, nezralost 

a některé povahové a osobnostní rysy. Mezi sociální faktory se nejčastěji zařazují konflikty na 

pracovišti, v rodině, konflikty rolí apod.  

Spánek je opakem bdělosti. Skládá se z jednotlivých fází a stádií, které se cyklicky opakují. 

Vývojově starší fáze non- REM má čtyři stádia od ospalosti, relaxace po hluboký spánek 

provázený úplnou svalovou relaxací, snížení bazálního metabolizmu, sníženou frekvencí 

dýchání a srdeční činnosti. Jeho úkolem je regenerace těla. Vývojově mladší fáze REM bývá 

provázena aktivními sny, postupně se zvyšujícím metabolizmem. Dochází k fixaci paměťové 

stopy a posilování paměti. Spánek je ovlivňován cirkadiánními rytmy, jsou to vnitřní 

biologické hodiny, které řídí a usměrňují potřebu spánku. Roli hrají změny spojené s cyklem 

otáčení země. 

Mezi nejčastější poruchy spánku u osob s Cushingovým syndromem patří nespavost, 

(insomnie), která narušuje kvalitu denního fungování. Setkali jsme se se všemi jejími 

formami, poruchou usínání, častým probouzením i brzkým probouzením.  

Důsledkem nespavosti je únava, poruchy soustředění, poruchy učení, nižší výkonnost, bolesti 

hlavy, svalů, zvýraznění vegetativních projevů jako je tlak na hrudi, pocit bušení srdce, pocity 

zkrácení dechu, třes končetin, neklid, pocení. Objevuje se úzkost, strach a depresivní nálada.  

Léčba nespavosti by měla být součástí léčby těchto osob a zahrnuje farmakologické 

a nefarmakologické postupy. Farmakologická léčba může zahrnovat podávání hypnotik, 

anxiolytik, antidepresiv. Tato léčba musí být vždy ordinována lékařem z důvodu častého 

nadužívání a následného vzniku syndromu závislosti.  

Součástí nefarmakologické léčby je podpora spánkových návyků, vytváření spánkových 

rituálů a rutinních činností před spaním, které navozují relaxaci. Jde o vytvoření vhodného 

prostředí, zatemnění, vypnutí mobilního telefonu, snížení množství stimulů přijímaných 

v potravě či v nápojích před usnutím, eliminace rušivých elementů vnějšího okolí, úpravu 

a přesné plánování denních aktivit, přiměřenou pohybovou aktivitu, dodržování pravidelného 

času spánku a vstávání, vyvarování se spánku přes den a některé psychologické metody. 

Vhodná bývá muzikoterapie či hydroterapie. Mezi psychologické metody se obvykle řadí 

práce s negativní myšlenkou, která vede k zacyklení problému. Negativní přemýšlení „určitě 

neusnu“, „zítra budu unavený“ vedou k psychomotorickému nabuzení, motorickému neklidu, 

který se projevuje převalováním v lůžku, následně se objevuje úzkost, podrážděnost, 
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somatické potíže jako je bušení srdce, pocení, což zhoršuje proces spánku, následkem bývá 

únava, poruchy výkonnosti, plnění rolí. Opakem automatické negativní myšlenky je vytvoření 

nové myšlenky např.“i když jsem špatně spala, zvládla jsem se postarat o děti“. (Borzová, a 

další, 2011) Pomoci může i behaviorální terapie. Mezi její prostředky patří např. uléhání 

do lůžka pouze v případě, kdy je člověk ospalý, používání lůžka pouze na spaní, aby bylo 

spojováno s představou spánku, v případě, že člověk nemůže usnout, po půl hodině 

převalování opustit lůžko a věnovat se relaxační metodě. Alternativní medicína jako je 

aromaterapie či fototerapie by měly být vždy konzultovány s ošetřujícím lékařem.  

Mapování průběhu poruch spánku v čase, sledování pokroků v léčbě může pomoci Morinův 

spánkový dotazník. Cenné informace je možno získat i pomocí spánkového diáře, 

který  obsahuje pravidelně zaznamenávané informace jedince o kvalitě spánku a průběhu 

následujícího dne s upozorněním na události, které mohly ovlivnit spánek. (Příloha 8) 

(Borzová, a další, 2011) 

Také aktivní odpočinek je důležitou součástí léčby osob s Cushingovým syndromem. 

Odpočinek by neměl znamenat inaktivitu, ale činnosti, které jsou důležitou součástí 

psychohygieny. Jsou to důležití motivační činitelé, které podněcují jedince do činností, jsou 

příležitostí pro další jeho rozvoj a formování osobnosti. Vhodné zájmy a koníčky vyplňují 

volný čas, podílejí se na rozvoji lidských schopností, mají vliv na rozvíjení volních 

a charakterových vlastností, jsou provázeny kladnými emocemi, jejich prostřednictvím 

uspokojujeme naše potřeby. U osob s Cushingovým syndromem je důležité, pěstovat zájmy 

jako součást rozvoje osobnosti, vyplnění volného času i odvedení pozornosti od problémů, 

či podpory dobrého spánku. Je třeba vycházet z jejich schopností, potřeb a pocitu uspokojení, 

jejich realizace však má být umírněná. Není vhodné například krátkodobé aerobní cvičení, 

při kterém se krátkodobě zapojují velké svalové skupiny v rychlém pracovním tempu. 

Doporučuje pobyt v přírodě, přiměřená pohybová aktivita v podobě procházek, zařazování 

lehkého, ale pravidelného kondičního cvičení do denního harmonogramu, lehká práce 

na zahradě, četba, poslech oblíbené hudby, ruční práce apod. 

12.3 Kognitivní trénink, péče o duševní hygienu 

V oblasti aktivizace kognitivních funkcí je možno se zaměřovat na cvičení podporující 

paměť, představivost, orientaci, psychomotoriku a myšlenkové operace. Speciální pedagog 
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může jedince podporovat v plánování a zvládání vlastních aktivit, zvládání více úkolů 

najednou, učení se novým věcem i řešení potíží spojených s kognitivními potížemi. 

V duševní hygieně jde podle Křivohlavého (2001) o vytváření optimálních podmínek 

pro duševní život, které udržují duševní zdraví, upevňují duševní zdatnost, posilují odolnost 

vůči vlivům, které negativně ovlivňují psychiku jedince. Úkolem pracovníků je pomoci 

jedinci adaptovat se na změněnou životní situaci způsobenou nemocí. Přístup by měl být 

orientovaný na vytváření pozitivních kognitivních schémat. Je důležité identifikovat negativní 

interpretace a hodnocení a poté je nahrazovat pozitivním přesvědčením. U osob 

s Cushingovým syndromem jde o odlišení skutečností, které se změnit dají např. pomocí 

úprav pracovních podmínek, změnou životosprávy či pomocí vlastních schopností a vlastního 

úsilí, a skutečností, které změnit nelze.  

Pro správné řešení psychických potíží je důležitý emocionální selfmanagement, 

který zahrnuje techniky zvládání negativních emocí, které onemocnění provází. Jde o podporu 

jedince při osvojování technik, které napomáhají zvládání úzkosti, hněvu, stresu a frustrace.  

Speciální pedagog má též důležitou roli v posilování snah o zlepšení sebepojetí a navrácení 

narušené osobní identity.  

12.4 Nácvik nových či změněných rolí 

Důležitou součástí rolového self-managementu je pomoc při nácviku nových či změněných 

rolí. U dlouhodobě hospitalizovaných osob jde o nácvik dovedností, které brání vzniku 

hospitalizmu. Konkrétně jde o podporu při formování partnerského vztahu mezi zdravotníky 

a jedincem, podporou aktivní spolupráce, dostatečnou stimulaci k udržení soběstačnosti 

a předcházením vzniku fyzické, psychické či sociální závislosti. Edukace osoby 

s Cushingovým syndromem může probíhat formou nácviku řešení modelových a konfliktních 

situací, trénováním schopnosti vhodně klást otázky, nácvikem umění vhodně odpovídat. 

Důležitá je také pomoc při nácviku sociálních dovedností nutných při komunikaci 

na pracovišti i s rodinou. Zvládání běžných denních činností může napomoci důkladné 

plánování činností, nácvik komunikačních dovedností při řešení problémů, nácvik schopnosti 

přijmout adekvátním způsobem pomoc okolí. Mezi výchovné metody je možno zařadit opět 

řešení modelových situací, učení podle vzoru, přehodnocování, stanovení priorit, realizace 

přiměřených rozhodnutí a podobně.  
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Nedílnou součástí je též pomoc při začlenění do pracovního procesu, ať již pomocí 

rekvalifikace či úpravou pracovních podmínek. Výchozí je vždy též správná identifikace 

dostupných zdrojů pomoci i využívání možností sociální pomoci. Je důležitý nácvik řešení 

konfliktních a problémových situací. Ve výzkumném šetření jsme zjistili, že osoby 

s Cushingovým syndromem neměly informace ohledně podporovaného zaměstnávání, jichž 

pomoci mohou využívat. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci, která využívá 

přirozených zdrojů ve společnosti, podporuje lidi v uplatňování jejich práv a začleňování 

do jejich přirozeného prostředí, hledáním cest a možností. Tyto služby jsou v České republice 

poskytovány od roku 1995 a jsou poskytovány ve většině krajů. Cílovou skupinou jsou nejen 

lidé dlouhodobě nezaměstnaní, ale též lidé se zdravotním postižením, osoby v plném 

či částečném invalidním důchodu (dle Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., 

paragraf 39) i dalším lidem bez zdravotního postižení. (Rytmus, 2019) 

Princip podporovaného zaměstnání se opírá o pět principů.  

1. Uplatnění práva na práci, vychází z práva jedinců na práci, svobodnou volbu 

zaměstnání, spravedlivé ohodnocení a uspokojivé pracovní podmínky. 

2. Občanský princip vychází z předpokladu, že člověk má na trhu práce stejné 

povinnosti, jako člověk bez pracovního znevýhodnění. Na jedné straně tedy nelze 

připustit diskriminaci a na straně druhé je nutné podpořit očekávání zaměstnavatele 

ohledně odvedené práce.  

3. Princip konstruktivního přístupu vychází z předpokladu, že vhodné pracovní uplatnění 

se hledá na základě zjištěných zájmů, přání, nadání dovedností a možností.  

4. Individuální princip přístupu respektuje jedinečnost každého člověka. Služby 

vycházejí z individuálně konstruovaného plánu, který vychází z osobních zvláštností 

a potřeb. 

5. Princip aktivního přístupu uživatele služeb předpokládá zodpovědnost jedince 

za získání a udržení práce. Úkolem pracovníka není rozhodovat za uživatele služeb. 

Jeho role je pouze v podpoře, která vyrovnává znevýhodnění na trhu práce. Pracovník 

poskytuje informace, předkládá různé alternativy a možné důsledky pro klienta.  

Proces podporovaného zaměstnávání je nazýván sled činností, které vedou k tomu, aby si 

jedinec našel, získal a udržel vhodné pracovní místo a otevřeném trhu práce. Na počátku 
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veškerých aktivit je důležité, aby jedinec projevil zájem, ujasnil si preference a představy 

svého nového pracovního uplatnění. U osob s Cushingovým syndromem je nutno kromě přání 

a vizí zohlednit zejména fyzickou a psychickou náročnost, časové aspekty (např. zkrácení 

pracovního poměru, volná pracovní doba, omezení směnného provozu), fyzikální podmínky 

(nadměrný hluk, prašnost, nízká nebo vysoká teplota), velikost sociálního prostředí 

a vzdálenost od místa bydliště. V další fázi dochází k plánování kariéry uživatele, orientaci 

o potřebách a nabídkách na trhu práce. Následuje zprostředkování vhodného pracovního 

místa, které zahrnuje vytipování vhodných pracovních příležitostí, doprovod osob na pracovní 

schůzky a pohovory, pomoc při dojednání pracovního poměru, vyřizování náležitostí nutných 

k uzavření pracovní smlouvy, trénink dovedností potřebných k vykonávání pracovního 

procesu apod. Po získání potřebného uplatnění mohou služby podpůrného zaměstnávání 

pokračovat v podobě podpory potřebné k udržení pracovněprávního vztahu se 

zaměstnavatelem a zvládání problémů, které vyplývají ze zaměstnání.  Do procesu průběžně 

též vstupuje podpora poskytovaná rodině a podpora poskytovaná zaměstnavateli.  

Úspěšnost velmi závisí nejen na vývoji zdravotního stavu, ale také na motivaci, která má 

velmi úzký vztah k hodnotové orientaci, která je úzce spjata s potřebami a zájmy. Tento vztah 

bývá také vyjádřen v postojích. 

12.5 Úkoly pro příští výzkum 

V našem výzkumném šetření jsme se zaměřovali faktory, které vstupují do života osob 

s Cushingovým syndromem a negativně ovlivňují jejich kvalitu života. Další výzkumná 

šetření by měla být zaměřená na realizaci edukačních, intervenčních a terapeutických metod 

orientovaných na podporu jedince a změny v sociálním prostředí v době zvládání této životní 

těžkosti. Zároveň by měl být zkoumán jejich konkrétní dopad na odstraňování bariér, které 

napomáhají jedinci s vyrovnáním této náročné životní situace a vedou k sociální participaci.  
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Závěr 

V naší práci jsme zkoumali v letech 2013-2019 kvalitu života osob s Cushingovým 

syndromem pomocí dotazníku kvality života, který byl vyvinut v roce 2007 a je specifický 

pro Cushingův syndrom (Cushing QoL). (Badia, a další, 2007)  Do šetření se zapojilo celkem 

24 osob s aktivním Cushingovým syndromem. Dotazník se skládal z 12 otázek zaměřených 

na bio-psycho-sociální stránku života jedince. Na každou otázku respondenti volili právě 

jednu z 5 odpovědí očíslovaných 5-1, která odpovídala škále od nejlepšího k nejhoršímu 

stavu. Výsledky dotazníkového šetření jsme doplňovali narativními rozhovory, 

které probíhaly opakovaně v průběhu pobytu osob v zdravotnickém zařízení a byly zaměřeny 

na změněné potřeby těchto osob v důsledku nemoci.  

Z výsledků šetření vyplynulo, že Cushingův syndrom závažným způsobem narušuje kvalitu 

života osob. Objevují se fyzické změny a potíže, které jsou provázeny změnami 

psychosociálními, na které by měli ve své práci s danou skupinou osob umět reagovat 

speciální pedagogové.  

U osob s Cushingovým syndromem jsme zaznamenali potíže spojené se změnami tělesného 

vzhledu, poruchy spánku, které se zpětně odrážejí v nižší psychické výkonnosti, 

podrážděnosti, zhoršeném soustředění a tím i snížené pracovní výkonnosti, což se opět 

promítá ve výraznějším vnímání některých somatických příznaků, jako je bušení srdce, únava, 

či pocit slabých nohou. Nespavost též vyvolává a podporuje pocity strachu, úzkosti a je 

živnou půdou pro depresivní náladu. Tento začarovaný kruh je podporován bolestmi. Zjistili 

jsme, že bolesti mívají dopad na sociální fungování, neboť omezují realizaci běžných denních 

činností. Další somatické potíže, jako je zvýšená tvorba oděrek, vznik hematomů a špatné 

hojení ran, se opět odráží v špatném psychickém stavu, objevují se potíže s pamětí a učením 

se novým věcem, porušená sebekoncepce a sebeúcta. To vše podporuje vznik obav. Vyšší 

koncentrace kortizolu v krvi vede k psychickým změnám, z nichž nejčastější jsou poruchy 

krátkodobé paměti a poruchy nálady, zejména tendence k depresivní poruše. Naopak 

jakýkoliv stres včetně psychického vede k aktivaci hormonální stresové odpovědi, 

jehož podstatnou součástí je zvýšení sekrece kortizolu. Tyto vztahy jsou dlouhodobě 

zkoumány a psychické změny se podílejí i na zhoršené kvalitě života jedinců s Cushingovým 

syndromem. (Loosen, a další, 1992) (Sonino, a další, 1998) To se opět promítá do schopnosti 

plnit společenské role. Dochází k narušení partnerské role, objevují se obavy i poruchy plnění 

role rodiče, objevují se častější konflikty, bývá narušena oblast trávení volného času. Dochází 
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též k narušení pracovní role. Setkali jsme se s únikem do pracovní neschopnosti, změnou 

pracovní pozice, se zhoršenou schopností plnit pracovní povinnosti i se vznikem častějších 

konfliktů na pracovišti.  

Statisticky významný rozdíl nevyšel mezi odpověďmi jednotlivých skupin (tedy nemocnými 

a kontrolní skupinou) na otázku číslo 5, která se týkala emočního rozpoložení. Z rozhovorů 

však i vyplynula tendence k horšímu subjektivnímu hodnocení. Při porovnání odpovědí 

na tuto otázku mezi jednotlivými zeměmi vyšel statisticky velký rozdíl mezi osobami žijícími 

v  USA a v Nizozemí. Respondenti v USA pociťují menší míru emocionální nestability 

než Nizozemci. Příčinou mohly být sociodemografické rozdíly. Holandští informanti byli 

výrazně starší, s nižším stupněm vzdělání. Zároveň byly zjištěny i některé klinické rozdíly 

v léčebných postupech. (Winter, a další, 2018) Rozdíly v odpovědích našich respondentů 

od odpovědí zahraničních respondentů (USA, Nizozemí) nebyly statisticky významné. 

Důvodem může být malý počet respondentů v Česku.  

Také rozdíly v odpovědích osob s Cushingovým syndromem a kontrolní skupinou na otázku 

týkající se návštěv známých nedosáhly statistické významnosti. Šetřením bylo naopak 

zjištěno, že toto sociální prostředí hraje pozitivní úlohu při adaptaci osob na nově vzniklou 

situaci. I u těchto odpovědí je však patrné horší hodnocení u osob s Cushingovým 

syndromem.  

Náš výzkum také naznačil dlouhodobě zhoršenou kvalitu života osob po úspěšném vyléčení 

Cushingova syndromu. Podle řady studií včetně těch nejnovějších je patrné, že zhoršení 

kvality života přetrvává i dlouhou dobu, pravděpodobně několik let, po úspěšném vyléčení 

nemoci. (Dorn, a další, 1997) (Valassi, a další, 2018) 

Hodnocení kvality života u osob s Cushingovým syndromem má význam nejen 

pro zdravotníky, ale též pro speciální pedagogy. Může pomoci odhalit vlivy, které se podílejí 

na celkovém postoji člověka k nemoci. Pomáhá identifikovat a následně odstraňovat 

překážky, které ztěžují dosažení soběstačnosti v každodenních aktivitách, v plnění sociálních 

rolí. Přispívá k řešení nově vzniklých potíží v pracovním procesu, v materiálních potřebách 

i sociálním životě jedince. Dále může podporovat jedince adherenci k léčbě. To vše posiluje 

spokojenost lidí s Cushinogovým syndromem s vlastním životem umožňuje jim prožívat 

pocity štěstí.  
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Příloha 1 

Vzhled osob s Cushingovým syndromem 

 

 

  

Zdroj: vlastní tvorba autora 
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Zdroj: vlastní tvorba autora 
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Příloha 2 

Vhodné a nevhodné potraviny pro zdravou výživu 

Potravina Vhodné Nevhodné 

Maso 

Libové vepřové, hovězí, krůtí prsa, 

králík, často zařazujeme ryby 

- sladkovodní i mořské (3x týdně) 

Vnitřnosti, uzená masa, jitrnice, jelítka, 

tučná masa 

Uzeniny Pouze výjimečně – kvalitní šunka Salámy, uzeniny 

Tuky 

Olej (slunečnicový, olivový, 

sójový), rostlinná másla (Rama, 

Flora) 

Sádlo, máslo, slanina 

Mléčné 

výrobky 

Netučné sýry (30% tuku), 

nízkotučné jogurty, tvarohy, 

tvarohové pomazánky, mléko, 

acidofilní mléko, kefír 

Smetana, šlehačka, tučné sýry, smetanové 

zmrzliny a krémy 

Vejce Bílky neomezeně Smažená vejce, vaječné saláty 

Ořechy 
Pozor na vysoký obsah tuků – 100g 

obsahuje 60g tuku 
Kokosové ořechy větší množství 

Polévky 

Netučné masové vývary, zeleninové, 

luštěninové a obilninové polévky 

(pórková, kedlubnová, květáková, 

hrachová, čočková, jáhlová atd.) 

Tučné vývary, ovarová, zabijačková 

polévka 

Příkrmy 
Tmavý chléb, celozrnné pečivo, 

brambory, rýže těstoviny 
Bílé pečivo, smažené brambory 

Moučníky 
Ovocné saláty, kompoty, ovocné 

tvarohy 

Sušenky, oplatky, listové těsto, dorty, 

zákusky, chipsy 

Nápoje 
Minerální vody, bylinné čaje, káva, 

ovocné šťávy 
Smetanové koktejly, alkohol 

Koření Neomezujeme Sůl, slané potraviny 

(Vhodné a nevhodné potraviny při dyslipidemii, upraveno dle Zlatohlávka  (2016)) 
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Příloha 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CUSHINGŮV SYNDROM: DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA CUSHINGŮV SY. 

DOTAZNÍK QoL 

Následující tvrzení popisují to, co si můžete myslet nebo pociťovat c souvislosti s Vaším 

onemocněním Cushingovým syndromem. Vaše odpovědi nám pomohou poznat, jak se cítíte a 

do jaké míry toto onemocnění ovlivňovalo Vaše běžné činnosti v posledních 4 týdnech. 

Pod každým tvrzením najdete různé varianty odpovědí. Přečtěte si prosím každé tvrzení 

pozorně.  Poté, co si každé tvrzení přečtete, zaškrtněte čtvereček vedle odpovědi, která nejlépe 

odpovídá tomu, co právě pociťujete. 

Žádná z odpovědí není ani správná ani špatná. Zajímá nás pouze, jak se právě cítíte 

v souvislosti s Vaším onemocněním Cushingovým syndromem. 

1. Mám problémy se spaním (probouzím se v průběhu noci, trvá mi dlouhou dobu, než usnu 

apod.) 

 Stále 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

2. Mám bolesti, které mi brání v běžném životě 

 Stále 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

3. Moje rány se hojí dlouhou dobu  

 Stále 

 Často 

 Někdy 
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 Zřídka 

 Nikdy 

 

4. Snadno se mi dělají modřiny/oděrky 

 Stále 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

5. Jsem více podrážděný; mám náhlé změny nálady a výbuchy rozčílení  

 Stále 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

6. Cítí se méně sebevědomý, cítím se více nejistý  

 Stále 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

7. Trápí mě změny vzhledu vzniklé v důsledku mého onemocnění  

 Velmi mnoho 

 Dosti 

 Poněkud 

 Velmi málo 
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 Vůbec 

 

8. Chodím méně navštěvovat příbuzné nebo přátele  

 Stále 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

9. Musel jsem zanechat svých společenských a volnočasových aktivit v důsledku mého 

onemocnění  

 Trvale 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

10. Mé onemocnění ovlivňuje mé každodenní aktivity jako například práci, studium  

 Stále 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

11. Obtížně si zapamatovávám různé věci  

 Stále 

 Často 

 Někdy 

 Zřídka 
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 Nikdy 

 

12. Obávám se svého zdraví do budoucna 

 Velmi mnoho 

 Dosti 

 Poněkud 

 Velmi málo 

 Vůbec 
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Příloha 4 

Vážená paní / vážený pane, 

v příloze tohoto dokumentu najdete informovaný souhlas, kterým nám dáváte svolení 

použít některé z informací ohledně Vaší nemoci v databázi osob s Cushingovým syndromem 

(ERCUSYN). Očekáváme, že analýzou dat velké skupiny získáme informace, které budou 

prospěšné pro všechny jedince, kteří podobně jako Vy onemocněli Cushingovým syndromem. 

Vaše data budou uchovávána anonymně a důvěrně.  

 

V případě, že s těmito podmínkami souhlasíte, prosíme o Váš podpis na přiloženém 

formuláři.  

 

Děkujeme za spolupráci. 
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  INFORMOVANÝ SOUHLAS 

PRO SBĚR KLINICKÝCH DAT OSOB S CUSHINGOVÝM SYNDROMEM  

(PROJEKT ERCUSYN) 

 

 

Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že souhlasím, aby klinická data související s mojí 

nemocí byla uchována v Registru Cushingova syndromu (ERCUSYN) a použita na výzkumné 

účely. 

 Byl jsem informován, že od svého souhlasu a účasti ve sledování mohu kdykoliv a bez udání 

důvodu odstoupit, aniž by to pro mě mělo negativní důsledky. 

- Potvrzuji, že jsem si přečetla/přečetl a porozuměla/porozuměl informační část formuláře. 

- Potvrzuji, že jsem měla/měl možnost dotazovat se v případě nejasností. 

- Potvrzuji, že jsem obdržela/obdržel dostatek informací ohledně výzkumného projektu 

ERCUSYN 

 

Jsem si vědoma/vědom, že moje účast v tomto projektu je dobrovolná. 

Jsem si vědoma/vědom, že mohu odstoupit ze studie: 

- kdykoliv, 

- bez udání důvodu, 

- bez dopadu na zdravotní péči o mojí osobu, resp. na moje práva. 

    

Souhlasím s účastí v této studii a s použitím mých klinických dat. 

 

Datum:................................................... 

Podpis:.................................................. 

 

 (Jméno a příjmení)........................................................ 
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Příloha 5 

Struktura rozhovorů 

1. Identifikační údaje 

Věk 

Pohlaví 

Stav děti 

Zaměstnání 

Bydliště 

2. Fáze hlavního vyprávění 

Chtěla bych Vás poprosit, abyste mi vyprávěl/a o Vaší 

součastné nemoci, nejlepší bude, když začnete vyprávět, co 

diagnostice nemoci předcházelo, co se postupně přihodilo až 

do dnešního dne 

 

Doba od objevení prvních příznaků po diagnostiku choroby 

Způsob stanovení diagnózy, odeslání na specializované 

pracoviště 

Plán další léčby a péče 

Délka pobytu na specializovaném pracovišti, 

zkušenosti, dojmy 

3. Fyzická pohoda 

Subjektivní pocity změny dechu, bolesti na hrudi 

Subjektivní pocity změny srdeční funkce 

Změny na těle, nárůst hmotnosti, ukládání tuku 

Změny chuti k jídlu 

Stravovací návyky 

Dodržování pitného režimu 

Stomatologické potíže 

Poruchy polykání 

Problémy s trávením 

Spánek, odpočinek 

Spánkové rituály 

Poruchy a zlozvyky 

Pohybová aktivita 

Soběstačnost, sebepéče 

Hygiena, oblékání 

Sexualita 

4. Psychická pohoda 

Pocit jistoty, bezpečí 

Pocity strachu, úzkosti, hněvu, smutku 

Náladovost 

Vnínámí 

Pozornost 

Paměť 

Myšlení 

Schopnost učení 

Sebekoncepce 

Sebeúcta 

5. Sociální pohoda 

Pracovní zařazení 

Vztahy na pracovišti 

Finanční situace 

Typ vykonávané práce 

Pracovní neschopnost 

Role v rodině 

Rodičovství 

Rodinné vztahy 

Vztahy k širší rodině 

Vztahy ke komunitě 

Kontakty se zdravotníky 

Kontakty se sociálními pracovníky 

Důvěra k zdravotnímu systému 

Důvěra k sociálnímu systému 
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Příloha 6 
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(Kolektiv autorů, 2006) 
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Příloha 7 
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(Kolektiv autorů, 2006) 
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Příloha 8 

 

(Borzová, 2009) 

Spánkový diář (kalendář) 

Slouží jedinci jako informace o skutečném stavu spánku. Jedinec si do něj podrobně a 

pravidelně zaznamenává veškeré informace o spánku a průběhu dalšího dne. Zahrňte i 

informace od lidí okolo sebe. 

Co má obsahovat? 

 Den a určení dne v týdnu 

 Záznam dění v průběhu dne (všechny denní události, které by mohly ovlivnit spánek – 

např. stresové stavy) 

 Zvyky před spaním 

 Délku mezi ulehnutím do postele a usnutím 

 Údaje o kvalitě spánku (počet nočních probuzení, délka jejich trvání) 

 Celkovou dobu spánku 

 Sny, podivnosti v chování v průběhu noci (křik, chrápání..) 

 Čas probuzení a délku časového úseku, než je jedinec schopen vstát 

 Pocity následujícího dne 

 

(Borzová, 2009) 
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