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Abstrakt 

Táto diplomová práca skúma vplyv binaurálnych rytmov pri liečbe pacientov 

s chronickou nenádorovou bolesťou. Práca je rozdelená na časť teoretickú a empirickú. 

V teoretickej časti je opísaný vplyv chronickej bolesti na kvalitu života pacientov, 

psychologické aspekty bolesti a zmeny v chovaní pacientov. Pozornosť je zameraná na liečbu 

chronickej bolesti a jej úskalia. Predstavená je nová možnosť liečby chronickej bolesti a to 

binaurálne rytmy.  

Empirická časť je tvorená výskumom zameraným na vplyv theta binaurálnych rytmov 

pri liečbe pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou na Klinike rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FNM. Výskumnú vzorku tvorí 90 pacientov (N=90). 

Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín s intervenciou a bez intervencie. Pacienti 

s intervenciou počúvali binaurálne rytmy po dobu 20 minút v priemere tri krát po dobu ich 

hospitalizácie.  Na posúdenie vplyvu binaurálnych rytmov boli použité metódy VAS, GAD-7, 

BDI-II, TSK-CZ, Oswestry Disability Index a Emočný teplomer. Prvé meranie prebehlo na 

začiatku hospitalizácie, následne pred vypočutím binaurálnych rytmov, po vypočutí 

binaurálnych rytmov a na konci hospitalizácie. Hlavná výskumná otázka skúma možnosť 

uplatnenia binaurálnych rytmov pri liečbe pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou a ich 

vplyv na mieru pociťovanej úzkosti, nepohody, zlosti, depresie a bolesti z krátkodobého aj 

dlhodobého hľadiska.  

Bolo zistené, že skupiny našej výberovej vzorky sa na konci hospitalizácie signifikantne 

nelíšili. Signifikantná zmena nastala po druhom, treťom a štvrtom vypočutí binaurálnych 

rytmov a to v miere pociťovanej nepohody, depresie a zlosti. Výsledky poukazujú na 

krátkodobý vplyv binaurálnych rytmov na zlepšenie emočného stavu pacienta ale nepotvrdili 

ich vplyv na zníženie intenzity pociťovanej bolesti.  

 

Kľúčové slová: chronická nenádorová bolesť, binaurálne rytmy, úzkosť, depresia, kvalita 

života 

 

 

 



Abstract 

This thesis researches the efficacy of binaural beats for the treatment of chronic non-

tumoral pain. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part 

discusses the impact of chronic pain on quality of life, psychological aspects of chronic pain 

and the changes in behaviour. The focus is on the treatment of chronic pain and its limitations. 

Binaural beats are presented as a new tool for treatment of chronic pain. 

The empirical part consists of the experiment focused on the effect of theta rhythm 

binaural beats on participants with chronic non-tumoral pain. The experiment was conducted 

at Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FNM. The sample size was 90 

participants (N=90). Participants were divided into two groups- with intervention and without 

intervention. Participants with intervention listened binaural beats for 20 minutes, three times 

on average during their hospitalization. VAS, GAD-7, BDI-II, TSK-CZ, Oswestry Disability 

Index and Emotion Thermometers methods were used. The first measurement took place 

before the hospitalization, the second before the intervention with binaural beats, then 

immediately after the intervention and at the end of hospitalization.  The main aim of this 

study was to investigate the efficacy of binaural beats in treatment of patients with chronic 

non-tumoral pain, more precisely the short-term and long-term effect of binaural beats on 

anxiety, discomfort, depression, anger and pain intensity.  

The results showed that there was no significant difference between intervention and 

non-intervention group. Significant difference was found after second, third and fourth 

intervention with binaural beats. Binaural beats significantly reduced discomfort, depression 

and anger. There was no significant reduction in pain intensity. The results show the short-

term efficacy of binaural beats on the emotional state of patients with chronic non-tumoral 

pain.   

 

Key words: chronic non-tumoral pain, binaural beats, anxiety, depression, quality of life 

 

 

 



Obsah 
Úvod .................................................................................................................................. 9 

LITERÁRNE-PREHĽOVÁ ČASŤ ................................................................................ 11 

1 Vymedzenie a hlavné charakteristiky bolesti ........................................................ 11 

1.1 Akútna bolesť ................................................................................................. 12 

1.2 Chronická bolesť ............................................................................................ 12 

1.3 Prevalencia chronickej bolesti ........................................................................ 13 

2 Vplyv chronickej bolesti na život pacienta ............................................................ 14 

3 Psychologické aspekty bolesti ............................................................................... 17 

3.1 Emociálne reakcie na bolesť ........................................................................... 17 

3.2 Katastrofizovanie ............................................................................................ 18 

3.3 Behaviorálne reakcie na bolesť ...................................................................... 19 

3.4 Chronická bolesť a depresia ........................................................................... 21 

4 Liečba chronickej bolesti ....................................................................................... 23 

4.1 Farmakoterapia ............................................................................................... 23 

4.2 Nefarmakologický spôsob liečby ................................................................... 25 

5 Brainwave entrainment .......................................................................................... 27 

6 Binaurálné rytmy ................................................................................................... 28 

6.1 Kompozícia binaurálnych rytmov .................................................................. 28 

6.2 Dĺžka prezentácie binaurálnych rytmov ......................................................... 29 

6.3 Začiatky skúmania binaurálnych rytmov ....................................................... 29 

7 Mozgové vlny a binaurálne rytmy ......................................................................... 30 

8 Binaurálne rytmy a úzkosť, nálada a depresia ....................................................... 34 



9 Binaurálne rytmy a bolesť ...................................................................................... 37 

10 Kognitívne efekty binaurálnych rytmov ................................................................ 38 

EMPIRICKÁ ČASŤ ....................................................................................................... 40 

11 Cieľ a popis výskumného projektu ........................................................................ 40 

11.1 Formulácia hypotéz ........................................................................................ 40 

11.2 Výskumné podmienky, priebeh výskumu a zber dát ...................................... 42 

11.3 Popis použitých metód .................................................................................... 43 

11.4 Výskumný súbor a výber vzorku .................................................................... 47 

12 Výsledky štatistickej analýzy ................................................................................. 50 

13 Diskusia .................................................................................................................. 57 

Záver ............................................................................................................................... 61 

Zoznam použitej literatúry .............................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zoznam skratiek  

BWE= brainwave entrainment 

ET= Emočný teplomer 

ODI= Oswestry disability index 

TSK-CZ= Tampská škála kineziofóbie  

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Úvod 

Chronická nenádorová bolesť predstavuje jeden z najrozšírenejších problémov 

v súčasnosti, ktorý zhoršuje kvalitu života vo všetkých aspektoch, vyťažuje zdravotný systém 

a predstavuje vážny ekonomický problém (Kroenke et al., 2013). Takmer polovica pacientov 

s chronickou nenádorovou bolesťou uvádza, že ich liečba nie je efektívna, čo vyvoláva 

potrebu po nových, alternatívnych možnostiach jej liečby (Gkolias et al., 2020). 

Cieľom tejto práce je popísať najčastejšie problémy pacientov s chronickou 

nenádorovou bolesťou, predstaviť psychologické aspekty chronickej nenádorovej bolesti, 

zamerať sa na nové možnosti jej liečby, konkrétne binaurálne rytmy a overiť ich účinnosť pri 

liečbe pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou v Českej republike. Téma tejto práce 

vzniklo na základe spojenia autorkiných skúseností s počúvaním binaurálnych rytmov a jej 

poznatkov získaných zo stáže na Klinike rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK 

a FNM.  

Diplomová práca je rozdelená do dvoch hlavných častí a to do teoretickej a praktickej. 

V teoretickej časti bude stručne predstavený koncept bolesti a konkrétne chronickej 

nenádorovej bolesti. V nasledujúcej kapitole bude popísaný vplyv chronickej bolesti na 

kvalitu života pacientov a to konkrétne v oblasti fyzického fungovania a denných aktivít, 

spánku, zamestnania a pracovnej výkonnosti, sociálnych vzťahov a vplyvu blízkych na 

zvládanie a liečbu bolesti.  Na psychologické aspekty bolesti bude nahliadnuté z pohľadu 

zmien chovania a osobnosti pacienta. Popísané budú témy zmien emócií, katastrofizácia, 

chovanie pri bolesti a spojitosť chronickej bolesti s depresiou pacientov. Pozornosť bude 

zameraná na doterajšiu liečbu chronickej nenádorovej bolesti a jej úskalia. Predstavené budú 

nové možnosti jej liečby- binaurálne rytmy, ktoré v poslednej dobe vzbudili záujem 

psychológov pre ich pozitívne výsledky v doterajších výskumov, jednoduchosť a ekonomicky 

nenáročnú využiteľnosť v praxi. 

Nasledujúca kapitola bude venovaná binaurálnym rytmom, princípe ich fungovania 

a využitia v praxi. Zameriame sa na efekty binaurálnych rytmov na vnímanie akútnej aj 

chronickej bolesti. Následne bude popísaný ich vplyv na úzkosť, zmeny nálad a depresiu, 

ktoré sú jedným z hlavných problémov pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou. 



 

10 

 

Predstavené budú aj ďalšie možnosti využitia binaurálnych rytmov a to v oblasti zlepšenia 

kognitívnych funkcií.  

Empirická časť predstavuje výskum zameraný na vplyv binaurálnych rytmov pri liečbe 

pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou na Klinike rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství 2.LF UK a FNM. Popísaný bude celý proces výskumného projektu, v ktorom jedná 

skupina pacientov podstúpila intervenciu pozostávajúcu z počúvania 20 minútovej skladby 

obsahujúcej binaurálne rytmy o frekvencii 6 Hz v rozsahu jeden až štyri krát po dobu ich 

hospitalizácie a druhá skupina túto intervenciu nepodstúpila. Obidve vzorky sú skúmané 

z hľadiska klinicko-kardiologických a psychologických premenných, ktorých vplyv je 

popísaný v teoretickej časti. Hlavná výskumná otázka skúma možnosť uplatnenia 

binaurálnych rytmov pri liečbe pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou a ich vplyv na 

mieru pociťovanej úzkosti, nepohody, depresie a bolesti. K odpovedi na tieto otázky boli 

zbierané dáta od pacientov hospitalizovaných na Klinike rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství 2.LF UK a FNM a to v štyroch časových bodoch- na začiatku hospitalizácie, pred 

a po vypočutí binaurálnych rytmov a na konci hospitalizácie.  

V diplomovej práci bola použitá citačná norma APA. 
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LITERÁRNE-PREHĽOVÁ ČASŤ 

1 Vymedzenie a hlavné charakteristiky bolesti 

Táto kapitola predstavuje úvod do problematiky a základné popísanie bolesti, 

nerozoberá sa však zbytočne dopodrobna všeobecne známymi poznatkami a teórie bolesti, 

v ktorých sa klinický psychológovia dobre orientujú.  

Bolesť, akútna alebo chronická, je jeden z najviac nepríjemných a zároveň najčastejších 

symptómov vyskytujúcich sa v lekárskej praxi. Má výrazný dosah na socioekonomické 

náklady liečby, kvalitu života pacientov a blízkych v ich okolí  (Kroenke et al., 2013).   

Medzi najuznávanejšie definície bolesti patrí tá, ktorá je zhodne definovaná Svetovou 

zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou asociáciou pre výskum bolesti (IASP). 

Táto definícia popisuje bolesť ako nepríjemnú senzorickú a emocionálnu skúsenosť spojenú 

s akútnym alebo potenciálnym poškodením tkaniva. Bolesť je vždy subjektívna a má 

informačný charakter (Wall, Melzack, in Raudenská, 2000). 

Bolesť vzniká ako fyziologický proces, ktorý sa môže, ale nemusí zakladať na reálnom 

poškodení tkaniva. Človek môže reálne popisovať a prežívať bolesť i keď nedošlo 

k poškodeniu organizmu- príkladom je fantómová bolesť (Opavský, 2011).  

Bolesť je komplexný zážitok a prejavuje sa vo viacerých rovinách- psychickej, sociálnej 

aj biologickej (Janáčková, 2007; Kroenke et al., 2013; Treede et al., 2019). Na vnímanie 

bolesti pôsobí predovšetkým kultúra, osobnosť človeka, výživa, psychologické stresory 

a prípadne aj ďalšie choroby, ktorými človek trpí (Boswell, 2005). 

Bolesť má podľa Janáčkovej (2007) štyri hlavné zložky a to: 

a) Senzoricko-diskriminačnú: rozpoznávanie bolesti ako vnemu 

b) Afektívne-emocionálnu: predstavuje emociálne reakcie človeka na bolesť 

c) Vegetatívnu: telesné reakcie na bolesť sprostredkované sympatickým nervovým 

systémom 

d) Motorickú: behaviorálne reakcie tela. 

Z časového hľadiska sa bolesť delí na akútnu a chronickú.  
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1.1 Akútna bolesť 

Akútna bolesť trvá v intervale niekoľko sekúnd až šesť týždňov. Je považovaná za 

výstražnú reakciu organizmu na škodlivý alebo potencionálne škodlivý podnet. Má jasnú, 

definovanú príčinu (Opavský, 2011). Je dobre lokalizovaná, má ochranný charakter. Motivuje 

človeka k rýchlemu odstráneniu príčiny bolesti (Křivohlavý, 1992). 

Akútna bolesť sa môže navonok prejaviť ako: 

• senzorická- vnímanie lokalizácie, charakteru a intenzity bolesti 

• afektivná- dominuju pocity strachu, zlosti, úzkosti 

• motorická- obranné reflexy, mimika, únikové reakcie (angl. fight or flight) 

• vegetatívna- zrýchlené dýchanie, potenie, rozšírenie zorníc (Silbernagl & Lang, 

2001). 

1.2 Chronická bolesť 

Doba trvania chronickej bolesti sa niekedy udáva v rozmedzí viac ako 3 mesiace, 

niekedy 6 mesiacov a niekedy je hodnotená ako bolesť, ktorá trvá aj potom čo už proces 

hojenia skončil (Opavský, 2011). Chronická bolesť je podľa Medzinárodnej klasifikácii 

chorôb (ICP-11) najnovšie definovaná ako bolesť v jednej alebo viacerých anatomických častí 

tela, ktorá pretrváva alebo sa vracia v dobe dlhšej ako 3 mesiace a je asociovaná so 

signifikantným emočným distresom alebo funkčnou neschopnosťou (obmedzenosť v 

každodennej aktivite a v sociálnych rolách) (Treede et al., 2019). 

V dôsledku dlhodobej záťaži na telo, ktorú chronická bolesť vyvoláva, dochádza 

k poruchám autonomného systému a vznikajú problémy ako nadmerná potivosť, svalové kŕče 

alebo nedokrvenosť. Hlavný rozdiel medzi akútnou a chronickou bolesťou je v psychickej 

a somatickej reakcii pacienta. Zmena bolesti z akútnej na chronickú je proces, v ktorom sú 

v popredí psychologické aspekty. U akútnej bolesti telo reaguje akútnou stresovou reakciou, 

zatiaľ čo u chronickej bolesti hovoríme o chronickom strese. Dochádza k zmenám v psychike 

a chovaniu človeka. Medzi najčastejšie psychické zmeny patrí depresia, hnev, stratenie 

motivácie, poruchy spánku a libida (Janáčová, 2007; Clauw, Essex, Pitman & Jones, 2019). 

           Chronická bolesť je dnes vnímaná ako ochorenie samo o sebe a nie len ako výsledok 

iných ochorení alebo úrazu. Príčiny chronickej bolesti sú multifaktoriálne a zdravotníci musia 
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brať v úvahu aj biopsychososiálne faktory ako pacientovo správanie a emočné charakeristiky, 

socioekonomické faktory a kvalitu života (Clauw et al., 2019).  

Chronická bolesť sa prejavuje v zložke somatickej, emočnej, kognitívnej 

a behaviorálnej. Jednotlivé zložky sa navzájom ovplyvňujú. 

Somatická zložka bolesti sa vyznačuje intenzitou meniacou sa v čase, lokalizáciou, 

typom bolesti (pichavá, tupá, palivá bolesť...), nespavosťou, anhedóniou, stratením chute do 

jedla, problémami s hmotnosťou, stratením energie, záujmu, libida, zvýšenou únavou, 

znížením výkonu a nesústredenosťou. 

Emočnú zložku bolesti charakterizuje hnev, úzkosť, strach, smutná a pesimistická 

nálada s pocitmi beznádeje, že liečba potrvá celý zostávajúci život.  

Kognitívnu zložku bolesti charakterizujú predstavy o vzniku a udržovaní bolesti, názory 

na liečbu a jej hodnotenie, pocity možnej vlastnej viny alebo viny ostatných, subjektívne 

pocity vlastnej nevýkonnosti, použitie coping stratégií.  

Behaviorálnou zložku predstavuje bolestivé chovanie: zníženie alebo vyhýbanie sa 

aktivite, zaujímanie ochranných alebo úľavových postojov, svalová tenzia, grimasy, 

vzdychanie, hľadanie sociálnej opory, nadužívanie liekov, opakované vyhľadávanie lekárskej 

starostlivosti, opakovaná hospitalizácia, vynucovanie finančných a sociálnych dávok 

(Raudenská & Javůrková, 2003).  

1.3 Prevalencia chronickej bolesti 

Chronická bolesť je rozšírený zdravotný problém, ktorým trpí približne 20% dospelých 

ľudí v Európe (Hecke, Torrance & Smith, 2013). Najnižšia prevalencia chronickej 

nenádorovej bolesti je v Španielsku (12 %) a najvyššia v Nórsku (30 %). Najčastejší problém 

predstavuje bolesť v chrbte, následne bolesť v kolene (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & 

Gallacher, 2006). Rizikový faktor predstavuje ženské pohlavie, vyšší vek, nadváha, obezita 

alebo podváha, komorbidita kardiovaskulárnej choroby (Kurita et al., 2012). Ukázalo sa, že 

osoby s nižšou úrovňou vzdelania a z chudobnejších štvrtí majú väčšiu pravdepodobnosť 

rozvinutia chronickej choroby ako vzdelanejší ľudia a ľudia z bohatších štvrtí (Jordan, 

Thomas,  Peat, Wilkie & Croft, 2008).  
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2 Vplyv chronickej bolesti na život pacienta 

Chronická bolesť ovplyvňuje život pacienta v celej jeho šírke preto sa na vznik aj liečbu 

chronickej bolesti pozerá z biopsychosocialného kontextu. Život pacienta je ovplyvnený 

v somatickej sfére, kde ho sprevádza neustupujúca bolesť, čo vplýva na emočnú aj kognitívnu 

oblasť. Následná zmena emócií pacienta mení jeho chovanie a vzťahy (Raudenská, 2012).  

Fyzické fungovanie a denné aktivity 

Ukázalo sa, že kvalita života pacientov s chronickou bolesťou je výrazne horšia vo 

všetkých dimenziách v porovnaní s ľuďmi, ktorí žiadnou bolesťou netrpia aj v porovnaní 

s pacientami s akútnou bolesťou (López-Silva, Sánchez de Enciso,  Rodríguez-Fernández  & 

Vázquez-Seijas, 2007). 

Intenzita, dĺžka trvania a lokalizácia bolesti majú najväčší vplyv na fyzický výkon. 

Znižujú schopnosť fyzickej aktivity, čo ovplyvňuje bežné vykonávanie domácich činností ako 

upratovanie, varenie, zdvíhanie predmetov, chodenie po schodoch (Jones, Rutledge, Jones,  

Matallana  & Rooks, 2008).  

Väčšina osôb trpiacich chronickou bolesťou má problémy s cvičením, chôdzou, 

sociálnymi aktivitami a udržaním si nezávislého životného štýlu. Schopnosť mať sexuálne 

vzťahy a udržiavať rodinné vzťahy je znížená u štvrtiny až polovici pacientov s chronickou 

bolesťou. Rovnaká časť pacientov nie je schopná šoférovať (Breivik at al., 2006).  

Spánok  

Problémami so spánkom predstavujú ďalší z negatívnych vplyvov chronickej bolesti. 

Poruchy spánku zvyšujú hladinu stresu, zhoršujú kognitívne schopnosti a tým pádom narušujú 

každodenné aktivity v domácnosti aj pracovnom živote. Ukázalo sa, že vzťah medzi spánkom 

a bolesťou je obojstranný. Jedna noc so zníženou kvalitou spánku vyvolá zvýšenie intenzity 

bolesti nasledujúci deň. Podobne, deň kedy pacient pociťuje zvýšenú intenzitu bolesti 

zhoršuje kvalitu spánku nasledujúcu noc (Quartana, Wickwire, Klick, Grace & Smith, 2010). 

Ukázalo sa, že existuje korelácia medzi bolesťou, psychologickými poruchami 

a spánkovými poruchami. V Americkej štúdií, pacienti s chronickou bolesťou a insomniou 

vykazovali taktiež zvýšenú úroveň úzkosti a depresie, zatiaľ čo pacienti s chronickou 

bolesťou bez insomnie, rovnako ako pacienti bez bolesti netrpeli úzkosťou ani depresiou. 
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Bolesť predstavovala signifikantný prediktor závažnosti nespavosti. Pacienti s komorbidnou 

chronickou bolesťou a depresiou majú väčšiu pravdepodobnosť trpieť na zhoršenie kvality 

spánku a zvýšenie úrovni stresu ako pacienti bez týchto podmienok (Clauw, 2019). 

Zamestnanie a pracovná výkonnosť 

Osoby s chronickou bolesťou majú problémy v práci s abstinenciou, bolesť ovplyvňuje 

ich pracovnú výkonnosť v dôsledku čoho často menia náplň ich práce alebo pozíciu. 

V niektorých prípadoch problémy s bolesťou vedú až k strate zamestnania. Plus, ak si osoby 

s chronickou bolesťou nezoberú voľno z práce napriek tomu, že trpia veľkými bolesťami ich 

pracovnú produktivita sa znižuje a intenzita bolesti narastá. Ukázalo sa, že u ľudí vo veku 45 

až 65 rokov je bolesť chrbta jeden z najčastejšie uvádzaných dôvodov straty zamestnania 

(Dueñas, Ojeda, Salazar, Mico & Failde, 2016).  

Sociálne vzťahy a vplyv blízkych  

Vo výskume autorov McCluskey, Brooks, King a Burton (2011) zameranom na vplyv 

signifikantných blízkych na pracovnú aktivitu pacientov s chronickú bolesť chrbta sa ukázalo, 

že niektoré presvedčenia a názory blízkych odradzujú postihnutých jedincov k vráteniu sa do 

zamestnania. Blízki členovia rodiny často vyjadrujú strach z horšenia sa bolesti alebo zo 

vzniku pracovného úrazu, majú pesimistický názor na možnosti vrátenia sa postihnutého 

jedinca do zamestnania. V niektorých prípadoch sa boja o možnosti nájdenia si pozície 

úmernej k potrebám osoby s chronickou bolesťou a o pochopenie zo strany vedúcich 

a kolegov. Je dôležité sa teda zamerať aj na osoby v blízkom okolí pacienta a sociálne 

prostredie, ktoré môžu zhoršovať pacientov náhľad na bolesť a jeho pracovné možnosti. 

Chronická bolesť ovplyvňuje sociálne interakcie a obmedzuje voľnočasové aktivity 

s blízkymi. Polovica pacientov s chronickou bolesťou uvádza, že ich zdravotný stav odradil 

od účasti na rodinných akciách a znížil frekvenciu kontaktu s ich rodinou. Hlavnou príčinou 

ich sociálnej obmedzenosti predstavujú problémy s plánovaním kvôli nepredvídateľnej 

povahe bolesti. Okrem toho, negatívne emócie, podráždenosť a pocity hnevu, ktoré často 

pacienti majú, majú negatívny vplyv na ich interpersonálne vzťahy a level stresu v rodine 

(Dueñas et al., 2016).  

Invalidita a závislosť ktorú chronická bolesť často spôsobuje má taktiež negatívne 

dôsledky na rodinu a priateľov postihnutého jedinca. Členovia rodiny pociťujú, že za nich 
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musia prevziať povinnosti, supervizovať ich a zúčastňovať sa taktiež ich liečebných procesov 

a konzultácií s lekármi. Ako výsledok týchto nových povinností, rodinní príbuzní trpia 

pocitmi smútku, vyhorenia, preťaženia, frustrácie a neschopnosti. Sociálny, osobný aj 

pracovný život členov rodiny je taktiež ovplyvnený. Veľká časť príbuzných osôb 

s chronickou bolesťou trpí úzkosťou a prestali sa zúčastňovať sociálnych aktivít (Ojeda, 

Salazar, Dueñas, Torres, Micó & Failde, 2014). 
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3 Psychologické aspekty bolesti 

Dlhotrvajúca bolesť má značne negatívne účinky na psychiku pacienta. Pacient sa často 

môže vyskytovať v takzvanom bludnom kruhu bolesti a depresie, kedy prežívaná bolesť vedie 

k negatívnym emóciám a tie potom vedú k zníženiu prahu bolesti a celý proces sa takto 

prehlbuje. To môže vyvolať úzkosť až panické poruchy, fóbie súvisiace s lekárskymi 

zásahmi, fóbie z bolesti a taktiež k poruche prispôsobenia. Všetky tieto faktory sa navzájom 

ovplyvňujú a sťažujú liečbu chronickej bolesti (Raudenská, 2012).  

3.1 Emociálne reakcie na bolesť 

Pacienti trpiaci chronickou bolesťou sú konfrontovaní nepríjemnými emóciami, ktoré 

v nich bolesť vyvoláva. Emócie sú dôležitá psychologická premenná, ktorá ovplyvňuje 

vnímanie bolesti aj jej intenzitu, trvanie a frekvenciu (Hamilton, Zautra & Reich, 2005). 

Strach 

Pacienti zažívajú primárne strach, ktorý má síce signalizačnú funkciu ale dostáva telo 

pacienta do stresu. Pacienti majú strach z bolesti samotnej, z jej zhoršenia a neustúpenia. 

Medzi ďalšie predmety strachu patrí strach z neschopnosti postarať sa sám o seba alebo 

rodinu, strach zo stratenia životných možností, strach z hospitalizácie a odlúčenia sa od 

blízkych. Pacienti sa boja aj o svoj vzhľad (u niektorých typov ochorenia), majú strach zo 

samotných procedúr vyšetrenia aj ošetrujúcich, zdravotnícky personál. Každý chorý človek si 

v dôsledku choroby uvedomuje svoju zraniteľnosť a smrteľnosť, preto sa strach zo smrti 

objavuje aj u ľahších formách chronickej bolesti  (Zacharová, 2017). 

Strach z bolesti a s tým spojené vyhýbavé chovanie súvisí s horším priebehom bolesti 

a depresívnymi stavmi. Naopak, vysoká sebaúčinnosť (angl. self-efficacy) pozitívne vplýva 

na priebeh a vnímanie bolesti (Perry & Francis, 2013).   

Úzkosť 

Úzkosť sa objavuje v súvislosti s dlhodobými bolesťami takmer u každého. Strach je 

negatívna emócia, ktorá sa vzťahuje k nejakému objektu, zatiaľ čo úzkosť je nepríjemný 

pocit, u ktorého si neuvedomujeme jeho príčinu (Zacharová, 2017). 

Strach a úzkosť majú odlišný vplyv na prežívanie bolesti. Ukázalo sa, že úzkosť má 

väčšinou viac negatívny dopad než strach. Rozdiel predstavuje ich odlišná kognitívna zložka. 
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Strach je vymedzený voči konkrétnemu podnetu, má predovšetkým varovať organizmus pred 

nebezpečím a jedinec sa tak viac sústredí na to, čo ho ohrozuje a aké kroky proti tomu 

podnikne, než na vnímanie bolesti. Úzkosť je naopak nešpecifická, človek je viac v napätí, 

neustále očakáva neznáme, nepríjemné udalosti a sústredí sa na bolesť (Rhudy & Meagher, 

2000). 

Medzi prejavy úzkosti radíme neistotu, lability, rozčúlenie a podráždenie, útlm až 

strnulosť, ustrašený výraz, nervozitu, neisté chovanie a ďalšie somatické prejavy, ktoré môžu 

zhoršiť ochorenie. Úzkosť u niektorých labilnejších typoch pacientov môže vyústiť až do 

panického záchvatu. Častým javom je u pacientov aj hypochondria, takzvaný chorobný strach 

z choroby (Zacharová, 2017). 

Na psychickej úrovni zvýšená tendencia k úzkostným stavom súvisí s nízkou 

sebaúčinnosťou (angl. self-efficacy), s pasívnym zvládaním záťaže a celkovo neschopnosťou 

vyrovnať sa so záťažou (Ruiselová & Prokopčáková, 2010). 

Podľa autorov Marazziti, Mungai, Vivarelli, Presta a Dell'Osso (2006) minimálne 50% 

pacientov s chronickou bolesťou vykazuje symptómy úzkosti a 19% pacientov trpí panickou 

poruchou alebo generalizovanou úzkostnou generalizovanou poruchou.  

3.2  Katastrofizovanie 

Katastrofizovanie (angl. catastrophizing) je špecifická emočná reakcia na bolesť 

pozostávajúca z tendencie sústrediť sa na bolestivý podnet a nadhodnocovať význam jeho 

ohrozenia. Je to zároveň aj kognitívny proces hodnotenia a anticipácie bolesti, súvisiaci 

s negatívnymi myšlienkami a pocitmi ako zvýšené vnímanie intenzity bolesti, úzkosť, 

hostilita, pesimismus, ruminačné myšlienky. Jedným z prejavov katastrofizovania je aj 

naučené bezmocné chovanie pozostávajúce z pocitov beznádeje a straty schopnosti riešiť 

situáciu, straty pocitu kontroly nad svojim životom, tendencia neustále sa vracať 

k negatívnym zážitkom z minulosti, pocity ohrozenia, strata cieľov, plánovania a nádeje na 

lepšiu budúcnosť (Sullivan et al., 2001).  

Katastrofické tendencie sa dajú popísať aj podľa schematického modelu obsahujúceho 

štyri hlavné komponenty katastrofizácie a to: 

1. Osobné názory a postoje (myšlienky, predstavy) 
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2. Primárne hodnotenie (subjektívne vnímaná pravdepodobnosť ohrozenia) 

3. Sekundárne hodnotenie (pocity bezmocnosti a obmedzenej schopnosti k zvládaní 

problému) 

4. Coping (proces zvládania problému) (Severeijns, Vlaeyen  & Van den Hout, 2004).  

Katastrofizovanie je jedným z hlavných psychologických prediktorov zažívania bolesti 

a vyskytuje sa častejšie u žien ako u mužov. Je spojené s väčšou vnímanou intenzitou bolesti, 

s horšími výsledkami liečby, nadmerným užívaním liekov. Má pozitívnu koreláciu 

s bolestivým správaním. V dôsledku katastrofického jednania pacient očakáva horšie 

dôsledky bolesti a prejavuje väčšiu mieru bolestivého správania, ktorým sa snaží ochrániť 

pred očakávanou bolesťou. Katastrofizácia koreluje aj s dlhšou hospitalizáciou pacientov, 

ktorí potrebujú väčšiu dôveru v lekárov a ich liečbu a častejšími epizódami bolesti (Sullivan 

et al., 2001). Predpokladá sa, že tendencie ku katastrofizácií predikujú aj rozvoj depresie 

(Keefe, Rumble, Scipio, Giordano & Perri, 2004). 

Katastrofické tendencie sú zaradené do Obecného modelu copingu, ktorý predpokladá, 

že katastrofické tendencie sú copingové stratégie slúžiace k získaniu emočnej a sociálnej 

opory (Sullivan et al., 2001). 

3.3 Behaviorálne reakcie na bolesť 

Medzi behaviorálne reakcie na bolesť patrí predovšetkým bolestivé chovanie 

prejavujúce sa verbálne (sťažnosti, prosby, slovná agresia) aj neverbálne (zaujatie úľavovej 

polohy, grimasy, vzlykanie). Behaviorálnu odozvu však predstavuje aj fyziologická reakcia 

ako napríklad zvýšená produkcia niektorých hormónov, zrýchlený tep a podobne. Za 

špecifickú podobu bolestivého chovania sa považuje vyhýbavé chovanie, ktoré je často 

prítomné u chronickej bolesti (Janáčková, 2007).   

Chovanie pri bolesti 

Chovanie pri bolesti alebo bolestivé chovanie môžeme definovať v rámci pacientov 

s chronickou bolesťou ako systém naučeného operantného chovania. Pacient, v rámci 

bolestivého chovania, modeluje svoje chovanie tak, aby sa vyhol bolesti alebo používa bolesť 

ako dôvod k vyhnutiu sa určitým aktivitám. Ako príklady bolestivého správania sa uvádzajú 

zmeny postojov a držania tela, zníženie fyzickej aktivity, vyhýbanie sa povinnostiam a snaha 

o získanie predpisov na lieky. Prejavy bolestivého chovania sa odlišujú na základe pohlavia, 
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veku, vzdelania, osobnostných čŕt a skúsenosťou s bolesťou (Knotek, 2010). Môžu byť 

kultúrne aj sociálne determinované (Raudenská, 2012). 

V širšom zmysle môžeme bolestivé chovanie definovať ako súbor psychických javov, 

teda ako prežívanie. Aspekty bolestivého chovania (emočné, kognitívne, motorické 

a fyziologické) vytvárajú systém, ktorého zložky sa navzájom ovplyvňujú. Pri sledovaní 

kognitívnych procesov môžeme vypozorovať, na čo človek v určitej situácií (návšteva lekára, 

operácia) myslí, aké myšlienky ho napádajú, čo si myslí o sebe aj o druhých. Dôležité je, jak 

konkrétnu situáciu hodnotí a ako si ju vysvetľuje. Pri sledovaní emočných procesov môžeme 

zisťovať, aké emócie v danej situácií človek prežíva (hnev, úzkosť, smútok...), do akej miery 

si ich je vedomý a nakoľko dokáže jednotlivé emócie rozlišovať. Pri sledovaní fyziologických 

procesov môžeme sledovať napríklad napätie svalov. U motorických procesov sledujeme, čo 

človek v danej situácií robí, ako jedná, chodí, sedí, leží, čo hovorí, aký ma tón hlasu atď. 

(Raudenská, 2012).  

Bolestivé chovanie v užšom slova zmysle vnímame ako vonkajšiu pozorovateľnú 

činnosť, teda telesnú aktivitu, ktorú je možné zaznamenať alebo merať. Typicky je to zníženie 

fyzickej aktivity a polihovanie, ktoré vedie zo začiatku k zníženiu bolesti. Podľa klasického 

podmieňovania je zníženie aktivity normálnou odpoveďou na bolestivý stimul (nocicepciou), 

behom učenia sa ale podobné chovanie môže vyskytnúť aj v situáciách, kde k bolesti 

nedochádza. Udržovanie bolestivého chovania operantným podmieňovaním závisí aj na 

podmienkach v rodine, v práci a u lekára. Pacient, ktorý je za bolestivé chovanie odmeňovaný 

(je utešovaný, je mu venovaná pozornosť priateľov, rodiny alebo aj lekára) má odlišnú 

motiváciu k liečbe, než pacient, ktorého bolestivé chovanie je odmietané (Raudenská, 2012).  

Bolestivé chovanie by malo byť čo najskôr rozpoznané aby sa zabránilo jeho fixácií. 

Spoločensky závažným prejavom bolestivého správania je disabilita (Knotek, 2010).  

Vyhýbavé chovanie 

U ľudí s chronickou bolesťou často bolesť nepredstavuje hlavnú príčinu, ktorá vedia 

k obmedzeniu a zhoršeniu kvality života, sú to skôr podnety, aktivity, činnosti a rôzne 

momenty s ktorými sa bolesť spája. Vyhýbavé chovanie predstavuje úmyselné vyhýbanie sa 

aktivitám, ktoré by mohli priniesť alebo zhoršiť bolesť. Je spojené s horšou adaptáciou na 

bolesť a s horším prijatím a zmierením sa s ňou. Jedinci s tendenciami k vyhýbavému 
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správaniu sú viac vnímaví k signálom bolesti a horšie od nich odvádzajú svoju pozornosť  

(Dahl, Wilson & Nilsson, 2004).  

3.4 Chronická bolesť a depresia 

Depresia je jedným z najčastejších psychických komplikácií vyskytujúcich sa 

u pacientov s chronickou bolesťou. Depresia znižuje kvalitu života, ovplyvňuje výsledky 

liečby a zvyšuje ekonomické výdavky na liečbu. Vzťah medzi depresiou a bolesťou sa ukázal 

byť recipročný. Depresia zvyšuje risk pre rozvinutie chronickej bolesti v oblasti chrbta a krku 

u obecnej populácie ľudí. Bolesť je najsilnejším prediktorom k rozvinutí depresie (Lerman,  

Rudich, Brill, Shalev & Shahar, 2015).  

Pacienti s chronickou bolesťou sú tri krát viac náchylní k vykonaniu samovraždy ako 

bežná populácia bez chronickej bolesti. Pacienti ktorí trpia depresiou a zároveň chronickou 

bolesťou sú viac náchylní k vyhýbavému chovaniu a horším priebehom liečby (Marazziti, 

Mungai, Vivarelli, Presta & Dell'Osso, 2006). 

Prítomnosť bolesti znižuje šancu na odhalenie depresie alebo úzkostnej poruchy 

lekárom primárnej starostlivosti. Depresia a úzkostné stavy zhoršujú prežívanie bolesti 

a naopak bolesť zhoršuje prognózu liečby depresie (Maršálek, 2007). 

Autori Gerrits, van Oppen, van Marwijk, Penninx a van der Horst (2014) sa v svojej 

štúdií zamerali na populáciu pacientov, ktorí trpeli chronickou bolesťou a zároveň netrpeli 

depresiou a úzkosťami v momentálnom stave ani v minulosti a pozorovali ich dlhodobo po 

dobu štyroch rokoch. 15 % pacientov v tomto období začalo mať problémy s úzkosťou 

a depresiou ale nebola zistená žiadna štatistická súvislosť medzi dĺžkou trvania bolesti 

a nástupom bolesti.  

V prieskume medzi 15 Európskymi krajinami a Izraelom sa ukázalo, že Španielsko má 

najvyšší výskyt depresie medzi pacientmi s chronickou bolesťou (28%), následne Nórsko 

(28%), Švédsko a Veľká Británia (24%). Najnižšia miera úzkosti bola vykázaná v Holandsku 

(11%) a Poľsku (14%) (Breivik et al., 2006).  

Podľa výskumu Van Hecke, Hocking, Torrance, Campbell, Padmanabhan a Porteous 

(2017) dôležitý aspekt v súvislosti s depresiou a chronickou bolesťou je genetický fakt. 

Jedinci s depresiou majú viac než dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť rozvinutia chronickej 
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bolesti než pacienti bez depresie, jedinci s angínou pectoris mali štyri krát väčšiu 

pravdepodobnosť chronickej bolesti a pacienti s depresiou mali štyri krát väčšiu 

pravdepodobnosť angíny pectoris. Podobné výsledky sa ukázali aj v prípade, že prediktory 

boli obrátené. Pacienti s chronickou bolesťou a angínou pectoris mali štyri krát vyššiu 

pravdepodobnosť depresie v porovnaní so zdravými jedincami. Autori sa domnievajú, že tieto 

tri ochorenia majú spoločný základ.  

Kauzalitu chronickej bolesti a depresie vysvetľuje niekoľko hypotéz: 

Následná hypotéza: predpokladá, že depresia je dôsledok chronickej bolesti. Depresia 

predstavuje maladaptívnu odpoveď chronickej bolesti. Chronická bolesť zhoršuje náladu 

a v závažnejších prípadoch vedie k izolácii, strateniu osobnej hodnoty a k ďalším 

psychologickým symptómom, ktoré sú súčasne symptómami depresie. 

Antecedentná hypotéza: predpokladá, že depresia u jedincov predchádza chronickú 

bolesť. Pri depresii môže byť znížený prah bolesti a zvýšená citlivosť na bolesť. Bolesť je 

často uvádzaným symptómom depresie.  

Hypotéza jazvy: navrhuje, bolesť je geneticky predisponovaná. Prvá epizóda depresie 

položí základ pre následné depresie. Pri nežiadúcich situáciach a okolnostiach, ktoré normálne 

nevyvolávajú depresiu, ako je napríklad zvýšený stres, bolesť alebo fyzické ochorenie, sú títo 

jedinci častejšie depresívni ako ostatní.  

Patogenetická hypotéza: predpokladá, že depresia a chronická bolesť majú spoločné 

patologické zmeny, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou vo forme neurochemického 

pôsobenia. Časti mozgu zodpovedné za spracovanie emócií sa taktiež podieľajú na zvládaní 

a regulácií bolesti. Depresia a bolesť sú neuroanatomicky prepojené. Toto prekrývanie oblastí, 

ktoré sú zodpovedné za spracovanie bolesti a nálady, môže byť miestom pre patologické 

zmeny, ktoré môžu viesť k rozvoji depresie aj chronickej bolesti. Predný cingulárny gyrus 

môže mať kľúčovú rolu u depresie aj bolesti, keďže je funkčné a štrukturálne zmeny boli 

preukázané u obidvoch chorôb. Chronická bolesť aj depresia majú spoločné aj niektoré 

neurotransmitery a receptory ako serotonin a norepinefrin (Surah, Baranidharan & Morley, 

2014).  
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4 Liečba chronickej bolesti 

Výsledky viacerých štúdií ukazujú, že bolesť je často inadekvátne diagnostikovaná 

a liečená v primárnej zdravotnej starostlivosti (Dueñas et al., 2016). V rámci Európy až 40% 

pacientov s chronickou bolesťou uvádza, že liečba ich bolesti je inadekvátna (Breivik et al., 

2006). 

 Zdravotnícky systém najčastejšie využívajú pacienti, ktorí odišli zo zamestnania alebo 

ho stratili ako dôsledok bolesti a zároveň pacienti, ktorí pociťujú, že bolesť zásadne 

ovplyvňuje ich rodinu a sociálne kruhy. Lekárska starostlivosť je často nadmerne 

vyhľadávaná a využívaná. V dôsledku straty produktivity pacientov a nutnej invalidnej 

podpory od štátu tento problém ovplyvňuje nie len zdravotný systém aj celkovú ekonomiku 

krajín (Dueñas et al., 2016). 

Chronická bolesť je jedným z najväčších kontributorov k rozvoji disability a invalidity. 

Predpokladá sa, že výdavky spojené s chronickou bolesťou presiahnu výdavky spojené 

s liečbou rakoviny, cukrovky aj srdcových ochorení (Locke, 2020). 

Vzhľadom na komplexnú podstatu chronickej bolesti, liečba môže mať farmakologický 

(nesteroidné protizápalové lieky, opioidy...) alebo nefarmakologický prístup (psychoterapia, 

relaxačné metódy, cvičenie).  

Spolu s prijatím biopsychosocialného modelu bolesti, liečba chronickej bolesti sa stala 

multimodálna a multidisciplinárna, vychádzajúc zo stratégií zameraných na zníženie bolesti a 

zároveň zlepšenie kvality života, well-beingu. Je administrovaná teamom zdravotníkov 

z rôznych špecializácií (Clauw, 2019). 

 

4.1  Farmakoterapia 

Farmakoterapia je podstatou liečby pri akútnej aj chronickej bolesti. Základom 

farmakologického prístupu je trojstupňový analgetický rebrík zostavený podľa WHO: 

• Analgetika prvého stupňa- neopioidné analgetika 

• Analgetika druhého stupňa- slabé opioidy 

• Analgetika tretieho stupňa- silné opioidy 
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Tento rebrík vychádza z princípu posudzovania bolesti podľa jej intenzity a bol 

pôvodne určený pre liečbu nádorovej bolesti. V liečbe nádorovej bolesti je stále úspešne 

používaný. Pri liečbe chronickej nenádorovej bolesti je však jeho užívanie stále viac 

kritizované kvôli nežiadúcim účinkom opioidov (Kozák, 2018; Urits et al., 2020) 

Pri chronickej nenádorovej bolesti je nutné používať komplexný prístup a brať v úvahu 

ďalšie aspekty bolesti, neposudzovať bolesť len podľa jej intenzity. Aplikuje sa takzvaný 

„step up“ postup. Liečba sa začína so slabými analgetikmi a podľa potreby sa zintenzívňuje. 

Využívajú sa adjuvantní analgetika (napríklad antidepresíva a antikonvulzíva) , ktoré sú dnes 

prvá voľba liečby u chronickej neuropatickej bolesti (Torta, Ieraci & Zizzi, 2017). Často sa 

používajú lokálne anestetika, kortikosteroidy, myorelaxancia alebo lokálne anestetika. 

Významne sa uplatňujú taktiež tricyklická antidepresíva a inhibitory spätného vychytávania 

serotoninu a noradrenalinu (SSRI, SNRI), ktoré aktivujú descendentný systém inhibície 

bolesti (Doležal, 2008).  

Opioidy môžeme deliť podľa pôvodu na endogenné (endorfiny, enkefaliny, 

endomorfiny, dynorfin) a exogenné (prirodzené, polosyntetické a syntetické). Exogenné aj 

endogenné opioidy uľavujú od bolesti pomocou stimulácie descendentného inhibičného 

systému bolesti ale aj pôsobením na iných úrovniach CNS (Javůrková & Raudenská, 2017). 

Podľa analgetického rebríka WHO sa delia na silné a slabé. Najčastejšími predpisovanými 

slabými opioidmi sú tramadol, kodein a dihydrokodein. Najčastejšie predpisovanými silnými 

opioidmi sú transdermalný fentanyl a buprenorfin, perorálna forma morfinu, oxykodonu 

a hydromorfonu (Kozák, Lejčko & Vrba, 2018). 

Miera liečby chronickej nenádorovej bolesti pomocou opioidov sa v posledných 25 

rokoch výrazne zvýšila. U pacientov, ktorí dlhodobo užívajú opioidy je zvýšené riziko vzniku 

závislosti a predávkovania vďaka čomu je predpisovanie opioidov veľmi rizikové. V roku 

2018 Centrum pre kontrolu chorôb (Center for disease control- CDC) uviedlo, že opioidy 

predstavovali 69,5 % zo smrti predávkovaním drogami. Lekári sú podporovaní aby liečbu 

pomocou opioidov znížili len na ťažké prípady, kedy je to nevyhnutné. Ak sú používané pri 

liečbe chronickej bolesti, mali by sa využívať spolu s inými nefarmakologickými metódami 

a v čo najnižších dávkach. Do úvahy by sa mala brať pacientova anamnéza (história 

s užívaním návykových látok, predávkovaním, užívaním benzodiazepinov) a pozornosť by 
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mala byť zameraná na dôsledné monitorovanie predchádzajúcich a nediagnostikovaných 

psychických porúch ako sú úzkostné poruchy, depresia a PTSD (Clauw et al., 2019).  

Negatívne dôsledky liečby pomocou opioidov vedú k potrebe nových, efektívnych 

a bezpečných metódach liečby chronickej bolesti.  

V dôsledku opioidovej krízy a v dôsledku rizík spojených s predpisovaním opioidov 

boli do liečby chronickej bolesti zavedené nové metódy. V nedávnej dobe sa do popredia 

záujmu dostala rastlina Cannabis sativa, konkrétne jej zložky cannabinoidy, čo sú látky 

fungujúce na endocannabinoidnom systéme v mozgu (Urits et al., 2020). Pacienti 

s komplementarnou liečbou cannabinoidami boli schopní znížiť svoje dávky opiodov, 

v niektorých prípadoch ich úplne vysadiť (Capano, Weaver & Burkman, 2020). Ďalším 

z pozitívnych účinkov bola lepšia kvalita spánku (Notcutt et al., 2004). 

4.2  Nefarmakologický spôsob liečby 

Cvičenie, kognitívne-behaviorálna terapia pozostávajúca z edukácie, techník odvracania 

pozornosti a ďalšie nefarmakologické prístupy sa ukázali byť v kombinácií 

s farmakologickými alebo aj ako samostatné prístupy sa ukázali byť efektívne v liečbe 

chronickej bolesti. Väčšina nefarmakologických prístupov vyžaduje kolaboráciu 

zdravotníckeho personálu z rôznych špecializácií napríklad z oblasti psychológie 

a fyzioterapie.  

Self-management prístupy zahrňujú edukáciu pacienta, aktivity s cvičením a vnímaním 

vlastného tela a kognitívne-behaviorálnu terapiu. Sú zamerané na zníženie intenzity, 

nepríjemnosti bolesti a zlepšenie bolesťou ovplyvnenej kvality života. Edukácia a tréning 

môže zvýšiť sebavedomie pacienta a jeho postoj ku copingu bolesti (Clauw, 2019). 

Cvičenie zahŕňa širokú škálu aktivít (chôdza, plávanie, jóga, rezistenčný tréning) 

umožňujúc pacientom zvoliť si cvičenie na základe ich osobnej preferencie a životného štýlu. 

Cvičenie sa ukázalo byť pri liečbe chronickej bolesti u niektorých pacientov rovnako 

efektívne ako farmakoterapia (Thompson, 2012). Jóga sa ukázala byť efektívna pre zníženie 

intenzity bolesti a zvýšenie kvality života u žien s chronickou bolesťou bedrovej časti chrbta 

(Saxena, Gupta, Shankar, Jain & Saxena 2017).  
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Kognitívne-behaviorálny prístup sa primárne zameriava na edukáciu pacientov o ich 

zdravotnom stave a copingových stratégiach zameraných na zvládanie stresu a emočných 

reakcií na bolesť. Kognitívne-behaviorálny prístup sa ukázal byť efektívny v znížení intenzity 

bolesti, disability, depresie, úzkosti u pacientov s chronickou bolesťou (Eccleston et al., 

2014). Kombinácia kognitívne-behaviorálnej terapie s akupunktúrou preukázala signifikantné 

zníženie intenzity bolesti a zlepšenie kvality života (Meissner et al., 2016). 

Napriek efektívnosti týchto techník sú používané počas hospitalizácie pacientov 

s chronickou bolesťou málo v dôsledku ich časovej a finančnej náročnosti a nedostatku 

kapacít (Clauw, 2019). 

Jedným z nefarmakologických prístupov zameraných na zníženie intenzity bolesti, 

úzkosti, depresivity a zlepšenie celkovej kvality sa ukázali byť binaurálne rytmy, ktoré si 

podrobnejšie popíšeme v nasledujúcich kapitolách.  
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5 Brainwave entrainment 

Brainwave entrainment (BWE) predstavuje využitie rytmického stimulu za účelom 

stimulácie mozgu k vyprodukovaniu frekvencie mozgových vĺn odpovedajúcej frekvencii 

stimulu. Stimulus je zvyčajne vizuálny (blikajúce svetlo) alebo auditívny (striedavé tóny). 

Bwe sú pomenované aj ako „audiovizuálna stimulácia.“  

Najčastejšia sluchová stimulácia predstavuje isochronické, monaurálne a binaurálné 

rytmy. 

Isochronické rytmy sú rovnomerne rozložené tóny. Majú pravidelný interval 

a frekvenciu. Vytvárajú monotónny, „pulzujúci“ efekt. 

Monaurálne rytmy sú dva tóny s odlišnými frekvenciami. Pri počúvaní monauralných 

rytmov mozog vníma iba frekvenciu rozdielu medzi dvomi tónmi. Monoaurálne tóny                    

sú prezentované naraz zatiaľ čo binaurálne tóny sú prezentované oddelene, každý tón zvlášť 

do jedného ucha.  

Pre vizuálnu stimuláciu sú najčastejšie používané okuliare s blikajúcimi svetlami.               

Vo väčšine prípadov má mať osoba zatvorené oči. Vizuálna ani auditívna stimulácia nie je 

vhodná pre osoby s epilepsiou (Huang & Charyton, 2008). 
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6 Binaurálné rytmy 

Binaural beats alebo binaurálne rytmy boli prvý krát objavené nemeckým vedcom H.W. 

Dovom v roku 1839. Binaurálné rytmy sú tóny s odlišnou frekvenciou zakomponované              

do skladby. Rozsah frekvencií musí byť v rozhraní 200 Hz až 900 Hz (Licklider et al., 1950, 

Wahbeh et al., 2007). 

 Vznikajú, keď dve frekvencie, ktoré sa líšia rozdielom menej než 20 Hz až 35 Hz              

sú externe aplikované do uší cez slúchadlá (Licklider, Webster &  Hedlun, 1950). Napríklad 

ľavá zvuková stopa má frekvenciu 400 Hz a v tom samom okamžiku má pravá zvuková stopa 

frekvenciu 410 Hz. Mozog nepočuje každý tón samostatne, ale vníma rozdiel medzi 

frekvenciami. Pri počúvaní takto komponovanej hudby so slúchadlami, začne mozog vytvárať 

tzv. frekvenčný most, ktorým sa snaží vyrovnať rozdielne frekvencie a začne vykazovať 

zvýšenú produkciu mozgových vĺn na úrovni 10 Hz a tým rozdiely vyrovná. Subsonická, 

rozdielová zvuková frekvencia je vyprodukovaná v nucleus olivaris superior (Zampi, 2016). 

Nedávne výskumy preukázali, že binaurálne rytmy sú schopné meniť funkčnú konektivitu 

medzi regiónmi mozgu (Gao et al., 2014; Karino et al., 2004).   

Syntéza dvoch tónov do jedného výsledného tónu vyvoláva fenomén zvaný 

hemisférická synchronizácia. Elektrická aktivita dvoch hemisfér sa spája do jednej 

synchronizovanej aktivity s celkovou frekvenciou takou, aký je rozdiel dvoch pôvodne 

prezentovaných tónov. Ak rozdiel medzi tónmi zodpovedá určitej mozgovej vlne ako 

napríklad 4-8 Hz (Theta vlny), tak celková mozgová aktivita bude smerovať k dosiahnutiu 

tejto frekvencie. Tento fenomén sa nazýva Frequency-Following Response (FFR) (Edrington 

& Allen, 1985 v Kennerly, 1994). 

6.1 Kompozícia binaurálnych rytmov 

Binaurálne rytmy sú zvyčajne prezentované spolu s inými pridanými zvukmi napríklad 

zvuky mora, prírody, alebo sú zakomponované do relaxačnej hudby. Druhá možnosť je 

použitie binaurálnych rytmov bez pridanej zvukovej skladby. Podľa výsledkov metaanalýzy 

Garcia-Argibay, Santed a Reales (2019) efektívnosť binaurálnych rytmov je v obidvoch 

prípadoch rovnaká.  

Aplikácia binaurálnych rytmov je najčastejšie prostredníctvom dopredu pripravenej 

audio nahrávky s presne určenou frekvenciou cez mp3 prehrávač. Existuje však aj dynamické 



 

29 

 

počúvanie binaurálnych rytmov, kedy si užívateľ môže sám zvoliť frekvenciu aká mu 

vyhovuje na základe jeho preferencie (Noor, Zaini, Norhazman & Latip, 2013).  

6.2 Dĺžka prezentácie binaurálnych rytmov 

Dĺžka zvukovej skladby s binauralnými rytmami je veľmi dôležitý element. Zvuková 

skladba musí byť minimálne 7 minút dlhá pre vyvolanie zmeny v neurónovej aktivite (Ala, 

Ahmadi-Pajouh & Nasrabadi, 2018). Pre maximálnu efektívnosť sú odporúčané dlhšie 

periódy, najčastejšie je používaných 20 minút (Zampi, 2016). Dlhší čas ako 30 minút naopak 

môže viesť k habituácii (Vernon, Peryer, Louch & Shaw, 2014).  

6.3 Začiatky skúmania binaurálnych rytmov 

Prvé výskumy zamerané na vplyv binauralných rytmov začali v deväťdesiatych rokoch 

dvadsiateho storočia. Boli prevažne zamerané na zlepšenie kognitívnych funkcií žiakov 

v školskom prostredí. Preukázali, že žiaci, ktorí mali možnosť počúvať binaurálne beaty 

vykazovali menšiu roztržitosť počas výučby a lepšie akademické výsledky ako študenti, ktorí 

binaurálne beaty nepočúvali (Kennerly, 1994). Výsledky Kennerlyho (1994) ukázali, že 

binaurálne rytmy s Beta frekvenciou sú efektívnou metódou na zlepšenie vybavovania si 

informácii a udržania sústredenosti.  Pri počúvaní binaurálnych rytmov je osoba taktiež 

schopná dlhšie vykonávať rutinné úlohy.  
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7 Mozgové vlny a binaurálne rytmy 

Znalosť mozgových vĺn vznikla s vynájdením elektroencefalogramu v roku 1920 

Hansom Bergerom, nemeckým psychiatrom (Haas, 2003). Aktivita mozgových vĺn je meraná 

počtom vĺn alebo elektrických frekvencií prebiehajúce v čase a je vyjadrená v Hertzoch (Hz). 

Mozgová aktivita meraná EEG je zvyčajne rozdelená do štyroch kategórií a to Beta, Alfa, 

Theta a Delta vlny (Padmanabhan, Hildreth & Laws, 2005). Podľa nových teórií je mozgová 

aktivita rozdelená do piatich skupín, piata skupina predstavuje Gama vlny (Herrmann, 

Strüber, Helfrich & Engel, 2016). 

Beta vlny sú asociované s normálnym bdelým stavom, koncentráciou, rozmýšľaním 

a ostražitosťou. Pri ich aktivite sa zameriavame na riešenie problémov. Vo vyšších leveloch      

sú Beta vlny spájané so stresom a úzkosťou. Frekvencia Beta vĺn je 14 > 100 Hz 

(Padmanabhan et al., 2005). Podľa novších zdrojov je frekvencia Beta vĺn 13–30 Hz 

(Herrmann, Strüber, Helfrich & Engel, 2016). 

Alfa mozgové vlny sú asociované s relaxáciou, hypnózou, uvoľnenými a zároveň 

sústredenými športovými aktivitami. Prevládajú pri stave uvoľnenia a odpočinku. Frekvencia 

Alfa vĺn je 8-12 Hz (Griffiths, Grainger, Cox & Preece, 2005, Padmanabhan et al.,2005). 

Theta mozgové vlny sú spájané s hlbokou relaxáciou, kreativitou. Prejavujú sa počas 

meditačných stavov a v REM spánku. Frekvencia Theta vĺn je 4-8 Hz (Griffiths et al. 2005, 

Padmanabhan et al.,2005). 

Delta mozgové vlny sú najpomalšia skupina mozgových vĺn spojená s hlbokým 

spánkom. Objavujú sa aj v stave bezvedomia. Frekvencia Delta vĺn je 0,1-4 Hz (Griffiths et 

al., 2005, Padmanabhan et al.,2005). 

Gama mozgové vlny predstavujú piatu skupinu.  Sú dominantné v situáciách, kedy 

vystavujeme náš mozog náročným úlohám. Frekvencia Gama vĺn je 30-100 Hz (Herrmann et 

al., 2016).  

Je preukázané, že emočné stavy sú asociované s rôznymi mozgovými vlnami. Pri 

úzkosti a strese sa znížia alfa mozgové vlny a zvýši sa aktivita Beta mozgových vĺn. Čím 

vyššia je úroveň stresu, tým rýchlejšia je frekvencia mozgových vĺn. Nezdraví jedinci 
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preukazujú neharmonické EEG vzorce. Tieto EEG vzorce poukazujú na abnormálny stav 

jedinca (Raymond, Varney, Parkinson & Gruzelier, 2005). 

 

Binaurálne rytmy môžu zmeniť mozgovú frekvenciu k požadovanej frekvencii. Mozog 

odpovedá synchronizáciou jeho vlastných elektrických cyklov so stimulom predstavujúcim 

binaurálne beaty (brainwave entrainment). Výsledok synchronizácie mozgovej aktivity 

s binauralnými rytmami môže byť monitorovaný pomocou elektroencefalogramu (Zaini, 

Omar &  Latip, 2011). 

Puzi, Jailani, Norhazman a  Zaini (2013) v svojej štúdii skúmali vplyv binaurálnych 

rytmov o frekvencii 10 Hz na Alfa a Beta mozgové vlny. Tridsaťtri náhodne vybraných 

študentov počúvali binaurálne rytmy po dobu 20 minút. Pred, počas a po dobe vypočutia bolo 

použité EEG meranie.  

Výsledky ukázali na fakt, že u 61% subjektov sa zvýšili Alfa mozgové vlny v ľavej aj 

pravej hemisfére po vypočutí binauralnych rytmov. Probandi boli viac uvoľnení a menej 

v strese. U zvyšných 39% subjektov sa po vypočutí binauralnych rytmov znížili Alfa vlny. 

Autori tento fakt vysvetľujú tým, že niektorí jedinci nie sú schopní sa uvoľniť pri počúvaní 

binauralnych rytmov a potrebujú si ich vypočuť viac krát pre dosiahnutie požadovaného stavu 

(Puzi, Jailani, Norhazman &  Zaini, 2013). 

         Základná hypotéza princípu fungovania binaurálnych rytmov je taká, že ľudský mozog 

mení svoju dominantnú EEG frekvenciu na základe frekvencie externého stimulu (Gao at al., 

2014). Niektoré výskumy však túto teóriu nepotvrdili.  

Goodin, Ciorciari, Baker, Carrey, Harper a Kaufman (2012) v svojom výskume použili  

7 Hz a 16 Hz binaurálne beaty v 2 minútovom intervale. Výsledky EEG nepreukázali žiadnu 

signifikantne významnú zmenu vo frekvenciách. 

Vernon, Peryer, Louch a Shaw (2014) použili binaurálne rytmy o frekvencii alpha          

(10 Hz) a beta (20 Hz) v desiatich intervaloch po dobu 1 minúty. Výsledky nepreukázali 

signifikantne významné zmeny v EEG. K podobným výsledkom sa dopracovali aj López-

Caballero a  Escera,  (2017) za použitia piatich odlišných frekvencií (4.53 Hz- Theta, 8.97 Hz- 

Alfa, 17.93 Hz- Beta, 34.49 Hz- Gamma, 57.3 Hz- Gamma) po dobu 3 minút.  
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Jeden z dôvodov prečo výsledky nepreukázali zmenu v EEG môže byť krátka doba 

trvania stimulácie. V štúdií Gkolias et al. (2020) skúmali vplyv Theta frekvencií (5 Hz) po 

dobu 30 minút u pacientov s chronickou bolesťou. Výsledky EEG ukázali signifikantné 

zvýšenie Theta vĺn v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá počúvala nahrávku s relaxačnou 

hudbou bez binaurálnych rytmov.  

Mimo brainwave entrainment predpokladu, za princípom fungovania binaurálnych 

rytmov môžu stáť aj iné hypotézy. Napríklad zmeny môžu nastať vo funkčnej konektivite 

mozgu nie len v oscilácií mozgových vĺn (Gao at al., 2014). 

Gao at al. (2014) vo svojom výskume predĺžili dobu trvania binauralných rytmov              

na 5 minút. Zamerali sa na zmeny v relatívnej sile RP (angl. relative power) a merali EEG 

zmeny v priebehu času, namiesto ich spriemerovania, aby sa vyhli strateniu informácii. Ďalej 

použili nové metódy PLV (angl. phase-locking value) a CMI (angl. cross-mutual information) 

pre testovanie funkčnej konektivity počas stimulácie binauralnými rytmami. 

Výsledky nepotvrdili hypotézu o tendencii ľudského mozgu prispôsobiť sa dominantnej 

EEG frekvencie pod stimuláciou binauralnými rytmami (FFR) pri použití delta (1 Hz),           

theta (5 Hz), alpha (10 Hz) a beta (20 Hz) binaurálnych rytmov. Avšak, delta a alfa binaurálne 

rytmy vyvolali zvýšenie RP v theta a alfa vlnách. Theta binaurálne rytmy vyvolali zníženie 

RP v beta vlnách a beta binauralne rytmy vyvolali zníženie RP v theta vlnách. V PVL analýze 

bola zistená zvýšená intra-cerebralna funkčná konektivita medzi anetiórnou a posteriórnou 

oblasťou pri použití delta, alfa a theta binaurálnej stimulácie (Gao at al., 2014). 

Ala et al. (2018) rozložili počúvanie binaurálnych rytmov o 7 Hz frekvencii do troch 

blokov po troch minútach. Bloky boli rozdelené 1 minutou počúvania takzvaného ružového 

šumu, aby sa predišlo habituácii mozgu na stimulus. Podľa výsledkov výskumu, 3 minúty 

počúvania binaurálnych beatov s 7 Hz frekvenciou nie je dostatočných pre vyvolanie zmeny 

v neurónovej aktivite. Je potrebná aspoň 6 minútová stimulácia, ktorá môže spôsobiť zmeny 

v relatívnej sile Theta vĺn v parientálnom, temporálnom a occipitálnom laloku. Predĺženie 

doby trvania binaurálnych rytmov vedie k lepšej synchronizácii mozgových vĺn. 

Podľa autorov Norhazman, Zaini, Taib, Jailani a Omar (2014) alfa frontálna energetická 

asymetria môže byť používaná ako indikátor preukázania pozitívneho vplyvu binaurálnych 

rytmov na mozgové vlny. Autori skúmali vplyv 10 Hz Alfa frekvencie na frontálnu alfa 
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energetickú asymetriu u zdravých jedincov a jedincov vykazujúcich zvýšenú hladinu stresu. 

Participanti počúvali binaurálne rytmy po dobu 20 minút. EEG záznam bol spravený                  

pred a po intervencii. Výsledky EEG merania ukázali signifikantné zvýšenie frontálnej alfa 

asymetrie, výraznejšie u zdravých participantov.   
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8 Binaurálne rytmy a úzkosť, nálada a depresia 

Výskumy ukázali, že počúvanie binaurálnych rytmov vedie k zníženiu prvého aj 

druhého typu úzkosti. Prvý typ úzkosti je úzkosť spojená s konkrétnou situáciou alebo 

objektom. Je to krátkodobý stav. Druhý typ úzkosti predstavuje trvalejší osobnostný rys. 

Jedná sa o zvýšenú pohotovosť k pociťovaní neistoty a reagovaniu úzkostnými prežitkami 

(Emmelkamp & Ehring, 2014).  

Vplyv binaurálnych rytmov na prvý typ úzkosti- úzkosť pred operačným zákrokom 

skúmali vo svojej štúdií Padmanabhan, Hildreth a Laws (2005). Pacienti pred zákrokom 

vyplnili dotazník na meranie úzkosti STAI (State-Trait Anxiety Inventory) a boli rozdelení      

do troch skupín. Prvá skupina počúvala hudbu po dobu 30 minút bez binaurálnych rytmov, 

druhá skupina počúvala identickú hudbu s binauralnými rytmami a tretia skupina nepodstúpila 

žiadnu intervenciu.  Priemerné skóre úzkosti sa znížilo o 26,3% u pacientov s binauralnými 

rytmami, o 11,6% u pacientov s hudbou bez binaurálnych rytmov a 3,8% u pacientov               

bez intervencie.  

Podobné výsledky preukázali Weiland et al. (2011). Binaurálne rytmy aplikovali po 

dobu 20 minút pred operačným zákrokom u 170 pacientoch.  Priemerné skóre úzkosti sa 

znížilo o 10%–15% po vypočutí hudby s binauralnými rytmami.    

Vo výskume efektívnosti binaurálnych rytmov pri znížení predoperatívnej úzkosti 

z dentálneho zákroku Isik, Esen, Büyükerkmen, Kilinc a Menziletoglu (2017) preukázali 

signifikantné zníženie úzkosti u pacientov, ktorí pred zákrokom počúvali binaurálne rytmy       

po dobu 10 minút. U kontrolnej skupiny bez intervencie nebol signifikantný rozdiel v stupni 

úzkosti.  

Roshani, Rezaei, Azadi a Jalilian (2020) skúmali vplyv binaurálnych rytmov na úzkosť, 

bolesť a spokojnosť s operačným zákrokom u pacientov podstupujúcich operáciu očí. Pacienti 

boli rozdelení do dvoch skupín, skupine s intervenciou boli pustené binaurálne rytmy 5 minút 

pred koncom operácie. Výsledky ukazujú, že binaurálne rytmy sa ukázali byť efektívne             

pre zníženie úzkosti, zníženie pociťovanej bolesti a môžu predstavovať alternatívu 

k opioidom a sedatívam. Spokojnosť s operačným zákrokom bola u obidvoch skupín 

s intervenciou aj bez intervencie rovnaká.  
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Le Scouarnec, Poirier, Owens, Gauthier, Taylor a Foresman (2001) skúmali vplyv 

binaurálnych rytmov na druhý typ úzkosti u pacientov s úzkostnou poruchou. Participanti 

počúvali Theta/Delta binaurálne rytmy po dobu 30 minút počas jedného mesiaca.  Autori 

zaznamenali signifikantné zníženie úzkosti.  

Podobné výsledky dosiahli v svojej štúdií aj Wahbeh, Calabrese & Zwickey (2007). 

Pravidelné počúvanie Delta binaurálnych rytmov v dĺžke 30 minút po dobu dvoch mesiacov 

viedlo k zníženiu úzkosti a zvýšeniu kvality života.  

Cieľom výskumu Yusim a Grigaitis (2020) bolo zistiť účinnosť novej binaurálnej 

meditačnej technológie k zníženiu úzkosti u psychiatrických ambulantných aj 

neambulantných pacientov. Autori použili technológiu NeuralHelix, novú meditačnú 

technológiu, ktorá harmonicky prepája Alfa, Theta a Delta binaurálne beaty a monaurálne 

beaty so špecialnými relaxačnými tónmi a mantra meditáciou. Participanti boli rozdelení do 

troch skupín. Prvá podstúpila meditáciu s binauralnými beatmi po dobu minimálne dvoch 

týždňoch bez psychoterapie, druhá skupina podstúpila psychoterapiu a zároveň meditáciu 

s binauralnými beatmi a tretia skupina absolvovala len meditáciu s binauralnými beatmi.  

Krátkodobá úzkosť bola signifikantne znížená u skupiny s psychoterapiou a meditáciou 

a skupinou len s psychoterapiou, u skupiny s meditáciou nebolo preukázané signifikantné 

zníženie.  Úzkosť ako osobnostný rys bola znížená u skupiny s meditáciou a skupiny 

s meditáciou a psychoterapiou. U skupiny, ktorá podstúpila len psychoterapiu neboli 

signifikantné výsledky. Autori si tento fakt vysvetľujú tým, že u psychoterapie je všeobecne 

známe, že zmeny v štruktúre osobnosti prebiehajú po dlhej dobe. Meditácia funguje na 

základe iného princípu ako psychoterapia a výsledky v zmene štruktúry osobnosti môžu 

nastať za kratšiu dobu. Ako najviac efektivný spôsob zníženia úzkosti sa ukázala byť 

psychoterapia v spojení s meditáciou s binauralnými rytmami (Yusim & Grigaitis, 2020). 

Binaurálne rytmy môžu predstavovať vhodný prostriedok na zníženie stresu a úzkosti 

u mladých ľudí. Autori Molina, Sainz, Serrano, Rentería a Urquiza (2014) porovnávali čisté 

binaurálne rytmy bez pridaných tónov s relaxačnou hudbou obsahujúcou zvuky vtákov a vetru 

u participantov s priemerným vekom 21 rokov. Samotné binaurálne rytmy neobsahujúc 

žiadne pridané zvuky sa ukázali byť efektívnejšie ako relaxačná hudba bez binaurálnych 

rytmov.  
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Podobné výsledky dosiahli aj Chairinkam, Thaikruea, Klaphajone a Lerttrakarnnon 

(2019). Autori v svojej štúdií požiadali študentov vysokých škôl v Thajsku u ktorých boli 

nameraná nadmerná úzkosť podľa dotazníka STAI o počúvanie 20 minútovej nahrávky 

s hudbou po dobu piatich dní. Nahratá hudba obsahovala buď klasickú thajskú hudbu 

s binaurálnymi rytmami alebo hudbu bez binaurálnych rytmov. Výsledky ukázali, že hudba 

s binaurálnymi rytmami je viac efektívna ako klasická hudba a predstavuje vhodný nástroj pre 

zníženie úzkosti.  

Binaurálne rytmy a depresivita  

Počúvanie známej hudby s Alfa binauralnými beatmi môže predstavovať vhodnú, 

neinvazívnu metódu k zvýšeniu relaxu a uvoľnení negatívnych emócií u vekovo staršej 

populácie ľudí s depresivnými syndrómami žijúcich v domovoch dôchodcov. Tridsať 

minútové počúvanie binaurálnych rytmov zakomponovanej do, pre participantov známych 

skladieb, po dobu piatich dní viedlo k zníženiu srdcového tepu, systolického tlaku a úrovne 

depresivity (Sung et al., 2017).  
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9 Binaurálne rytmy a bolesť  

Binurálne rytmy majú pozitívny vplyv na akútnu aj chronickú bolesť a znižujú mieru 

potreby použitia anestetík a analgetík.  

Podľa výsledkov štúdií Dabu-Bondoc, Vadivelu, Benson, Perret a Kain (2010) a 

Kliempt, Ruta, Ogston, Landeck a Martay (1999) sa ukázalo, že pacienti, ktorí počúvali 

komplexné binaurálne rytmy obsahujúce všetky druhy frekvencií (Alfa, Beta, Theta, Delta           

a Gama) vyžadovali menšiu dávku anestetik v porovnaní s kontrolnou skupinou bez 

intervencie. Podobné výsledky dosiahli aj Lewis, Osborn a Roth (2004). Pacienti počúvajúci 

Theta binaurálne rytmy počas laparoskopickej operácie potrebovali nižšie množstvo anestetik                   

v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

V štúdií (Ecsy, Jones & Brown, 2017) zameranej na binaurálne rytmy a vnímanie 

bolesti participanti počúvali 8 Hz, 10 Hz a 12 Hz binaurálne rytmy alebo biely šum počas 

stimulácie CO2 laserom. Lokalizácia stimulácie laserom sa menila každým pulzom kvôli 

zabráneniu scitlivenia, habituácie alebo poškodeniu pokožky. Najväčšie signifikantné 

zníženie v hodnotení bolesti sa ukázalo u skupiny s 10 Hz frekvenciou, následne 8 Hz a 12 Hz 

v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá počúvala biely šum. 

Gkolias et al. (2020) skúmali vplyv Theta (5 Hz) frekvencie z dlhodobého hľadiska u 

ľudí trpiacich chronickou bolesťou. Participanti počúvali skladbu binaurálnych rytmov 

spojenú s relaxačnou hudbou alebo len relaxačnú hudbu v trvaní 30 minút po dobu jedného 

týždňa. Vnímaná bolesť sa signifikantne znížila po prvotnom vypočutí skladby u skupiny                              

s binauralnými rytmami v porovnaní s kontrolnou skupinou. Rovnako aj týždenná 

konzumácia analgetík bola výrazne znížená u skupiny, ktorá počúvala binaurálne rytmy po 

dobu jedného týždňa. 

K podobným výsledkom došla aj doktorka Zampi (2016). Participanti s chronickou 

bolesťou počúvali v domácom prostredí 30 minútovú nahrávku s Theta (6 Hz) rytmami 

zverejnenú na internetovej stránke po dobu dvoch týždňoch. Následne počúvali placebo 

nahrávku v rovnakom trvaní po dobu dvoch týždňoch. Stimulácia binaurálnymi rytmami 

v Theta (6 Hz) frekvencii bez pridanej relaxačnej hudby viedla k efektívnejšiemu zníženiu 

závažnosti vnímanej bolesti v porovnaní s nahrávkou bez pridaných binaurálnych rytmov 
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10 Kognitívne efekty binaurálnych rytmov 

Kreativita 

Binaurálne rytmy môžu byť vhodným nástrojom pri kreatívnych činnostiach. Ukázalo 

sa, že binaurálne rytmy, nezávisle na zvolenej frekvencii, ovplyvňujú divergentné myslenie                

a nevykazujú žiaden efekt pri konvergentnom myslení. Sú však vhodné najme pre osoby 

s nízkou úrovňou dopamínu, s menšou schopnosťou kreativity, ktorí majú viac priestoru pre 

zlepšenie sa ako osoby s vysokou hladinou dopamínu a vysokou kreativitou. Osoby 

s dostatočne rozvinutým divergentným myslením nepotrebujú žiadnu stimuláciu a binaurálne 

rytmy pre nich nemajú buď žiaden alebo negatívny efekt (Reedijk, Bolders & Hommel, 

2013). 

Pamäť 

Stimulácia binauralnými rytmami môže ovplyvniť dlhodobú pamäť pozitívne aj 

negatívne, závisí na zvolenej frekvencii a počte opakovaní.  

Garcia-Argibay, Santed a Reales (2019) skúmali vplyv Beta (20 Hz) a Theta (5 Hz) 

binaurálnych rytmov na dlhodobú pamäť. Participanti počúvali binaurálne rytmy po dobu 17 

minút, v posledných 2 minútach počúvania si mali zapamätať zoznam 20 slov. Následne 

podstúpili testy zamerané na vybavovanie (reprodukciu)  a rekogníciu. Participanti si mali 

vybaviť čo najviac zapamätaných slov a rozpoznať prezentované slová medzi ostatnými, 

neprezentovanými slovami. Výsledky ukázali, že Beta binaurálne frekvencie viedli k 

vyššiemu množstvu správne vybavených slov a k väčšej senzibilite v rekognícii v porovnaní s 

Theta binauralnými frekvenciami a frekvenciami s bielym šumom. Naopak, Theta frekvencie 

znížili počet správne zapamätaných slov pri vybavovaní. 

Kontrastne, v podobnej štúdií Ortiz et al. (2008) došli k výsledkom, že aplikovanie 

Theta binaurálnych rytmov o 5 Hz frekvencii v trvaní 15 minút, dva krát za deň po dobu 15 

dní viedlo k signifikantnému zvýšeniu voľne vybavených slov v porovnaní so skupinou s 13 

Hz frekvenciou a bielym šumom. K zmenám došlo po tretej auditívnej stimulácií. Participanti            

s 5 Hz frekveciou sa zlepšili vo výsledkoch, zatiaľ čo participanti s 13 Hz frekvenciou                   

sa zhoršili a u participantov s bielym šumom nebola zaznamenaná žiadna zmena. Rovnako 

bol zaznamenaný aj pokles MEG frekvencie k 5 Hz. Zvýšenie v Theta vlnách sa objavuje pri 
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procesoch kódovania a vybavovania čo môže vysvetľovať fakt zlepšenia verbálneho 

vybavovania pri stimulácií 5 Hz. 

Vplyv binaurálnych rytmov na kapacitu pracovnej pamäte skúmali Kraus a Porubanová 

(2015) na Masarykovej univerzite v Brne. Participanti podstúpili 12 minútovú stimuláciu s 

9,55 Hz frekvenciou počas ktorej si mali zapamätať sériu objektov zatiaľ čo vypočítavali 

matematické úlohy (OSpan test). Výsledky ukázali, že binaurálne rytmy v Alfa vlnách 

signifikantne zvýšili kapacitu pracovnej pamäti v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá 

nebola vystavené stimulácií. 

Binaurálne rytmy s 14 Hz frekvenciou sa ukázali byť efektívne aj ako doplňujúca liečba 

u ľudí s Parkinsonovou chorobou. Výsledky síce nepreukázali zníženie hladiny úzkosti, ale 

vyvolali zlepšenie pracovnej pamäte, normalizáciu EEG sily a funkčnej konektivity mozgu, 

ktoré predstavujú problémy u ľudí s Parkinsonovou chorobou (Gálvez, Recuero, Canuet & 

Del-Pozo, 2018). 
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   EMPIRICKÁ ČASŤ  

11 Cieľ a popis výskumného projektu 

Výsledky literárnej časti poukazujú na to, že väčšina pacientov s chronickou bolesťou 

trpí úzkosťou, depresiou a zhoršením kvality ich života. Ukázalo sa, že binaurálne rytmy majú 

pozitívny efekt na liečbu chronickej aj akútnej bolesti a prispievajú k zníženiu úzkosti 

a depresivity. Klasická liečba pacientov v Českej republike pozostáva zvyčajne z liečby 

pomocou liekov a fyzioterapie. Binaurálne rytmy predstavujú novú možnosť spestrenia 

rehabilitačného pobytu pre pacientov s chronickou bolesťou. Podstatou tohto výskumu bolo 

zaviesť binaurálne rytmy do liečby pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou na Klinice 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FNM. Intervencia predstavuje prvé 

zavedenie binaurálnych rytmov do liečby pacientov s chronickou bolesťou v Českej aj v 

Slovenskej republike.  

Empirické šetrenie je tvorené kvantitatívnou časťou, stanovenými cieľmi a popisom 

výskumného projektu, popisom výskumného súboru a štatistickou analýzou dát, pričom data 

kvantitatívneho výskumu sú získane na základe výstupov vyplnených dotazníkov výberového 

vzorku dospelých pacientov rehabilitačného lôžkového oddelenia s chronickou nenádorovou 

bolesťou. Hlavným cieľom tohto výskumu je posúdiť možný vplyv binaurálnych rytmov na 

vnímanú intenzitu bolesti, úzkosť, depresiu a celkovú kvalitu života z krátkodobého aj 

dlhodobého hľadiska u pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou. Ďalší z cieľov 

predstavuje zmapovať spokojnosť pacientov s multimodálnou terapiou používanou pri 

hospitalizácií pacientov s chronickou bolesťou, overiť jej efektivitu a porovnať prínos 

klasickej multimodálnej terapie ktorú podstupujú pacienti na Klinice rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FNM štandardne a multimodálnej terapie obohatenej 

o intervenciu s binauralnými rytmami. 

11.1 Formulácia hypotéz 

Na základe výskumnej otázky a cieľov projektu boli sformulované nasledujúce hypotézy: 

1. Existuje štatisticky signifikantný rozdiel na začiatku hospitalizácie medzi skupinou 

respondentov s intervenciou a skupinou respondentov bez intervencie v miere: 

a) depresii (v inventári BDI-II) 
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b) úzkosti (v dotazníku GAD- 7) 

c) nepohode, úzkosti, depresii, zlosti, bolesti a kvality života v seba posudzovacej škále 

Emočný teplomer 

d) funkčnom stave (Oswestry index) 

e) strachu z pohybu (TSK-CZ) 

f) v miere bolesti (VAS) a intenzite nepríjemnosti bolesti (VAS) 

2. Existuje štatisticky signifikantný rozdiel na konci hospitalizácie medzi skupinou 

respondentov s intervenciou a skupinou respondentov bez intervencie v miere: 

a) depresii (v inventári BDI-II) 

b) úzkosti (v dotazníku GAD- 7) 

c) nepohode, úzkosti, depresii, zlosti, bolesti a kvality života v seba posudzovacej 

škále Emočný teplomer 

d) funkčnom stave (Oswestry index) 

e) strachu z pohybu (TSK-CZ) 

f) v miere bolesti (VAS) a intenzite nepríjemnosti bolesti (VAS) 

3. Existuje štatisticky signifikantný rozdiel u pacientov s intervenciou pred a na konci 

hospitalizácie v miere: 

a) depresii (v inventári BDI-II) 

b) úzkosti (v dotazníku GAD- 7) 

c) nepohode, úzkosti, depresii, zlosti, bolesti a kvality života v seba posudzovacej 

škále Emočný teplomer 

d) funkčnom stave (Oswestry index) 

e) strachu z pohybu (TSK-CZ) 

f) v miere bolesti (VAS) a intenzite nepríjemnosti bolesti (VAS) 

4. Existuje štatisticky signifikantný rozdiel u pacientov bez intervencie pred a na konci 

hospitalizácie v miere: 

a) depresii (v inventári BDI-II) 

b) úzkosti (v dotazníku GAD- 7) 

c) nepohode, úzkosti, depresii, zlosti, bolesti a kvality života v seba posudzovacej 

škále Emočný teplomer 
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d) funkčnom stave (Oswestry index) 

e) strachu z pohybu (TSK-CZ) 

f) v miere bolesti (VAS) a intenzite nepríjemnosti bolesti (VAS) 

5. Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivými intervenciami binaurálnych rytmov 

v miere: 

a) nepohody 

b) úzkosti 

c) depresii 

d) zlosti 

e) bolesti 

f) celkovej kvalite života 

g) celkovom skóre Emočného teplomeru pred a po vypočutí binaurálnych rytmov. 

11.2 Výskumné podmienky, priebeh výskumu a zber dát 

Výskum prebiehal na štandardnom lôžkovom oddelení na Klinice rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FNM pod supervíziou vedúceho mojej diplomovej práce 

PhDr. Jaroslavou Raudenskou PhD. Od augusta roku 2019 do mája roku 2020 bolo 

oslovených približne 120 pacientov, výskumu sa odmietlo zúčastniť 21 pacientov, 

vyradených bolo 9 pacientov z dôvodu kompletne nevyplnených dát. Do výskumu bolo 

zaradených 45 respondentov, ktorí podstúpili intervenciu s binauralnými rytmami a 45 

respondentov bez intervencie.  

Prvé stretnutie pacienta s examinátorom za účelom účasti v štúdii prebiehalo vždy 

v prvý alebo druhý deň po prijatí na hospitalizáciu. Pacienti boli požiadaný o vyplnenie 

batérie dotazníkov (Anamnestický dotazník, VAS, GAD-7, BDI-II, TSK-CZ, Oswestry 

Disability Index a Emočný teplomer). Examinátor pacientom vysvetlil ako jednotlivé 

dotazníky vyplniť a v prípade nejasností sa naňho pacienti mohli obrátiť. Cieľ výskumu 

pacientom nebol prezradený. Všetci respondenti podpísali na začiatku štúdie Informovaný 

súhlas, výskum bol schválený EK (FNM, EK-945/19, 14.8.2019). Pred administráciou 

dotazníkov boli pacienti bližšie zoznámení s priebehom sedenia a s ich časovou dotáciou.  

Pacienti, ktorí súhlasili s intervenciou podstúpili relaxáciu s binauralnými rytmami 

jeden až štyri krát po dobu hospitalizácie. Intervencia prebiehala vždy v utorok a piatok 
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poobede po dobu dvadsiatich minút. Pacienti počúvali binaurálne rytmy cez mp3 prehrávače a 

slúchadlá, ktoré boli zakúpene zo získaného grantu na podporu študentských projektov 

z prostriedkov Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) pridruženého k programu 

PROGRES Q15. Pacienti počas počúvania skladby ležali na lôžku, mali zatvorené oči 

a relaxovali. Boli poučení, aby sa po dobu relaxácie nevenovali žiadnej inej činnosti a neboli 

ničím rušení. Pred začiatkom a na konci intervencie vyplnili Emočný teplomer 

administrovaný examinátorom. Examinátor počas doby počúvania binaurálnych rytmov 

v miestnosti nebol prítomné pre zamedzenie možného nežiaduceho vplyvu.  

Posledné stretnutie examinátora s pacientmi prebiehalo v posledný deň ich 

hospitalizácie, kedy im boli administrované rovnaké testovacie metódy (VAS, GAD-7, BDI-

II, TSK-CZ, Oswestry Disability Index a Emočný teplomer) bez Anamnestického dotazníku. 

Všetky zozbierané data boli vyhodnotené a elektronicky spracované. Za účelom zachovania 

anonymity boli všetky zozbierané dáta anonymizované a jednotlivé osoby boli po 

elektronickom spracovaní dát označené iba číslom.  

11.3 Popis použitých metód  

Vzhľadom k tomu, že metódy boli použité na lôžkovom oddelení, bolo za potrebu 

použiť jednoduché a časovo nenáročné dotazníky. Pre posúdenie vlastnej reflexie pacientov 

bolo zvolené metódy seba posudzovacie. Použité boli nasledujúce metódy: Anamnestický 

dotazník, VAS, GAD-7, BDI-II, TSK-CZ, Oswestry Disability Index a Emočný teplomer. 

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK 

Anamnestický dotazník je zameraný na demografické a klinické premenné. Je tvorený 26 

otázkami týkajúcimi sa pohlavia, veku, výšky, váhy, dosiahnutého vzdelania, povolania, 

sociálneho statusu, problémami so spánkom, únavou, náladovosťou. Ďalej sa dotazuje na 

lieky, ktoré pacient pravidelne užíva, pravidelnú rehabilitáciu, využívanie psychologickej 

alebo psychiatrickej starostlivosti, diagnózu, dobu trvania bolesti, lokalizáciu bolesti a typ 

bolesti (ostrá, pichavá, tupá...). 

VAS (Visual Analog Scale) 

VAS predstavuje rýchlu, jednodimenzionálnu, jednopoložkovú metódu určenú k hodnoteniu 

intenzity aktuálne prežívanej bolesti. Respondent je zvyčajne požiadaný, aby na škále označil 
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miesto podľa toho, ako by zhodnotil aktuálnu intenzitu a nepríjemnosť svojej bolesti, 

prípadne jej intenzitu a nepríjemnosť v posledných 24 hodinách/ 14 dňoch. Čas vyplnenia je 

zvyčajne pod jednu minútu. Rozsah skóre sa pohybuje od 0 do 100. Vyššie skóre indikuje 

vyššiu intenzitu bolesti. Jednotné inštrukcie ani štandardnú dobu potrebnú k vyplneniu však 

metóda nemá. Jej prvé použitie ako škály k hodnoteniu bolesti bolo zaznamenané v roku 1971 

autormi Woodfordem a Merskeym. Škála má dve krajné deskriptory, jeden pre každý extrém 

(bez bolesti- najhoršia možná bolesť), je kontinuálna a 10 cm dlhá. Alternatívne nie sú 

deskriptory vôbec prítomné a sú nahradené číslami 1 až 10 (Hawker, Mian, 

Kendzerska & French, 2011). K dispozícií sú dve verzie a to horizontálna (HVAS) 

a vertikalna (VVAS). Je doporučené u jedného pacienta používať rovnakú verziu škály (Scott 

& Huskisson, 1979). Pre naše meranie sme zvolili horizontálnu verziu škály s číslami 1 až 10. 

ŠKÁLA GENERALIZOVANEJ ÚZKOSTI (GAD-7) 

Jedná sa o sebaposudzovací, screeningový dotazník hodnotiaci symptómy generalizovanej 

úzkosti. Pozostáva zo 7 položiek, ktoré sa pýtajú na frekvenciu pocitov nervozity či iritability, 

nekontrolovateľných starostí, problémov s odpočinkom a na obavy z budúcnosti a to 

v posledných dvoch týždňoch. Subjekt na nich odpovedá na štvorbodovej škále od 0 do 3 

bodov. Najvyššie možné skóre je 21 bodov. Cut-off hodnoty pre všeobecnú populáciu sú: 0-4 

žiadna alebo minimálna úzkosť, 5-9 mierna úzkosť, 10-14 stredná úzkosť, 15-21 silná úzkosť. 

Metódu je možné využiť k zhodnoteniu závažnosti symptómov generalizovanej úzkosti aj 

k sledovaniu zmien v čase, napríklad ku zhodnoteniu priebehu liečby. Vyznačuje sa vysokou 

vnútornou konzistenciou (Cronbachovo alfa 0,89) i test-retestovou reliabilitou (r = 0,83). Jej 

vysoké korelácie so sociálnym fungovaním a s fungovaním v oblasti duševného zdravia podľa 

Dotazníku kvality života SF-20 a dobrej korelácie so Zdravotníckym dotazníkom PHQ-2, 

ktorý zisťuje depresívne symptomy (r = 0,64) a s Rosenbergovou škálou sebehodnocení (r = -

0,43) naznačujú dobrú konštruktovú validitu metódy (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 

2006). 

BECKOVA SEBAPOSUDZOVACIA ŠKÁLA DEPRESIVITY U DOSPELÝCH (BDI-

II) 

K posúdeniu úrovne depresívnej symptomatológie bola použitá Beckova seba posudzovacia 

škála depresivity pre dospelých, ktorá predstavuje jednoduchý a psychometricky kvalitný 



 

45 

 

nástroj pre zisťovanie závažnosti depresie. Závažnosť depresie hodnotí tak, ako sú popísané 

v DSM-IV. Pôvodný inventár bol navrhnutý A.T. Beckom v roku 1961, posledná revízia 

pochádza z roku 1988.  

Subjekt je požiadaný aby zhodnotil závažnosť svojich depresívnych symptómov v posledných 

dvoch týždňoch. Inventár obsahuje 21 položiek, na ktoré subjekt odpovedá na štvorbodovej 

škále od 0 do 3 bodov. Celkové skóre sa pohybuje medzi 0 až 63 bodov. Cut-off hodnoty sú 

nasledujúce: 0-13 žiadna alebo mierna depresia, 14-19 mierna depresia, 20-28 stredná 

depresia, 29-63 ťažká depresia. 

Ukázalo sa, že BDI-II umožňuje taktiež rozlišovať rôzne subtypy depresie a je dobrá na 

diferenciáciu depresie od úzkostných porúch. Čo sa týka psychometrických vlastností, 

inventár preukazuje vysokú vnútornú konzistenciu (Cronbachovo alfa = 0,81 pro 

nepsychiatrické subjekty) aj validitu (korelácia skóre s výsledkami podľa HRDS- Hamilton 

Psychiatric Rating Scale for Depression r= 0,74 aj s posúdením odborníka r= 0,60) (Beck, 

Steer & Carbin, 1988). 

 Tento ten je štandardizovaný pre používanie v českej populácií, pričom pri štandardizácii 

Cronbachovo alfa v hodnote 0,92 poukázalo na skutočne vysoký koeficient konzistencie 

položiek. Česká verzia BDI-II je považovaná za dostatočne kvalitný psychometrický nástroj 

(Ptáček, Raboch, Vňuková, Hlinka & Anders, 2016). 

EMOČNÝ TEPLOMER (ET) 

Emočný teplomer je šesť položková škála, ktorej autorom je Alex J. Mitchell. Je to škála 

vizuálne-analógová. Pôvodne bola určená pre onkologických pacientov, postupne je však 

upravovaná aj pre ďalšie diagnózy. Cieľom je detekcia a monitorizácia problémov pacientov. 

Pacient vyznačuje na farebnej teplomerovej stupnici hodnotu od 0 až 10. Prvých päť  

farebných teplomerov predstavujú mieru nepohody, úzkosti, depresie, zlosti a bolesti. 

Posledný šiesty stĺpec slúži k zaznamenávaniu subjektívne vnímanej celkovej kvality života. 

Celkové skóre získame súčtom jednotlivých položiek. S poslednou hodnotou-celkovou 

kvalitou života predstavuje reverznú položku (Mitchell, 2007). Túto metódu sme vybrali kvôli 

jej rýchlej administrácií a komplexnosti položiek. Obsahuje okrem škály bolesti aj škály 

úzkosti, depresivity, nepohody, zlosti a celkovej kvality života, takže môžeme skúmať vplyv 

binaurálnych rytmov komplexne.  
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TAMPSKÁ ŠKÁLA KINEZIOFÓBIE (TSK-CZ) 

Tampská škála kineziofóbie bola vytvorená v roku 1990 autormi Miller, Kopri a Todd. Je 

určená na meranie strachu z pohybu v súvislosti s chronickými bolesťami. Obsahuje 17 

položiek zameraných na model vyhýbania sa strachu z činností súvisiacich s prácou, strachu z 

pohybu a strachu z opätovného zranenia. Najčastejšie je používaná pri štúdií pacientov s 

chronickou bolesťou chrbta a krku. Kineziofóbia je termín, ktorý popisuje situáciu, kedy 

pacient pociťuje nadmerný, iracionálny a oslabujúci strach z fyzickej aktivity vyplývajúci z 

pocitu zraniteľnosti. TSK slúži k posúdeniu subjektívneho hodnotenia strachu z pohybu. 

Rozsah skóre je 17 až 68 pričom vyššie skóre ukazuje na rastúcu mieru kineziofóbie. Hrubé 

skóre je vypočítané po inverzii individuálnych skórov položiek 4,8,12,16. Signifikantná 

korelácia bola nájdená s mierou intenzity bolesti, katastrofizovania a vplyvnom bolesti na 

každodenné aktivity pacienta a jeho sebestačnosť. Cut-off hodnoty sú: 37 bodov a viac sa 

považuje za vysoké skóre, pod 37 bodov je nízské skóre (Vlaeyen,  Kole-Snijders, Boeren & 

Van Eek, 1995; Cook, Brawer & Vowles, 2006). 

OSWESTRY DISABILITY INDEX (ODI) 

ODI je jedným z najviac užívaných nástrojov pre diagnostiku jedincov s chronickou bolesťou 

chrbta. Obsahuje 10 položiek týkajúcich sa bolesti, zdvíhania bremien, sociálneho života, 

spánku, starostlivosti o seba, schopnosti chodiť, sedieť, sexuálne fungovať, stáť a cestovať. 

Každá položka obsahuje šesť vyjadrení reprezentujúcich odlišný level disability, skórovaných 

od 0 do 5. Vyššie číslo predstavuje závažnejšie postihnutie. Celkové skóre je vynásobené 

dvojnásobkom a vyjadrené v percentách. Celkové skóre v rozmedzí 0-20 % predstavuje 

minimálne postihnutie. Pacienti patriaci do tejto skupiny sa dokážu vyrovnať s bežnými 

dennými činnosťami, zvyčajne nie je indikovaná žiadna liečba. Mierne postihnutie je 

v rozmedzí 21-40 %. Táto skupina má väčšie bolesti a problémy počas aktivít ako sedenie, 

státie, zdvíhanie bremien, čo môže mať dopad na spoločenský život a cestovanie. Skóre 

v hodnote 41-60 % ukazuje na ťažké postihnutie. Bolesť je hlavný problém a ovplyvňuje 

možnosť cestovať, spoločenský a sexuálny život aj osobný vzhľad. Skóre v hodnote 61-80 % 

signalizuje veľmi ťažké postihnutie aj ochromenie. Bolesť ovplyvňuje všetky aspekty 

pacienta v domácom aj pracovnom živote. Skóre 81-100 % predstavuje upútanie na lôžko. 

Vyplnenie dotazníka trvá približne 5 minút. Jednoduchosť administrácie, vyhodnocovania 
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výsledkov a ich interpretácie robí z dotazníka veľmi užitočný nástroj pre klinickú prax 

(Vianin, 2008; Fairbank & Pynsent, 2000). 

BINAURÁLNE RYTMY 

V tejto štúdií sme zvolili 6 Hz binaurálny rytmus na základe pozitívnych výsledkov s touto 

frekvenciou vo viacerých výskumoch (Zampi, 2016, Gkolias et al., 2020.) Binaurálny rytmus 

bol vytvorený kombináciou 300 Hz a 306 Hz. Zvuk bol vytvorený pomocou softwarovej 

aplikácie Gnaural (GNU General Public License, GNU Project), ktorá bola využitá na tvorbu 

binaurálnych rytmov aj v podobnom výskume realizovanom dr. Zampi (2016). Dĺžka bola 

zvolená štandardne 20 minút. Kratšie počúvanie binaurálnych rytmov by nemuselo viesť 

k požadovanej zmene mozgových frekvencií Theta vĺn, dlhšie počúvanie by zas mohlo viesť 

k habituácií (Vernon et al., 2014). Do zvukovej skladby boli pridaný zvuk tečúcej vody pre 

spríjemnenie počúvania.  

 

11.4 Výskumný súbor a výber vzorku 

Výskumný súbor bol tvorený pacientami Kliniky rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství 2.LF UK a FNM, ktorí boli na tejto klinike hospitalizovaný po dobu dvoch 

týždňoch. Kritéria pre zaradenie do výskumu boli: prítomnosť chronickej nenádorovej bolesti, 

vek viac ako 18 rokov, schopnosť komunikovať v českom jazyku. Vyradení boli pacienti, 

ktorí užívali silné opioidy, mali poškodený sluch, trpeli závažným kognitivným deficitom 

alebo akútnou psychotickou poruchou, prípadne epilepsiou, onkologicky chorí pacienti 

a pacienti mladší 18 rokov. Diagnóza chronickej bolesti bola stanovená lekárom.  

Výskumnú vzorku tvorí dohromady N=90 pacientov. Vylúčených z dôvodu chýbajúcich 

údajov k štatistickému spracovaniu bolo 9 pacientov. 

Výskumný súbor tvorili dve skupiny pacientov, obidve podstúpili multimodálnu 

rehabilitáciu (manuálna medicína, kinezioterapia a edukácia). Prvá skupina pacientov (N= 45) 

podstúpila naviac intervenciu s binauralnými rytmami, druhú skupinu pacientov (N= 45) 

predstavovali pacienti bez binaurálních rytmov, ale s identickou mutlimodálnou 

rehabilitáciou. Zaradenie pacientov do skupiny bez intervencie pozostávalo na základe 

vypárovania podľa pohlavia, veku a vzdelania podľa pacientov s intervenciou.   
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Podrobné charakteristiky súboru sú zahrnuté v tabuľkách č.1 a 2. 

Tabuľka 1 
Demografické charakteristiky súboru N= 90                       
Premenná Kategória Skupina s intervenciou 

(N=45) 

M (SD)/n (%)           

Skupina bez intervencie 
(N=45) 

M(SD)/n (%)           
Vek  47,95 ± 11,13 50,84 ±8,99  

Pohlavie Muži 14 (31%) 14 (31%) 
 Ženy 31 (69%) 31 (69%) 

Vzdelanie ZŠ 1 (2%) 2 (4%) 

 SŠ 12 (28%) 4 (11%) 

 SŠSM 10 (23%) 17 (37%) 

 VOŠ 4 (9 %) 4 (8%) 

 VŚ 15 (35%) 17 (37%) 

Dĺžka vzdelania  14,75 (2,97) 14,84 (2,89) 

Zamestnanie Áno 25 (59%) 30 (67%) 
 Nie 17 (41%) 15 (33%) 

Sociálny status Ženatý/vydaná 25 (59%) 28 (62%) 

 Slobodný/á 5 (12%) 7 (15%) 

 Vdovec/vdova 1 (2%) 2 (4%) 

 Rozvedený/á 11 (26%) 8 (17%) 

Poznámky: N=celkový počet, M=priemer, SD=smerodatná odchylka, n=počet, ZŠ=základná škola, 

SŠ=stredná škola, SŠSM=stredná škola s maturitou, VOŠ=vyššia odbroná škola, VŠ=vysoká škola 

Súbor bol tvorený z väčšej časti ženami 31 (69%) a 14 mužmi (31%). Priemerný vek 

v skupine s intervenciou je 47,95 (SD=11,13), v skupine bez intervencie 50,84 (SD=8,99). 

Priemerná dlžka vzdelania je u skupiny s intervenciou 14,75 (SD=2,97), u skupiny bez 

intervencie 14,84 (SD=2,89). Najväčšia časť participantov v skupine s intervenciou má 

vysokoškolské vzdelanie (35%), u skupiny bez intervencie má vysokoškolské vzdelanie 37% 

participantov. Druhá najväčšia časť participantov v skupine s intervenciou má stredoškolské 

vzdelanie (28%), u skupiny bez intervencie je to stredoškolské vzdelanie s maturitou (37%). 

Viac ako polovica participantov v skupine s intervenciou je zamestnaná (59%), rovnako ako 

aj v skupine bez intervencie (67%). V skupine s intervenciou je 59% participantov 

ženatých/vydatých, 26% rozvedených, 12% slobodných a 2% ovdovených. V skupine bez 

intervencie je 62% participantov ženatých/vydatých, 17% je rozvedených, 15% je slobodných 

a 4% ovdovených.  

 

 



 

49 

 

Tabuľka 2 

Klinické charakteristiky súboru N=90 

Premenná 

 

Kategória 

 

Skupina s intervenciou  

M(SD)/n (%) 

Skupina bez 

intervencie M(SD)/n 

(%) 

Chronická bolesť/roky <  1 7 (16%) 15 (34%) 

 1 - 3 9 (23%) 6 (12%) 

 5 - 10 11 (28%) 7 (14%) 

 > 10  13 (33%) 16 (36%) 

Lokalizácia bolesti Krčná 14 (36%) 13 (30%) 

 Hrudná 14 (36%) 11 (26%) 

 Bedrová 27 (70%) 29 (67%) 

BMI  26,51 ± 5,04 25,81 ± 4,78 

Lieky Analgetika 28 (70%) 32 (71%) 

 Antidepresíva 13 (34%) 8 (17%) 

RHB pred hosp.  19 (47%) 26 (57%) 

Psychológ pred hosp.  8 (21%) 13 (28%) 

VAS bolesť     

Intenzita bolesti za 

posledných 14 dní 
 56 ± 19,09 56,97 ± 21,47 

Nepríjemnosť bolesti za 

posledných 14 dní 
 63,59 ± 21,1 55,59 ± 24,25 

Odhad int. bolesti po 

skončení hospitalizácie 
 20,25 ± 13,3 22,22 ± 17,74 

Intenzita bolesti na konci 

hospitalizácie 

 
47,86 ± 19,51 39,69 ± 25,91 

Nepríjemnosť bolesti na 

konci hospitalizácie 

  
52,32 ± 24,93 39,09 ± 26,02 

Poznámky: N=celkový počet, M=priemer, SD=smerodatná odchylka, n=počet, RHB= rehabilitácia, VAS=Visual 

analog scale, Int.=intenzita 

V skupine s intervenciou 33% pacientov trpí chronickou bolesťou viac ako 10 rokov, 28% 

pacientov trpí chronickou bolesťou v rozmedzí 5 až 10 rokov, 23% pacientov v rozmedzí 1 až 

3 rokoch a 16% menej ako 1 rok. V skupine bez intervencie 36% pacientov trpí  chronickou 

bolesťou viac ako 10 rokov, 14% trpí chronickou bolesťou v rozmedzí 5 až 10 rokov, 12% 

v rozmedzí 1 až 3 rokov, 34% menej ako 1 rok. Najčastejšia lokalizácia bolesti je u skupiny 

s intervenciou (70%) aj skupiny bez intervencie (67%) bedrová oblasť. Analgetika pravidelne 

užíva 70% pacientov v skupine s intervenciou a 71% pacientov v skupine bez intervencie. 

Antidepresíva užíva 34% pacientov s intervenciou a 17% pacientov bez intervencie. 

Priemerné BMI v skupine s intervenciou je 26,51 a v skupine bez intervencie 25,81. 

Pravidelne rehabilitovalo pred hospitalizáciou viac pacientov bez intervencie (57%), 
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s intervenciou (47%). Psychologickú pomoc využívalo rovnako viac pacientov zo skupiny bez 

intervencie (28%). Priemerné skóre intenzity bolesti na začiatku hospitalizácie pre skupinu 

bez intervencie predstavovalo 56 (SD=19,09), pre skupinu bez intervencie 56,97 (SD=21,47). 

Priemerné skóre nepríjemnosti bolesti na začiatku hospitalizácie pre skupinu bez intervencie 

predstavovalo 63,59 (SD=21,1), pre skupinu bez intervencie 55,59 (SD=24,25). Odhad 

intenzity bolesti na konci hospitalizácie bol u skupiny s intervenciou 20,25 (SD=13,3), 

u skupiny bez intervencie 22,22 (SD=17,74). Priemerne skóre intenzity bolesti na konci 

hospitalizácie bolo u skupiny s intervenciou 47,86 (SD=19,51), u skupiny bez intervencie 

39,69 (SD=25,91). Nepríjemnosť bolesti na konci hospitalizácie bola u skupiny s intervenciou 

52,32 (SD=24,93), u skupiny bez intervencie 39,09 (SD= 26,02).  

12 Výsledky štatistickej analýzy 

Všetky dáta boli spracované v štatistickom programe SPSS. Hladinu významnosti alfa 

sme zvolili 0,05.  

Hypotéza č.1 

Existuje štatisticky signifikantný rozdiel na začiatku hospitalizácie medzi skupinou 

respondentov s intervenciou a skupinou respondentov bez intervencie v miere: 

a) depresii (v inventári BDI-II) 

b) úzkosti (v dotazníku GAD- 7) 

c) nepohode, úzkosti, depresii, zlosti, bolesti a kvality života v seba posudzovacej škále 

Emočný teplomer 

d) funkčnom stave (Oswestry disability index) 

e) strachu z pohybu (TSK) 

f) v miere bolesti (VAS) a intenzite nepríjemnosti bolesti (VAS). 
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Tabuľka č.3 
Rozdiely u pacientov s intervenciou a pacientov bez intervencie na začiatku hospitalizácie                                     
Premenná S intervenciou 

N=45 

Bez intervencie 

N=45 

  

 M (SD) M (SD) T-Ratio p 

BDI-II 13,93 (8,93) 11,33 (8,94) -1,3622 0,1767 
GAD-7 6,58 (6,04) 5,93 (4,68) -0,5607 0,5766 
ET nepohoda 3,23 (2,84) 3,29 (2,94) 0,1038 0,9175 
ET úzkosť 2,80 (2,69) 2,96 (3,06) 0,2446 0,8074 
ET depresia 2,21 (2,53) 1,7 (2,54) -0,9136 0,3637 
ET zlosť 1,51 (2,3) 1,63 (2,36) 0,2278 0,8204 
ET bolesť 5,02 (2,18) 4,73 (2,25) -0,5818 0,5623 
ET celková 

kvalita života 
4,37 (2,17) 4,48 (2,66) 0,2060 0,8374 

ET HS 19,24 (10,88) 18,77 (11,27) -0,1928 0,8476 
ODI 37,32 (16,72) 30,68 (15,6) -1,9224 0,0579 
TSK 39,21 (5,44) 36,90 (6,82) -1,7242 0,0885 
VAS Intenzita 

bolesti 
56 (19,08) 56,97 (21,46) 0,2193 0,8269 

VAS 

Nepríjemnosť 

bolesti 

63,58 (21,05) 55,59 (24,24) -1,5872 0,1165 

Poznámky: N=celkový počet, M=priemer, SD=smerodatná odchylka, n=počet, p=štatistická signifikácia, BDI-

II=Beckova sebaposudzovacia škála u dospelých,GAD-7=Škála generalizovanej úzkosti, ET=Emočný 

teplomer, ODI= Oswestry disability index, TSK= Tampa Scale for Kinesiophobia, VAS=Visual Analog 

Scale, hodnoty tučne= štatisticky signifikantné na hladine p<0,05 

 
 

Na základe One-way Anova testu nebol nájdený signifikantný rozdiel v miere depresie 

(p=0,1767), úzkosti (p=0,5766), nepohody ET (p=0,9175), úzkosti ET (p=0,8074), depresie 

ET (p=0,3637), zlosti ET (p=0,8204), bolesti ET(p=0,5623), celkovej kvality života 

(p=0,8374), celkovom hrubom skóre ET (p=0,8476), funkčnom stave (p=0,0579), strachu 

z bolesti (p=0,0885), intenzite bolesti VAS (p=0,8269), nepríjemnosti bolesti VAS 

(p=0,1165) medzi skupinami s intervenciou a bez intervencie na začiatku hospitalizácie.  

Z jednotlivých subškál Emočného teplomeru, pacienti s intervenciou aj pacienti bez 

intervencie vykazovali najmenšiu mieru v pociťovanej zlosti (M=1,51; M=1,63), najvyššiu 

v pociťovanej bolesti (M=5,02; M= 4,73) a v nepohode (M=3,23; M=3,29). Podľa výsledkov 

BDI-II (M= 13,93) pacienti s intervenciou sa radili do pásma „mierna depresia“, pacienti bez 

intervencie (M=11,33) vykazovali žiadnu až miernu depresiu. Obidve skupiny podľa  

výsledkov GAD-7 pociťovali na začiatku hospitalizácie zvýšenú úzkosť (M=6,58; M=5,93). 

Taktiež u obidvoch skupín bolo nameraný nadpriemerne zvýšený strach z bolesti (M=39,21; 
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M=36,90). Skupiny sa podľa výsledkov ODI (M=37,32; M=30,68) radili do oblasti mierneho 

postihnutia.  

Hypotéza č.2 

Existuje štatisticky signifikantný rozdiel na konci hospitalizácie medzi skupinou respondentov 

s intervenciou a skupinou respondentov bez intervencie v miere: 

a) depresii (v inventári BDI-II) 

b) úzkosti (v dotazníku GAD- 7) 

c) nepohode, úzkosti, depresii, zlosti, bolesti a kvality života v seba posudzovacej 

škále Emočný teplomer 

d) funkčnom stave (Oswestry index) 

e) strachu z pohybu (TSK-CZ) 

f) v miere bolesti (VAS) a intenzite nepríjemnosti bolesti (VAS). 

Na základe výsledkov One-way Anova testu môžeme usúdiť, že nebol nájdený 

signifikantný rozdiel v miere depresie (t= -0,8047, p=0,4233), úzkosti (t= -1,2452, p=0,2178), 

nepohode ET (t=0,0637, p=0,9493), úzkosti ET(t=0,6215, p=0,5364), depresii ET (t= -0,1057, 

p=0,9161), zlosti ET (t= 0,7542, p=0,4530), bolesti ET(t= 0,1112, p=0,9117), celkovej kvality 

života (t=-1,5557, p=0,124), celkovom hrubom skóre ET (t=0,3841, p=0,7019), funkčnom 

stave (t=-0,3953, p=0,6938), intenzite bolesti VAS (t=-1,4006, p=0,8269), nepríjemnosti 

bolesti VAS (t=-2,0244, p=0,1165) medzi skupinami s intervenciou a bez intervencie na konci 

hospitalizácie. Signifikantný rozdiel bol zistený v miere strachu z bolesti (t=-2,1192, 

p=0,0374). Výsledky ukazuje tabuľka č.4 
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Tabuľka č.4 
Rozdiely u pacientov s intervenciou a pacientov bez intervencie na konci hospitalizácie                                     
Premenná S intervenciou 

N=45 

Bez intervencie 

N=45 

  

 M (SD) M (SD) T-Ratio p 

BDI-II 9,65 (6,95) 8,31 (8,12) -0,8047 0,4233 
GAD-7 3,67 (4,74) 2,53 (3,23) -1,2452 0,2178 
ET nepohoda 1,82 (2,59) 1,85 (1,85) 0,0637 0,9493 
ET úzkosť 1,32 (1,90)  1,61 (2,32) 0,6215 0,5364 
ET depresia 1,07 (1,76) 1,02 (2,15) -0,1057 0,9161 
ET zlosť 0,62 (1,41) 0,86 (1,5) 0,7542 0,4530 
ET bolesť 3,31 (2,14) 3,36 (2,48) 0,1112 0,9117 
ET celková 

kvalita života 
4,02 (2,57) 3,17 (2,3) -1,5557 0,124 

ET HS 11,21 (8,1) 11,95 (9,02) 0,3841 0,7019 
ODI 28,31 (14,62) 26,89 (16,81) -0,3953 0,6938 
TSK 37,43 (5,97) 34,61 (5,79) -2,1192 0,0374 
VAS Intenzita 

bolesti 
47,85 (19,5) 39,69 (25,91) -1,4006 0,1666 

VAS 

Nepríjemnosť 

bolesti 

52,32 (24,92) 39,09 (26,02) -2,0244 0,0501 

Poznámky: N=celkový počet, M=priemer, SD=smerodatná odchylka, n=počet, p=štatistická signifikácia, BDI-

II=Beckova sebaposudzovacia škála u dospelých,GAD-7=Škála generalizovanej úzkosti, ET=Emočný 

teplomer, ODI= Oswestry disability index, TSK= Tampa Scale for Kinesiophobia, VAS=Visual Analog 

Scale, hodnoty tučne= štatisticky signifikantné na hladine p<0,05 

 

Hypotéza č.3 

Existuje štatisticky signifikantný rozdiel u pacientov s intervenciou pred a na konci 

hospitalizácie v miere: 

a) depresii (v inventári BDI-II) 

b) úzkosti (v dotazníku GAD- 7) 

c) nepohode, úzkosti, depresii, zlosti, bolesti a kvality života v seba posudzovacej 

škále Emočný teplomer 

d) funkčnom stave (Oswestry index) 

e) strachu z pohybu (TSK-CZ) 

f) v miere bolesti (VAS) a intenzite nepríjemnosti bolesti (VAS). 

Na základe výsledkov zobrazených v tabuľke č. 5 môžeme usúdiť, že pacienti 

s intervenciou sa signifikantne zlepšili v miere depresie (t=-3,7099, p=0,0007), úzkosti (t=-

3,6210, p= 0,0009), nepohode ET (t= -3,1684, p=0,0032), úzkosti ET(t=-3,3393, p=0,0020), 

depresii ET (t=-2,8664, p=0,0070), zlosti ET (t=-2,7911, p=0,0083), bolesti ET(t=-4,6566, 
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p<0,0001), celkovom hrubom skóre ET (t=-4,4167, p<0,001), funkčnom stave (t=-3,8245, 

p=0,0005), strachu z bolesti (t=-2,4638, p=0,0188) intenzite bolesti VAS (t=-3,1538, 

p=0,0040), nepríjemnosti bolesti VAS (t=-4,3940, p=0,0002). Signifikantný rozdiel nebol 

zistený v celkovej kvalite živote ET (t=-0,2791p=0,7818).  

Tabuľka č.5 
Rozdiely u pacientov s intervenciou na začiatku a na konci hospitalizácie                                     
Premenná Na začiatku 

hospitalizácie 

Na konci 

hospitalizácie 
  

 M  M   T-Ratio p 

BDI-II 13,63  9,65  -3,7099 0,0007 
GAD-7 6,57 3,67  -3,6210 0,0009 
ET nepohoda 3,16 1,83  -3,1684 0,0032 
ET úzkosť 2,71  1,36 -3,3393 0,0020 
ET depresia 2,09  1,13  -2,8664 0,0070 
ET zlosť 1,36  0,51  -2,7911 0,0083 
ET bolesť 4,93  3,49  -4,6566 <,0001 
ET celková 

kvalita života 
4,35  4,22  -0,2791 0,7818 

ET HS 18,67 11,55 -4,4167 <,0001 
ODI 35,68 28,31  -3,8245 0,0005 
TSK 39,61 37,36 -2,4638 0,0188 
VAS Intenzita 

bolesti 
54,25  46,66  -3,1538 0,0040 

VAS 

Nepríjemnosť 

bolesti 

64,62 50,55 -4,3940 0,0002 

Poznámky: N=celkový počet, M=priemer, n=počet, p=štatistická signifikácia, BDI-II=Beckova 

sebaposudzovacia škála u dospelých,GAD-7=Škála generalizovanej úzkosti, ET=Emočný teplomer, ODI= 

Oswestry disability index, TSK= Tampa Scale for Kinesiophobia, VAS=Visual Analog Scale, hodnoty tučne= 

štatisticky signifikantné na hladine p<0,05 

 

Hypotéza č.4  

Existuje štatisticky signifikantný rozdiel u pacientov bez intervencie pred a na konci 

hospitalizácie v miere: 

a) depresii (v inventári BDI-II) 

b) úzkosti (v dotazníku GAD- 7) 

c) nepohode, úzkosti, depresii, zlosti, bolesti a kvality života v seba posudzovacej 

škále Emočný teplomer 

d) funkčnom stave (Oswestry index) 

e) strachu z pohybu (TSK-CZ) 

f) v miere bolesti (VAS) a intenzite nepríjemnosti bolesti (VAS). 
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Tabuľka č.6 
Rozdiely u pacientov bez intervencie na začiatku a na konci hospitalizácie                                     
Premenná Na začiatku 

hospitalizácie 

Na konci 

hospitalizácie 
  

 M  M  T-Ratio p 

BDI-II 11,14 8,31  -5,0105 <,0001 
GAD-7 5,93 2,53  -5,9304 <,0001 
ET nepohoda 3,35 1,85  -3,4664 0,0013 
ET úzkosť 2,83 1,59 -3,7854 0,0005 
ET depresia 1,61 0,91  -1,2403 0,2224 
ET zlosť 4,64  3,34  -3,4166 0,0485 
ET bolesť 4,93  3,49  -4,6566 0,0015 
ET celková 

kvalita života 
4,46 4,21  -2,3918 0,0218 

ET HS 18,33 11,96 -4,3001 0,0001 
ODI 31,23 26,89 -2,4404 0,0194 
TSK 36,38 34,45 -2,0687 0,0452 
VAS Intenzita 

bolesti 
58,54 40,64 -4,059 0,0003 

VAS 

Nepríjemnosť 

bolesti 

56,66 38 -4,133 0,0003 

Poznámky: N=celkový počet, M=priemer, n=počet, p=štatistická signifikácia, BDI-II=Beckova 

sebaposudzovacia škála u dospelých,GAD-7=Škála generalizovanej úzkosti, ET=Emočný teplomer, ODI= 

Oswestry disability index, TSK= Tampa Scale for Kinesiophobia, VAS=Visual Analog Scale, hodnoty tučne= 

štatisticky signifikantné na hladine p<0,05 

 

Na základe výsledkov zobrazených v tabuľke č. 6 môžeme usúdiť, že pacienti bez 

intervencie sa signifikantne zlepšili v miere depresie (p<,0001), úzkosti (p<,0001), nepohode 

ET (p=0,0013), úzkosti ET(p=0,0005),  zlosti ET (p=0,0485), bolesti ET(p=0,0015), celkovej 

kvalite života ET (p=0,0218), celkovom hrubom skóre ET (p=0,0001), funkčnom stave 

(p=0,0194), strachu z bolesti (p=0,0003) intenzite bolesti VAS (p=0,0003), nepríjemnosti 

bolesti VAS (p=0,0003). Signifikantný rozdiel nebol zistený v depresii ET (p=0,2224).  

Hypotéza č.5 

Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivými intervenciami binaurálnych rytmov v miere: 

a) nepohody 

b) úzkosti 

c) depresii 

d) zlosti 

e) bolesti 

f) celkovej kvalite života 
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g) celkovom skóre Emočného teplomeru pred a po vypočutí binaurálnych rytmov. 

Tabuľka č.7 

Rozdiely pred/ po intervencii 

Intervencia 1/4 

N=45 

  2/4 

N=33 

  3/4 

N=31 

  4/4 

N=13 

  

 Pred Po  Pred Po  Pred Po  Pred Po  

 M(SD) M(SD) p M(SD) M(SD) p M(SD) M(SD) p M(SD) M(SD) p 

ET 

nepohoda 
2,15 

 

1,67 0,1633 1,63 1,01 0,0024 1,14 0,61 0,0002 1,23 0,84 0,0180 

ET úzkosť 1,44 1,08 0,1436 0,95 0,71 0,0844 0,91 0,9 0,7973 1,30 1,07 0,0821 

ET 

depresia 
1,06 0,88 0,4101 1,13 0,81 0,0236 0,83 0,59 0,0035 1,07 1,07 1 

ET zlosť 0,81 0,80 0,3228 0,36 0,26 0,1648 0,41 0,18 0,0111 0,61 0,38 0,0821 

ET bolesť 3,8 3,42 0,1662 3,67 3,34 0,0321 3,69 3,24 0,0095 3,07 2,88 0,1368 

ET celková 

kvalita 

života 

4,04 4,38 0,2203 4,23 4,18 0,6293 3,77 3,80 0,7377 4,84 4,76 0,3370 

ET HS 12,78 12,08 0,4845 11,99 10,36 0,0031 11 9,33 <,0001 12,15 11,03 0,0175 

Poznámky: N=celkový počet, M=priemer, SD= smerodatná odchylka, p=štatistická signifikácia, ET=Emočný teplomer 

 

Na základe výsledkov párového t-testu signifikantná zmena nastala po druhej 

intervencii v nepohode (p=0,0024), depresii (p=0,0236), celkovom hrubom skóre ET 

(p=0,0031). Po tretej intervencii signifikantná zmena nastala v nepohode (p=0,0002), depresii 

(p=0,0035), zlosti (p=0,0111), celkovom hrubom skóre ET (p<,0001). Po štvrtej intervencii 

signifikantná zmena nastala v nepohode (p=0,0180) a celkovom hrubom skóre ET 

(p=0,0175).  
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13 Diskusia 

V empirickej časti tejto diplomovej práce sme mapovali prínos binaurálnych rytmov pri 

liečbe pacientov s chronickou bolesťou. Empirická časť pozostávala z experimentu 

založenom na doplnení klasickej rehabilitačnej liečby pacientov s chronickou nenádorovou 

bolesťou o novú relaxačnú metódu pozostávajúcu z počúvania binaurálnych rytmov. Je to 

prvý výskum zameraný na vplyv binaurálnych rytmov pri liečbe chronickej nenádorovej 

bolesti v Českej republike. Pomocou seba posudzovacích metód sme mapovali depresívnu a 

úzkostnú symptomatológiu, intenzitu a nepríjemnosť bolesti, funkčný stav pacientov, ich 

strach z bolesti a celkovú kvalitu života. Zisťovali sme vplyv binaurálnych rytmov na 

subjektívne prežívanú úzkosť, depresiu, zlosť, nepohodu, bolesť a celkovú kvalitu života 

z krátkodobého hľadiska, tzn. hneď po vypočutí nahrávky s binauralnými rytmami. Ďalej sme 

skúmali vplyv tento intervencie z dlhodobého hľadiska a porovnávali sme výsledky testovania 

pacientov s intervenciou a bez intervencie. Ako ďalší cieľ bol zmapovať spokojnosť 

pacientov s multimodálnou terapiou a overiť jej prínos.  

Nášho výskumu sa zúčastnilo celkom 90 pacientov. Výberová vzorka bola tvorená 31 

ženami (69%) a 14 mužmi (31%), teda nie je homogénny. Chronická bolesť má však väčšiu 

prevalenciu medzi ženami (Kurita et al., 2012) a taktiež vo výskumoch zameraných na vplyv 

binaurálnych rytmov pri liečbe chronickej bolesti počet žien prevyšoval počet mužov 

(Zampi,2016; Gkolias et al., 2020). Je možné, že pokiaľ by sme mali predom stanovený počet 

mužov a počet žien za účelom vytvorenia homogénneho vzorku podľa pohlavia, plus by 

obsahoval vyšší počet zúčastnených pacientov, výsledky by mohli dopadnúť inak. 

Vekový priemer nášho výberového vzorku je 47,95 rokov so smerodatnou odchylkou 

SD=11,13 rokov u skupiny s intervenciou a 50,84 rokov a smerodatnou odchylkou SD=8,99 

rokov u skupiny bez intervencie. U väčšieho výberového vzorku by bolo zaujímavé skúmať 

vekové rozdiely, čo by bolo zastúpené väčším množstvom ľudí. Taktiež by bolo zaujímavé 

zamerať sa iba na starších pacientov alebo pacientov v strednom a mladšom veku dospelosti 

a porovnať tieto skupiny. Doposiaľ neexistuje výskum, ktorý by skúmal vplyv veku na efekt 

binaurálnych rytmov. Pre staršiu vekovú kategóriu však môže podľa môjho názoru pôsobiť 

výrazný zvuk binaurálnych rytmov rušivo, čo by mohlo skresliť výsledky.  

Výskum bol časovo náročný z hľadiska zachytenia príchodu pacienta na rehabilitačné 

oddelenie a vymedzenie si času na administráciu a vyplnenie dotazníkov. Pacienti podstupujú 
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v rámci rehabilitácie množstvo procedúr a pre examinátora, ktorý nie je prítomný na oddelení 

každý deň je časovo náročné odchytiť daného pacienta. Iná forma administrácie by mohla 

zvýšiť počet participantov. Jednou z takýchto možností by predstavovala spolupráca 

s vedením kliniky a zdravotným tímom, kedy by sa dotazníky zamerané na psychický stav 

pacientov stali  automatickou súčasťou dokumentácie po prijatí do hospitalizácie pacienta. I to 

by však malo svoje limity ako napríklad neprítomnosť examinátora, ktorý môže do vysvetliť 

prípadné nejasnosti.  

Zo skupiny pacientov, ktorí podstúpili intervenciu s binauralnými rytmami, sa 

zúčastnilo prvej intervencie 45 pacientov. 8 pacientov celú intervenciu nedokončili 

v dôsledku mimoriadnej situáciu, ktorá nastala kvôli rozšíreniu nákazy koronavírusom, 4 

pacienti sa rozhodli, že v ponúkanej intervencii pokračovať nechcú. Druhú intervenciu 

podstúpilo 33 pacientov. Tri intervencie podstúpilo 31 pacientov. Štyri intervencie podstúpilo 

len 13 pacientov. Hlavný z dôvodov, prečo štyri intervencie podstúpilo len 13 osôb boli 

obmedzené časové možnosti pacientov, nemožnosť pacientov zastihnúť na lôžku 

a mimoriadne opatrenia zavedené vládou súvisiace s rozšírením koronavírusu v Českej 

republike, ktoré nedovoľovali osobný kontakt examinátora s pacientmi.  

Čo sa týka výsledkov štatistického testovania, vzhľadom k použitým metódam 

testovania by sa hodilo mať respondentov viacej. Medzi skupinami s intervenciou a bez 

intervencie nebol nájdený signifikantný rozdiel. Podľa výsledkov BDI-II a GAD-7 obidve 

skupiny vykazovali v priemere na začiatku hospitalizácie zvýšenú mieru úzkosti (M=6,58; 

M=5,93) a depresiu (M= 13,93; M=11,33), čo odpovedá teóriám o zvýšenej úzkostnej 

a depresívnej symptomatológií u pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou (Marazziti et 

al., 2006; Lerman et al., 2015). U obidvoch skupín bol taktiež nameraný nadpriemerne 

zvýšený strach z bolesti.  

  Na konci hospitalizácie sa obidve skupiny pacientov signifikantne zlepšili nie len 

v intenzite a nepríjemnosti pociťovanej bolesti ale aj v miere úzkosti a depresie, čo potvrdzuje 

predpoklad o recipročnom vzťahu medzi bolesťou a depresiou (Lerman et al., 2015) 

a komplexnú podstatu chronickej bolesti, ktorá ovplyvňuje človeka aj v emočnej oblasti 

a celkovo pôsobí na kvalitu života. Výsledky poukazujú aj na dobrú efektivitu multimodálnej 

terapie prevádzanej na klinike rehabilitácie a jej prínos pre pacientov.  
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 Hypotéza predpokladajúca štatisticky signifikantný rozdiel medzi skupinou 

s intervenciou a skupinou bez intervencie na konci hospitalizácie nebola potvrdená a to 

z viacerých dôvodov. Ako prvý, hlavný dôvod považujem nedostatočný počet intervencií, 

ktorí pacienti podstúpili. V štúdiách, ktoré preukázali štatisticky signifikantný vplyv 

binaurálnych rytmov na zníženie chronickej bolesti pacienti počúvali binaurálne rytmy po 

dobu 7 dní (Gkolias et al., 2020) a 14 dní (Zampi, 2016). To, bohužiaľ, vzhľadom k vyššie 

spomínaným komplikáciám nebolo na rehabilitačnom oddelení možné uskutočniť. Ako ďalšie 

možné vplyvy, ktoré do výsledkov mohli vstúpiť je odlišná doba trvania chronickej bolesti 

medzi skupinami alebo rozdiely vo frekvencii rehabilitácie, ktorú pacienti sami vykonávajú.  

 Výsledky nášho výskumu potvrdili štatisticky signifikantný rozdiel v miere 

pociťovanej nepohody, depresie a celkového skóre ET na konci druhej intervencie. Štatisticky 

signifikantný rozdiel v miere nepohody, depresie, zlosti a celkového skóre ET na konci tretej 

intervencie a v miere nepohody a celkovom skóre ET na konci štvrtej intervencie. Po prvom 

vypočutí binaurálnych rytmov nedošlo k signifikantnej zmene, čo môžeme vysvetliť 

predpokladom, že niektorí jedinci nie sú schopní sa uvoľniť pri počúvaní binauralnych rytmov 

a potrebujú ich vypočuť viac krát pre dosiahnutie požadovaných výsledkov (Puzi et al., 2013). 

Štatisticky signifikantná zmena v intenzite bolesti nebola nájdená po žiadnom vypočutí 

binaurálnych rytmov. Výsledky nášho výskumu teda nepotvrdili výsledky štúdií, ktoré našli 

štatisticky signifikantnú zmenu v intenzite bolesti po vypočutí binaurálnych rytmov (Lewis et 

al., 2004 ; Ecsy et al., 2017) ale potvrdili vplyv binaurálnych rytmov na zlepšenie emočného 

stavu pacienta (Molina et al., 2014; Wahbeh et al., 2007; Sung et al., 2017;  Chairinkam et al., 

2019).  

Výsledky tejto štúdie ukazujú, že binaurálne rytmy môžu predstavovať jednoduchý, 

bezpečný a lacný prostriedok, ktorý môže prispieť k zníženiu pociťovanej nepohody 

a depresie u hospitalizovaných pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou. Prínosom tohto 

výskumu je jeho jedinečnosť v českom prostredí. Táto štúdia predstavuje základ pre ďalšie 

možné nadväzujúce výskumy. Následné štúdie by sa mohli zamerať na väčší výberový 

vzorek, zvýšiť množstvo počtu intervencií a zamerať sa na pacientov trpiacich úzkostnými 

poruchami. Zaujímavé by bolo pri počúvaní binaurálnych rytmov použiť EEG a zmerať vplyv 

binaurálnych rytmov na hladinu mozgových vĺn. Budúce výskumy by sa mohli použiť inú ako 

Theta frekvenciu a zamerať sa špecifickú vekovú skupinu poprípade viacero vekovo 
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odlišných skupín. Zaujímavé výsledky by mohlo priniesť zavedenie binaurálnych rytmov ako 

súčasť programu hospitalizovaných pacientov trpiacich depresiou a porovnať ich efektivitu 

s efektivitou psychoterapie. Keďže niektoré výskumy ukázali, že preferencia hudby môže byť 

dôležitý faktor pre jej následný fyziologický a psychologický efekt (Le Scouarnec et al., 

2001) následné štúdie by mohli experimentovať s výberom hudby obohatenej o binaurálne 

rytmy. Pacientom by mohli mať na výber viac druhov hudobných skladieb obsahujúcich 

binaurálne rytmy a mať možnosť zvoliť si preferovaný typ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Záver  

Táto diplomová práca bola zameraná na problematiku chronickej nenádorovej bolesti a 

nových možnostiach jej liečby. V teoretickej časti sme ukázali, že bolesť je komplexný 

problém týkajúci sa všetkých stránok života. Popísali sme najčastejšie problémy, ktoré sa u 

pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou vyskytujú v oblasti fyzického fungovania 

a denných aktivít, spánku, zamestnania a pracovnej výkonnosti, sociálnych vzťahov. Ukázali 

sme, že pacienti trpia zmenami nálad, pociťujú stres a úzkosť. V dôsledku chronickej bolesti 

sa mení ich chovanie aj osobnosť, objavuje sa katastrofizovanie a vyhýbavé chovanie, 

depresia. Zamerali sme sa na nové možnosti liečby chronickej bolesti a to na binaurálne 

rytmy. Opísali sme ich prínos na zníženie úzkosti, depresie a zlepšenie kvality života. 

Poukázané bolo aj na ich ďalšie možné využitie a to v oblasti zlepšenia kreatívneho myslenia 

a pamäti.  

V empirickej časti sme prezentovali výskum zameraný na vplyv binaurálnych rytmov 

pri liečbe pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou, ktorý sa uskutočnil na Klinike 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FNM. Hlavným cieľom tohto výskumu 

bolo posúdiť pomocou seba posudzovacích metód vplyv binaurálnych rytmov na vnímanú 

intenzitu bolesti, úzkosť, depresiu a celkový emočný stav a overiť ich efektivitu 

z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska u pacientov s chronickou nenádorovou bolesťou. 

Ďalší z cieľov predstavoval porovnať prínos klasickej multimodálnej terapie, ktorú 

podstupujú pacienti na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FNM 

štandardne, s multimodálnou terapiou obohatenou o intervenciu s binauralnými rytmami.  

Pomocou sebaposudzovacích metód sme mapovali depresívnu a úzkostnú 

symptomatologiu, intenzitu a nepríjemnosť bolesti, funkčný stav pacientov, ich strach 

z bolesti a celkovú kvalitu života. Zisťovali sme vplyv binaurálnych rytmov na subjektívne 

prežívanú úzkosť, depresiu, zlosť, nepohodu, bolesť a celkovú kvalitu života z krátkodobého 

hľadiska, tzn. hneď po vypočutí nahrávky s binauralnými rytmami. Ďalej sme skúmali vplyv 

tejto intervencie z dlhodobého hľadiska a porovnávali sme výsledky testovania pacientov 

s intervenciou a bez intervencie. 

Podľa výsledkov obidve skupiny vykazovali na začiatku hospitalizácie zvýšenú mieru 

úzkosti, depresie a strachu z bolesti. Na základe výsledkov štatistickej analýzy nebol zistený 

signifikantný rozdiel medzi skupinou s intervenciou a skupinou bez intervencie na začiatku 
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ani na konci hospitalizácie.  Multimodálna intervencia s binaurálnymi rytmami sa teda 

nepreukázala byť signifikantne efektívnejšia ako klasická multimodálna terapia bez 

binaurálnych rytmov. V práci boli diskutované možné príčiny tohto nesúladu a boli navrhnuté 

modifikácie výskumu s ohľadom na diskutované limity.  

Ukázalo sa, že obidve skupiny sa signifikantne líšili vo výsledkoch nameraných na 

začiatku a konci hospitalizácie v oblasti intenzity a nepríjemnosti bolesti, úzkosti, depresie, 

strachu z bolesti, funkčnom stave a celkovom emočnom stave. Výsledky poukazujú na 

pozitívny a komplexný vplyv multimodálnej terapie. Ďalej poukazujú na prepojenosť bolesti 

vo všetkých úrovniach života pacienta s chronickou bolesťou.  

Signifikantná zmena bola nájdená v druhom, treťom a štvrtom meraní po aplikácií 

binaurálnych rytmov. Pacienti sa signifikantne zlepšili v miere subjektívne pociťovanej 

nepohody, depresii, zlosti a v celkovom skóre Emočného teplomeru. Výsledky nášho 

výskumu teda nepotvrdili výsledky štúdií, ktoré našli štatisticky signifikantnú zmenu 

v intenzite bolesti po vypočutí binaurálnych rytmov ale potvrdili krátkodobý vplyv 

binaurálnych rytmov na zlepšenie emočného stavu pacienta.  
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