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Abstrakt

Rigorózní  práce  se  zabývá vnímáním  kvality  života,  sebehodnocením,

nezdolností  a  sociální  oporou   adolescentů  a  mladých  dospělých  s idiopatickou

adolescentní  skoliózou  páteře.  Text  je  systematicky  rozdělen  na  část  teoretickou  

a empirickou. 

Teoretická část práce se zabývá definováním pojmu skolióza, kvalitou života,

sebehodnocením,  hardiness  a  sociální  oporou.  Uvádíme  zde  i  přehled  českých  

a zahraničních výzkumů spojených s vnímáním kvality  života  u specifických skupin

jedinců s chronickým onemocněním, adolescentů a mladých dospělých.

Empirická část práce má čtyři hlavní části. Přináší data získaná z dotazníkového

šetření, zabývá se jejich analýzou a interpretací. Výzkumný vzorek 77 osob s diagnózou

adolescentní idiopatické skoliózy je porovnáván podle stupně postižení, podstoupení

operace páteře, dle věku a se zdravou populací.
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Abstract

The  rigorous  thesis  deals  with  an  experience  of  well-being,  self-esteem,

hardiness  and a social  support  of  adolescents  and young adults  with an idiopathic

scoliosis. The text is split  into a theoretical and a practial part systematicaly.

The theoretical  part of the thesis  deals  with definition of  terms: scoliosis,  

well-being, self-esteem, hardiness and a social support. We report also an overview  

of czech and foreign researches related to a perception of quality of life by specific

groups of individuals suffered by a chronic diseases, adolescents and young adults.

The empirical part of the thesis has four main parts. It brings data collected

from a survey, deals with data analyzes and their interpretation. A reasearch sample  

of 77 people diagnosed as an adolescent idiopathic scoliosis is compared according  

to  the  degree  of  disability,  undergoing  spinal  surgery,  according  to  the  age  and

compared to the healty population.
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TEORETICKÁ ČÁST



1 ÚVOD

Kvalita  života  se  v posledních  několika  letech  stala  často  skloňovaným

pojmem. Výzkumy se zabývají nejen kvalitou života různých skupin zdravých obyvatel

(učitelů, policistů, hasičů, lékařů, atd.), ale i těch nemocných. I naše práce se zabývá

mimo jiné kvalitou života specifické skupiny lidí. Jedná se o pacienty s adolescentní

idiopatickou skoliózou páteře ve věku od 15ti do 25ti let . Tato rigorózní práce  

se zaměřuje na důležitost  jednotlivých oblastí  kvality  života  pro tyto osoby a jejich

spokojenost s nimi, na jejich sebehodnocení, míru nezdolnosti a sociální oporu, kterou

tito pacienti mají nebo jim naopak chybí.

Tuto specifickou skupinu pacientů jsem si vybrala z osobních důvodů – patřím

do  ní.  Od  dětství  jsem  se  potýkala  s nástrahami  idiopatické  skoliózy  (rehabilitace,

korzetoterapie, obava z operace páteře). Troufám si říct, že mne „soužití“ se skoliózou

formovalo nejen fyzicky, ale i sociálně a psychicky. Jako pacientce s touto nemocí mi

vždy  chyběli  informace  o  tom,  jak  přítomnost  skoliózy  v životě  prožívají  ostatní

adolescenti a mladí dospělí.  I z tohoto důvodu jsem se do psaní této práce pustila.

Práce je rozdělena na dvě části –  teoretickou a empirickou. Teoretická část

práce  přehledně  seznamuje  čtenáře  se  základními  pojmy,  definicemi  a  teoriemi

týkajícími  se  konceptu  kvality  života,  sebehodnocení,  konceptu  hardiness  

a  sociální  opory  a  skoliózy  jako  takové.  Empirická  část  práce  je  zakotvena

v kvantitativním výzkumu, statistické analýze dat a interpretaci těchto výsledků. 

Tato  rigorózní  práce  vychází  z práce  diplomové1,  úspěšně  obhájené  

na  Filosofickém  ústavu  Masarykovy  univerzity  v roce  2012.  Teoretická  část  

je obohacena o nové části a výzkumy, týkajících se našeho tématu. Empirická část  

je koncipována nově, je rozšířen počet respondentů, zahrnuta je nové věková kohorta

a byly přidány nové hypotézy.

Cílem této  rigorózní  práce  je  poskytnout  jakousi  sondu do jednotlivých

oblastí  kvality  života  lidí  s adolescentní  idiopatickou  skoliózou.  Pokusíme  

se porovnat kvalitu života, sebehodnocení, hardiness a sociální oporu u pacientů podle

stupně  postižení  páteře,  podle  věku  (adolescence  x  mladá  dospělost)  a  podle

1 Diplomová  práce  volně  dostupná  na:  http://is.muni.cz/th/261173/ff_m/DP-Fromlova-
Vliv_IS_na_kvalitu_zivota.pdf?info=1;zpet=https:%2F%2Ftheses.cz%2Fvyhledavani%2F
%3Fsearch%3Dfrömlová%20lenka%26start%3D1
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skutečnosti,  zda  podstoupili  nebo nepodstoupili  operaci  páteře.  V neposlední  řadě  

se budeme snažit porovnat tyto proměnné v rámci výzkumného a kontrolního vzorku.

2 SKOLIÓZA

Celá  tato  rigorózní  práce  se  zabývá  vlivem skoliózy  na  různé  determinanty

kvality života, nezdolnosti, sebehodnocení a sociální opory. Je tedy na místě, abychom

zde  správně  definovali  a  vymezili,  co  to  vlastně  skolióza  je.  Budeme se  soustředit

především na  adolescentní  idiopatickou  skoliózu,  která  v České  republice  postihuje

nejvíce  pacientů  ze  všech  postižených  tímto  chronickým  onemocněním.  Kapitolu

doplňují  obrázky skolióz.  Budeme se soustředit  především na část,  která se zabývá

léčbou skoliózy a jejími psychologickými úskalími. V návaznosti na cíl práce na konci

této kapitoly ještě popisujeme specifika skoliózy u adolescentů a mladých dospělých.

2.1 Definování pojmu skolióza

Skolióza je nejčastěji definována jako vybočení páteře ve frontální rovině. Toto

vybočení  páteře  je  často  spojeno  i  s rotací  obratle  nebo  více  obratlů,  které  lékaři

nazývají torze (Srdečný a kol., 1977). Onemocnění popsal jako první již Hippokrates

v 5. století před Kristem. Uvedl i souvislost mezi zhoršením skoliózy a růstem člověka.

Název  „skolióza“  však  použil  až  Galén  v 1.  století  před  naším  letopočtem  

(Kolařík,  Trnavský,  1997).  Dodnes je  tento  pojem spojen s různorodou klasifikací,

která je nepřehledná. V této kapitole se pokusíme nastínit různé typy skolióz a různé

varianty jejich dělení.

Při skolióze je páteř vybočena do stran a můžeme ji tedy rozdělit na tři typy.

Prvním  typem  je  skolióza  C  formní,  která  je  charakteristická  jedním  obloukem.

Druhým typem je S formní skolióza se dvěma oblouky, při které je prohnutí esovité.

Posledním  typem  skoliózy  se  třemi  oblouky  je  skolióza  S formní,  kde  prohnutí  

je dvojité esovité (Kohlíková, Novotná, 2000).

Nejčastěji  jsou skoliózy  rozděleny  na  strukturní (jiná  literatura  uvádí  název

strukturální) a nestrukturní (Kolařík, Trnavský, 1997):

I. Strukturní skoliózy

11



a) Idiopatická – tou se zabýváme v této práci,

b) se známou příčinou

 neuromuskulární

 kongenitální

 neurofibromatická

 z poruchy mezenchymu

 revmatická

 z extravertebrálních kontraktur

 osteochondrodystrofická

 u kostních infekcí

 z poruchy metabolismu

 z poruchy lumbosakrálního přechodu

 tumorózní

II. Nestrukturní skoliózy (funkční skolióza)

a) posturální

b) hysterická

c) z kořenového dráždění

d) z extravertebrálního zánětu

e) při zkrácení dolní končetiny

f) z extravertebrálních kontraktur (kyčle)

Neuromuskulární  skolióza je  způsobena  poruchou  neuromuskulárního

systému. Do této skupiny vad patří  například dětská mozková obrna (DMO) nebo

muskulární dystrofie (spočívá v postupném ochabování svalstva). Nejedná se pouze  

o deformitu páteře, ale i pánve a kyčelních kloubů. Neurologické poškození může být

jednostranné  nebo  oboustranné.  Často  je  spojeno  i  s různou  formou  mentálního

postižení. Někteří pacienti jsou schopni chůze (samostatné nebo o berlích), jiní jsou

upoutání na invalidní vozík. Křivka se často s věkem zhoršuje a znemožňuje například

sed  pacienta.  Léčba  probíhá  formou  rehabilitace,  podpůrných  pomůcek,

korzetoterapie. V některých případech se tyto skoliózy i operují2.

Kongenitální  skolióza je  druhá  nejčastější  ihned  po  idiopatické,  které  

se  budeme  věnovat  v samostatné  kapitole  této  rigorózní  práce.  Vzniká  na  základě

2 http://www.skolio.cz/main/clanek.php?id=102
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poruchy  tvorby  nebo  segmentace  obratlů.  Dochází  k ní  v rámci  špatného

embryonálního  vývoje.  Jestliže  se  onemocnění  objeví  v raném  věku,  je  progrese

většinou  malá.  Problém  je  s křivkami  ve  starším  věku,  kde  je  zhoršování  stavu

mnohem rychlejší (Dungl, 2005).

Klasifikace  skolióz  se provádí  z několika  různých pohledů.  Podle  lokalizace,

doby vzniku onemocnění a velikosti  úhlu zakřivení.  Autorky Novotná a Kohlíková

(2000) ve své publikaci uvádí tuto klasifikaci:

 mezi C1-C6 ji označujeme jako krční

 mezi C7 – Th1 ji označujeme jako horní hrudní

 mezi Th2 – Th11 ji označujeme jako hrudní

 mezi Th11 – L1 ji označujeme jako hrudně bederní

 mezi L2 – L4 ji označujeme jako bederní

 mezi L5 – S1 ji označujeme jako bederně křížovou

B) Podle doby vzniku

 Infantilní – do 3 let věku dítěte

 Juvenilní – mezi 3-10 léty

 Adolescentní – nad 10 let věku

C) Podle velikosti úhlu (podle Cobba – viz dále)

 Do 10° zakřivení IA

 Do 30° zakřivení IB

 Mezi 30° - 60° zakřivení II

 Mezi 60° – 90° zakřivení III

 Nad 90° zakřivení IV

Důležité  je  definovat,  co  je  to  Cobbův  úhel.  Tento  úhel  je  důležitým

ukazatelem  míry  vybočení  páteře  a  tedy  i  míry  těžkosti  skoliotické  křivky.  Měří  

se  z rentgenového  snímku.  Na  rtg  snímku  proložíme  přímku  horní  krycí  plochou

proximálního koncového obratle a dolní krycí plochou distálního koncového obratle.

Kolmice vztyčené k těmto přímkám se protínají v určitém úhlu. Doplňkový úhel ukáže

tíži skoliotické křivky tak, jak to naznačuje obrázek číslo 1. U dvojité primární skoliózy

musíme najít neutrální obratel, který je součástí obou zakřivení (Janíček, 2001).
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Obr. 1: Měření Cobbova úhlu

2.2  Idiopatická skolióza

Idiopatická  skolióza je  jedním  z typů  strukturálních  skolióz.  Názory  

na  příčinu  vzniku  této  nemoci  pohybového  aparátu  se  liší.  Původně  měli  lékaři  

za  to,  že  je  způsobena  vadným  držením  těla.  V průběhu  let  se  zavedl  pojem

„skoliotické  držení  těla“,  které  však znamená něco jiného než  přímo skolióza  jako

nemoc (Leifer,  2004).  O příčinách vzniku idiopatické  skoliózy  se dodnes diskutuje.

Zahradníček, Spitzy, Sperling (in Lomíček, 1973) se domnívají, že příčinou idiopatické

skoliózy  je  přetížení  páteře.  Jiní  autoři  jim  však  oponují,  že  toto  přetížení  

by nezpůsobilo nemoc jako takovou. Andry a Lombardo (in Lomíček, 1973) hovoří  

o tom, že tato skolióza vzniká nejprve jako funkční porucha (jako jsou nestrukturální

typy skolióz) a potom se teprve mění na strukturální deformitu. 

V moderní  době  se  mluví  především  o  vlivu  dědičnosti  (pokud  mají  oba

rodiče skoliózu páteře, je 30% pravděpodobnost, že jejich potomek tuto nemoc bude

mít  také),  neurogenních  poruch,  poruchách metabolismu,  poruchách hormonálního

systému nebo o poruchách normálního vývoje  obratlů (Komárek,  Zumrová,  2000).

Polívka a Landrgot (Lomíček,  1973) také píší o vlivu psychiky na vznik idiopatické

skoliózy. 

Jednou z možných příčin vzniku skoliózy  je  i  nesprávný psychomotorický

vývoj již od narození. Dítě neprojde postupně všemi vývojovými pohybovými fázemi

(přetáčení, plazení, sed, stoj), dojde k jejich přeskakování a opomíjení a v dospívání se

tyto nedostatky mohou projevit právě vadným držením těla nebo dokonce skoliózou

(Cíbochová,  2004).  Je  tedy  důležitá  edukace  všech  rodičů  novorozených  dětí,  aby
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svému dítěti pomáhali pouze v tom, co je pro dítě v daném věku přirozené a aby byl

celý proces postupný a navazoval na sebe. Zvláště se zakazuje děti „násilně“ posazovat

nebo vodit za ruce.

V České  republice  se  uvádí,  že  4%  dospívajících  dívek  a  0,4%  chlapců

stejného  věku trpí  idiopatickou skoliózou.  K vývoji  křivky  větší  než  20  stupňů

dochází  u  méně  než  0,5%  dospívajících  (tzn.  křivka,  která  již  vyžaduje  zvýšenou

pozornost lékařů a dalších specialistů) (Kolář, 2003).

Důležité  je  říct  si  i  o  tom,  jak  idiopatickou  skoliózu  zařazuje  Mezinárodní

klasifikace nemocí. Nejnadřazenější kategorií jí je M40-M54: Nemoci svalové a kosterní

soustavy  a  pojivové  tkáně.  Bližší  určení  ji  zařazuje  do  kategorie  Deformující

dorzopatie.  Skolióza  obecně  má  kód  M41   a  idiopatická  skolióza  je  M41.0

(dětská/infantilní), M41.1 (juvenilní) a M41.2 (jiná idiopatická) a další typy3.

Ve své práci se opírám o rozdělení idiopatických skolióz tak, jak je definuje

a rozeznává například James (in Lomíček, 1973):

A) Infantilní idiopatická skolióza

Toto  onemocnění  vzniká  do  3  let  dítěte,  zasahuje  především  chlapce.  

Má nejhorší prognózu ze všech těchto tří druhů. Obecně platí, že čím dřív se skolióza

objeví,  tím  horší  je  její  vývoj.  Často  končí  velkou  kosterní  deformitou,  někdy  

i upoutáním na invalidní vozík.

B) Juvenilní idiopatická skolióza

Tento typ skoliózy vzniká v období 4 – 9 let dítěte. Váže se na obě pohlaví.

Nejčastěji se jedná o hrudní křivku, která vybočuje vpravo. Problémy jsou tedy spojeny

s dýcháním, protože deformovaný hrudník utlačuje plíce a znemožňuje tak normální

dýchání.

C) Adolescentní idiopatická skolióza

Postihuje  především  děvčata  a  vyskytuje  se  v období  10-13  let  (nebo  

do ukončení růstu).  Právě respondenti s tímto typem skoliózy tvoří výzkumný soubor

v naší rigorózní práci. Tato forma se vyskytuje nejčastěji. 

3 http://www.uzis.cz/system/files/mkn-tabelarni-cast.pdf
15



Obr. 2: Skoliotická páteř u dospívajícího s idiopatickou skoliózou4

2.3 Možnosti léčby idiopatické skoliózy 

Názory odborníků na léčbu idiopatické skoliózy se liší.  Je důležité si uvědomit,  

že skolióza je ve své podstatě nevyléčitelná nemoc. Neexistuje žádný způsob léčby,

který by ji zcela a doživotně vyléčil. Odborníci se snaží především o zmírnění projevů

nemoci, jako jsou: bolesti krční, hrudní nebo bederní oblasti páteře, bolesti při sedu,

chůzi,  utlačování  vnitřních  orgánů  deformovanými  žebry,  potíže  s  dýcháním  

a  podobně.  Ke zmírnění  negativních  projevů  může dojít  pouze  při  zastavení  nebo

alespoň zpomalení progresu (zhoršování) skoliotické křivky (viz dále). 

Základním vodítkem, podle kterého lékaři rozhodují o dalším postupu v léčbě,

jsou stupně skoliotické křivky. Nejčastěji se lékaři drží tohoto rozdělení:

 křivka 0 – 10°- ( dle Cobbova úhlu) – nepovažují ji za skoliózu,

nijak  se  neléčí,  objevuje  se  skoro  u  každého  člověka,  

je to přirozený jev,

 křivka  10  –  20°-  sleduje  se,  rehabilituje se  dle  speciálních

cviků,  pokud  rychle  progreduje  (zhoršuje  se),  lékař  indikuje

nošení korzetu,

 křivka 20 – 40°- léčba korzetem a rehabilitací,

4 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Skolióza
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 nad  40°  -  při  progredování  křivky  se  přistupuje  k operaci

(Sosna, 2001).

Lékaři  mluví  o  dvou  typech  přístupu  k  léčbě.   Prvním  je  konzervativní

způsob,  druhým  je  operativní.  V následujících  podkapitolách  se  budeme  snažit

stručně tyto přístupy vysvětlit.

2.3.1 Konzervativní léčba 

Jako konzervativní léčbu chápeme léčení skoliózy pomocí cvičení (rehabilitace

páteře) a nošení trupové ortézy (korzetu). 

Rehabilitaci doporučí  ortoped  skoliotikům  s křivkou  nad  10°.  Zařazení

cvičení  do léčby skoliózy  je  podepřeno myšlenkou,  že jen zpevněný svalový korzet

může zastavit  progredující  křivku. Znamená to tedy, že člověk postižený skoliózou,

který bude denně pravidelně cvičit speciální cviky, posílí celé tělo (především břicho 

a svaly  kolem páteře)  natolik,  že páteř  už se  nebude dále  více  křivit  a  vybočovat  

(tzn. progredování skoliotické křivky). Cvičení je především podpůrnou metodou. 

Fyzioterapie je u skolióz stěžejní. Lidé bez operace i s operací trupu musí svou

páteř  rehabilitovat.  Cviků,  které  se  používají  v rehabilitaci  skolióz,  je  velká  řada.

V České  republice  se  tímto  cvičením  zabývá  například  paní  Ludmila  Mojžíšová.

Využívá se i cvičení Vojtovy metody nebo speciální cvičení dle metody paní Šrotové5. 

Cvičí se v poloze na zádech, na břiše, na boku, na čtyřech nebo v tureckém

sedu. V současné době se při cvičení využívají i různé pomůcky – velké gymnastické

míče  (tzv.  cvičení  na  balónech),  overbally,  dřevěné  tyče  či  gymnastické  gumy  

(Grabbe, 2010). 

Taktéž se doporučuje zdravotní (léčebná) tělesná výchova, pilates, jóga nebo

plavání (prsa s hlavou pod vodou).

Jestliže ani pravidelné  cvičení nezastaví  progres křivky,  musí lékař přistoupit

k indikaci korzetu. Většinou k tomu dochází od křivek nad 20° dle Cobba. 

Už  v 17.  a  18.  století  se  začaly  objevovat  různé  typy  podpůrných  korzetů.

Původní korzety se od těch moderních hodně lišily. Jelikož tyto pomůcky byly hodně

viditelné na tělech svých nositelů, museli často čelit stigmatizaci a posměchu od okolí. 

5  Více na www.scolio.cz
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Dnešní korzety se nosí 23 hodin denně, snímají se jen na cvičení a hygienu.

Jsou mnohem méně nápadné než ty původní. Existují i korzety, které se nosí pouze 

na noc.

Existuje  několik  typů  korzetů,  například:  TLSO  korzet,  Cheneau  korzet,

Milwaukee  a  mnoho  dalších.  Konkrétní  typ  korzetu  závisí  na  specifické  křivce,

rychlosti progrese i pracovišti, které ho zhotovuje6. 

Korzet  typu  Milwaukee se  používá  již  řadu  let.  V dnešní  době  už  není  

tak často indikován, avšak literatura uvádí,  že právě tento typ ortézy je nejúčinnější

(Janíček,  2001).  Je  tvořen  pánevním  a  krčním  umělohmotným  pásem.  Pásy  jsou

spojené,  korekce  je  zajištěna  pelotami  (speciální  výztuhy  na  určitých  místech  zad,

vsazeny do korzetu). Lidé s tímto typem korzetu se samozřejmě setkávali s posměšky 

a nálepkováním. Jelikož krční část korzetu se nedala zakrýt oblečením jako je tomu 

u jiných typů, nositelé si své krky zakrývali různými šátky.

Typ  Boston  neboli  TLS  ortéza (thorakolumbosakrální  ortéza)  je  druh

statického korzetu stejně jako typ Milwaukee. Jeho výhodou je, že už nezasahuje krční

páteř a není tedy tolik neestetický. Taktéž je z plastu, vyplněn pelotami pro korekci

křivky. Nejdou v něm dělat úklony.

Cheneau  korzet je  další  typ  statického  korzetu.  Je  nejuniverzálnější,  

též vyroben z plastu a má peloty pro korekci. První typ ortézy vytvořil už v roce 1978

doktor Jacques Cheneau (Černý, 2008). 

2.3.2 Operativní léčba

Pokud  selže  fyzioterapie  (rehabilitace)  i  korzetoterapie  a  křivka  se  dál  rychle

zhoršuje, lékaři musí přistoupit k operaci. Nedá se jednoznačně říci, od kolika stupňů

se skoliózy operují, ale zpravidla je to nad 45 stupňů dle Cobba. Samozřejmě záleží  

na věku, typu křivky a celkovém zdravotním stavu pacienta. 

Využívají se zejména dva hlavní přístupy k operaci, zadní a přední. 

Při  zadním  přístupu pacient  při  operaci  leží  na  břiše,  ortopedi  mu  udělají  

řez podél páteře. Za pomoci titanových tyčí a štěpů z pánve narovnají páteř minimálně

o  polovinu  stupňů,  někdy  i  více.  Nikdy  však  skoliózu  nesrovnají  na  0  stupňů.  

Po  operaci  se  pacient  doléčuje  v nějaké  formě  plastového  korzetu.  Doba  pobytu

v nemocnici se mění dle počtu operovaných obratlů a typu operované křivky.

6 http://www.skolio.cz/main/clanek.php?id=4
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Obr. 3: Rtg snímky skoliózy před a po operaci zadním přístupem7

Při  bočním přístupu dochází k řezu z pravé nebo levé strany a jizva je potom

částečně kryta paží, proto je tato metoda vyhledávanější. Jizva je menší a estetičtější  

než u předchozího přístupu. Také se zde využívá titanových pomůcek a štěpů z pánve.

Obr. 4: Operace bočním přístupem8

Existuje  ještě  nová  metoda,  kterou  se  proslavili  lékaři  z Ortopedické  kliniky  

FN Brno, především přednosta kliniky  doc.  Richard Chaloupka.  Jde o operaci  dětí

s neukončeným  růstem  při  skolióze  páteře.  Metoda  využívá  tzv.  rostoucích  tyčí.

Titanové tyče „rostou“ s páteří pacienta. K operaci tedy může dojít už v útlém věku.

Vše se zvládne během jedné operace (jedna anestezie) a dítě nemusí nosit celé dětství

korzet (Povolný, 2011). Dříve se skoliózy v takto raném věku neoperovaly právě kvůli

neukončenému vývoji  kostí a páteře. Rostoucí tyče jsou tedy novinkou pomáhající  

i těmto dětem9.

2.4 Psychologická úskalí léčby idiopatické skoliózy
7 Zdroj: http://www.skolio.cz/main/clanek.php?id=20
8 Zdroj: http://www.skolio.cz/main/clanek.php?id=20
9 http://www.online.muni.cz/vedaavyzkum/2127-nova-metoda-operace-patere-pomuze-detem-se-
skoliozou

19

http://www.online.muni.cz/vedaavyzkum/2127-nova-metoda-operace-patere-pomuze-detem-se-skoliozou
http://www.online.muni.cz/vedaavyzkum/2127-nova-metoda-operace-patere-pomuze-detem-se-skoliozou


2.4.1 Problémy spojené s fyzioterapií skolióz

Jak jsme již  uvedli  v kapitole  2.3.1,  konzervativním způsobem léčby idiopatické

skoliózy  je  speciální  cvičení.  Z počátku probíhá cvičení  pod odborným dohledem

fyzioterapeutů, poté pacient cvičí sám doma. 

Rehabilitace  je  doporučována  dětem a  mládeži  se  skoliózou,  ale  tato  diagnóza

ovlivní celou rodinu. Rodiče (především matky) v dobré víře nutí své děti do cvičení,

snaží se překonat jejich odpor, různě je motivují, snaží se je podpořit. Často však dojde

i na hádky, nepřátelství, zákazy a příkazy. Dítě chce jít ven s kamarády, chce jít raději 

na  kroužek  nebo  jen  tak  si  sednout  k televizi  nebo  k  počítači,  ale  jeho  rodič  

mu  to  nedovolí,  protože  dnes  ještě  hodinu  necvičil.  Oba  dva  mezi  sebou  cítí

nepřátelství, boj a nepříjemné napětí. To vše může jejich vztah narušit.

Někdy se stává, že i přes poctivé cvičení se nedostavuje zastavení progresu. V této

situaci propadají beznaději malí pacienti i jejich rodiče. Zažívají pocit nespravedlnosti

a často se objevuje otázka: „proč já?“ nebo „proč tím muselo onemocnět zrovna moje

dítě?“.  

Rizikem  bývá  i  období  puberty  a  adolescence  (z hlediska  zdravotního  

i  psychologického).  Pacientova  páteř  rychle  roste  do  délky  a  zdánlivě  zlepšená

skoliotická křivka před pubertou se může začít znovu horšit. Potom musí lékař včas

zasáhnout  a  správně  rozhodnout  o  indikaci  korzetu.  Z psychologického  hlediska  

je  puberta  spojena  s častou  změnou  nálad,  pocitem  nejistoty  a  sebepodceňování.

V adolescenci  přibývají  problémy  s hledáním  vlastní  identity  i  složitosti  spojené  

s postupným odpoutáváním se od rodičů (Hartl, Hartlová, 2004). 

Dalším  problémem  může  být  inteligence  pacienta.  V případě,  že  pacientovy

mentální  schopnosti  jsou  v pásmu  podprůměru  nebo  lehké  mentální  retardace,

komplexní  léčba  skoliózy  je  ve  velkém  ohrožení.  Tito  lidé  velmi  obtížně  chápou

pokyny  při  cvičení,  nepamatují  si  dané  cviky.  Pokud  nemají  velkou  podporu

zodpovědné rodiny, spolupráce s nimi je velmi špatná a výsledek léčby nejistý.

Křivka  nad  20°  je  kontraindikací  k  vrcholovému  sportování.  Často  lékaři

skoliotikům  omezují  úplně  nebo  alespoň  částečně  i  tělesnou  výchovu  –  zakazují  

se tvrdé doskoky, skoky do dálky, do výšky, volejbal, basketbal, skoky přes kozu a další.

Když je skoliózou postižen člověk, který byl do té doby velmi sportovně aktivní, třeba 

i  vrcholový  sportovec,  je  pro  něho velice  těžké  přijmout  skutečnost,  že  jeho sen  

se rozplynul. Může mít pocit, že ztratil smysl života. Je důležité podpořit ho v hledání

nových snů a zájmů.
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2.4.2 Problémy spojené s korzetoterapií

S  korzetem  je  spojeno  několik  subjektivně  negativně  vnímaných  skutečností.

Kvůli  nošení  korzetu může  být  dítě  ve  škole  stigmatizováno,  nemůže  chodit  

na tělesnou výchovu, někdy je i vyloučeno z kolektivu, protože nemůže dělat všechno

to, co dělají ostatní děti. 

Především dívky v pubertě a adolescenci mají s nošením korzetu problém. Ortéza

je sice z plastu bílé barvy, ale přezky a zipy jsou stříbrné nebo černé a pod světlejším

oblečením  prosvítají.  Při  dlouhém  sezení  v lavici  dojde  k ošoupání  oděvu  v místě

lopatek o opěradlo židle. Dívky, přestože díky korzetu mají velmi štíhlou postavu, musí

nosit oblečení o pár čísel větší. V období puberty a adolescence je (nejen pro dívky)

těžké vyrovnat se s přijetím vlastního těla. 

Na blogu skoliotiků10 se velice často mluví o problému s pocením. Pod korzet  

se nosí nejlépe bílé bezešvé tričko, které většinu potu vsákne, ale v letních měsících  

při  30 stupních  ani  tričko  ze  speciálního  funkčního  materiálu  nepomůže.  Nositele

korzetu obtěžuje pot i jeho zápach. 

Ze všech těchto důvodů může dojít i ke vzniku nenávisti ke své nemoci, korzetu

nebo obojího. Často se stává, že pacienti svou ortézu nenosí tak, jak by měli. Odkládají

korzety  předčasně,  nenosí  je  do  školy  ani  po škole,  nenosí  je  ani  na  noc,  protože

s ortézou se jim špatně spí. Potom je samozřejmě účinnost korzetu velice malá. 

Snad  největším  problémem  spojeným  s korzetem  je  rozporuplnost  názorů.  

I  doktor  Miroslav  Lomíček  (1973)  ve  své  publikaci  uvádí,  že:  „Pravidelně  nošený

korzet vede k oslabení posturálních svalů a po jeho sejmutí chybí aktivní nosná síla  

a křivka se může zhoršovat“. Spousta pacientů si tedy klade otázku, jak spojit nošení

korzetu  (kde  svaly  ochabují)  s potřebnou  rehabilitací  (která  je  nutná  k posílení

svalového krunýře). Jedni lékaři tvrdí, že nejdůležitější je cvičení. Druzí jim oponují,  

že nejdůležitější  je  pravidelné  nošení korzetu a jeho korekce pomocí pelot.  Pacient

s takovýmto  onemocněním  většinou  věří  svému  ortopedovi.  Avšak  v momentě,  

kdy  navštíví  více  odborníků  s odlišnými  názory,  bude  sám  stát  před  důležitým

rozhodnutím, jaký způsob léčby pro něho bude nejlepší. 

2.4.3 Problémy spojené s operací skoliózy

10 www.scolio.cz
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I když o indikaci operace informuje lékař, konečné rozhodnutí je na rodičích jako

zákonných zástupcích dítěte nebo na adolescentovi samotném, pokud je starší 18-ti let.

Rodiče  i  pacienta  sužuje  stres,  nejistota,  nedostatek  informací,  možný  pocit  viny,  

když  se  něco  nepovede.  Často  se  stává,  že  rodiče  operaci  nejprve  odmítnou  

a po několika letech, kdy se křivka nezastaví,  se sami obracejí na lékaře s prosbou  

o  operaci.  Nejdůležitější  je  těmto  rodičům  a  jejich  postiženým  dětem  poskytnout

dostatek  informací  o  tom,  jak  operace  probíhá,  co  následuje  po  ní,  jak  dlouhé  

je pooperační léčení, jak dlouho bude v nemocnici, zda bude muset nosit korzet, jaká

budou jeho omezení po operaci,  jaká jsou obecně rizika této operace. Záleží  vždy  

na konkrétních operatérech. 

Každý pacient snáší operaci jinak. Minimální věk pro operaci idiopatické skoliózy

je 10 roků, křivka musí být operovatelná a celkový zdravotní stav pacienta musí být

takový, aby tuto náročnou operaci pacient zvládl (Lomíček, 1973). 

Před operací je třeba pečlivě si vše rozmyslet. Uvědomit si, že operací skolióza

nekončí.  Lékaři  sice  srovnají  křivku  na  minimum,  ale  onemocnění  přetrvává.  

Po  operaci  dochází  k omezení  pohybu.  Míra  omezení  závisí  především  na  počtu

operovaných obratlů,  které  díky  štěpům srostou a jejich  pohyblivost  se tak vytratí.

Pokud má pacient operovanou jen hrudní křivku, jeho pohybovou schopnost to moc

neovlivní,  protože  srostlých obratlů  je  jen  pár  a  v místě,  která  je  i  přirozeně  málo

pohyblivá. Pokud však dojde k operaci celé páteře (bederní i hrudní křivky), je omezení

pohybu daleko větší. 

Pacient je do konce života povinný hlídat svou páteř před otřesy a pády. Každá

sebemenší  nehoda  pro  něho  může  být  mnohem  více  nebezpečná  než  pro  zdravé

jedince  ve  stejné  situaci.  Existuje  zde  i  riziko  reoperací,  pokud  se  první  operace

nepovede.  Někdy se  stává,  že  i  včas  operovaná  křivka  se  začne  po operaci  znovu

hroutit  a  je  třeba  ji  reoperovat.  To  je  samozřejmě  spojeno  s další  anestezií  

a depresivním působením na pacienta, který si musí projít  znovu celým zatěžujícím

koloběhem.

Právě  v této  chvíli,  kdy  se  pacient  rozhoduje  o  podstoupené  operace,  by  měl

kolem sebe mít velikou základnu kvalitních mezilidských vztahů (sociální oporu).

2.5 Skolióza v adolescenci
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V empirické  části  této  rigorózní  práce  byli  jako  výzkumný  soubor  vybráni

adolescenti  ve  věku  od  15ti  do  20ti  let,  kterým byla  mezi  10.  a  13.  rokem života

diagnostikována idiopatická adolescentní skolióza. Diagnostická kritéria pro tento typ

skoliózy  podrobně  uvádíme výše.  Tento typ skoliózy  je  v české i  světové  populaci

nejčastější, převažuje u dívek.

Je důležité si připomenout, že „aktivní“ terapie adolescentní skoliózy probíhá

od  jejího  diagnostikování  (v  10-13  letech)  až  do  ukončení  růstu  pacienta.  Toto

ukončení  růstu  je  samozřejmě  velmi  individuální  záležitost,  ale  průměrně  se  tímto

obdobím stává věk mezi 18ti až 20ti lety. V tomto období (13-20) tedy dochází k léčbě

konzervativní (rehabilitace nebo indikování korzetu) nebo se přistupuje k operačnímu

zákroku a fixaci páteře. 

Domnívám se tedy, že právě toto období (15-20 let) je velice důležité sledovat

z  pohledu  subjektivního  vnímání  kvality  života,  sebehodnocení,  nezdolnosti  

a  spokojenosti  se  zdravím  vůbec.  Pacient  v tomto  věku  postižený  adolescentní

idiopatickou  skoliózou  ve  většině  případů  aktuálně  podstupuje  terapii  své

křivky/křivek.  Jeho  vnímání  kvality  života  a  dalších  jejích  součástí  je  tedy  velice

autentické, plné „aktuálních“ emocí a prožitků. O svých problémech pouze nevypráví,

ale aktuálně jimi žije a prožívá je. 

2.6 Skolióza v dospělém věku

Deformita  páteře  v dospělém  věku  je  často  objevena  a  diagnostikována  

až v momentě,  kdy  pacient  pociťuje  velké  bolesti  v páteři.  Nejčastěji  je  postižena

bederní páteř a bolesti často „vystřelují“ až do nohy. Skolióza je samozřejmě vrozená

deformita páteře, ale je možné, že v dětství toto vybočení páteře nebylo až tak velké,

aby pacientovi  působilo  nějaké  potíže.  Méně často se stává,  že  diagnostika  a  léčba

skoliózy  v raných fázích  života  byla  zanedbána  a  problémy  se  objevují  až  v mladé

dospělosti.  Další příčinou může být osteoporóza (řídnutí kostí) nebo spondyolistéza

(sagitální posun obratle dopředu vůči sousednímu, níže umístěnému) 11.

Terapie  skolióz  v tomto  věku  je  zaměřena  především  na  léčbu  bolesti  pomocí

medikamentů a šetrné rehabilitaci  (stejně jako je  tomu u dětských a adolescentních

pacientů).  V některých  případech  je  neurologem  indikována  i  lázeňská  léčba  nebo

fyzioterapie za hospitalizace.

11 http://www.srs.org/patient_and_family/scoliosis/idiopathic/adults/
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Existují  i  případy,  kdy  vlivem  idiopatické  skoliózy  byl  pacient  nucen  přestat

vykonávat svou normální práci a začal pobírat invalidní důchod. Někteří dospělí lidé

se skoliózou nejsou schopni pro velké bolesti vydržet pracovní nasazení 8 nebo více

hodin denně (Christodoulou, 1987). Častější je toto omezení u lidí pracujících v pásové

výrobě nebo u těch, kteří mají sedavé zaměstnání. 

Vyšší  stupeň  skoliózy  u  žen  může  být  taktéž  problémem  v době  těhotenství,

během porodu a po něm. Mnoho takto postižených žen si stěžuje na bolesti především

v bederní oblasti12. 

Našeho  výzkumu se  zúčastnili  pouze  ti  mladí  dospělí,  jejichž  idiopatická

adolescentní skolióza byla diagnostikována včas (tzn. mezi 10. až 13. rokem života).

Všichni  se  tedy  setkali  s rehabilitací,  někteří  museli  nosit  i  korzet  a  jiní  dokonce

podstoupili operaci páteře. To vše se odehrálo v době od diagnostikování skoliózy do

maximálně 20ti  let jejich věku. Korzetoterapie se nejčastěji  nosí  právě do ukončení

růstu  kostí  pacienta,  tj.  do  20ti  let.  Dodnes  však  někteří  z nich  musí  docházet  na

rehabilitace,  aby  zmírnili  své  bolesti  páteře.  Probandi,  kteří  mají  za  sebou  operaci

páteře, jsou dodnes sledováni ortopedem a institucí, kde byli operováni.

Empirická část této práce si klade za cíl mimo jiné i zmapovat rozdíly ve vnímání

kvality  života,  sebehodnocení,  sociální  opory  a  nezdolnosti  u  adolescentů,  kteří

aktuálně podstupují  „aktivní“ terapii,  a mladých dospělých, kteří podstupují pouze

„udržovací“  terapii (kontroly  lékařů,  krátkodobé  rehabilitace  pouze  v případě

bolestí).

12 www.scolio.cz
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3 ADOLESCENCE A MLADÁ DOSPĚLOST

Pro  výzkumné  účely  této  rigorózní  práce  je  důležité  vymezit  si  dvě  vývojová

období – adolescenci a mladou dospělost. Obě tyto období jsou důležitými mezníky

v životě  každého  jedince.  Domníváme  se,  že  u  člověka  se  skoliózou  páteře  nebo

jakýmkoliv  jiným  tělesným  postižením  jsou  tyto  životní  mezníky  ještě  jaksi

„zvýrazněny“.

V této kapitole se zabýváme definováním toho, co je adolescence a co je to mladá

dospělost.  Tyto  vývojové  etapy  popisujeme  z hlediska  vývojových  úkolů  

dle Havighursta, které musí člověk v daném období splnit. Dále popisujeme i změny

člověka  v období  adolescence  –  biologické,  kognitivní  i  emoční.  Zabýváme  

se i změnou kvality vztahů v tomto období.

3.1 Adolescence

Za „otce adolescence“ je označován G.S. Hall,  který definuje adolescenci jako

nevyhnutelný  a  dramatický  střet  protikladných  tendencí  v člověku.  Vnímá

dospívajícího  člověka  v tomto  věku  jako  napůl  necivilizovaného  divocha,  který  

se  teprve  musí  postupně  socializovat.  Dle  jeho  názoru  musí  být  toto  období

respektováno a bráno jako přirozené a nevyhnutelné (Macek, 2003).

Hartl  a  Hartlová  (2000)  definují  adolescenci  jako  období  mezi  dětstvím  

a dospělostí, které je provázené dosažením pohlavní zralosti,  duševním a fyzickým

růstem, dotvářením integrity osobnosti a sociálním učením v nejširším slova smyslu.

Věkové vymezení této životní etapy se dle různých autorů liší. Například Macek

(2003) rozděluje adolescenci na 3 fáze:

 Časná  adolescence  –  dle  staré  terminologie  též  nazývána  jako  pubescence,

časové období mezi 10.(11.) až 13. rokem života.

 Střední adolescence – časové období mezi 14. až 16. rokem.

 Pozdní  adolescence  –  časové  období  mezi  17.  až  20.  rokem.  Jiní  autoři

(Vágnerová, 2000) uvádí konec období až ve 22ti letech života.

Pro účel  této rigorózní  práce se budeme držet věkového vymezení  adolescence

podle Vágnerové (2000). Ta tvrdí, že adolescence je období člověka ve věku od 15ti do
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20ti let. I náš výzkumný soubor tvoří mladí lidé ve věku 15-20 let a jsou zde označeni

za adolescenty.

Havighurst (1974, in Macek, 2003) uvádí, že každá konkrétní společnost (kultura)

nabízí určité vzorce chování pro splnění vývojových úkolů dané životní etapy jedince.

Pokud člověk tyto vývojové úkoly nesplní, je společností sankciován. Vývojové úkoly

pro období adolescence definuje Havighurst takto:

1. Přijetí vlastního těla, fyzických změn, pohlavní zralosti a role svého pohlaví.

2. Kognitivní  komplexita,  abstraktní  myšlení,  schopnost  aplikovat  intelektový

potenciál v běžném životě.

3. Uplatnění emocionálního a kognitivního materiálu ve vrstevnických vztazích,

schopnost vytvářet a udržovat vztahy s oběma pohlavími.

4. Změna vztahu k dospělým, zejména k rodičům, autonomie, případně vzájemný

respekt a tolerance.

5. Získání představy o ekonomické nezávislosti a směřování k určitým jistotám.

6. Získání zkušenosti v erotickém vztahu, příprava pro partnerský a rodinný život.

7. Rozvoj  intelektu,  emocionality  a  interpersonálních  dovedností,  zaměřených  

ke komunitě a společnosti.

8. Představa o budoucích prioritách, cílech, stylu života.

9. Ujasnění  hierarchie  hodnot,  reflexe  a  stabilizace  vlastního  vztahu  ke  světu

a k životu (světový názor).

Podobný  seznam  vývojových  úkolů  pro  období  adolescence  definuje  Maria

Žebrowská  (1986).  Úkoly  rozdělila  do  čtyř  hlavních  oblastí.  První  oblastí  

je  fyziologické  dospívání,  jehož  výsledkem  by  měla  být  schopnost  reprodukce,

zachování „rodu“ a vytvoření rodiny. Dalším důležitým úkolem v adolescenci je tzv.

sociální  dospívání,  které  je  spojeno  především  s formováním  názorů,  myšlenek,

vytvořením hodnotového žebříčku, vytvořením nových postojů nebo formováním těch

stávajících.  Důležitou  částí  vývoje  adolescenta  je  i  duševní  dospívání spojené

s vývojem  myšlení  od  konkrétního  k abstraktnímu,  díky  němuž  dochází  k lepšímu

pochopení a řešení náročných problémových situací.  V neposlední řadě je důležitou

složkou dospívajícího jedince i emocionální dospívání, jehož výsledkem by měla být

emoční  stabilita  a  jakási  rovnováha.  V ideálním  případě  by  mělo  dojít  k umírnění

efektivity a vznětlivosti.
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3.1.1 Změny v období adolescence

V období  adolescence  dochází  k biologickým  změnám  člověka.  Dívky

dostávají první menstruaci, mění se hormonální složení těla, dochází k dalšímu vývoji

sekundárních  pohlavních  znaků  (Macek,  2003).  Právě  v adolescenci  se  klade  velký

důraz na atraktivitu a zevnějšek. Mladí lidé v tomto věku pozorují své tělo mnohem

častěji  než  lidé  v jakémkoliv  jiném  věku.  S atraktivitou  je  spojována  i  schopnost

navazovat  nové  vztahy  –  vrstevnické,  kamarádské  i  partnerské.  Svou  atraktivitu

hodnotí v porovnání s tím, co je aktuálně hodnoceno společností jako atraktivní (např.

velmi štíhlé modelky) (Vágnerová, 2000). 

Během  tohoto  vývojového  období  dochází  i  ke  změnám  kognitivním.  

Dle Macka (2003)  dochází  v tomto čase k formování  a  zdokonalování  abstraktního

myšlení.  Dle Vágnerové (2000) je pro toto období charakteristické experimentování

s různými objekty,  myšlenkami a názory.  Řešení  je  většinou extrémní,  jednoznačné,

jednostranné.  Kompromisy se příliš  nepřipouští.  S přibývajícími zkušenostmi během

let se u adolescentů mění i kapacita dlouhodobé paměti. Schopnost uložení různých

informací a poznatků do paměti se zlepšuje.

Dochází  i  k proměnám  emocí.  Zpočátku  tohoto  období  jsou  ještě  často

přítomny velké výkyvy nálad (dozvuk pubescence). Postupně tyto změny mizí, avšak

stále můžeme mluvit o emoční nestabilitě přítomné v této životní etapě (Macek, 2003).

Emoce jdou ruku v ruce s hodnocením schopnosti  navazovat nové vztahy a s jejich

hodnocením obecně.

3.1.2 Vztahy v adolescenci

V tomto  vývojovém  období  je  důležitá  nejen  otázka  atraktivity  (zevnějšku),

která  souvisí  se  sebehodnocením  jedince,  ale  i  vztahy.  Mění  se  vztahy  k rodičům,

sourozencům i k vrstevníkům.

Díky rodině si člověk vytváří svůj  základní hodnotový systém.  Od rodičů

přebírá morální zásady a pravidla slušného chování. Se členy rodiny se učí verbálně  

i  neverbálně  komunikovat.  Rodina  je  velmi  důležitá  při  formování  lidského

sebehodnocení. Důležitá je i otázka pochvaly. Rodiče jsou svými dětmi vnímány jako

„přístav bezpečí“, kam se mohou kdykoliv vrátit (Vágnerová, 2005).

Adolescence je i období formování identity. Starší sourozenec může být často

napodobován.  Patří-li  starší  sourozenec  do  nějaké  „party“,  většinou  do  ní  chce

zákonitě  patřit  i  sourozenec  mladší.  Je  tedy  nepřímo  „přetvářen“  k obrazu  svého
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staršího  sourozence.  Je  velmi  časté,  že  v období  adolescence  má dospívající  citově

mnohem blíže ke svému sourozenci (obzvlášť pokud je starší) než ke svým rodičům

(Macek, 1999).

V tomto  období  také  často  vrstevnické  a  přátelské  vztahy  přecházejí  

v ty partnerské. Pro jedince v tomto vývojovém období nabývá na důležitosti otázka

lásky, přijetí, úcty, sebeúcty i sexu. 

3.2 Mladá dospělost

Jako období mladé (dle jiné terminologie časné) dospělosti se zpravidla popisuje

doba mezi 20. a 35. rokem života člověka (Vágnerová, 2000).  Dle Švancary (1981)

je mladá dospělost označováno období člověka mezi 25. a 30. rokem.

Dospělost můžeme dle Beneše (2008, str. 71) popisovat a chápat z různých úhlů

pohledu:

 Z biologického pohledu je dospělost dosažení fyzické zralosti. To znamená,

že dojde k ukončení změn, které probíhají v adolescenci.  

 Právo ji vymezuje získáním práv a povinností. Dospělý člověk má právo

volit,  dosažením plnoletosti může získat oprávnění k řízení automobilu,  

má možnost vstoupit do manželství a jiné.  

 V sociologii na ni nahlížejí jako na období, kdy dospělí převezmou nové

sociální role. Mezi nové sociální role, se kterými se dosud nesetkal, patří

například role zaměstnance, role rodiče, či manžela/ky. Každá tato role  

je specifická a vyžaduje učení se novým návykům a zkušenostem.

 Pedagogická věda určuje dospělého jako vychovatele nové generace. Tím,

že  zakládáme  rodinu,  dochází  k  přenosu  nejen  našich  zkušeností  

a vědomostí, ale i postojů, další generaci.  

 Stabilizováním  forem  chování,  myšlení  a  prožívání  definuje  dospělost

psychologická disciplína.

Jak jsme již uvedli dříve, Havighurst se zabýval definováním  vývojových úkolů,

které  člověk  musí  splnit  v jednotlivých  vývojových  obdobích.  Úkoly  pro  mladou

dospělost nastiňuje takto (in Švancara, 1981):

 Ucházet se o přízeň partnera a zvolit si partnera pro manželství.

 Učit se přizpůsobovat se partnerovi a žít s ním v harmonickém soužití.
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 Založit rodinu a asimilovat rodičovskou roli.

 Vychovávat děti a vycházet vstříc jejich individuálním potřebám.

 Naučit se vytvářet domov a převzít odpovědnost za domácnost.

 Snažit se o další vývoj profesní odbornosti.

 Převzít nějakou formu veřejné odpovědnosti - občanská kompetence.

 Vyhledat odpovídající sociální skupiny a začlenit se do nich.

Vágnerová (2000) se domnívá, že nejdůležitější vývojové úkoly v tomto období

jsou tři a to:

a) zaujmout profesní roli (najít práci, která člověka baví a uživí ho),

b) najít si partnera (případě vytvořit manželství),

c) založit rodinu (mít dítě).

Naše  empirická  část  práce  se  snaží  zachytit  a  popsat  důležitost  a  spokojenost

jedinců s idiopatickou skoliózou i v těchto třech definovaných oblastech (mimo jiné).
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4 KVALITA ŽIVOTA

Kvalita  života  se  v posledních  letech  stala  jakýmsi  fenoménem.  Nespočet

výzkumů se začal zajímat o kvalitu života zdravé populace – např.: učitelů, policistů,

studentů základních,  středních  i  vysokých škol,  lékařů,  zdravotních  sester,  seniorů  

a  mnoha  dalších  skupin.  Druhá  část  výzkumů  se  začala  zajímat  o  kvalitu  života

nemocných  lidí  –  lidí  s HIV,  diabetem,  paraplegií,  systémovým  luxusem,  mentální

retardací,  zrakovým,  sluchovým  i  tělesným  postižením,  onkologickým  pacientům  

i osobám o nich pečujícím, osobám po úrazech páteře i hlavy.

I my jsme si vybrali  specifickou část nemocné populace, která však v České

republice ještě nebyla takto podrobně probádána.

V této kapitole se pokusíme definovat kvalitu života z různých úhlů pohledu.

Zaměříme  se  na  psychologický,  medicínský,  filosofický  i  ekologický  přístup.

Poodhalíme  dimenze  kvality  života.  Budeme  se  krátce  věnovat  i  konceptu  

„well-beingu“.

Připomeneme zde i několik výzkumů věnovaných kvalitě života adolescentů,

mladých dospělých i zahraniční výzkumy kvality života osob se skoliózou páteře.

4.1 Pojem kvality života

Pojem „kvalita života“ se poprvé objevuje už v 60. letech 20. století v USA.

Tehdejší prezident ve svém projevu mluví o zlepšování kvality života občanů USA jako

o cíli domácí politiky. Jako kvalitu života nevnímal množství spotřebovaného zboží,  

ale to, jak se lidem v jeho státě žije. Také v 70. letech německý politik Willy Brandt

začíná usilovat  o lepší kvalitu života obyvatel v rámci politického programu sociální

demokracie (Payne, 2005). 

Po Druhé světové válce se pojem používá i v medicíně. Lékaři se už nezabývají

pouze  prodlužováním  délky  života,  ale  začínají  se  orientovat  i  na  to,  jaký  život

s nemocí nebo bez ní je. Už jim prvotně nejde o prodloužení délky života za každou

cenu,  soustředí  se  i  na  jeho  kvalitu.  Nejprve  se  lékaři  zabývali  hlavně  objektivní

kvalitou života. Ukazatelem pro ně byl stupeň nezávislosti pacienta a jeho fungování
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v běžném životě.  Postupem času se důraz lékařů přenesl i  k subjektivnímu vnímání

kvality života jejich pacientů (Bartoňová, Dragomirecká, 2006).

Při  zkoumání  kvality  života  v humanitních  vědách  se  vychází  především  

ze  tří  hlavních  přístupů  studia  kvality  života.  Prvním  přístupem  je  Skandinávský

koncept, který se zaměřuje především na objektivní podmínky životní úrovně, které  

se jeví jako nezbytné pro život. Druhý přístup je Americký koncept, který se orientuje

spíše  na  subjektivní  stránku  kvality  života  a  poslední  Německý  koncept  (přístup)  

se snaží propojit oba předchozí v jeden fungující celek (Payne, 2005).

4.2 Definice kvality života

Jelikož  se  pojem  kvality  života  vyskytuje  v různých  vědách,  je  velice  těžké

vymezit ho jednou definicí, která by platila ve všech odvětvích. Ke kategorizaci velkého

množství konceptů týkajících se kvality života přispěl  Prof. Dr. Veenhoven (2000).

Vymyslel  teorii  „čtyř  kvalit  života“  (The  four  qualities  of  life).  Těmito  čtyřmi

kvalitami  jsou  životní  šance  (předpoklady),  životní  výsledky,  vnější  kvality

(charakteristiky  prostředí  včetně  společnosti)  a  vnitřní  kvality  (charakteristiky

individua).  Díky  tomuto  rozdělení  může  Veenhoven  směle  kategorizovat  koncepty

dobrého  života  podle  toho,  kterým  aspektem  života  se  zabývají  

(Bartoňová, Dragomirecká, 2006). 

Tab. 1: Kategorizace konceptů kvality života 

(Veenhoven in Bartoňová, Dragomirecká, 2006, str. 9)
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Vnější kvality Vnitřní kvality 

Předpoklady A. vhodnost prostředí

- životní prostředí

- sociální kapitál

- prosperita

- životní úroveň

B. životaschopnost 
jedince

- psychologický kapitál

- adaptivní potenciál

- zdraví

- způsobilost

Výsledky C. užitečnost života

-    vyšší hodnoty než přežití

-    transcendentální koncepce

D. vlastní hodnocení 
života

- subjektivní pohoda

- spokojenost

- štěstí

- pocit smysluplnosti

Kvadrantem A se zabývá ekologie, architektura, sociologie a sociálně-politické

vědy. Kvadrantem B lékařství,  psychologie a pedagogika. Kvadrant C je předmětem

zájmu filozofie. Kvadrant D je to pojetí kvality života, jímž se v současné době nejvíce

zabývá nejen medicína, ale i psychologie (Bartoňová, Dragomirecká, 2006).

Světová  zdravotnická  organizace (WHO) definuje  zdraví  jako  stav  úplné

fyzické,  duševní  a  sociální  pohody.  Není  to  jen  nepřítomnost  nemoci  jako  takové

(Křivohlavý, 2001). Díky této definici WHO vymezila 4 hlavní oblasti kvality života

(QOL). 

Tab. 2: Dimenze kvality života dle WHO (Vaďurová, Mühlpachr , 2005, str. 18 - 19):

Fyzické zdraví a úroveň samostatnosti Energie a únava, bolest, odpočinek,

mobilita, každodenní život, závislost na

lékařské pomoci, schopnost pracovat.
Psychické zdraví a duchovní stránka Sebepojetí, negativní a pozitivní pocity,

sebehodnocení, myšlení, učení, paměť

koncentrace, víra, spiritualita, vyznání.
Sociální vztahy Osobní vztahy, sociální podpora, sexuální

aktivita.
Prostředí Finanční zdroje, svoboda, bezpečí,

dostupnost zdravotnické a sociální péče,

domácí prostředí, příležitosti pro získávání

nových vědomostí a dovedností, fyzikální

prostředí (znečištění, hluk, provoz, klima).
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Další definice pojmu „kvalita života“.

Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2004, str. 284) uvádí definici: „kvalita

života (quality of life) je vyjádření pocitu životního „štěstí“, k nejobecnějším znakům

patří  soběstačnost  při  obsluze  vlastní  osoby  a  pohyblivost,  psychol.  jako  míra

seberealizace a duševní harmonie čili míra životní spokojenosti a nespokojenosti“.

Nagpal  (in  Vaďurová,  Mühlpachr,  2005),  který  vychází  z  definice  zdraví 

dle WHO, definuje kvalitu života jako komplexní měření fyzické, psychické a sociální

pohody,  štěstí,  spokojenosti  a  naplnění  tak,  jak  je  vnímána každým jedincem nebo

skupinou. 

Bluden (in Dragomirecká, Škoda, 1997) definuje kvalitu života jako čtyři oblasti

spokojenosti. Patří sem fyzická, materiální, kognitivní a sociální pohoda.

Hnilicová a Bencko (2005) posuzují kvalitu života člověka podle kvality pěti

dílčích  oblastí.  Jsou  jimi  fyzické  a  materiální  zajištění ve  smyslu  dostatku  věcí,

podnětů,  finančního  zabezpečení  (schopnost  pracovního  nasazení  a  adekvátní

odměna), fyzického zdraví a bezpečí vlastní osoby. Další dílčí složkou kvality života

jsou  dle  nich  vztahy –  rodinné,  partnerské,  sourozenecké,  s rodiči,  s vlastními  

i nevlastními dětmi, s příbuznými obecně a v neposlední době s přáteli. Další důležitou

dílčí oblastí je pocit sounáležitosti, pocit „komunitního“ života, kvalita sociální sítě 

a zařazení se do veřejné práce. Předposlední oblastí je vlastní růst a rozvoj, zahrnující

pracovní  uplatnění,  intelektuální  rozvoj  a  uplatnění  kreativity  ve  svém  životě.

V neposlední  řadě  je  důležitý  i  způsob trávení  volného času,  společenský  život  

a společenské aktivity obecně.

Nejen psychologie,  ale  i  sociologie se snažila  vymezit  pojem kvality  života.

Především Engel a Bergsma (in  Křivohlavý,  2002)  rozlišují  QOL ve třech různých

rovinách.  První  rovinou  je  makrorovina,  která  se  zabývá  otázkami  kvality  života

velkých  společenských  celků  (kontinent,  stát).  Tímto  se  kvalita  života  dostává  

i  do  roviny  politické.  Zabývá  se  problémy  terorismu,  hladomoru,  výskytem

civilizačních chorob, infekcí, chudobou a dalšími negativními indikátory kvality života.

Takzvaná  mezorovina se  zabývá  kvalitou  života  malých  sociálních  skupin.  Myslí  

se tím například skupina lidí obývající domovy důchodců, školy, pečovatelské domy,

nemocnice,  různé  typy  organizací.  Základní  otázkou  je  zde  uspokojování  nebo

neuspokojování  potřeb  všech  zainteresovaných.  Osobní  rovinou je  chápána  

tzv. personální rovina, tedy kvalita života jednotlivce jako takového. Jedná se o jeho
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subjektivní hodnocení spokojenosti, osobní pohody, hodnot, bolesti, ale i zdravotního

stavu. Zjišťuje i jedincova přání a sny a jejich naplnění nebo nenaplnění.

4.3 Přístupy ke kvalitě života

Existuje několik různých přístupů k vnímání kvality života. Závisí především 

na oboru, ve kterém se s tímto pojmem pracuje. Pro přehlednost zde uvedu přístup

psychologický, medicínský, filosofický a ekologický.

4.3.1 Psychologický přístup

Psychologický  přístup se  zaobírá  souvislostí  kvality  života  a  seberealizací,

sebeaktualizací,  sebehodnocením  jako  pozitivních  indikátorů.  Depresí,  mánií,

poruchou  nálad,  stresem  a  traumatickými  zážitky  jako  indikátorů  negativních  

(Payne,  2005).  V souvislosti  s přístupem  psychologickým  se  v literatuře  uvádí

především  anglický  pojem  „well-being“,  který  bude  níže  vysvětlen  v samostatné

podkapitole.

4.3.2 Medicínský přístup

Kvalitou  života  z pohledu  medicínského se  dodnes  zabývá  především

Dragomirecká  z Psychiatrického  centra  v Praze.  Tento  přístup  je  reprezentován

v projektu Světové zdravotnické organizace WHOQOL. Dragomirecká tvrdí, že zdraví

(jak je definováno dle WHO) je základním předpokladem kvality života. Ovšem nejen

zdraví  jako  takové  je  zodpovědné  za  kvalitu  života.  Jedná se  i  o  interakci  člověka

s prostředím, které je dáno 6 následujícími  indikátory  (Dragomirecká,  Škoda,  1997).

Tab. 3: Indikátory WHOQOL (Dragomirecká, Škoda, 1997):

Doména Indikátory WHOQOL
Tělesné zdraví energie a únava, bolest a diskomfort,

spánek a odpočinek
Psychické

funkce

obraz vlastního těla a vzhledu, negativní a

pozitivní emoce, sebehodnocením

myšlení, učení, paměť, pozornost
Úroveň

nezávislosti

mobilita, aktivity v každodenním životě,

závislost na lécích a zdravotních
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pomůckách, pracovní kapacita
Sociální

vztahy

osobní vztahy, sociální podpora, sexuální

aktivity
Prostředí finanční zdroje, svoboda, fyzická

bezpečnost, zdraví a sociální podpora,

prostředí domova, možnost získání

informací a kompetencí, fyzikální

prostředí, doprava
Spiritualita religiozita, osobní přesvědčení

Další, kdo se zabývá medicínským přístupem ke kvalitě života, je  Hnilicová 

(in Payne, 2005). Zajímá se především o spokojenost pacientů jako o měřítko kvality

zdravotní  péče.  Zmiňuje,  že  pevně  vymezit  či  definovat  spokojenost  pacientů,

definitivně nelze.  Avšak existuje několik  myšlenkových rámců, o které se můžeme  

při hodnocení kvality života a spokojenosti pacientů opřít. První je Model postavený 

na  dosažení  spokojenosti  v definovaných  dimenzích  péče.  Tyto  dimenze  

jsou  empiricky  vysouzeny  z různých  výzkumů  zabývajících  se  problematikou

spokojenosti  pacientů.  Druhým konceptem je  Model postavený na splnění přání

pacienta – tzv. „fulfilment model“. Výsledek získáme posouzením toho, co si pacient

přál a toho, jaká přání byla splněna a pokořena. Posledním konceptem je Pragmatický

(eklektický)  model  spokojenosti  pacientů.  Jak  už název eklektický  napovídá,  jedná  

se  o  koncepci,  která  se  snaží  spojit  dohromady  všechny  dosud  známé  podstatné

faktory, které ovlivňují spokojenost pacienta a s ním spojenou kvalitu jeho života.

Neméně důležitým medicínským konceptem je HRQoL (health-related quality

of life), tedy kvalita života ve vztahu ke zdraví. Autory této koncepce jsou Kaplan 

a  Bush  (1982).  Jejich  přínos  je  spatřován  v zaměření  pozornosti  na  kvalitu  života

pacientů v klinickém prostředí.  Podobně jako jiné  koncepty i HRQoL klade důraz  

na rovinu sociální, fyzickou (tělesnou) a psychickou. Navíc se zaměřuje i na specificky

klinické prvky kvality života – např.: schopnost pacienta postarat se sám o sebe, kvalitu

spánku, přítomnost depresí, změny nálady, přítomnost únavy nebo podrážděnosti. 

Na základě této koncepce bylo konstruováno několik  dotazníkových metod,

které  se  využívají  především  ke  zjišťování  kvality  života  v souvislosti  se  zdravím.

Existuje  tedy  velké  množství  výzkumů,  které  poodhalují  kvalitu  života  u  skupiny

pacientů  s konkrétním  onemocněním.  Hojně  užívaným  dotazníkem,  který  vznikl  

na základě HRQoL je SF-36 (Malý, 2000).
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Podle  Vondrážky  (2004)  se  kvalita  života  dá  popsat  dle  dvou  zásadních

komponent a to dle schopnosti pacienta provádět každodenní aktivity, ve kterých

se  prokáže  fyzická,  psychická  i  sociální  pohoda  a  dle  uspokojení  daného  pacienta

s kontrolou symptomů, které jsou spojeny s jeho nemocí nebo léčbou.

4.3.3 Filosofický přístup

Jako  filosofický přístup ke kvalitě života můžeme označit Franklův koncept

hledání smyslu života. Touhu po smyslu života považoval za přirozenou motivační sílu,

která dává život jedince do pohybu. Jestliže člověk během svého života najde smysl

života  (ať  už  to  pro  něho  znamená  cokoliv),  kvalita  jeho  života  bude  zcela  jistě

mnohem vyšší než u člověka, který svůj smysl života zatím nenašel. Proto se Frankl

zabýval logoterapií, pomáhal hledat smysl života nemocným (nejen fyzicky nemocným)

pacientům (Hartl, Hartlová, 2004). 

Frankl připomíná  i  vůli  ke  slasti  a  vůli  k moci,  avšak  bere  je  pouze  jako

„náhražku“ při nedosažení prvotní nejvyšší instance (touhy po smyslu).

„Toto praktické naplňování životního smyslu tedy spočívá ve dvou krocích:

a)  Rozpoznání  hodnoty,  kterou  člověk  může  uskutečnit  za  právě  daných

okolností  buď  tvůrčím  činem,  nebo  sebepřesahujícím  sekáním,  anebo  zaujetím

prospěšného postoje ke skutečnostem svého života.

b)  Vykonání  právě toho, co vyžaduje proměnění takto rozpoznané hodnoty

z pouhé příležitosti na opravdovou zkušenost.

Oba  tyto  kroky  k naplnění  smyslu  okamžiku  jsou  přísně  individuální“  

(Payne, 2005, str. 254).

Pojem  kvality  života  je  zcela  jistě  multidimenzionální,  proto  je  důležité  

si nastavit dimenze, kterými se výzkum zabývá. Ve filosofii je to jak dimenze tělesná

(fyzická),  duševní  (prožitková),  tak  duchovní  (existenciální),  kterou  vnímáme  jako

prožitek plnosti (prožitek smyslu). 

Pokud člověk není schopen najít smysl svého života, zažívá tzv. existenciální

frustraci (smysluprázdný život).  „Existenciální frustrace podle Frankla není nemocí,  

je to jen stav duchovní nouze,  kterou může občas v každém stupni zakoušet každý

člověk.  Avšak  hluboký  a  trvalý  nedostatek  smyslu  v životě  působí  nejen  duchovní
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utrpení, nýbrž má i patogenní účinky projevující se v jeho duševním, společenském  

a tělesném stavu“ (Payne, 2005, str. 256-7).

4.3.4 Ekologický přístup

Badatelé se mnohdy zabývali  i  souvislostmi ekologie  a kvality  života.  Vnější

činitelé  jako  je:  bydlení,  hluk,  prach,  doprava,  zem,  znečištěná  voda,  kyselé  deště,

chemikálie,  zemědělství  nebo  průmysl  taktéž  ovlivňují  kvalitu  života  lidí  na  celé

zeměkouli. I přírodní katastrofické jevy jako jsou povodně, tsunami nebo zemětřesení

velice  ovlivňují  psychiku  lidí,  kteří  tyto  vlivy  musí  snášet.  Stres,  úzkost,  deprese,

beznaděj, nejistota jsou zcela jistě faktory, které kvalitu života snižují (Halečka, 2002).

4.4 Dimenze kvality života

Ke  kvalitě  života  se  dá  přistupovat  ze  dvou  odlišných  úhlů  pohledu.  

Buď se můžeme zabývat objektivní kvalitou života, nebo tou subjektivní. Především

medicínský přístup se v moderní době přiklání spíše ke zkoumání subjektivní kvality

života. I dotazník SQUALA, který používáme jako výzkumný nástroj v empirické části

této rigorózní práce, se zabývá subjektivním vnímáním kvality života.

a) Subjektivní  kvalita  života –  týká  se  jedincova

osobního  vnímání  vlastní  osobnosti  vzhledem

k hodnotovým  představám,  jeho  cílům  a  přáním.  Je

vždy plně individuální a každý si pod pojmem „kvalitní

život“ představí něco jiného.

b) Objektivní  kvalita  života –  vychází  především

z amerických  myšlenek  

60.  a  70.  let  20.  století.  Míru  kvality  života  měří

v závislosti  na  materiálním  zabezpečení,  sociálním

statusu  a  fyzickém  zdraví  posuzovaného  jedince  

(Vaďurová, Mühlpachr, 2005).

Jesenský (in Vaďurová, Mühlpachr, 2005) se zabývá dimenzemi kvality života

v jiném slova  smyslu.  Uvědomuje  si,  že  kvalitu  života  ovlivní  dva  druhy  činitelů  –

vnější  a  vnitřní.  Vnější  faktory korespondují  především  s objektivním  vnímáním

kvality života. Počítáme zde s ekologickými, materiálními, bytovými, pracovními nebo

vzdělávacími faktory. Vnitřní faktory korespondují se subjektivní dimenzí. Máme tedy
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na mysli především faktory, které ovlivňují osobnost jedince, jeho hodnotový systém 

a psychiku.

4.5 Well-being

Well-being je psychologický pojem pocházející z anglického jazyka. Neexistuje

jednotný překlad, který by akceptovali všichni výzkumníci. V literatuře tedy najdeme

několik  různých  variant,  jak  se  well  being  překládá.  Křivohlavý  (2004)  tvrdí,  

že  ekvivalentem well-beingu je  duševní  pohoda.  Jiní  autoři  definují  well-being jako

osobní  pohodu  (Kebza,  2005)  nebo  životní  spokojenost  

(Kebza, Šolcová, 2003; Blatný, 2010).

Někdy  je  tento  pojem  nesprávně  zaměňován  s pojmem  kvality  života.  

Jak už jsme uvedli výše, v roce 1948 Světová zdravotnická organizace definovala zdraví

jako stav úplné fyzické, duševní i sociální  pohody (Křivohlavý, 2001).  Tato definice

byla mnohdy kritizována pro svou nekonkrétnost.  Není zde vysvětleno, co se myslí

pojmem pohoda („well-being“). V roce 1977 WHO přijala rozšíření definice zdraví  

a  mluví  o  něm  jako  o  schopnosti  vést  sociálně  a  ekonomicky  produktivní  život  

(Kebza, 2005).

Jedním z amerických psychologů, kteří se zabývali well-beingem byl Ed Diener

(Blahutková,  Dan,  2008).  Odlišil  dvě  komponenty  fenoménu  well-being.

Komponentu  emocionální („happiness“),  která  se  týká  emocí  a  nálad,  které  daná

osoba  prožívá  během  svého  života.  Druhou  komponentou  je  ta  kognitivní („life

satisfaction“), tzn. jak je člověk spokojený se svým životem (Diener, 1984).

Well-being má dvě složky – objektivní a subjektivní. Objektivní well-being 

je  dán  socio-ekonomickým  statusem  a  fyzickým  zdravím.  Subjektivní  well-being

(subjective  well-being,  SWB)  je  charakterizován  schopností  sebeuplatnění  

(„self-efficacy“),  sebeúctou  („self-esteem“),  psychickou  osobní  pohodou a  osobním

zvládáním (Kebza, Šolcová, 2003).

Snyder a Lopez (2005) předpokládají, že well-being je tvořen psychologickou 

a sociální dimenzí. Sociální dimenze well-beingu („social well-being“) je zastoupena

sociálním  přijetím,  sociální  integrací,  sociální  aktualizací,  sociální  soudržností  

a spoluúčastí na společenském dění (Snyder, Lopez, 2002 in Křivohlavý, 2004).

Psychologickou  dimenzí  well-beingu  se  zabývala  především  psycholožka  

Carol Ryffová (1989). Jejím spolupracovníkem se stal Corey Lee Keyes, který se zabývá

především duševním zdravím a sociální psychologií. Společně vytvořili dimenze osobní
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pohody  z psychologického  hlediska  („psychological  well-being“)

(Ryffová, Keyes, 1995). Čeští autoři Kebza a Šolcová (2003) přeložili tyto složky takto:

a) sebepřijetí  –  pozitivní  postoj  k vlastní  osobě,  přijetí  svých silných i  slabých

stránek,

b) pozitivní vztahy s druhými lidmi – zájem o blaho druhých, empatie, 

c) autonomie – nezávislost, vlastní názor,

d) zvládání životního prostředí – přehled o okolním prostředí, jeho nedostatcích,

přednostech, 

e) smysl života – nalezení směru a smyslu života, 

f) osobní rozvoj – pocit vývoje, směřování někam.

Někteří autoři se shodují, že existuje skupina  faktorů, které ovlivňují well-being.

Patří  mezi  ně  například  věk  (Hnilica,  2005;  Levin  1998;  Levin,  Chattersová  1998;

Diener,  Suh,  1998),  pohlaví  (Hnilicová,  2005),  zdravotní  stav,  sociální  kontakty  

a socio-ekonomický status (Levin, Chattersová, 1998; Diener, Suh, 1997).

Pro  naši  práci  je  nejdůležitější  spojitost  well-beingu  a  zdraví.  Mnoho  autorů  

se  ve  svých  výzkumech  shodlo,  že  dobrý  zdravotní  stav  je  jednou  z hlavních

předpokladů vysoké míry osobní  pohody.  Existuje tedy pozitivní  vztah mezi mírou

hodnocení  osobní  pohodou  a  subjektivním  hodnocením  zdraví  

(Hrdlička, Kuric, Blatný, 2006). 

V literatuře se hovoří  i o opačném působení těchto faktorů. Kladně hodnocená

osobní pohoda může být důležitou determinantou fyzického zdraví. Tedy lidé, kteří  

se cítí spokojení, jsou i méně nemocní (Roysamb a kol., 2003 in Diener, Ryan, 2009).

4.6 Kvalita života adolescentů

Kvalitou  života  adolescentů  se  v poslední  době  zabývá  celkem značná  část

psychologických  a  sociologických  výzkumů.  Tato  bádání  jsou  nejčastěji  součástí

empirických částí bakalářských, diplomových, rigorózních nebo disertačních prací.

Kvalitou života adolescentů měřenou metodou SQUALA (viz níže) u nás

se zabýval např. Pryczek13. Zjišťoval kvalitu života adolescentů na jednom konkrétním

odborném  učilišti.  Užil  tedy  tento  diagnostický  nástroj  u  zdravých  jedinců  (bez

tělesného handicapu). Použil  však pouze první část dotazníku SQUALA a zjišťoval

13 Diplomová práce – Bronislav Pryczek – Kvalita života adolescentů na odborném
učilišti. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/152855/pedf_m/B._Pryczek.doc.
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rozdíly  v důležitosti  jednotlivých  oblastí  u  chlapců  a  dívek.  Zjistil,  že  za  nezbytně

důležité  považuje  rodinné  vztahy  skoro  21%  respondentů.  Pro  81%  dívek  nebo

chlapců jsou rodinné vztahy nezbytné nebo velmi důležité. Pro dívky je důležitější mít

a  vychovávat děti  než pro chlapce (41% dívek uvedlo,  že je  toto pro ně nezbytně

důležité, chlapci tuto položku jako nezbytně důležitou označili pouze v 5% případů).

Autor výzkumu zjistil, že fyzická soběstačnost je pro obě pohlaví stejně důležitá. Nikdo

z respondentů neoznačil fyzickou soběstačnost jako bezvýznamnou.

Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 90. letech

minulého  století  předkládal  výzkumy,  jejichž  výsledky  nasvědčovaly,  že  mezi

nejvýznamnější  životní hodnoty a cíle českých adolescentů patří  „mít  dobrou a

zajímavou práci“, „mít zaměstnání“, „mít spokojenou rodinu“, „žít v míru a jistotě“,

„mít  dobré  vztahy  s přáteli“.  Jako  nedůležité  adolescenti  uváděli  hodnoty  „věřit

v Boha“,  „veřejně  prospěšná  činnost“  a  „možnost  ovlivňovat  společenský  vývoj

(politika)“ (Kraus, 2006).

Kraus (2006) a jeho spolupracovníci  sledovali  v roce 2001 a 2003 souvislost

mezi  hodnotovou  orientací  českých  adolescentů,  jejich  věkem,  pohlavím  

a navštěvovanou školou. Zjistilo se totiž, že hodnotová orientace (životní cíle a jejich

důležitost) je závislá i na sociálním prostředí, ze kterého daný jedinec pochází. Dívky

preferovaly  hodnoty  „spokojený  rodinný  život“  a  „pomoc druhým“. Naproti  tomu

chlapci kladli jako důležité položky „mít dobrou práci“ a „kvalitní volný čas“. Mladší

jedinci  preferovali  „vysokou  materiální  úroveň“  a  jedinci  starší  spíše  „spokojený

rodinný život“. Studenti středních odborných učilišť preferovali v důležitosti „vysokou

materiální úroveň“, kdežto studenti gymnázií a středních odborných škol vyzdvihovali

„spokojený rodinný život“ a „dobrou a zajímavou práci“. Podobné položky jako jsou

uvedeny  v tomto  výzkumu,  obsahuje  i  metoda  SQUALA,  kterou  využíváme

v empirické části této rigorózní práce.

Mareš (2006) zkoumal školní kvalitu života dětí v souvislosti s chronickým

onemocněním a  tedy  absentováním  ve  škole.  Použil  dotazník  PedsQL,  který  se

zaměřuje na „školní“ kvalitu života. Poukazuje na výsledky výzkumů dětií se závažným

chronickým  onemocněním,  u  kterých  je  dokázána  kauzalita  kvality  života  a

onemocnění. Z jiných studií bylo zjištěno (Roth-Isigkeitová, 2005), že nejčastěji chybí

ve škole děti a dospívající,  kteří trpí bolestmi břicha (51%) a bolestmi hlavy (43%),

méně už děti s bolestmi zad (19%), kam jistě patří naši skoliotici.

40



4.7 Kvalita života mladých dospělých

Kvalitou života mladých dospělých (a dospělých obecně) se taktéž v poslední

době zabývá velká spousta odborných výzkumů. Porovnává se především kvalita života

zdravých jedinců a nějakým způsobem handicapovaných pacientů.

Například Albrecht a Devlieger (2000) zjistili,  že u lidí  s poškozením míchy,

ortopedickými vadami (mezi které patří i skolióza páteře), dětskou mozkovou obrnou,

cukrovkou,  roztroušenou  sklerózou  nebo  pacientů  s HIV  je  subjektivní  prožitek

kvality  života  lepší  než  u  zdravých  lidí.  Kladli  si  tedy  otázku,  proč  tomu  

tak je. Tento rozpor příznivých účinků nemoci si vysvětlili teorií rovnováhy (Albrecht,

Devlieger,  1999).  Uvádí,  že  chronicky  nemocní  lidé  si  dokáží  nastolit  jakousi

rovnováhu mezi psychickou, tělesnou a spirituální složkou svého života. Lidé,

kteří uvádí nízkou kvalitu života, tuto rovnováhu nedokázali nalézt a nastolit. Tito dva

výzkumníci také prokázali, že pacientům pomáhá zlepšit kvalitu života jejich prostředí.

Ať už ve smyslu životního prostředí nebo sociální opory (sítě), kterou mají kolem sebe.

Zajímavý je také koncept Paradoxu obtíží, který s sebou přináší úspěšná léčba

nemoci.  Člověk  vyléčený  z dlouhotrvající  nemoci  může  někdy  paradoxně  na  okolí

působit,  že po vyléčení  se jeho psychický stav spíše zhoršil.  Wilsonová a kolektiv  

(in Blatný, Mareš, Řehulka, Řehulková, 2008) sledovali kvalitu života epileptiků, jímž

byla  provedena  temporální  lobektomie,  díky  které  se  zbavili  záchvatů.  Zjistili,  

že některým to paradoxně mohlo zkomplikovat život. Na dřívější život s omezením 

si  již  zvykli.  Pozorovali,  že  se  klinické  projevy  změnily  hned  ve  čtyřech  oblastech

(psychologické, behaviorální, emoční a sociální aspekty). Odoperovaní pacienti si začali

stýskat  po  nemoci,  měli  snahu  dohnat  ztracený  čas,  o  který  přišli  během nemoci.

Narostla u nich sexuální aktivita, užívali si více svobody, často přehnaně sportovali  

a obecně nerespektovali doporučení lékařů. Zlepšila se jim nálada a měli dobrý pocit

z uzdravení. Někdy se stalo, že vztahy v rodině, v partnerství i mezi přáteli se změnily. 

Během  studia  výzkumů  kvality  života  mladých  dospělých jsme  narazili

mimo  jiné  i  na  dvě  zajímavé  práce,  které  ve  své  empirické  části  využívaly  právě

dotazníku SQUALA (stejně jako my níže). 

Potribná  a  Dragomirecká  (2001)  se  zaměřily  na  zjišťování  kvality  života

metodou SQUALA u 38 pacientů léčených v AIDS centrech v České republice.

38 zdravých jedinců tvořilo kontrolní skupinu. Zjistily, že nemocní pacienti mají nižší

skóre v oblasti duševního a fyzického zdraví, rodičovské a sexuální role a celkově nižší
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skór  kvality  života  ve  srovnání  s kontrolní  skupinou.  Kvalita  života  v oblasti

mezilidských  vztahů  či  pracovních  a  volnočasových  aktivit  nebyla  u  nemocných

zhoršena.

Další  výzkum  s použitím  metody  SQUALA  se  věnoval  mužům  (N=32)  

se  získaným poškozením páteře (paraplegikům). Kontrolní skupina byla tvořena

167 zdravými muži. Šrámková a kolektiv (1999) zjistili, že u paraplegiků v hodnocení

spokojenosti  byl  skór  nižší  především  v oblasti  zdraví,  fyzické  soběstačnosti,  sexu,

politice a práci.

4.8 Kvalita života skoliotiků

Dle  dostupných  informací  dosud  nebyl  dotazník  SQUALA  použit  

v České republice  u pacientů  s idiopatickou skoliózou.  Zajímali  jsme se tedy o jiné

metody měření kvality života, které byly administrovány této specifické skupině.

Nejvíce  výzkumů  v souvislosti  s kvalitou  života  u  skoliotiků  bylo  prováděno

pomocí dotazníku SF-36. 

Freidel  a  jeho  společníci  (Freidel,  Petermann,  Reichel,  Steiner,  Warschburger,

Weiss, 2002) se zabývali kvalitou života u žen skoliotiček. Při svém výzkumu využili

právě  dotazník  SF-36.  Skóry  v dotazníku  od  226  žen  s idiopatickou  skoliózou

porovnávali  s normami  populace.  Ženy  skoliotičky  byly  nespokojené  s vlastním

životem  (p=0,001),  měly  nižší  sebehodnocení  (p=0,01),  vyšší  depresivní  skór

(p=0,021) a více si stěžovaly na své fyzické potíže (p<0,001). Výsledky, které zjistili,

byly víceméně nezávislé na věku a stupně postižení dle Cobba.

Další dotazník, který se využívá speciálně k měření kvality života u idiopatických

skoliotiků  v zahraničí  je  Scoliosis  Research  Society-22 (SRS-22).  Studie  Ashera  

a  jeho  spolupracovníků  (Asher,  Min,  Burton,  Manna,  2003)  dokazuje,  že  SRS-22  

je kratším a vhodnějším diagnostickým nástrojem pro měření kvality života u pacientů

s idiopatickou skoliózou než SF-36.

Se skoliózou páteře je spojena i chronická bolest zad. Dle Mareše (1997) jsou děti

trpící  chronickou bolestí  (i  jejich rodiny)  utvrzovány v tom, že je  třeba spoléhat na

zásah  odborníku.  Sám  by  však  nabádal  lékaře  a  specialisty,  aby  své  pacienty  učili

„svépomocným  intervenčním  zásahům“.  Tento  dosavadní  přístup  s sebou  však

nese riziko stigmatizace od vrstevníků.
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5 SEBEHODNOCENÍ

Sebehodnocení („self-esteem“) a sebepojetí („self-concept“) jsou dva podobné

(nikoli totožné) konstrukty, jimž je v posledních více jak dvaceti letech věnována velká

část výzkumů. Těmito pojmy se zabývá sociální psychologie, psychologie osobnosti  

i  vývojová  psychologie.  V terminologii  se  mezi  těmito  dvěma  pojmy  objevují

nejasnosti. Jedním z cílů této teoretické kapitoly je podat stručné vysvětlení a objasnění

těchto dvou základních konstruktů. 

Dále  se  tato  kapitola  zabývá  možnými  zdroji  sebehodnocení  a  různými

dimenzemi sebehodnocení. Soustředíme se i na Rosenbergův koncept sebehodnocení. 

Připomeneme  zde  i  několik  výzkumů  sebehodnocení  u  adolescentů,  mladých

dospělých a osob se skoliózou páteře.

5.1 Sebepojetí („self-concept“)

Už od  konce  19.  století  začali  vědci  zkoumat  sebepojetí.  Jedním z prvních

badatelů,  který  se  začal  věnovat  výzkumu sebepojetí  a  jáství  byl  Wiliam James.  

Jako první rozlišil dva aspekty Já: Já jako subjekt duševní činnosti (označováno jako 

I-self) a Já jako objekt duševní činnosti (označováno jako Me-self). Právě „Me-self“

je dnes považováno za sebepojetí.  James ho definuje jako „sumu všeho, co člověk

může nazvat svým vlastním“ (in Blatný, Plháková, 2003, str. 95). 

Sebepojetí dle jeho koncepce může být rozděleno na tři složky. První složkou 

je  Materiální  Já neboli  tělesné  Já.  Zahrnuje  vlastní  tělo,  vlastnictví  majetku  nebo

osobních věcí. Druhou složkou je  Sociální já, které je spoutáno se zpětnou vazbou
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druhých  osob.  James  uvádí,  že  člověk  má  tolik  sociálních  Já,  jako  má  lidí,  kteří  

o něm mají nějakou představu. Poslední složkou sebepojetí dle něho je Duchovní Já,

které je definováno jako osobní charakteristiky, hodnoty, přání, morálka a dispozice

k některým činnostem (Blatný, Plháková, 2003).

V 60.  letech  20.  století  bylo  sebepojetí  chápáno  jako  jednodimenzionální

konstrukt, tedy jako globální celistvá koncepce (představa) sebe, která je konzistentní

v čase.  K této koncepci  se přiklání  především Rosenberg (1979),  který  později  více

rozpracovává  i  koncept  sebehodnocení.  Jeho  měřící  techniku  (Rosenbergovu  škálu

sebehodnocení) využíváme i v empirické části této práce. 

Od jednodimenzionálního konceptu sebepojetí  se v dnešní době již  upouští.

V dnešním slova smyslu je sebepojetí označováno jako multifacetové, hierarchicky

uspořádané a dynamicky fungující. Přídavné jméno multifacetové vyjadřuje fakt,  

že sebepojetí je tvořeno velkým množstvím mentálních reprezentací Já. Existuje velké

množství  koncepcí  a  teorií,  které  tyto  mentální  reprezentace  nazývají  například

schématy,  prototypy  nebo  percepcí.  Hierarchicky  uspořádány  jsou  zde  znalosti  

a generalizace o sobě, které si člověk během života nastřádal. Uspořádány jsou podle

míry abstrakce od konkrétních  zkušeností  (kategorií)  až po ty obecné.  Dynamické  

je  sebepojetí  proto,  že  v závislosti  na  dané  situaci,  dokáže  aktivizovat  některou

z reprezentací Já. Umí se tedy přizpůsobit a „zareagovat“, proto mu říkáme aktivované

sebepojetí („working self-concept“)(Blatný, Plháková, 2003).

Sebepojetí je tvořeno třemi složkami – kognitivní, emoční a konativní.

Kognitivní aspekt self-conceptu se zabývá především strukturou (kognitivní

organizovaností) a obsahem (sumou všech znalostí o sobě). Na strukturu sebepojetí  

se zaměřují různé koncepce. Například Já jako schéma (Markusová), Já jako prototyp

(Kihlstrom a Cantor), Já jako hierarchické kategoriální schéma (Rogers) nebo Já jako

asociativní  systém  (Bower  a  Gilligan).  Více  o  této  problematice  hovoří  Blatný

v publikaci z roku 2003.

Emoční aspekt Já dodává psychice i nutný rozměr emocionálního prožívání.

Navenek  se  tento  rozměr  projevuje  jako  emoční  vztah  člověka  k sobě,  

tzn.  sebehodnocení  („self-esteem“). Jelikož se sebehodnocením více zabývají další

kapitoly, nebudeme zde uvádět podrobnější informace.

Konativní aspekt  sebepojetí neboli  seberegulace  se někdy označuje  i  jako

motivační  (behaviorální)  aspekt  Já.  V této  souvislosti  literatura  hovoří  
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o Teorii diskrepancí v sebepojetí od E. T. Higginse, Teorii sebemonitorování Snydera

nebo sociálně-kognitivním pojetím seberegulace Bandury (Blatný, Plháková, 2003).

Higginsova  Teorie  vodítek o  přítomnosti  diskrepancí  mezi  aktuálním,

požadovaným a ideálním Já je popsána níže v kapitole 3.3. 

Další  teorií  spjatou s konativním aspektem Já je  Teorie sebemonitorování.

Jejím  autorem  je  Snyder  (1974),  který  se  začal  zabývat  seberegulací  lidí.  Všiml  

si, že u každého člověka je přítomno, tzv. sebemonitorování. Tedy pozornost, kterou

lidé zaměřují  na své vlastní  chování.  Existují  dvě skupiny lidí.  Lidé s nízkou mírou

sebemonitorování, kteří se chovají především podle svých vnitřních prožitků a postojů.

Nejsou  moc  citliví  na  sociální  informace  přicházející  z okolí.  Naproti  tomu  druhá

skupina jsou lidé, kteří jsou velmi citliví na sociální projevy okolí vůči jejich osobě  

a  mají  vysokou  míru  sebemonitorování.  Podle  klíčů  z okolí  regulují  své  chování

mnohem více než lidé z první skupiny.

Alfred  Bandura (1986)  se  také  zabýval  konativním  aspektem  Já,  tedy

seberegulací. Ten popsal osobnost na podkladě základních lidských schopností, jako

jsou:  schopnost  symbolizace,  schopnost  zástupného  učení,  schopnost  anticipovat

budoucnost,  schopnost  seberegulace  a  schopnost  sebereflexe.  Je  představitelem

sociálního kognitivismu. Sociální-kognitivisté tvrdí, že jedinec se vyvíjí díky interakcím

s dalšími  jedinci,  jejich  jednáním  a  prostředím.  Tvrdí,  že  člověka  tyto  interakce

ovlivňují  v průběhu  jeho  života,  ale  zároveň  si  člověk  může  vybírat,  do  kterých

interakcí  se  pustí  a  může tím i  nepřímo ovlivnit  svůj  vývoj.  Zabýval  se především

procesem  seberegulace,  který  je  podle  něho  ovlivněn  sebepozorováním,

sebehodnocením a reakcí na dané chování. Aby byl člověk schopen seberegulace, musí

zvládat  proces  sebepozorování.  Tím  je  myšleno  sledování  myšlenkových  postupů  

a jednání, pozorování okolních podmínek a důsledků jednání. Sebepozorování by mělo

být  informativní,  přesné  a  pravidelné,  aby  člověku  umožňovalo  odpovídající

seberegulaci v chování. Podle Bandury lidé pozorují své chování v těchto šesti hlavních

oblastech:  v kvalitě,  produktivitě,  originalitě,  sociabilitě,  morálnosti  a  deviantnosti.

Rozhodujícím významem pro seberegulaci  člověka je  proces  sebehodnocení,  které  

se  podle  Bandury  opírá  o  osobní  standardy.  Hlavními  měřítky  pro  posouzení

hodnocení a následnou regulaci jsou pro člověka hodnoty, normy, cíle a jeho osobní

aspirace.  K hodnocení  dochází  především  díky  srovnání  s druhými  lidmi,  protože

neexistuje jednotné měřítko výkonnosti pro všechny oblasti konání (Janoušek, 1992).
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Další  složkou  seberegulačního  procesu  je  reakce  na  vlastní  chování 

(„self-reaction“). Jsou to reakce na srovnání standardu se skutečným chováním nebo

výkonem  jedince  a  můžou  být  dvojího  typu.  Hmotné,  díky  kterým  se  člověk

materiálními odměnami motivuje k činnostem, které by jinak nedělal, nebo hodnotící.

Hodnotícími máme na mysli uspokojení z dodržování osobních standardů a udržení  

si  sebeúcty,  která  je  pro  vývoj  lidské  osobnosti  nesmírně  důležitá  

(Blatný, Plháková, 2003).

Poslední  neméně  důležitou  složkou  procesu  seberegulace  podle  Bandury  

je tzv. self-efficacy neboli  vědomí vlastní účinnosti.  Bandura self-efficacy popisuje

jako celkové osobní přesvědčení o vlastní schopnosti člověka opakovaně se vyrovnávat

s náročnými životními  situacemi a zvládat  i  těžkosti  každodenního života.  Zdrojem

vysokého  vědomí  vlastní  účinnosti  může  být  například  zážitek  mistrovství  (osobní

zážitek s bravurně zvládnutou situací).  Self-efficacy je  též upevňováno díky  druhým

osobám a tzv. zástupné zkušenosti, jejímž základem je myšlenka, že když to svedou

ostatní, já to dovedu taky. Platí zde úměra, že čím vyšší přesvědčení o vlastní účinnosti

člověk  má,  tím  si  klade  náročnější  a  vyšší  cíle,  je  flexibilnější  v jejich  zdolávání  

a nepolevuje v úsilí, i když se vyskytnou překážky (Blatný, 2010).

5.2 Sebehodnocení („self-esteem“)

V předchozí  kapitole  5.1  jsme  již  naznačili,  že  sebehodnocení  je  koncept

neoddělitelný od sebepojetí.  Nemůžeme je oddělit  ani na teoretické úrovni,  protože

sebepojetí bude vždy ovlivňováno sebehodnocením a naopak (Macek, 1997). 

Výrost  a  Slaměník  uvádějí,  že  „libost  a  nelibost  (popř.  ambivalence  těchto

polarit), intenzita a stabilita prožívaných stavů se manifestuje buď jako průvodní reakce

sebepoznání  (Rosenberg,  1979),  nebo  jako  sebehodnocení,  při  kterém  se  člověk

srovnává  a  konfrontuje  s nějakými  standardy,  nejčastěji  s ideálním  

já  (Wells,  Marwell,  1976).  Na  obecnější  úrovni  se  sebehodnocení  manifestuje  jako

globální  vztah  k sobě („self-esteem“),  či  jako  vědomí  vlastní  hodnoty  

(„self-worth“)(Rosenberg, 1979)“ (Výrost, Slaměník, 2008, str. 99).

Za sebehodnocení se v širším pojetí považuje mentální reprezentace emočního

vztahu k sobě,  tzn.  představa sebe z hlediska vlastní  kompetence (sociální,  morální  

i výkonové)(Blatný, Plháková, 2003).

Podle  Psychologického  slovníku  (Hartl,  Hartlová,  2004,  str.  523)  

je  sebehodnocení  „vědomé  prožívání  vlastní  sociální  pozice,  většinou  poplatné
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vztahům  v nukleární  rodině,  někdy  podmíněno  organicky,  např.  sebepřeceňování  

u oligofrenií či primitivních osobností“.

5.2.1 Rosenbergův model sebehodnocení

Rosenberg (1965) chápe sebehodnocení  jako jednodimenzionální  konstrukt.  

I jeho Škála sebehodnocení, o které budeme mluvit později, byla zkonstruována jako

jednodimenzionální.  Sebehodnocení  dle  této  teorie  vyjadřuje  generalizované  stálé

vnímání vlastního Já.

V pozdější  době  se  však  výzkumníci  (např.:  Tafarodi  a  Swann,  1995)  začali

zabývat i  možnou dvojdimenzionalitou tohoto konstruktu.  Tvrdí,  že sebehodnocení

má dvě složky. První složka zahrnuje mínění o vlastních kompetencí a druhá složka

představuje sociálně definované hodnoty.

5.3 Zdroje sebehodnocení

Blatný (2010) uvádí, že hlavním zdrojem sebehodnocení člověka je hodnocení

od druhých. Nejdůležitější je hodnocení dané osobnosti rodiči, sourozenci a dalšími

členy nejužší  rodiny.  Nové výzkumy ukazují,  že důležité  je  i  hodnocení  vrstevníků.

Z toho  vyplývá,  že  základy  k sebehodnocení  jsou  položeny  již  v raném  dětství,

především  v primární  rodině.  S věkem  roste  i  důležitost  hodnocení  skupiny

(vrstevníků).  Váha důležitosti  hodnocení  rodiny a vrstevníků v období  adolescence  

je  dle  výzkumů  srovnatelná.  V období  pracovního  procesu  vliv  rodiny  a  jejich

hodnocení  klesá.  V této  době  si  člověk  pěstuje  své  sebehodnocení  především díky

hodnocení spolupracovníků a blízkých přátel. Původně vnější hodnocení se v průběhu

adolescence  a  dospívání  takzvaně  internalizuje  (zvnitřňuje)  a  stává  se  tak  trvalou

součástí osobnosti člověka.

Blatný poukazuje  i  na  teorii  diskrepancí  v sebepojetí,  kterou formuloval  

E. T. Higgins (1987). Ten také mluví o tom, že mezi 9. - 11. rokem nastává vývojová

změna v sebepojetí člověka. V této době dochází k posunu od identifikace se vzorem

dítěte k internalizaci, během které se standardy a normy vzoru stávají tzv.  osobními

vodítky (self-guides).  Děti  v této  fázi  srovnávají  své  standardy  právě  s osobními

vodítky  a  na  základě  tohoto  srovnání  si  vytvářejí  sebepojetí  a  sebehodnocení.

Higginsova teorie sebediskrepance hovoří o tzv.  ideálním a požadovaném Já. Tyto

dvě Já jsou nositeli osobních vodítek. Existuje zde ještě aktuální Já, které je obrazem
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současného Já dané osobnosti. Autor této teorie hovoří o negativních emocích, které

mohou  vzniknout  při  diskrepancích  mezi  aktuálním  já  a  požadovaným  

já (co ode mě například očekávají rodiče, vrstevníci) a při diskrepancích mezi aktuálním

já a ideálním já (co bych v ideálním případě chtěl). Tyto „neshody“ mezi Já se mohou

navenek  promítnout  jako  negativní  sebehodnocení  ve  formě  nějaké  poruchy

sebepojetí.

Výzkumy dokazují,  že  sebehodnocení  souvisí  i  s well-beingem.  Subjektivní

vnímání  spokojenosti  je  velice  úzce  spojeno  se  sebehodnocením  člověka.  Výzkum

opakovaně  prokázal,  že  „extraverti  a  emočně  stabilní  osoby  jsou  spokojenější

s životem, než introverti a neurotici (Costa, McCrae, 1984; Emmons, Diener, 1985).

Sebehodnocení úzce souvisí i s přesvědčením o lokalizaci kontroly (Locus of

Control, LOC). Tato teorie J. B. Rottera vychází z atribuční teorie a z teorie sociálního

učení.  Tvrdí,  že  existují  dvě  skupiny  lidí.  První  skupinou  jsou  internalisté.  Jejich

centrum kontroly je vnitřní, to znamená, že jsou přesvědčeni, že své aktivity kontrolují

sami.  Například,  když se jim ve škole  nepovede písemka,  řeknou si,  že je  to jejich

chyba,  že  se  na  ni  málo  připravili.  Naproti  tomu  externalisté,  kteří  věří,  že  jejich

centrum kontroly  je  vnější  by  řekli,  že  za  špatnou  známku  může  učitel,  protože  

je přísný a klade moc vysoké požadavky (Paulík, 2010).

Další konkrétní zdroj sebehodnocení může pramenit z tzv. základní atribuční

chyby. Ta spočívá v odlišném vnímání příčin chování u sebe a u druhých lidí. Když

například  uklouzne  na  slupce  od  banánu  cizí  člověk,  budeme  usuzovat  na  jeho

dispoziční  vlastnost  –  je  nešikovný.  Ovšem  když  se  ta  samá  nepříjemnost  stane  

nám, řekneme si,  že to byla nehoda způsobená pouze situací,  ne naší nešikovností.

Základní atribuční chyba tedy znamená přeceňování dispozičních (vnitřních) příčin  

a  podceňování  situačních  (vnějších)  příčin.  Tato  chyba  atribuce  je  podmíněna

především kulturou (DeVito, 2001).

5.4 Dimenze sebehodnocení

Mezi  dimenze  sebehodnocení  můžeme  zařadit  pozitivitu  a  negativitu,

intenzitu a stabilitu.

Asi  nejdůležitějším  aspektem  sebehodnocení  je  jeho  pozitivita  nebo

negativita.  Pozitivní  sebehodnocení  je  důležité  pro  každého  člověka.  V závislosti  
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na něm je člověk schopen lepšího výkonu, není tolik konformní a je hodně soutěživý.

Kladné sebehodnocení je i podkladem pro pocit spokojenosti a duševní zdraví jedince.

Jak už jsme si  vysvětlili,  kladné  sebehodnocení  je  i  základem pozitivně  subjektivně

vnímaného pocitu spokojenosti s životem („life satisfaction“).

Intenzitou  sebehodnocení  máme  na  mysli  vysoké nebo  naopak  nízké

sebehodnocení. Dlouholeté výzkumy ukazují, že lidé s nižším sebehodnocením, kteří

si  kladou  adekvátní  cíle,  jsou  ve  výsledku  spokojenější  než  lidé  s vysokým

sebehodnocením.  Nadhodnocování  a  kladení  si  neúměrných  cílů  vede  k častému

selhávání,  protože  cíle,  které  si  tito  lidé  nastavili,  často  převyšují  jejich  skutečné

schopnosti.  Je  tedy  lepší  klást  si  průměrné  cíle  a  po  jejich  splnění  si  nechat  

své sebehodnocení přirozeně zvyšovat (Blatný, Plháková, 2003). 

Pro člověka je velice důležitá i  stabilita sebehodnocení. „Lidé s nestabilním

sebehodnocením mají příznivější reakce na pozitivní zpětnou vazbu a více defenzivní

na  negativní  zpětnou  vazbu.  Jejich  globální  sebehodnocení  je  navíc  významněji

ovlivňováno dílčími hodnoceními vlastní osoby. To je spojeno se zvýšenou tendencí

zapojovat  své  Já  do  každodenních  aktivit  i  s nízkou  vnitřní  motivací“  

(Blatný, Plháková, 2003, str. 119).

5.5 Sebehodnocení adolescentů

Výzkumy  dokazují,  že  sebehodnocení  se  v průběhu  vývoje  člověka  vyvíjí.

S příchodem  adolescence  se  sebehodnocení  snižuje.  Mladí  lidé  v tomto  věku  

(13-20  let)  si  začínají  více  uvědomovat  své  rozdíly  v porovnání  s okolím.  Také  

se  začínají  více  pozorovat  (Robins,  Trzesniewski,  Tracy,  2002).  Zároveň  je  snížení

sebehodnocení  u adolescentů spojeno s nástupem na střední  školu okolo 15tého

roku života. S přestupem na novou školu samozřejmě souvisí i vyšší nároky kladené 

na  adolescenty.  Pokud  se  takto  mladému  člověku  ve  škole  dlouhodobě  nedaří,  

má to samozřejmě negativní  vliv  na jeho sebehodnocení  (Fialová,  2001).  Důležité  

je  i  navazování  nových vztahů se spolužáky v nové třídě.  Pokud se člověku nedaří

seznámit  se  s novými  lidmi  ve  škole  a  navázat  s nimi  přátelské  vztahy,  snižuje  

se sebehodnocení člověka.

V tomto období se poprvé začíná objevovat nespokojenost s vlastním tělem.

S touto nespokojeností  se častěji  na střední  škole setkávají  dívky,  ale  ani u chlapců

tento pocit není výjimkou. Na řadu přichází především porovnávání s „ideálem krásy“,

který nám aktuálně diktuje společnost, ve které žijeme a vyrůstáme. Následně přichází
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srovnávání  vlastního těla  a  zevnějšku s nejbližšími  lidmi v okolí  – se spolužačkami,

spolužáky, sourozenci, vrstevníky (Valášková, Ježek, 2002). 

Nespokojenost  žen s tělem jde  dle  Webstera  a  Tiggemanna (2003)  napříč

všemi  vývojovými  etapami  jejich  života.  Jiné  výzkumy  dokazují,  že  určitý  stupeň

nespokojenosti s tělem je vlastně součást života žen a spokojené s touto částí své osoby

nebudou zřejmě nikdy (Fialová, 2001).

Chlapci  v období  adolescence tolik  netrpí  nízkým  sebehodnocením

z důvodu  nespokojenosti  s vlastním  tělem.  Muži  v tomto  období  spíše  nabývají

žádoucích znaků mužství a jsou za to oceňováni (Grogan, 2000).

5.6 Sebehodnocení mladých dospělých

Během  přechodu  člověka  z období  adolescence  do  mladé  dospělosti  

má  význam pro  sebehodnocení  především vztah s rodiči.  Stabilita  tohoto  vztahu

dává základ pro sebehodnocení v mladé dospělosti člověka vůbec (Roberts, Bengtson,

1993). 

V mladé dospělosti je sebehodnocení utvářeno i schopností zastávání nových

sociálních  rolí. Člověk  se  stává  partnerem,  manželem/manželkou,

pracovníkem/pracovnicí  nebo třeba rodičem (Gecas, Mortimerová in Demo, 1992).

S tím souvisí důležité osamostatnění se od rodičů. 

Řada  výzkumů  se  věnovala  i  souvislosti  sebehodnocení  v mladé  dospělosti

s problematikou navazování partnerských vztahů.

Ellitottová  (1996)  provedla  výzkum  na  mladých  dospělých  ve  věku  

od  22  let  do  30  let  a  zjistila,  že  vstup  do  manželství  pozitivně ovlivnilo

sebehodnocení  dotázaných  respondentů.  Autorka  výzkumu  vysvětluje  tento  jev  

ve spojitosti  s nárůstem finančních a materiálních hodnot a sociální  oporu partnera.

Sebehodnocení  se  snížilo  u  žen  v případě,  že  se  staly  matkami a  zároveň  byly

nezaměstnané. To si vysvětluje snížením finančních jistot.

Sebehodnocení  má  také  vztah  s faktem,  jak  člověk  sám  sebe  vidí  jako

atraktivního pro svého potenciálního partnera. Funguje zde přímá úměra – čím větší

je sebehodnocení mladého dospělého, tím je vyšší i partnerská „sebehodnota“.

Čím  vyšší  je  sebehodnota  člověka,  tím  větší  nároky  člověk  klade  na  svého

potenciálního partnera. Jestliže se mladý dospělý sám sobě jeví jako atraktivní partner

pro své okolí, jeho preference jsou daleko náročnější a vyšší (Surbey, Brice, 2007).

Nikoho nepřekvapí, že bylo dokázáno, že dlouhodobé  období bez partnera

snižuje sebehodnocení jedince (Lenhart, Neyer, Eccles, 2010).
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5.7 Sebehodnocení skoliotiků

V české literatuře jsme se nesetkali s výzkumem, který by se zabýval konkrétně

sebehodnocením  u  lidí  s idiopatickou  skoliózou.  Hledali  jsme  tedy  i  v zahraniční

literatuře, kde už jsme podobné studie objevili.

Již v kapitole o kvalitě života jsme zmiňovali výzkum Freidela a jeho společníků

(Freidel,  Petermann,  Reichel,  Steiner,  Warschburger,  Weiss,  2002),  kteří  se  zabývali

kvalitou  života  a  sebehodnocením  žen  s idiopatickou  skoliózou.  Zjistili,  že  ženy  

se skoliózou měly nižší sebehodnocení oproti ženám bez idiopatické skoliózy

(N=226, p=0,01).

Zhang, He, Gao, Yu, Sun, Chen a Li (Zhang, He, Gao, Yu, Sun, Chen, Li,

2011)  prováděli  podobný  výzkum  sebehodnocení  u  lidí  (N=41)  se  skoliózou.

Porovnávali dvě skupiny pacientů. První byla tvořena lidmi s idiopatickou skoliózou,

kteří nepodstoupili operaci a ani se k tomuto kroku nechystali. Škála sebehodnocení

jim byla zadána dvakrát, s odstupem jednoho roku. Druhou skupinu tvořili též pacienti

s idiopatickou skoliózou, kteří však korekční operaci podstoupili. Poprvé jim byla škála

sebehodnocení administrována před operací, podruhé rok po ní. Badatelé se zaměřili

na srovnání výsledků těchto dvou skupin pacientů. Došli k závěrům, že v době před

operací  bylo  sebehodnocení  vyšší  u  neoperovaných  (p=0,008).  Rok  poté  bylo

sebehodnocení lidí po operaci signifikantně vyšší než u pacientů bez operace (p<0,05).

Jejich  výsledky  tedy  prokázaly,  že  chirurgická  korekce  idiopatické  skoliózy  zvyšuje

sebehodnocení pacientů ve srovnání s jejich neoperovanými kolegy.
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6 NEZDOLNOST

Se zvládáním stresových situací  a těžkostí  (například při  chronické nemoci jako

je  skolióza)  velmi  úzce  souvisí  psychická  odolnost  člověka.  Při  hledání  definice

psychické  odolnosti  v české  literatuře  nacházíme  rozporuplné  informace  a  různé

přístupy k definování tohoto pojmu. Ke zviditelnění pojmu resilience došlo především

díky  rozvoji  psychologie  zdraví  (Křivohlavý,  2001)  a  pozitivní  psychologie  

(Seligman, 2003).  V této kapitole rigorózní práce se zaměříme na tři hlavní přístupy

k této  problematice.  Křivohlavý  (2001)  hovoří  o  nezdolnosti  v pojetí  resilience,

nezdolnosti  v pojetí  koherence  a  nezdolnosti  v pojetí  hardiness.  Tímto  rozdělením

jsme se inspirovali.

V této  kapitole  tedy  budeme  definovat  a  popisovat  pojmy  –  resilience,

koherence a hardiness. Zaměříme se především na pojetí nezdolnosti jako hardiness,

jelikož  na  tomto  konceptu  staví  empirická  část  naší  práce.  Budeme  se  soustředit  

i na výzkumy hardiness provedené u adolescentů a mladých dospělých.

6.1 Resilience

Resilience neboli  nezdolnost,  houževnatost podle Psychologického slovníku

(Hartl,  Hartlová,  2004,  str.  507)  znamená „souhrn činitelů,  které  člověku pomáhají

přežít  v nepříznivých  podmínkách,  ve  stresu,  osamění,  v dysfunkční  rodině,  

při bolestivé nemoci, aj.“

Jako první  se  resiliencí  zabývala  vývojová  psycholožka  Emma Wernerová.

Zkoumala především resilienci  u dětí  z velmi prostých a chudých rodin na ostrově

Kauai (tj. jeden z Havajských ostrovů). Longitudinální studií zjistila, že víc jak třetina
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těchto dětí  z velmi chudých poměrů vyrostla  ve zcela kompetentní  občany. Začala  

se  tedy zajímat  o to,  jak  je  možné,  že  i  tyto děti  se  nevzdávají  a  úspěšně zvládají

nástrahy  svého  života.  Bádání  ukázalo,  že  mnohdy  sice  nepatřily  k nejchytřejším  

ve třídě, ale byly emocionálně citlivější, měly zálibu, díky které se odreagovávaly, věřily

ve své schopnosti, dokázaly si říct o pomoc a velmi brzy si osvojily dovednosti zvládání

a  řešení  problémů.  Většinou  byly  tyto  děti  z rodin,  kde  měly  velice  blízký  vztah

k rodičům  a  sourozencům,  kteří  jim  dodávali  důvěru  a  naději  v lepší  zítřky  

(Kliewer, 1999 in Hoskovcová, 2006). Proto se další výzkumy zabývaly i souvislostí

mezi  resiliencí  a  sociální  oporou.  Pro  chlapce  z tohoto  ostrova  se  ukázalo  velmi

důležité mít kvalitní mužský vzor, se kterým se mohli identifikovat. Pro děvčata byla

naopak nesmírně důležitá role ženy (vzor ženy). Nejčastěji se tímto vzorem stala jejich

maminka,  která  se  o  ně  s láskou  starala.  V období  povinné  školní  docházky  byli  

pro tyto děti důležití učitelé, kterým důvěřovaly (Křivohlavý, 2001).

Výzkumy  a  studie  nezdolnosti  v pojetí  resilience  však  ukázaly,  že  vysoká

resilience v jedné oblasti nemusí nutně znamenat i vysokou míru nezdolnosti v oblasti

jiné (Křivohlavý, 2001).

Šišláková (2006) koncept resilience rozpracovává z hlediska úrovní působení

různých faktorů na  jedince.  Hovoří  nejprve o  makroúrovni, ke  které řadí  sociální

politiku  státu.  Druhou  úrovní  je  mezoúroveň,  která  zahrnuje  faktory  související

s rodinou, vrstevníky, spolupracovníky a další významné osoby ze sociální sítě jedince.

Poslední úrovní je  mikroúroveň, která je tvořena individuálními vlastnostmi jedince  

(tj. biologické i psychické faktory).

6.2 Koherence

Nezdolností  v pojetí  koherence  (sence  of  koherence,  SOC)  se  zabýval  

Aaron  Antonovsky.  Jeho  bádání  se  zaměřilo  především  na  Židy,  kteří  přežili

holokaust  a žili  v koncentračních táborech.  Domníval  se, že lidé ve stejné zátěžové

situaci  jsou  velice  soudržní  (koherentní)  a  to  jim  pomáhá  čelit  realitě  a  stresovým

faktorům. Na základě tohoto výzkumu definoval osobnostní charakteristiku nazvanou

koherence, tedy smysl pro integritu (rys soudržnosti)(Křivohlavý, 2001).

Pojem koherence můžeme chápat dvojím způsobem. Koherence jako vnitřní

skloubenost, soudržnost osobnosti nebo koherence jako soudržnost skupiny lidí čelící

stejné  nebo  velmi  podobné  zátěžové  situaci.  Antonovsky  popsal  osobnostní
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charakteristiku  koherence  třemi  bazálními  charakteristikami:  srozumitelností  situace,

smysluplností boje a zvládnutelností úkonu (Hoskovcová, 2006). Každá charakteristika

koherence je chápána jako dimenze a má tedy kladný a záporný extrém.

Srozumitelnost (comprehensibility)  situace  je  kognitivní  stránkou  sence  

of  coherence.  Jde  především  o  způsob  chápání  věcí  kolem  nás.  Jestliže  je  situace

vysoce srozumitelná (kladný pól dimenze), člověk vidí v okolním světě nebo situaci

určitý řád a pořádek. Srozumitelné  situace mají  tu výhodu, že jsou do značné míry

předvídatelné (čitelné) a to snižuje jejich stresovost.  Jestliže situace tyto pevná daná

pravidla  má, člověk  se na  ně může spolehnout  a  dá  se jim věřit.  Na druhé straně

(negativní pól dimenze srozumitelnosti) je nesrozumitelnost světa (situace, věcí) velice

stresující. Člověk se nemůže zorientovat v dané situaci. Cítí se velmi nejistý, co se týče

budoucnosti. Jeho situace je nepřehledná, složitá a jeví se jako slepá ulička bez naděje

na záchranu. 

Další  charakteristika  koherence  je  smysluplnost (meaningfulness).  V jejím

pozadí  je  motivační  zaměření  daného  jedince  k  životnímu  cíli.  Každému člověku  

se  s ohledem na  jeho  životní  cíl  jeví  situace,  do  které  se  dostal,  smysluplná  nebo

nesmyslná. Kladný extrém popisuje člověka, který je přesvědčen, že situace, ve které

se ocitá nebo práce, kterou dělá je velice smysluplná. Je důležitá pro něho, ale vnímá 

i to, že je důležitá pro jeho okolí. Stojí mu tedy za to, aby vynaložil energii a zvládl

úkoly, které tato situace přináší, co nejlépe. Čeká však i řádné ocenění a ohodnocení 

od  svého  okolí.  Člověk,  kterému  se  jeho  situace  nebo  práce  jeví  nesmyslná,  

je charakteristický tím, že je mu úplně jedno,  co se děje kolem něho nebo na čem

pracuje. Jen přežívá. Situace, do které se dostal, je pro něho něčím cizí. Tento člověk 

se dostává do sociální izolace, nevyhledává nové sociální kontakty a vyhýbá se i těm

stávajícím.

Poslední  charakteristikou koherence je  zvládnutelnost (manageability).  Tato

charakteristika  se  opírá  o  vnímání  možností,  které  má  daný  jedinec  k dispozici,  

aby zvládnul požadavky na něj kladené. Kladný pól této dimenze je definován jako

adekvátní  povědomí o přiměřenosti  vlastních  sil  při  zvládání  a  řešení  dané situace.

Souvisí  i  s přiměřeností  zdrojů  pro  srovnávání  a  porovnávání,  zda  je  daný  člověk

schopný konkrétní situaci zvládnout nebo ne. Naopak člověk, který si celý život říká,

že je ta situace nad jeho síly, že ji nezvládne, je typickým představitelem záporného

pólu dimenze zvládnutelnosti. S tímto postojem souvisí strach, úzkost, pochyby, obavy
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i depresivní stavy. Tento člověk je přesvědčen, že všechno potřebné ke zvládnutí dané

zátěžové situace je mimo jeho dosah (Křivohlavý, 2001).

6.3 Hardiness
Nezdolnost v pojetí  hardiness je koncept, o který se předkládaná práce opírá

nejvíce. Je tedy namístě ho blíže popsat.

Jako  první  se  nezdolností  v pojetí  hardiness  zabývala  Kobasová a  její

spolupracovníci  z bostonské  školy  (Kebza,  Šolcová,  2008).  Bádali  především  

nad  možností  rozvíjet  určité  osobnostní  předpoklady  pro  zvýšení  rezistence  vůči

různým somatickým onemocněním.  

Kobasová  provedla  výzkum,  který  byl  zaměřen  na  vedoucí  pracovníky

střední sociální vrstvy. Díky škále sociálního přizpůsobení rozdělila tyto respondenty 

na dvě skupiny. První skupina byla tvořena lidmi, kteří v poslední době byli vystaveni

stresu,  a  zároveň se u nich vyskytovala  zvýšená nemocnost.  Druhou skupinou byli

pracovníci  vystavení  málo stresovým situacím a postům. Zkoumáním osobnostních

charakteristik obou těchto skupin zjistila, že se zásadně liší ve třech proměnných. První

odlišnost byla v dojmu, jak řídit a kontrolovat dění, v němž se daná osoba pohybuje

(control). Druhá odlišnost se týkala oddanosti, s jakou se daný respondent ztotožňoval

s tím, co dělal  (committment).  Poslední  odlišností  bylo chápání těžkých situací jako

výzev  k boji  (challenge).  Přítomnost  těchto  tří  charakteristik  v osobnosti  jedince

chápala  Kobasová  jako  dobrý  předpoklad  k hardiness,  tedy  osobnostní  tvrdosti

(Křivohlavý, 2001).

„Odolnost ve smyslu hardiness je pokládána za účinný moderátor ve vztahu

stres  –  zdraví,  tj.  takový  faktor,  který  má  specificky  protektivní  účinek  v tom,  

že umožňuje eliminovat, zmírňovat, tlumit či usměrňovat negativní vlivy nepříznivých

životních událostí, situací a okolností“ (Šolcová, 1995, str. 1).

Americký institut Hardiness Research Institute provedl výzkum, jehož výsledky

se  týkají  spojitosti  hardiness  a  rizikem  srdečního  infarktu.  Průzkum  tvrdí,  

že jedince s vysokou mírou hardiness nepostihuje srdeční infarkt (s pravděpodobností

7:1). U lidí se střední úrovní hardiness je tato pravděpodobnost už jen 4:1. Institut však

uvádí, že záleží i na stravovacích návycích dané osoby a jejím životním stylu. U osob

s nízkou  úrovní  hardiness  je  pravděpodobnost  srdečního  onemocnění  asi  50:50

(Šolcová, 1995).

Šolcová  dále  uvádí  i  výsledky  výzkumu,  který  se  zabýval  spojitostí  míry

hardiness a neurastenických stesků,  které souvisí se stresem. Pod těmito stesky  
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si můžeme představit například bolesti  hlavy,  žaludeční nevolnost,  poruchy spánku  

a podobně.  Lidé s vysokou mírou hardiness údajně uvádějí  až o 90% méně těchto

stesků  než  lidé  s nízkou  mírou  hardiness.  Emoční  vyčerpání  se  u  těchto

„nezdolnějších“ vyskytuje o 85% méně a o 75% méně vyhledávají lékařskou pomoc

(Šolcová, 1995). 

Šolcová  a  Sýkora  (1995 in Šolcová,  1995)  sami provedli  výzkum souvislosti

hardiness a kardiovaskulární reaktivity ve stresogenních situacích. Prokázali, že lidé

s vysokou  úrovní  hardiness  mají  nižší  kardiovaskulární  reaktivitu  ve  stresogenních

situacích než lidé s nízkou úrovní nezdolnosti.

Další výzkumy se snažily podat vysvětlení, proč někteří lidé, kteří zažili mnoho

nepříznivých životních změn, jsou rezistentní vůči některým onemocněním oproti těm,

kteří nemají tak vysoký skór životních událostí (Vašina, 1999).

Jak jsme již  uvedli  dříve,  hardiness  je  soubor osobnostních  rysů,  které  jsou

charakterizovány  třemi  základními  komponentami  –  Control,  Commitment  

a Challenge.

Jedinci  s vysokou  mírou  kontroly  (control)  kladou  veliký  důraz  na  vlastní

odpovědnost.  Věří  si,  že  se  o  sebe  i  o  druhé  dokážou  postarat,  dokážou  jednat  

tak, aby zvládli i těžkou životní situaci (Šolcová, 1995). Jsou přesvědčeni,  že můžou

ovlivňovat  svůj  život,  uplatňovat  své  dovednosti,  znalosti  a  kreativitu  

(Kebza, Šolcová, 1996). Lidé s nízkým skóre kontroly jsou často bezmocní (powerless).

Tito  lidé  věří,  že  nemají  život  ve  svých  rukách,  že  nedokážou  vyřešit  danou

nepříjemnou situaci, že si s problémem zkrátka nedokážou sami poradit. 

Lidé  s vysokou  mírou  ztotožnění  se  (commitment)  jsou  si  vědomi  vlastní

ceny.  Velice  se  angažují  v tom,  co  dělají.  Kladou  důraz  na  osobní  aktivitu,

angažovanost, kreativitu a přímý tah na branku. Mají jasně stanovený cíl, kterého chtějí

dosáhnout.  Naopak  lidé  s nízkou  mírou  commitment  zažívají  pocit  odcizení  

jak své osoby, tak i práce. Neřeší svou situaci aktivně a s nadšením, ale spíše přežívají 

a čekají, co se stane. Nedokážou se ztotožnit s prací, rodinou, institucemi ani světem

jako takovým. Často cítí, že jejich život je nesmyslná (Vašina, 1999).

Poslední charakteristikou je  challenge neboli výzva. Člověk s vysokou mírou

challenge si uvědomuje, že svět není stabilní a vnímá tuto skutečnost jako normální

věc. Bere proměnlivost  situací,  věcí,  lidí  i  světa jako výzvu k něčemu nového.  Jako

výzvu  k adaptaci  a  řešení  daného  problému.  Chápe  tedy  změny  jako  možnost

formování své osobnosti a zlepšování kompetencí své osoby. Lidé s vysokou mírou
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challenge jsou zvyklí reagovat na neočekávané situace a zároveň jsou schopni si říct  

o pomoc (Vašina, 1999). Často mají širokou síť sociální opory a i proto jsou odolnější

vůči stresu. Naopak lidé s nízkou mírou challenge nedokážou čelit změnám, cítí úzkost

a beznaděj.

 Kebza a Šolcová provedli  výzkum na české populaci,  kde využili  dotazníku

PVS (viz dále), který zkoumá nezdolnost v pojetí hardiness. Studii poté publikovali

v Československé psychologii pod názvem Rozdíly v úrovni a struktuře osobnostní

odolnosti  („Hardiness“)  u  vzorku  americké  a  české  populace. V roce  1996  

se bádání účastnilo 650 mužů a 300 žen ve věku od 18 do 70 let. Byli to především

studenti  středních a vysokých škol  a zaměstnanci státních institucí.  Tento výzkum  

se  snažil  srovnat  českou  a  americkou  populaci.  Studie  prokázala,  že  celkový  skór

hardiness je u české populace nižší než u té americké. Největší rozdíly se prokázaly

v dimenzi challenge (výzva)(Kebza, Šolcová, 1996).

Maddi (2006) předpokládá pozitivní účinek hardiness na zdraví, výkonnost

a  motivaci  přetvářet  nepříznivou  situaci  pacienta  (člověka)  na  příznivější.  Tvrdí,  

že vyšší nezdolnost je podmíněna vyššími skóry všech dílčích složek. Vyšší hodnoty

všech dílčích složek tedy mají za výsledek vyšší hardiness u lidí žijící v nepříznivých

podmínkách (sociálně nepříznivých nebo ohrožováni chronickou nemocí).

Kebza a Šolcová (2008) díky svým výzkumům zjistili,  že vyšší hardiness mají

paradoxně  lidé  pocházející  z  nepříznivých  podmínek (např.  děti  ze  sociálně

znevýhodněných rodin, děti z ústavní péče). Jsou totiž velice motivovaní svůj současný

stav změnit. 

Šidlejová ve své diplomové práci14 však pracovala s dospívajícími z dětských

domovů ve věku 16-20 let, kterým mimo jiné předložila i škálu hardiness. Zjistila,  

že celkový skór hardiness je v jejich případě  nižší než u běžné populace stejného

věku. Vysvětluje si to nízkou motivovaností těchto dospívajících změnit svůj dosavadní

způsob  života.  Možná  je  to  lenost  nebo  strach,  který  tyto  děti  nemotivuje  udělat

změnu. Avšak i mezi těmito jedinci se našli dospívající, kteří v celkové úrovni hardiness

dosahovali  nadprůměrných  výsledků.  Výzkum  tedy  nemohl  jednoznačně  prokázat

příčinný vztah mezi pobytem v dětském domově a hodnotou hardiness.

14 http://is.muni.cz/th/128196/ff_m/dp_-_odolnost2.doc
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Na  nezdolnost  v pojetí  hardiness  se  však  v devadesátých  letech  minulého

století  snesla  vlna  kritiky.  Funk,  který  zjistil  relativně  vysokou  negativní  korelaci

hardiness  a  neuroticismus,  začal  uvažovat  nad  tím,  jestli  právě  neuroticismus  není

záporným pólem  dimenze  hardiness.  Neuroticismus  chápe  jako  selhání  schopností

přizpůsobit  se  změněným životním  podmínkám.  Tento  postoj  dokazoval  i  zjištěný

vztah  mezi  subjektivně  hlášenou  nemocností  a  psychologickými  problémy  v životě

daného jedince (Funk, 1992).

Objevila  se  i  druhá  kritika  nezdolnosti  v pojetí  hardiness.  Vědci  zjistili,  

že dimenze challenge (výzvy) se objevuje oproti kontrole a oddanosti mnohem méně,

protože  kontrola  a  oddanost  jsou  společně  syceny  jedním  hlubším  faktorem.

Obhajobou proti  této  kritice  je  však  vědomí,  že  nedostatek  oddanosti,  povědomí  

i kontroly jsou samy o sobě stresogenní faktory (Křivohlavý, 2001).

6.4 Nezdolnost u adolescentů

Jen malá část výzkumů se zabývala nezdolností napříč vývojovými obdobími

člověka.  Khoshabová  a  Maddi  (1999)  uveřejnili  článek  Rané  zážitky  ve  vývoji

psychické nezdolnosti. Hledali souvislost mezi zážitky v dětství a skórem hardiness

v dospělosti. Zjistili, že probandi, kteří si v rozhovoru vzpomněli na více stresujících

zážitků z dětství, měli vyšší úroveň hardiness.

 Sobotková (2004) se začala zabývat tzv. rodinnou resiliencí. Je to konstrukt,

který se zabývá souvislostí nezdolnosti jedince s vnitřní silou rodiny, ve které vyrůstá.

Sobotková se snaží poodhalit, proč jsou některé rodiny odolnější než jiné. Samozřejmě

si  uvědomuje,  že se na tomto podílí  více  různých faktorů – vnitřní  a vnější  zdroje

odolnosti rodiny, aktuální stresové situace, vztahy v rodině, typ rodinného fungování,

typ stresoru, který rodinu aktuálně ohrožuje (nemoc někoho z rodiny, úmrtí v rodině,

nepříznivá finanční  situace).  Autorka považuje za nejdůležitější  osobnost rodičů,  u

kterých  popisuje  čtyři  osobnostní  složky,  které  velmi  připomínají  dílčí  složky

konstruktu hardiness. Patří sem aktivní životní orientace, přijímání životních události,

pocit odevzdanosti určitým hodnotám a pocit kontroly nad děním a situací.

6.5 Nezdolnost u mladých dospělých

Vašina  (1999)  se  věnoval  souvislostem  úrovně  hardiness  a  subjektivně

prožívanými  zdravotními  potížemi  a  stesky.  Provedl  studii  na  3000  učitelů  
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a sledoval vztah mezi jejich úrovní hardiness a zdravotními stesky. Především v control

a commitment byl tento vztah velmi silný.

Šolcová  (1995)  se  v poslední  době  zaměřuje  na  spojitost  hardiness  

a fyziologické odpovědi na stresogenní podmínky. Výzkumy ukazují,  že jedinci

s vysokou  úrovní  hardiness  vykazují  příznivější  odpověď  psychofyziologických

ukazatelů na psychické zatížení.

Rozdíly v nezdolnosti samozřejmě souvisí i s pohlavím zkoumaného jedince.

Touto rolí pohlaví se mimo jiné zabývala i Wiebe (1991). Dokázala, že muži s vysokou

mírou  celkového  hardiness  vykazují  nižší  srdeční  činnost  při  zadání  a  vykonání

stresogenních experimentálních úkolů. U žen tyto rozdíly zaznamenány nebyly.

7 SOCIÁLNÍ OPORA

Do  této  chvíle  jsme  se  zabývali  spíše  jedincem.  Nyní  je  na  čase  uvědomit  

si,  že  na  vnímání  kvality  života  u  adolescentů  a  mladých  dospělých  má jistě  vliv  

i prostředí, ve kterém žijí a s tím související sociální opora a hustota sociální sítě, kterou

mají.

Tato kapitola se snaží nastínit, co je to sociální opora (definice a různé teorie) a jaké

můžou být její druhy. 

Dále se v této části rigorózní práce pojednává o sociální opoře adolescentů  

a mladých dospělých a následně o důležitosti  sociální  opory  u  jedinců postižených

skoliózou páteře.

7.1 Definice sociální opory

Již za Druhé světové války si začali  lidé všímat, že pozitivní vazby s okolím

pomáhají  přežít  v nepříjemných,  bojových,  těžkých  podmínkách.  Vojákům  i  lidem

v koncentračních  táborech „ulehčovala“  jejich  svízelnou  situaci  přítomnost  druhých

lidí,  kteří  jsou  na  tom podobně.  Společně  mohli  lépe  čelit  vysoce  stresové  situaci

(Vašina, 1999).

Křivohlavý říká: „Sociální oporou v širším slova smyslu se rozumí pomoc, která

je poskytována druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci.  Obecně  
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jde o činnost, která člověku v tísni jeho zátěžovou situaci určitým způsobem ulehčuje“

(2001, str. 94).

Můžeme tedy odvodit, že v užším slova smyslu si pod pojmem sociální opora

můžeme představit skupinku lidí,  která je člověku v nepříznivé situaci v dané chvíli  

co nejblíže. Snaží se předat mu psychickou podporu. Jsou s ním, snaží se ho rozptýlit,

vyslechnou ho, když potřebuje. Snaží se, aby nebyl sám.

V širším  slova  smyslu  jsou  na  sociální  opoře  založeny  i  velké  světové

organizace.  Například Adra, Charita nebo Diakonie jsou sdružení nebo organizace,

které se snaží pomáhat i úplně cizím lidem. Pomáhají materiálně, ale i psychicky. Jejich

poslání je založené právě na sociální  opoře těm lidem, kteří to v nepříjemné situaci

potřebují.  Pomáhají  ve  válkách,  v oblastech  zasažených  přírodními  katastrofami

(tsunami, povodně, zemětřesení, záplavy), v místech, které jsou postiženy hladomorem,

nedostatkem potravin a vody nebo infekčními chorobami. Lidé žijící v takto těžkých

podmínkách potřebují někoho, kdo jim sociální oporu, dobré slovo i vyslechnutí může

poskytnout.

Za  hlavního  průkopníka  sociální  opory  se  považuje  Bowlby  (1969),  který  

je autorem  teorie připoutání dítěte k matce („attachment theory“).  Tvrdí,  že dítě

zažívající  v dětství  pozitivní  vztahy s matkou,  se  často v dospělosti  stává  člověkem,

který je schopný sociální oporu poskytovat a sám o sobě je stabilnější a samostatnější 

ve svém jednání a chování.

7.2 Druhy sociální opory
House (1981 in Šolcová, Kebza, 2008) uvádí rozdělení sociální opory na čtyři

druhy podle obsahu:

a)  hodnotící  opora –  například  úcta  postiženému  člověku  je  sdělována  formou

pozitivního  hodnocení,  postupem  času  dojde  ke  zvýšení  sebehodnocení  daného

člověka, který se v současné době nachází v nepříjemné stresující situaci,

b)  emocionální  opora –  postiženému  člověku  je  empaticky  sdělovaná  psychická

podpora  (soucítění,  láska,  přátelství,  náklonnost),  tato  emocionální  podpora  

je potřebná, aby daný člověk neupadl do depresí, k pocitům beznaděje a odcizení,

c) informační opora – poskytují ji lidé, kteří byli v podobné situaci jako postižený,

podávají  mu informace  a  rady,  které  by  mu  mohly  pomoci  zorientovat  se  v dané

nepříjemné situaci,
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d)  instrumentální  opora – například poskytnutí  finanční nebo materiální  podpory,

která postiženému člověku může v dané chvíli pomoci z nesnází (Křivohlavý, 2001).

Levická (2005) rozlišuje sociální  oporu i z časového hlediska. Buď se jedná  

o  přímou  sociální  oporu,  která  probíhá  ve  fázi  akutního  problému,  nebo  

jde  o  „oddálenou“  sociální  oporu.  Tu  můžeme  vnímat  jako  posílení  schopnosti

daného člověka zvládat  lépe zátěžové situace. Je to vlastně forma sociálního učení,

která může tomuto jedinci pomoct v budoucnosti.

Ganster a Bart (1988 in Kebza, Šolcová, 2008) uvádějí rozdělení na strukturální

a funkční sociální  oporu.  Strukturální dimenze sociální  opory se zabývá především

formálními  charakteristikami  vazeb  s okolím  a  funkční dimenze  sociální  opory  

se zabývá kvalitou posuzovaných sociálních vztahů a vazeb.

Tardy (1985 in Kebza, Šolcová, 2008) popsal 5 dimenzí sociální opory.  První

dimenzí  sociální  opory  je  směr – tedy zda jde o sociální  oporu  přijímanou nebo

poskytovanou. Druhou dimenzí je uspořádání této opory. Zda jde o sociální oporu

ze zákona získanou či stanovenou nebo dosažitelnou od blízkých. Třetí dimenze

rozlišuje mezi  popisem dané podpory a jejím  hodnocením.  Předposlední dimenze

přebírá  koncepci  dle  House  o  obsahu sociální  opory  a  poslední  pátá  dimenze  

se zabývá sociální sítí („social network“), tedy zdroji sociální opory.

Podle  Tardyho (1985)  obsahuje  sociální  síť  6  kategorií  a  to:  rodinu,  blízké

přátelé, sousedy, spolupracovníky, komunitu a profesionály. 

Dále  můžeme  dimenze  sociální  opory  rozdělit  na  oporu  předpokládanou

(neboli očekávanou) a poskytovanou. Předpokládanou sociální oporou máme na mysli

představu  jedince  o  svém  vřazení  do  společnosti,  víru,  že  ho  druzí  lidé  podpoří.

Poskytovanou sociální oporou myslíme reálnou zkušenost jedince, který danou oporu

obdržel. Schwarzer a Leppin (1991) tvrdí, že tyto dvě dimenze jsou relativně nezávislé

a vztah mezi nimi je  volný.  Odhad (očekávaná opora)  může být  pesimistický  nebo

naopak až příliš optimistický.

Richman, Rosenfeld a Hardy (in Mareš, 2005) rozdělují sociální oporu  podle

způsobu poskytování na několik druhů. Řadí sem emoční oporu, oporu emočním

apelem,  oporu  nasloucháním,  vyslechnutím,  oporu  odborným  apelem,  oporu

poskytnutím  hmotné  věci  nebo  osobní  pomoci  a  oporu  odborným  oceněním  

a uznáním.
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Podle účinku,  který poskytovaná opora vytváří,  můžeme rozlišovat  sociální

oporu pozitivní a negativní. Aby sociální opora byla přijímaná jako  pozitivní, nesmí

být v rozporu s autonomií,  sebepojetím, sebedůvěrou a sebeúctou jedince,  kterému  

je poskytována. Negativní sociální opora vyvolává v tomto jedinci pocity diskreditace,

znehodnocení,  ztráty důvěry,  a  znevážení  své  osobnosti  (Mareš,  2002).  Negativním

účinkem nechtěné sociální opory může být i pocit závislosti  na poskytovateli  opory

(Mareš, 2003). 

7.3 Vybrané teorie sociální opory 
7.3.1 Teorie připoutání

O  teorii  připoutání  jsme  si  řekli  něco  již  v kapitole  7.1.  Autorem  Teorie

attachmentu je Bowlby (1977). Zabýval se pozorováním pouta a vztahu mezi matkou 

a jejím dítětem. Všiml si, že kvalita tohoto vztahu má vliv i na budoucí vývoj jedince.

Zkoumal i  rodiny,  kde matka od svých dětí  odešla  nebo zemřela (například vlivem

přírodní  katastrofy).  Děti,  které  měly  předtím s matkou až úzkostně  pevný  vztah,  

se po jejím odchodu nezdravě vyvíjely. Špatně si hledaly přátele, byly často nemocné 

a prožívaly nepříjemné emoce. 

Později se přišlo i na to, že tento pevný vztah nefunguje pouze mezi matkou 

a dítětem, ale i mezi sourozenci. Jestliže sourozenec těžce onemocněl nebo dokonce

zemřel, došlo k těžkému narušení tohoto pouta a druhý sourozenec se nezdravě vyvíjel

(Křivohlavý, 2001).

Je tedy velice pravděpodobné, že potřeba přátel a jejich podpory je do jisté míry

sycena i faktorem kvality připoutání dítěte k matce.

7.3.2 Sociální opora v rámci opěrné sociální sítě

Jestliže hovoříme o sociální síti, často tím myslíme dyádu, tedy dva lidi, kteří 

si pomáhají a jsou si oporou. Sociální opora však může být i ve formě sociální sítě

(„social network“). Jedná se tedy o skupinu lidí, kteří jsou v dané chvíli jedinci sociální

oporou a poskytují  mu podporu v nepříznivé životní situaci.  Touto problematikou  

se zabýval již zmiňovaný Tardy (1985).

Existuje mnoho výzkumů, které se zabývaly právě pozorováním sociální  sítě

nemocničního  personálu,  který  poskytoval  spolu  s rodinou  sociální  opěrnou  

síť pro pacienta (například na dětském oddělení).
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V psychologické  literatuře  se  v souvislosti  s pojmem  sociální  síť často

objevuje i pojem Roseto. Označuje se tak studie společenství obyvatel vesnice jménem

Roseto v Americe. Obyvatelé této vesnice byli převážně italského původu a vytvořili si

mezi sebou velmi silnou sociální síť. Jejich zdravotní stav i kvalita života byla velmi

vysoká.  Po  několika  letech,  když  do  italské  populace  začali  pronikat  i  Američané,

sociální síť se narušila. To se projevilo i na jejich kvalitě života a zhoršení zdravotního

stavu (Křivohlavý, 2001).

7.3.3 Sociální opora jako nárazník

Sociální opora se často chová jako nárazník neboli buffer („buffering effect“).

Lidé,  kteří  stojí  při  postiženém,  se  ho  snaží  chránit  před  dopadem  negativně

doléhajících  působení  stresového  faktoru.  Snaží  se  tlumit  důsledky  jeho  citového

rozpoložení.  Přítomnost  sociální  opory  může  snížit  dopad  negativního  působení

nepříjemných emocí na postiženého.

Sociální opora může pomoci ovlivnit kognitivní sféry člověka, který se aktuálně

ocitá  v nouzi.  Může  mu podat  jiný  náhled  na  konkrétní  situaci,  může  mu pomoci

vybrat  jinou  strategii  zvládání  konkrétního  problému.  Opora  dodává  i  sebeúctu  

a zvyšuje sebevědomí postiženého jedince (Křivohlavý, 2001).

Bakal  (1992)  se  též  zabýval  nárazníkovým  modelem,  který  podrobněji

rozpracoval.  Začal  rozlišovat  dva  typy.  Prvním  typem  byl  nárazníkový  model 

(tzv.  model  zaměřený  na  stres)  sociální  opory.  Opora  se  jevila  jako  příznivá  

pro pacientův zdravotní stav právě v zátěžové stresové situaci (př. nemoci). Druhým

typem byl model přímého či hlavního účinku, který předpokládá, že sociální opora

je  projektivním  faktorem  zdravotního  stavu  bez  ohledu  na  přítomnost  nebo

nepřítomnost chronického stresu a zátěže v životě člověka.

7.4 Sociální opora u adolescentů a mladých dospělých

Gecková  a  její  spolupracovníci  (2001)  zjistili,  že  na  sociální  oporu  

má u adolescentů vliv typ školy, na kterou docházejí (respektive status školy). Avšak

sociální třída rodičů a vzdělání vliv na sociální oporu nemají. V tomto výzkumu bylo

též  prokázáno,  že  míra  získané  sociální  opory  pozitivně  ovlivňuje  subjektivní

hodnocení zdraví a životní spokojenosti  a to především u dívek.  U chlapců se tato

souvislost  neprokázala.  Dívky  jsou  schopny  více  těžit  ze  svého  okolí  ve  srovnání

s adolescentními chlapci.
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V období  adolescence  jsou  pro  tyto  jedince  sice  velmi  důležité  vztahy

s vrstevníky, ale pokud se dostanou do nesnází a stresové situace, obracejí se se svými

problémy  na  rodiče.  Právě  pečující  osoby  bývají  jedním  z hlavních  zdrojů  sociální

opory u adolescentů (Gecková a spol., 2000).

V tomto  období  je  nebezpečné  především  možné  působení  vrstevnických

skupin, které zneužívají návykové látky (alkohol, marihuana, drogy) v „partě“ (Širůček,

Širůčková,  Macek,  2007).  V tomto případě  je  tedy problémová  vrstevnická  skupina

působící v danou chvíli jako sociální opora velmi nevhodná.

7.6 Sociální opora u skoliotiků

Mnozí  autoři  jako  například  Křivohlavý  (2001)  tvrdí,  že  sociální  opora  

má  pozitivní  vliv  na  snášení  neuspokojivého  zdravotního  stavu.  Pacientovi

pomáhá přítomnost a účast nejen jeho rodiny, příbuzných a kamarádů, ale i sociální

opora od lékařů a hlavně pečujících zdravotních sester. 

Byly provedeny i  výzkumy, ve kterých se ukázalo,  že člověku s dostatečnou

sociální  oporou  stačí  užívat  méně  léků,  než  užívají  pacienti,  kteří  takovou  kvalitní

sociální oporu nemají (Cobb in Křivohlavý, 1998).

Koubeková (2002) však tvrdí, že na sociální oporu nemá vliv náš zdravotní

stav,  ale  spíše osobnostní  charakteristiky.  Ve shodě s Koubekovou uvádí Tišanská  

a  Kožený  (2004)  jako  protektivní  faktor  sociální  opory  osobnostní  rys  extroverze.

Vyšší  míra  sociální  opory  je  dle  nich  spojena  s emocionální  stabilitou  a  vysokou

tendencí rozšiřovat svou sociální síť.

Další  výzkumy  prokázaly  souvislost  mezi  sociální  oporou  a  věkem.  Lidé

s kvalitní  a širokou sociální  oporou umírají  (bez ohledu na příčinu smrti)  průměrně

v pozdějším věku než lidé bez kvalitní sociální sítě (Blazer, 1982). 

Výzkumy  pacientů  s depresemi,  artrózou,  kardiovaskulárními  poruchami  

i  jinými  nemocemi  prokázaly,  že  takto  postižení  jedinci,  kteří  mají  velkou  sociální

oporu,  lépe zvládají úskalí své nemoci a dožívají se tak posléze i vyššího věku než

lidé  takto  postiženi  s malou  sociální  sítí  a  oporou  

(Cohen, Mc-Kay, 1984; Ruberman a kol., 1984; Reis a kol., 1983 in Šolcová, Kebza,

1999).

U  pacientů  trpících  idiopatickou  skoliózou je  důležité,  

aby jejich sociální opora byla široká a pevná. Měli by je podpořit nejenom jejich blízcí,
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příbuzní, známí a přátelé, ale i lékaři, fyzioterapeuti a zdravotní sestry. Jejich podpora

může pozitivně ovlivnit vnímání pacientovi nemoci i její následné léčby.

Lidé  s onemocněním  idiopatické  skoliózy  potřebují  sociální  oporu

informační,  emocionální,  hodnotící  i  instrumentální.  Informační oporou  mohou  

být  například  internetové  blogy,  kde se  scházejí  lidé  se  stejným postižením a  píší  

si  o svých problémech,  zkušenostech,  radách.  Nejznámějším a podle  mého názoru

nejkvalitnějším  takovýmto  blogem je  u  nás  www.skolio.cz.  Mohou  zde  psát  nejen

pacienti, ale i lékaři, ortotici a fyzioterapeuti.

Emocionální podpora  je  důležitá  především  v okamžiku  dovědění  

se diagnózy a vysvětlení  dalšího postupu a léčby (každodenní  fyzioterapie,  nasazení

korzetu, případně operace). Postižený člověk potřebuje cítit, že se v dané nové situaci

má o koho psychicky opřít. S kým může sdílet své nepříjemné pocity plné beznaděje a

strachu z budoucnosti.

Hodnotící podpora ve formě pochvaly při zlepšování nebo zastavení progresu

skoliotické křivky (pochvala  za každé zmenšení Cobbova úhlu na rentgenologickém

vyšetření).

Instrumentální podpora  může  být  důležitá,  když  je  postižený  idiopatickou

skoliózou upoután na invalidní  vozík.  Mechanické i  elektrické  invalidní  vozíky  jsou

velice  drahá a rodina postiženého na ně mnohdy nemá. Finanční pomoc sponzorů

(tedy forma instrumentální podpory) je tedy velice důležitá.
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8 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI

Tato rigorózní práce se zabývá vlivem idiopatické skoliózy na vnímání kvality

života,  sebehodnocení,  nezdolnosti  a  sociální  opory  v adolescenci  a  mladé

dospělosti. Abychom mohli tento výzkum správně uchopit, museli jsme v první části

práce  (tj.  teoretické  části)  zakotvit  teoretické  koncepty  a  definice,  o  které  se  celý

výzkum opírá.

V první kapitole (označena jako 2) jsme se věnovali skolióze páteře. Definovali

jsme, co je to skolióza a nastínili  jsme několik typů možných rozdělení.  Dále jsme  

se  zaměřili  na  hlubší  zkoumání  adolescentní  idiopatické  skoliózy,  kterou  trpí  právě

námi oslovení respondenti. Kapitola je doplněna několika ilustračními obrázky skolióz.

Popsali  jsme  i  základní  psychologická  úskalí  léčby  idiopatické  skoliózy.  V této

podkapitole  jsme  vycházeli  z vlastních  zkušeností  i  z ohlasů  na  internetovém

skoliotickém fóru (www.scolio.cz). Přidali jsme i popis specifik skoliózy v adolescenci 

a v dospělém věku se zaměřením na léčbu této chronické nemoci.

V kapitole  druhé jsme  se  pokusili  vymezit  vývojové  období  adolescence  

a  mladé  dospělosti.  Soustředili  jsme  se  především  na  změny,  které  se  v těchto

výrazných etapách odehrávají.  Popsali  jsme i  důležitost  vztahů v těchto obdobích.  
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Při definovaní těchto vývojových etap, nám pomohl především koncept Havighursta 

a jeho definování vývojových úkolů jednotlivých životních etap.

Kapitola třetí se zaměřila na koncept kvality života. Uvedli jsme pro přehlednost

několik definic kvality života a jejích dimenzí. Zhodnotili jsme i čtyři různé pohledy  

a přístupy ke kvalitě života. Soustředili jsme se na výzkumy kvality života jak zdravých

adolescentů,  tak  i  těch  nemocných.  Též  jsme  mapovali  výzkumy  kvality  života

zdravých mladých dospělých  i  těch nemocných.  Našli  jsme také  některé  zahraniční

výzkumy zabývající se kvalitou života přímo u skoliotických pacientů. 

Kapitola  čtvrtá se  zabývala  vymezením  pojmu  sebehodnocení a  sebepojetí.

Zaměřuje se i na důležité zdroje sebehodnocení člověka. Blíže popisuje Rosenbergovu

koncepci sebehodnocení,  jelikož tento model je  použit  v empirické části této práce.

Tato kapitola též mapuje výzkumy sebehodnocení u adolescentů, mladých dospělých 

a pacientů se skoliózou páteře.

V páté  kapitole jsme  se  věnovali  nezdolnosti (tvrdosti  člověka,  jak  říká

Křivohlavý).  V této  části  popisujeme  tento  koncept  ze  tří  teoreticky  různých  úhlů

pohledu – jako resilienci,  koherenci a hardiness. Z posledně jmenovaného konceptu

vychází i naše empirická část práce.  Ani tato kapitola neopomíná výzkumy nezdolnosti

u adolescentů a mladých dospělých.

Šestá kapitola (poslední teoretická) definovala pojem sociální opory a popisovala

její druhy. Zaměřili jsme se v ní na tři důležité teoretické koncepty – Teorii připoutání,

Sociální  oporu  v rámci  opěrné  sociální  sítě  a  Sociální  oporu  jako  nárazník.  I  tato

poslední  kapitola  se  snažila  zmapovat  alespoň  část  dostupných  výzkumů  v oblasti

sociální opory u adolescentů, mladých dospělých a pacientů se skoliózou páteře.
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9 CÍLE VÝZKUMU A FORMULACE 

HYPOTÉZ

9.1 CÍLE VÝZKUMU

Náš výzkum byl rozdělen do 4 hlavních částí:

První část si klade za cíl zmapovat důležitost, spokojenost a celkovou kvalitu

života jednotlivých oblastí dle dotazníku SQUALA v porovnání 3 skupin pacientů

(pacient bez operace a bez korzetu, pacient s korzetoterapií, pacient s operací

páteře) s adolescentní idiopatickou skoliózou ve věku od 15ti do 25ti let. Dále se

snaží  porovnat  míru  sebehodnocení  a  míru  a  druh  sociální  opory  u  těchto  

tří  skupin.  V neposlední  řadě se pokouší  zmapovat  celkovou nezdolnost  ve smyslu

hardiness a její složky napříč těmito třemi skupinami idiopatických skoliotiků.

Druhá část výzkumu se specializuje na porovnání oblastí kvality života, míru

sebehodnocení,  hardiness  a  jejích  složek a míru  a druh sociální  opory  v porovnání

idiopatických skoliotiků, kteří podstoupili operaci páteře a kteří ne. 
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Třetí  část výzkumu  se  zaměřuje  na  srovnání  oblastí  kvality  života,  míru

sebehodnocení  a  druh  a  míru  sociální  opory  u  idiopatických  skoliotiků  ve  věku

adolescence (15-20 let) a mladé dospělosti (21-25 let).

Čtvrtá  část výzkumu  se  zabývá  porovnáním  těchto  aspektů  u  skoliotiků  

a zdravé populace.

9.2 FORMULACE HYPOTÉZ

H1a:  Mezi  stupněm léčby15 skoliózy  a  celkovým průměrným skórem kvality  života

existuje statisticky významný vztah.

H1b:  Mezi  stupněm  léčby  skoliózy  a  důležitostí  jednotlivých  oblastí  kvality  života

existuje statisticky významný vztah.

H1c:  Mezi  stupněm  léčby  skoliózy  a  spokojeností  s jednotlivými  oblastmi  života

existuje statisticky významný vztah.

H1d: Mezi stupněm léčby skoliózy a skórem jednotlivých oblastí kvality života existuje

statisticky významný rozdíl.

H1e: Mezi stupněm léčby skoliózy a průměrným skórem míry sebehodnocení existuje

statisticky významný vztah.

H1f:  Mezi  stupněm léčby  skoliózy  a  mírou hardiness  existuje  statisticky  významný

vztah.

H1g:  Mezi  stupněm léčby skoliózy  a  mírou challenge,  mírou commitment  a  mírou

control existuje statisticky významný vztah.

H1h: Mezi stupněm léčby skoliózy a mírou celkové sociální opory existuje statisticky

významný vztah.

H1ch:  Mezi  stupněm léčby  skoliózy  a  mírou  sociální  opory  od  významné osoby,  

od rodiny a od přátel existuje statisticky významný vztah.

H2a: Skoliotici bez operace páteře mají vyšší skór celkové kvality života než skoliotici

s operací.

H2b: V důležitosti jednotlivých oblastí kvality života u operovaných a neoperovaných

skoliotiků existuje statisticky významný rozdíl.

15 Pacient bez korzetoterapie a bez operace, pacient s korzetoterapií, pacient po operaci páteře pro 
skoliózu
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H2c:  Ve  spokojenosti  s  jednotlivými  oblastmi  kvality  života  u  operovaných  

a neoperovaných skoliotiků existuje statisticky významný rozdíl.

H2d: V jednotlivých oblastech kvality života u operovaných a neoperovaných existuje

statisticky významný rozdíl.

H2e:  Neoperovaní  jedinci  mají  vyšší  průměrné skóre sebehodnocení  než operovaní

jedinci.

H2f: Existují statisticky významné korelace hradiness u operovaných a neoperovaných.

H2g:  Existují  statisticky  významné  korelace  mezi  úrovní  challenge,  commitment  

a control u operovaných a neoperovaných jedinců.

H2h: Celková sociální opora u operovaných skoliotiků je vyšší než u neoperovaných

jedinců:

H3a: Skoliotici v období adolescence mají nižší průměrný skór celkové kvality života

než skoliotici v období mladé dospělosti.

H3b:  Existuje  statisticky  významný  vztah  v důležitosti  jednotlivých  oblastí  kvality

života skoliotiků v adolescenci a mladé dospělosti.

H3c: Existuje statisticky významný vztah v spokojenosti s jednotlivými oblastmi kvality

života skoliotiků v adolescenci a mladé dospělosti.

H3d:  Existuje  statisticky  významný  vztah  v jednotlivých  oblastech  kvality  života

skoliotiků v adolescenci a mladé dospělosti.

H3e:  Skoliotici  v období  adolescence  mají  nižší  skór  sebehodnocení  než  skoliotici

v období mladé dospělosti.

H3f: Existuje statisticky významný vztah mezi mírou hardiness a věkem skoliotiků.

H3g:  Existují  statisticky  významné  korelace  mezi  mírou  challenge,  commitment  

a kontrol a věkem.

H3h: Skoliotici v období adolescence mají vyšší průměrný skór celkové sociální opory

než skoliotici v období mladé dospělosti.

H3ch:   Existují  statisticky  významné  korelace  mezi  sociální  oporou  od  významné

osoby, od rodiny a od přátel u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků.

H3i:  Existují  statisticky  významné  korelace  mezi  mírou  celkové  sociální  opory,

hardiness, celkovou mírou kvality života a skórem sebehodnocení.

H4a: Celkový skór kvality života u zdravých jedinců je vyšší než u skoliotiků.
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H4b:  Existují  statisticky  významné  rozdíly  v důležitosti  jednotlivých  oblastí  kvality

života u zdravých jedinců a skoliotiků.

H4c:  Existují  statisticky  významné  rozdíly  ve  spokojenosti  s jednotlivými  oblastmi

kvality života u zdravých jedinců a skoliotiků.

H4d:  Existují  statisticky  významné rozdíly  v   jednotlivých  oblastech  kvality  života  

u zdravých jedinců a skoliotiků.

H4e: Zdraví jedinci mají vyšší průměrný skór míry sebehodnocení než skoliotici.

H4f: Skoliotici mají vyšší průměrný skór celkové sociální opory než zdraví jedinci.

H4g:  Existuje  statistiky  významná  korelace  sociální  opory  od  významné  osoby,  

od rodiny a od přátel u skoliotiků a zdravých jedinců.

10  POUŽITÉ METODY

Pro  měření  kvality  života  v tomto  výzkumu  byla  vybrána  metoda  SQUALA

především pro svou možnost porovnávat důležitost jednotlivých oblastí kvality života.

Dále  tento  nástroj  určuje  spokojenost  respondentů  s těmito  oblastmi  a  dává  nám  

i  celkový  skór  kvality  života  v těchto  jednotlivých  oblastech.  Pro  měření  míry

sebehodnocení  jsme  zvolili  10ti  položkový  Rosenbergův  dotazník.  Pro  zjišťování

nezdolnosti  v pojetí  hardiness  jsme použili  PVZ (dotazník  Personál  Views Survey).

V neposlední řadě byl do výzkumu zahrnut i dotazník sociální opory od Blumenthala.

Dotazníkové metody byly použity především pro možnost šíření po internetu nebo

poštou. Díky této formě se podařilo získat poměrně velký vzorek respondentů.

10.1 SQUALA

Pro zjištění kvality života všech respondentů jsme použili  metodu SQUALA

(Subjective  QUAlity  od  Life  Analysis  S-QUA-L-A).  Tento  dotazník  byl  původně

vytvořen v roce 1992 ve francouzském Nice. Jeho autorem je Zannotti. Původní verze

byla věnována vyšetřování ambulantně léčených osob se schizofrenií. 
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Českou verzi představila Dragomirecké a Škoda (Dragomirecká, 2006). Pilotní

studie  se  zabývala  vyšetřením  psychiatricky  léčených  pacientů  a  zdravých  jedinců.

„Srovnání profilů osob aktuálně se léčících pro psychiatrické onemocnění a kontrolní

skupiny ukázalo malé nebo žádné rozdíly v hodnocení důležitosti jednotlivých oblastí

života,  ale  významné  rozdíly  v hodnocení  spokojenosti  s těmito  oblastmi“

(Dragomirecká, 2006, str. 13).

Dotazník SQUALA je hojně využívaným nástrojem v klinické praxi. Byl použit

například ve výzkumu kvality života a poruch příjmu potravy (Hana Papežová), kvality

života mužů po poranění míchy (Taťána Šrámková),  kvality  života po transplantaci

pankreatu  (Radomíra  Kožnarová),  kvality  života  u  psychóz,  u  pacientů  s HIV,  

u kardiovaskulárních poruch a u mnohých dalších (Dragomirecká, 2006).

Dotazník  se  skládá  ze  dvou  částí.  V první  části  respondent  odpovídá  

na  23  položek  na  pětibodové  škále  (od  nezbytné  po  zcela  bezvýznamné)  ohledně

důležitosti dané oblasti pro jeho život. Ve druhé části odpovídá na stejných 23 otázek,

ale z pohledu spokojenosti s nimi (zcela spokojen – velmi zklamán). Dotazník je tedy

založen na subjektivním posouzení dané položky respondentem.

Díky  tomuto  dotazníku  můžeme  určit  spokojenost  probandů  v určitých

oblastech a také jakou důležitost kladou dané oblasti. Lze vypočítat i parciální skór  

pro  určitou  oblast  života  tak,  že  vynásobíme  skór  důležitosti  (0-4)  se  skórem

spokojenosti  (1-5).  Vyjdou  nám  hodnoty  v rozmezí  0  až  20  (=  proband  je  zcela

spokojen  s oblastí,  kterou ohodnotil  jako  nezbytnou  pro  jeho  život).  Celkový  skór

kvality života získáme součtem parciálních skórů ze všech oblastí.

Při kódování dat do počítače jsme si všimli, že většina respondentů u položky

„děti“ uvádí poznámku „bezdětný“ a u položky „politika“ je jen proškrtnuto. Oba tyto

úkazy přisuzujeme nízkému věku dotázaných (15-25 let). Tyto dvě položky jsme si tedy

dovolili vypustit a místo původních 23 položek jsme dále ve výzkumu pracovali pouze

s 21, které byly všechny vyplněny a tedy i zakódovány.

10.2 ROSENBERGOVA ŠKÁLA SEBEHODNOCENÍ

Rosenberg self-esteem scale je 10ti položková škála pro hodnocení globálního

vztahu k sobě. Respondent odpovídá na položky na čtyřbodové škále od 1 (rozhodně

souhlasím) do 4 (rozhodně nesouhlasím). Původně byla vytvořena pro adolescenty,  

ale v současné době se využívá i u dospělé populace (Blatný, Osecká, 1994). 
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Její modifikaci do českého jazyka provedli Blatný a Osecká. Původní záměr  

byl vytvořit jednodimenzionální škálu, ale někteří autoři tvrdí, že Rosenbergova škála

sebehodnocení  není  jednodimenzionální  a  lze  u  ní  určit  i  dílčí  složky  

(Stolin, 1987 in Blatný, Osecká, 1994). 

Škála nemá české normy. Pro výzkumné účely se používají pouze hrubé skóry,

přičemž platí, že čím vyšší je hrubý celkový skór (určený součtem hrubých skórů všech

položek), tím je vyšší i míra celkového sebehodnocení.

10.3 PVS

Personal  views  survey  je  dotazník  o  50  položkách,  který  zjišťuje  úroveň

hardiness. V teoretické části jsme si vysvětlili, že jsou to ty charakteristiky osobnosti,

které  jedince  chrání  před  negativními  následky  působení  stresu.  Jeho  autorkou  

je Susanne Kobasová (Kobasa, 1985). První překlad do českého jazyka připravil Krátký

a Šolcová v roce 1987, jeho revizi provedla v roce 1994 sama Šolcová (Šolcová, 1995).

17 položek slouží ke zjištění úrovně challenge (výzva), 16 ke zjištění úrovně

commitment  (odpovědnost)  a  17  ke  zjištění  úrovně  kontrol  (zvládání).  Na  výroky

odpovídá  posuzovaný  na  škále  od  0  (vůbec  nesouhlasím)  až  po  3  (rozhodně

souhlasím).  Hrubé skóry  3  úrovní  hardiness   jsou tvořeny  součtem hrubých skórů

položek jim odpovídající. Součtem všech hrubých skórů získáme celkový hrubý skór.

Tento  dotazník  má  české  normy.  Proto  můžeme  hrubé  skóry  přepočítat  

na skóry vážené a steny (Šolcová, 1995).

Dotazník jsme zadávali pouze respondentům s idiopatickou skoliózou páteře.

10.4 ŠKÁLA SOCIÁLNÍ OPORY

Škála  sociální  opory  je  se zaměřuje na zjišťování  míry sociální  opory.  Jejím

autorem je J.A.Blumenthal. Je tvořena 12 otázkami, které jsou posuzovány na škále  

od 1 (rozhodně nesouhlasím) do 7 (rozhodně souhlasím). Minimum je tedy 12 bodů 

a maximum 84. Škála nemá žádné normy, je pouze ukazatelem míry sociální opory  

pro daného jedince  a  výsledky můžeme korelovat  s ostatními.  Každé čtyři  sytí  jiný

faktor.  Můžeme tedy zjišťovat  sociální  oporu od významné,  blíže  neurčené osoby,

sociální  oporu od členů rodiny a sociální  oporu od přátel.  Součtem všech hrubých

skórů zjistíme celkovou míru sociální opory (Mareš, 2002).
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11  SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT

11.1 SBĚR DAT

Sběr  dat  probíhal  od  srpna  2011  do  listopadu  2013.  Většina  respondentů

s idiopatickou  skoliózou  byla  oslovena  prostřednictvím  diskusního  fóra  serveru

www.scolio.cz (viz výše). Dále je výzkumný vzorek skoliotiků tvořen klienty lázních

pohybového ústrojí v Krkonoších (Janské lázně) a dětské ozdravovny Vesna  taktéž

v Janských lázních. 

Uvědomujeme si, že právě velikost vzorku může být limitou tohoto výzkumu.

Avšak nebylo v našich silách přivést do výzkumu další respondenty. Domníváme se, že

je  to  způsobeno  i  sníženou  schopností  respondentů  s chronickým  onemocněním

mluvit (případně psát) o své chorobě. 

Kontrolní  vzorek  je  složen  z náhodně  oslovených  studentů  gymnázia  ve

Strakonicích  ve  věku  15  –  20  let.  Starší  respondenti  byli  osloveni  prostřednictvím

internetu a umístěním dotazníku na sociální síť.

11.2 VÝZKUMNÝ SOUBOR
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Výzkumný soubor byl tvořen 77 lidmi s adolescentní idiopatickou skoliózou 

ve věku od 15ti do 25ti let. Z toho bylo 55 žen a 12 mužů (tabulka č. 6). Jejich přesné

věkové  rozložení  je  znázorněno  v tabulce  č.  5.  18  respondentů  bylo  bez  operace  

a bez korzetoterapie, 22 respondentů prodělalo korzetoterapii a 26 respondentů bylo

po operaci páteře z důvodu skoliózy (viz tabulka č. 4). 32 respondentů věkově patřilo

do skupiny adolescentů a 35 do skupiny mladých dospělých.

Tab. 4.:  Počet skoliotiků v jednotlivých kategoriích:

N
Kumulativní -

četnost
Rel.četnost

bez operace, bez

korzetu
19 19 28,4

bez operace s korzetem 22 41 32,8
s operací 26 67 38,8

Tab. 5.: Věkové rozložení výzkumného souboru (skoliózy):

Histogram z Věk

Skoliozy všechno.sta 94v*67c

Věk = 67*1*normal(x; 20,3582; 3,2319)
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Tab. 6.: Zastoupení pohlaví ve vzorku skolióz:

Četnost
Kumulativní -

četnost
Rel.četnost
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muž 12 12 17,9
žena 55 67 82,1

Kontrolní soubor byl tvořen 72 respondenty ve věku od 15ti do 25ti let bez

diagnózy  idiopatické  adolescentní  skoliózy.  Z toho  bylo  52  žen  a  20  mužů  

(tabulka  č.  7).  Tabulka  č.  8  znázorňuje  věkové  rozložení  kontrolní  skupiny.  

37  respondentů  patřilo  věkově  do  skupiny  adolescentů  a  35  do  skupiny  mladých

dospělých.

Celkově je tedy náš výzkum tvořen 149 respondenty. 

Tab. 7: Zastoupení pohlaví v kontrolním vzorku:

Četnost
Kumulativní -

četnost
Rel.četnost

žena 52 52 72,2
muž 20 72 27,7

Tab. 8.: Věkové rozložení kontrolního vzorku:

Histogram z Věk

Kontrolni všechno.sta 80v*72c

Věk = 72*1*normal(x; 20,2222; 3,1722)
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11.3 ZPRACOVÁNÍ DAT

Ke zpracování získaných dat byl použit statistický program STATISTICA.CZ,

verze  10.  Použili  jsme  popisné  statistiky  (histogramy  a  tabulky  četností)  

i neparametrické testy (T-testy, ANOVU, Spearmanovy korelace, Mann-Whitney test). 

Všechny statisticky významné výsledky jsou zvýrazněny černou tučnou barvou

(hladina významnosti p < 0,05).

11.3.1 První část výzkumu – srovnání třech skupin skolióz:

H1a:  Mezi  stupněm  léčby  16   skoliózy  a  celkovým  průměrným  skórem  kvality  života  existuje

statisticky významný vztah.

Tab. 9: Spearmanova korelace stupně léčby a celkového průměrného skóru kvality

života:

Stupeň léčby KŽ
Stupeň léčby 1,00 -0,08

KŽ -0,08 1,00

Závěr:  Hypotéza 1a nebyla potvrzena. Neexistuje statisticky významný vztah mezi

kvalitou života a stupněm léčby skoliózy.

Tab. 10: Porovnání průměrných skórů celkové kvality života jednotlivých skupin

skolióz:

Stupeň léčby KŽ - Průměr

16 Pacient bez korzetoterapie a bez operace, pacient s korzetoterapií, pacient po operaci páteře pro 
skoliózu
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bez operace, bez korzetu 234,05
bez operace s korzetem 241,86

s operací 223,88

 

Tabulka  10  ukazuje,  že  nejnižší  průměrný  skór  kvality  života  měla  skupina

respondentů po operaci páteře. Nejvyšší  průměrný skór kvality života měla skupina

respondentů  s korzetoterapií.  Nic  z toho  však  nebylo  prokázáno  na  statisticky

významné hladině (p = 0,45).

H1b: Mezi stupněm léčby skoliózy a důležitostí jednotlivých oblastí kvality života existuje statisticky

významný vztah.

Tab. 11: Spearmanovy korelace stupně léčby skoliózy a důležitostí jednotlivých oblastí

kvality života:

D být zdravý -0,17
D být fyzicky soběstačný -0,11
D cítit se psychicky dobře -0,09

D příjemné prostředí a bydlení 0,06
D dobře spát 0,05

D rodinné vztahy -0,06
D vztahy s ostatními lidmi -0,01
D mít a vychovávat děti 0,16

D postarat se o sebe -0,08
D milovat 0,05

D mít sexuální život -0,11
D zajímat se o politiku -0,05

D mít víru 0,03
D odpočívat 0,26
D mít koníčky -0,09

D být v bezpečí 0,15
D práce 0,02

D spravedlnost 0,16
D svoboda 0,06

D krása a umění -0,18
D pravda 0,15
D peníze 0,049

D dobré jídlo -0,14

Závěr: Hypotéza 1b byla potvrzena. V důležitosti jednotlivých oblastí kvality života 

a stupněm léčby skoliózy existuje statisticky významný (slabě pozitivní) vztah v položce
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„důležitost  odpočinku“  (0,26).  Pro  operované  jedince  je  důležitější  odpočinek  

než pro jedince neoperované ( bez korzetu i s korzetem).

Tab. 12: Srovnání průměrných skórů důležitosti jednotlivých oblastí kvality života 

a třech skupin skolióz:

Oblast KŽ Bez operace Korzetoterapie S operací

být zdravý 3,74 3,82 3,54

být fyzicky

soběstačný

3,58 3,73 3,43

cítit se psychicky

dobře

3,63 3,64 3,50

příjemné prostředí 2,63 2,86 2,77

dobře spát 3,16 3,41 3,31

rodinné vztahy 3,21 3,73 3,19

vztahy s  lidmi 2,68 3,09 2,73

mít a vychovávat

děti

2,47 3,00 2,88

postarat se o sebe 3,57 3,95 3,57

milovat a být

milován

3,31 3,63 3,46

mít sexuální život 2,78 2,63 2,54

zajímat se o politiku 1,36 0,91 1,11

mít víru 1,78 1,27 1,71

odpočívat 2,31 2,45 2,92

mít koníčky 2,84 2,68 2,61

být v bezpečí 3,21 3,40 3,50

práce 3,05 3,36 3,11

spravedlnost 3,05 3,31 3,30

svoboda 3,47 3,31 3,50

krása a umění 2,31 2,36 1,96

pravda 3,15 3,27 3,42

peníze 2,52 2,86 2,61

dobré jídlo 2,31 2,77 2,15
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Tabulka 12 přináší srovnání průměrných skórů důležitosti jednotlivých oblastí

kvality života u třech skupin skolióz. Oblasti „rodinné vztahy“ (p = 0,01), „postarat se

sám o  sebe“  (p  =  0,01)  a  „dobré  jídlo“  (p  =  0,04)  byly  prokázány  na  statisticky

významné rovině.

H1c: Mezi stupněm léčby skoliózy a spokojeností s     jednotlivými oblastmi života existuje statisticky

významný vztah.

Tab. 13: Spearmanovy korelace průměrných skórů spokojenosti v jednotlivých

oblastech kvality života a stupněm léčby skoliózy:

S zdraví -0,17
S fyzická soběstačnost -0,11
S psychická pohoda -0,11

S bydlení -0,03
S spánek 0,09

S rodinné vztahy -0,02
S vztahy s ostatními 0,02

S děti 0,02
S péče o sebe sama -0,12

S láska 0,01
S sexuální život -0,13
S účast v politice 0,06

S víra 0,18
S odpočinek 0,09

S koníčky -0,01
S bezpečí 0,09
S práce 0,03

S spravedlnost -0,29
S svoboda -0,08

S krása a umění -0,08
S pravda 0,01
S peníze -0,18
S jídlo -0,08

Závěr:  Hypotéza 1c byla potvrzena.  Existuje statisticky  významná korelace  (slabě

pozitivní vztah) v položce „spokojenost se spravedlností“ a stupněm léčby skoliózy.

Operovaní  mají  větší  pocit  nespokojenosti  se  spravedlností  (tzn.  pociťují  ve  svém

životě nespravedlnost) více než skoliotici bez operace.
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H1d: Mezi stupněm léčby skoliózy a skórem jednotlivých oblastí kvality života existuje statisticky

významný rozdíl.

Tab. 14: Spearmanovy korelace stupně léčby skoliózy a průměrných skórů jednotlivých

oblastí kvality života:

PS zdraví -0,22
PS fyzická soběstačnost -0,13

PS psychika -0,16
PS příjemné prostředí a bydlení 0,04

PS spánek 0,15
PS rodinné vztahy -0,06

PS vztahy s ostatními 0,01
PS děti 0,11

PS postarat se o sebe -0,15
PS milovat -0,02

PS sexuální život -0,14
PS politika 0,04

PS víra 0,12
PS odpočinek 0,22

PS koníčci -0,12
PS bezpečí 0,15
PS práce -0,01

PS spravedlnost -0,22
PS svoboda -0,09

PS krása a umění -0,19
PS pravda 0,06
PS peníze -0,09
PS jídlo -0,18

Závěr: Hypotéza 1d nebyla potvrzena. Nebylo prokázáno, že by existoval statisticky

významný  vztah  mezi  stupněm  léčby  skoliózy  a  celkovým  skórem  kvality  života

jednotlivých oblastí. 

Tab. 15: Porovnání průměrných skórů kvality života jednotlivých oblastí u třech skupin

skolióz:

Oblast Bez operace Korzetoterapie S operací

být zdravý 12,47 11,27 10,26

být soběstačný 15,21 16,13 13,84

cítit se dobře 13,47 12,68 11,73

příjemné 10,26 11,95 10,69
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prostředí 

dobře spát 11,73 12,72 13,26

rodinné vztahy 12,26 15,27 12,38

vztahy s  lidmi 10,31 11,54 10,61

mít děti 9,15 10,45 10,65

postarat se o sebe 14,68 16,50 13,76

milovat 13,26 13,54 13,11

mít sexuální život 10,84 9,00 8,76

zajímat se o

politiku

3,68 2,54 3,34

mít víru 6,05 4,50 6,92

odpočívat 8,15 9,41 10,11

mít koníčky 10,31 9,09 9,31

být v bezpečí 12,36 13,18 14,00

práce 11,21 10,04 10,92

spravedlnost 10,05 10,00 8,03

svoboda 13,31 13,31 12,38

krása a umění 8,68 9,00 6,65

pravda 11,36 11,95 12,00

peníze 8,47 9,68 7,84

dobré jídlo 9,36 9,36 8,03

V tabulce 15 si  můžeme prohlédnout srovnání  celkových průměrných skórů

jednotlivých oblastí kvality života u třech skupin skoliotiků. Čím vyšší je číslo uvedené

v tabulce, tím je vyšší kvalita života v jednotlivé oblasti. 

Stejně  jako  u  důležitosti  byly  na  statisticky  významné  hladině  prokázána

průměrná kvalita života v těchto oblastech – „rodinné vztahy“ (p = 0,04), „postarat se

sám o sebe“ (p = 0,04) a „jídlo“ (p = 0,01).

H1e:  Mezi  stupněm léčby  skoliózy  a  průměrným skórem míry  sebehodnocení  existuje  statisticky

významný vztah.

Tab.  16:  Spearmanova  korelace  průměrného  skóru  sebehodnocení  a  stupně  léčby

skoliózy:

Skór sebeúcty Skupina
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Skór sebeúcty 1,00 0,22
Skupina 0,22 1,00

Závěr:  Hypotéza 1e nebyla  potvrzena.  Nebyl  nalezen statisticky  významný vztah

mezi  stupněm  léčby  skoliózy  a  průměrným  skórem  míry  sebehodnocení.  V rámci

našeho vzorku jsme však zjistili, že operovaní mají vyšší průměrný skór sebehodnocení

oproti respondentům bez operace.

Tab. 17: Porovnání průměrných skórů sebehodnocení u jednotlivých skupin skoliotiků:

Skupina
Skór sebeúcty 

- Průměr
bez operace, bez korzetu 21,89
bez operace s korzetem 23,18

s operací 23,34

Tabulka  17  ukazuje,  že  v našem  výzkumu  dosáhli  nejvyššího  skóru

sebehodnocení  skoliotici  s operací  páteře.  Nejnižší  míru  sebehodnocení  prokazovali

skoliotici  bez  operace  a  bez  korzetoterapie.  Nic  z toho  však  nebylo  prokázáno  

na statisticky významné rovině (p = 0,14).

H1f: Mezi stupněm léčby skoliózy a mírou hardiness existuje statisticky významný vztah.

Tab. 18: Spearmanova korelace stupně léčby skoliózy a průměrné míry hardiness:

Skupina Hardiness
Skupina 1,00 0,12

Hardiness 0,12 1,00

Závěr:  Hypotéza 1f nebyla potvrzena.  Neexistuje statisticky významný vztah mezi

průměrnou mírou hardiness a stupněm léčby skoliózy. V rámci našeho vzorku však byl

vztah (pozitivně slabý) nalezen.

Tab. 19: Porovnání průměrné míry hardiness u jednotlivých skupin skoliotiků:

Skupina Hardiness
bez operace, bez korzetu 84,36
bez operace s korzetem 82,95

s operací 88,30
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Tabulka 19 porovnává průměrné skóry hardiness u jednotlivých skupin skoliotiků.

Nejvyšší  mírou  hardiness  v rámci  našeho  vzorku  disponovali  lidé  s operací  páteře.

Nejnižší průměrnou mírou hardiness pak lidé s korzetem. Toto však nebylo prokázáno

na statisticky významné hladině (p = 0,40).

H1g: Mezi stupněm léčby skoliózy a mírou challenge, mírou commitment a mírou control existuje

statisticky významný vztah.

Tab. 20: Spearmanova korelace stupně léčby skoliózy a průměrnou mírou challenge,

commitment a control:

Skupina CA CM CO
Skupina 1,00 0,21 0,11 -0,02

CA 0,21 1,00 0,42 0,39
CM 0,11 0,42 1,00 0,72
CO -0,02 0,39 0,72 1,00

Závěr:  Hypotéza 1g nebyla potvrzena. Nebyl prokázán statisticky významný vztah

mezi mírou challenge, commitment ani control a stupněm léčby skoliózy. 

Tab. 21: Porovnání průměrů míry challenge, commitment a control u jednotlivých

skupin skoliotiků:

Skupina Challenge Commitment Control

bez operace, 

bez korzetu
23,74 28,94 31,57

bez operace 

s korzetem
23,86 29,00 30,54

s operací 26,65 30,73 30,92

Tabulka 21 ukazuje porovnání míry challenge u jednotlivých skupin skolióz.

Nejvyšší míru challenge u našeho vzorku vykázali lidé s operací páteře. Nejnižší míru

challenge prokázali skoliotici bez operace a bez korzetoterapie.
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H1h: Mezi  stupněm léčby  skoliózy  a mírou  celkové  sociální  opory  existuje  statisticky významný

vztah.

Tab. 22: Spearmanova korelace stupně léčby skoliózy a průměrné celkové míry sociální

opory:

Skupina PSSS
Skupina 1,00 0,09

PSSS 0,09 1,00

Tab. 23: Porovnání průměrných skórů celkové sociální opory u různých skupin

skoliotiků:

Skupina
PSSS

- Průměr
bez operace, bez korzetu 70,15
bez operace s korzetem 70,36

s operací 72,15

Tabulka 23 ukazuje porovnání průměrných skórů celkové sociální opory u třech skupin

skoliotiků.  Vše  bylo  prokázáno  pouze  v rámci  našeho vzorku  (p  = 0,83).  Nejvyšší

celkovou sociální oporu měli skoliotici s operací páteře.

H1ch: Mezi stupněm léčby skoliózy a mírou sociální opory od významné osoby, od rodiny a od přátel

existuje statisticky významný vztah.

Tab. 24: Spearmanovy korelace míry sociální opory od významné osoby, od rodiny 

a od přátel u třech skupin skoliotiků:

Skupina PSSS_A PSSS_B PSSS_C
Skupina 1,00 0,16 0,01 0,17
PSSS_A 0,16 1,00 0,50 0,61
PSSS_B 0,01 0,50 1,00 0,44
PSSS_C 0,17 0,61 0,44 1,00

Závěr:  Hypotéza  1ch  nebyla  potvrzena.  Nebylo  prokázáno,  že  by  existoval

statisticky významný vztah mezi sociální oporou od významné osoby, od rodiny nebo

od přátel a různých skupin skolióz.

Tab. 25: Porovnání průměrných skórů PSSS_A, PSSS_B, PSSS_C, PSSS jednotlivých

skupin skoliotiků:

Skupina PSSS_A - PSSS_B - PSSS_C -
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Průměr Průměr Průměr
bez operace,

bez korzetu
25,05 21,94 23,15

bez operace 

s korzetem
25,09 23,27 22,00

s operací 25,38 22,46 23,80
 

Tabulka 25 přehledně popisuje průměrné skóry sociální  opory od významné

osoby,  sociální  opory  od  rodiny  a  sociální  opory  od  přátel  u  jednotlivých  skupin

skoliotiků.  Největší sociální  oporu od významné osoby mají dle našeho vzorku lidé

s operací páteře, nejnižší pak lidé bez operace a bez korzetu. Nejvyšší sociální oporu od

rodiny mají  dle našeho vzorku lidé s korzetem, nejnižší  pak lidé bez operace a bez

korzetu. Nejvyšší sociální oporu od přátel mají dle našeho vzorku lidé s operací páteře,

nejnižší pak lidé s korzetem. Vše bylo prokázáno pouze v rámci našeho vzorku (p =

0,77).

11.3.2 Druhá část výzkumu – operace x bez operace:

H2a: Skoliotici  bez operace páteře mají vyšší průměrný skór celkové kvality života než skoliotici

s     operací.

Tab. 26: Porovnání průměrných skórů celkové kvality života u operovaných 

a neoperovaných skoliotiků:

Operace A/N KŽ
Neoperovaní 238,24
Operovaní 223,88

Závěr:  Hypotéza H2a nebyla  potvrzena na  statisticky  významné úrovni.  Nebylo

prokázáno na statisticky  významné rovině,  že by měli  skoliotici  bez operace páteře

vyšší průměrný skór kvality života než jedinci operovaní. Avšak v rámci našeho vzorku

se potvrdilo, že průměrně vyšší skór celkové kvality života mají neoperovaní skoliotici.

H2b:  V     důležitosti  jednotlivých  oblastí  kvality  života  u operovaných  a  neoperovaných  skoliotiků

existuje statisticky významný rozdíl.

Tab. 27: Spearmanovy korelace důležitosti jednotlivých oblastí kvality života 

u operovaných a neoperovaných skoliotiků:

D být zdravý -0,22
D být fyzicky soběstačný -0,18
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D cítit se psychicky dobře -0,10
D příjemné prostředí a bydlení 0,00

D dobře spát 0,01
D rodinné vztahy -0,21

D vztahy s ostatními lidmi -0,11
D mít a vychovávat děti 0,05

D postarat se o sebe -0,23
D milovat -0,03

D mít sexuální život -0,09
D zajímat se o politiku 0,03

D mít víru 0,11
D odpočívat 0,26
D mít koníčky -0,07

D být v bezpečí 0,12
D práce -0,06

D spravedlnost 0,10
D svoboda 0,09

D krása a umění -0,21
D pravda 0,16
D peníze -0,03

D dobré jídlo -0,24

Závěr: Hypotéza 2b byla potvrzena. Existuje statisticky významný vztah v některých

oblastech důležitosti. Operovaní lidé kladou větší důležitost v odpočinek. Operovaní

kladou jen malou důležitost dobrému jídlu.

H2c:  Ve  spokojenosti  s  jednotlivými  oblastmi  kvality  života  u  operovaných  a  neoperovaných

skoliotiků existuje statisticky významný rozdíl.

Tab. 28: Spearmanovy korelace spokojenosti jednotlivých oblastí kvality života 

u operovaných a neoperovaných:

S zdraví -0,12
S fyzická soběstačnost -0,11
S psychická pohoda -0,09

S bydlení -0,12
S spánek 0,08

S rodinné vztahy -0,06
S vztahy s ostatními 0,06

S děti 0,04
S péče o sebe sama -0,18

S láska 0,02
S sexuální život -0,06
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S účast v politice 0,09
S víra 0,17

S odpočinek 0,01
S koníčky 0,03
S bezpečí 0,09
S práce 0,11

S spravedlnost -0,27
S svoboda -0,13

S krása a umění -0,12
S pravda -0,01
S peníze -0,22
S jídlo -0,11

Závěr:  Hypotéza  2c  byla  potvrzena.  Existuje  statisticky  významný  rozdíl  

ve spokojenosti s jednotlivými oblastmi kvality života u operovaných a neoperovaných

skoliotiků.

Operovaní vyjadřují nižší spokojenost s položkou „spravedlnost“.

H2d:    V     jednotlivých  oblastech  kvality  života  u  operovaných  a  neoperovaných  existuje  statisticky

významný rozdíl.

Tab. 29: Spearmanovy korelace jednotlivých oblastí kvality života u operovaných 

a neoperovaných skoliotiků:

PS zdraví -0,19
PS fyzická soběstačnost -0,21

PS psychika -0,13
PS příjemné prostředí a bydlení -0,05

PS spánek 0,09
PS rodinné vztahy -0,18

PS vztahy s ostatními -0,03
PS děti 0,08

PS postarat se o sebe -0,25
PS milovat -0,03

PS sexuální život -0,08
PS politika 0,09

PS víra 0,20
PS odpočinek 0,19

PS koníčci -0,07
PS bezpečí 0,14
PS práce 0,01

PS spravedlnost -0,25
PS svoboda -0,11
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PS krása a umění -0,22
PS pravda 0,03
PS peníze -0,14
PS jídlo -0,31

Závěr:  Hypotéza  2d  byla  potvrzena.  Existuje  statisticky  významný  rozdíl  mezi

vnímáním kvality  života  v jednotlivých  oblastech  u  operovaných  a  neoperovaných.

Operovaní mají pocit, že v oblasti života „postarat se o sebe“ jsou na tom hůře než

neoperovaní. Taktéž je to v položce „spravedlnost“ a „jídlo“. Operovaní v těchto třech

položkách popisují nižší kvalitu života ve srovnání s neoperovanými jedinci.

H2e: Neoperovaní jedinci mají vyšší průměrné skóre sebehodnocení než operovaní jedinci.

Tab. 30: Porovnání průměrného skóru sebehodnocení u operovaných 

a neoperovaných:

Operace A/N
Skór sebeúcty

- Průměr
Neoperovaní 22,58
Operovaní 23,34

Závěr: Hypotéza 2e nebyla potvrzena. Nebylo prokázáno, že by neoperovaní jedinci

měli vyšší průměrné skóre sebehodnocení než operovaní. Naopak se v našem vzorku

ukázalo,  že  operovaní  jedinci  mají  vyšší  průměrný  skór  sebehodnocení  

než ti neoperovaní (ne však na statisticky významné rovině, p = 0,24).

H2f: Existují statisticky významné korelace hradiness u operovaných a neoperovaných.

Tab. 31: Spearmanova korelace hardiness a uskutečněním operace:

Operace A/N Hardiness
Operace A/N 1,00 0,17

Hardiness 0,17 1,00
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Závěr: Hypotéza 2f nebyla potvrzena. Nebylo prokázáno, že by existovala statisticky

významná korelace mezi mírou hardiness a uskutečnění operace.

Tab. 32: Porovnání průměrných skórů hardiness u operovaných a neoperovaných:

Z ta bulky  32

vyplývá,  že vyšší  míru

hardiness  prokazují  operovaní  jedinci  

ve srovnání s těmi neoperovanými.  Bylo to však prokázáno pouze v našem vzorku,

ne na statisticky významné hladině (p = 0,18).

H2g:  Existují  statisticky  významné  korelace  mezi  úrovní  challenge,  commitment  a  control  

u operovaných a neoperovaných jedinců.

Tab. 33: Korelace úrovně challenge, commitment a control u operovaných 

a neoperovaných skoliotiků:

Operace A/N CA CM CO
Operace

A/N
1,00 0,25 0,13 0,01

CA 0,25 1,00 0,42 0,39

CM 0,13 0,42 1,00 0,72

CO 0,01 0,39 0,72 1,00

Závěr:  Hypotéza  2g byla  potvrzena.  Existuje  statisticky  významná  korelace  mezi

úrovní  challenge  a  „operovaností“.  Operovaní  mají  vyšší  úroveň  challenge  (výzvy)

oproti lidem bez operace páteře. Tento vztah je však pouze slabě pozitivní.

Tab. 34: Porovnání průměrných skórů úrovně challenge, commitment a control 

u operovaných a neoperovaných skoliotiků:

CA

- Průměr

CM

- Průměr

CO

- Průměr
Neoperovaní 23,80 28,97 31,02
Operovaní 26,65 30,73 30,92
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- průměr
Neoperovaní 83,61
Operovaní 88,31



Tabulka  34  nám  souhrnně  ukazuje,  že  v úrovni  challenge  vykazují  vyšší

průměrný skór operovaní  jedinci  oproti  těm neoperovaným. Toto bylo prokázáno  

na statisticky významné hladině (p = 0,04).  Při  srovnání  úrovně commitment vyšší

průměrný  skór  prokazují  také  operovaní  jedinci  oproti  neoperovaným  (p  =  0,29).

Pouze v úrovni control mají vyšší průměrný skór skoliotici bez operace páteře oproti

lidem operovaným (p = 0,96). 

H2h: Celková sociální opora u operovaných skoliotiků je vyšší než u neoperovaných jedinců.

Tab. 35: Porovnání průměrných skórů celkové sociální opory u operovaných 

a neoperovaných skoliotiků:

Operace A/N
PSSS

- Průměr
Neoperovaní 70,26
Operovaní 72,15

Závěr:  Hypotéza  2h  nebyla  potvrzena.  Na  statisticky  významné  hladině  nebylo

prokázáno, že by celková míra sociální opory byla vyšší u operovaných jedinců. Toto

bylo potvrzeno pouze v rámci našeho vzorku (p = 0,54).

H2ch: Existují statisticky významné korelace v     úrovni sociální opory od významné osoby, od rodiny 

a od přátel u operovaných a neoperovaných jedinců.

Tab. 36: Spearmanovy korelace sociální opory od významné osoby, od rodiny 

a od přátel u operovaných a neoperovaných jedinců:

Operace

A/N
PSSS_A PSSS_B PSSS_C

Operace A/N 1,00 0,16 -0,02 0,22
PSSS_A 0,16 1,00 0,51 0,62
PSSS_B -0,02 0,51 1,00 0,44
PSSS_C 0,22 0,62 0,45 1,00
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Závěr:  Hypotéza  2ch  nebyla  potvrzena.  Nebyla  prokázána  statisticky  významná

korelace  mezi  sociální  oporou  od  významné  osoby,  od  rodiny  a  od  přátel  

a „opětovaností“.

Tab. 37:  Porovnání průměrných skórů sociální opory od významné osoby, od přátel 

a od rodiny.

PSSS_A

 - Průměr

PSSS_B 

- Průměr

PSSS_C 

- Průměr
Neoperovaní 25,07 22,66 22,54
Operovaní 25,38 22,46 23,81
Tabulka  37 přehledně  ukazuje porovnání  průměrných skórů sociální  opory  

od  významné  osoby  (PSSS_A),  od  rodiny  (PSSS_B)  a  od  přátel  (PSSS_C)  

u  operovaných  a  neoperovaných  skoliotiků.  Vyšší  průměrný  skór  sociální  opory  

od  významné  osoby  prokazují  operovaní  jedinci  oproti  neoperovaných.  Vyšší

průměrný  skór  sociální  opory  od  rodiny  prokazují  neoperovaní  jedinci  oproti

operovaných. Vyšší průměrný skór sociální opory od přátel prokazují operovaní jedinci

oproti  neoperovaným.  Nic  z toho  však  nebylo  prokázáno  na  statisticky  významné

rovině, ale pouze v rámci našeho vzorku (p = 0,73).

11.3.3 Třetí část výzkumu – adolescenti x mladí dospělí:

H3a: Skoliotici v     období adolescence mají nižší průměrný skór celkové kvality života než skoliotici

v     období mladé dospělosti.

Tab. 38:  Porovnání průměrných skórů kvality života u adolescentních a mladých

dospělých skoliotiků:

A/MD KŽ - Průměr
A 235,91

MD 229,71

Závěr:  Hypotéza  3a  nebyla  potvrzena.  V našem  vzorku  se  prokázalo  

(ne na statisticky významné hladině, p = 0,61), že vyšší průměrný skór kvality života

mají skoliotici v období adolescence.

H3b: Existuje statisticky významný vztah v     důležitosti jednotlivých oblastí kvality života skoliotiků

v     adolescenci a mladé dospělosti.

Tab. 39: Spearmanovy korelace důležitosti jednotlivých oblastí kvality života 

u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků:
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D být zdravý -0,11
D být fyzicky soběstačný -0,13
D cítit se psychicky dobře 0,019

D příjemné prostředí a bydlení 0,12
D dobře spát -0,16

D rodinné vztahy 0,13
D vztahy s ostatními lidmi 0,03
D mít a vychovávat děti -0,03

D postarat se o sebe -0,06
D milovat -0,06

D mít sexuální život 0,03
D zajímat se o politiku -0,05

D mít víru 0,04
D odpočívat -0,18

D mít koníčky 0,16
D být v bezpečí -0,11

D práce -0,24
D spravedlnost -0,24

D svoboda -0,22
D krása a umění -0,24

D pravda -0,03
D peníze -0,18

D dobré jídlo -0,04

Závěr:  Hypotéza  3b  byla  potvrzena.  Existují  statisticky  významné  korelace

důležitosti  jednotlivých oblastí  kvality  života  u adolescentních a mladých dospělých

skoliotiků. Vztah byl prokázán v položkách „práce“ a „spravedlnost“. Mladí dospělí

skoliotici kladou vyšší důležitost práci a spravedlnosti než adolescenti se skoliózou.

H3c:  Existuje  statisticky  významný  vztah  v     spokojenosti  s  jednotlivými  oblastmi  kvality  života

skoliotiků v     adolescenci a mladé dospělosti.

Tab. 40: Spearmanovy korelace spokojenosti v jednotlivých oblastech kvality života u

adolescentních a mladých dospělých skoliotiků:

S zdraví -0,01
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S fyzická soběstačnost -0,01
S psychická pohoda 0,11

S bydlení -0,02
S spánek -0,15

S rodinné vztahy -0,03
S vztahy s ostatními -0,01

S děti -0,11
S péče o sebe sama 0,08

S láska 0,01
S sexuální život 0,02
S účast v politice 0,11

S víra 0,11
S odpočinek 0,04

S koníčky 0,12
S bezpečí -0,07
S práce 0,13

S spravedlnost -0,02
S svoboda 0,06

S krása a umění -0,04
S pravda 0,02
S peníze 0,08
S jídlo -0,03

Závěr:  Hypotéza  3c  nebyla  potvrzena.  Nebyla  prokázána  statisticky  významná

korelace  mezi  spokojeností  s jednotlivými  oblastmi kvality  života  u adolescentních  

a mladých dospělých skoliotiků.

H3d:  Existuje  statisticky  významný  vztah  v     jednotlivých  oblastech  kvality  života  skoliotiků

v     adolescenci a mladé dospělosti.

Tab. 41: Spearmanovy korelace jednotlivých oblastí kvality života u adolescentních 

a mladých dospělých skoliotiků:

PS zdraví -0,04
PS fyzická soběstačnost -0,07

PS psychika 0,06
PS příjemné prostředí a bydlení 0,08

PS spánek -0,25
PS rodinné vztahy 0,02

PS vztahy s ostatními 0,01
PS děti -0,11

PS postarat se o sebe 0,01
PS milovat 0,02
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PS sexuální život 0,11
PS politika 0,01

PS víra 0,01
PS odpočinek -0,09

PS koníčci 0,14
PS bezpečí -0,09
PS práce -0,02

PS spravedlnost -0,23
PS svoboda -0,11

PS krása a umění -0,30
PS pravda -0,03
PS peníze -0,11
PS jídlo -0,11

Závěr: Hypotéza 3d byla potvrzena. Bylo prokázáno, že existují statisticky významné

korelace kvality života v jednotlivých oblastech u adolescentních a mladých dospělých

skoliotiků.  Významné vztahy  jsou  v položkách  „spánek“  a  „krása  a  umění“.  Mladí

dospělí skoliotici dle vlastního hodnocení mají nižší kvalitu života v oblasti spánku a

krásy a umění ve srovnání s adolescenčními skoliotiky.

H3e: Skoliotici  v     období  adolescence  mají  nižší  skór  sebehodnocení  než skoliotici  v     období  mladé

dospělosti.

Tab. 42: Porovnání průměrných skórů míry sebehodnocení u adolescentních a mladých

dospělých skoliotiků:

A/MD
Skór sebeúcty

- Průměr
A 22,59

MD 23,14

Závěr:  Hypotéza 3e nebyla potvrzena na statisticky významné hladině (p = 0,38).

V rámci vzorku potvrzena byla. Adolescenti se skoliózou vykazují nižší průměrný skór

sebehodnocení oproti mladým dospělým skoliotikům.

H3f: Existuje statisticky významný vztah mezi mírou hardiness a věkem skoliotiků.

Tab. 43: Spearmanova korelace mezi věkem skoliotiků a mírou hardiness:

Věk Hardiness
Věk 1,00 0,39

Hardiness 0,39 1,00
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Závěr: Hypotéza 3f byla potvrzena. Bylo prokázáno, že existuje statisticky významný

vztah mezi mírou hardiness a věkem skoliotiků. S vyšším věkem vzrůstá míra hardiness

u skoliotiků. Byl prokázán slabě pozitivní vztah mezi těmito proměnnými.

Tab. 44: Porovnání průměrných skórů míry hardiness u adolescentních a mladých

dospělých skoliotiků:

A/MD
Hardiness

- Průměr
A 80,50

MD 89,94

Tabulka 44 ukazuje, že průměrná míra hardiness je vyšší u mladých dospělých

skoliotiků  ve  srovnání  s adolescenty.  Toto bylo  prokázáno na  statisticky  významné

hladině (p = 0,005).

H3g: Existují statisticky významné korelace mezi mírou challenge, commitment a kontrol a věkem.

Tab. 45: Spearmanovy korelace míry challenge, commitment a control a věku

skoliotiků:

Věk CA CM CO
Věk 1,00 0,10 0,47 0,42
CA 0,10 1,00 0,42 0,39
CM 0,47 0,42 1,00 0,72
CO 0,42 0,39 0,72 1,00

Závěr:  Hypotéza  3g  byla  potvrzena.  Existují  statisticky  významné  korelace  mezi

věkem, mírou challenge,  commitment a  control  u skoliotiků.  S vyšším věkem roste

míra commitment a control. 

Tab. 46: Spearmanovy korelace úrovně challenge, commitment a control 

u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků:

A/MD CA CM CO
A/MD 1,00 0,04 0,42 0,33

CA 0,04 1,00 0,42 0,39
CM 0,42 0,42 1,00 0,72
CO 0,33 0,39 0,72 1,00
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Tabulka 46 pouze dokazuje stejný výsledek jako tabulka 47. Existují statisticky

významné korelace mezi úrovní  commitment a control  u adolescentních a mladých

dospělých skoliotiků.

Tab. 47: Porovnání průměrných skórů úrovní challenge, commitment a control 

u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků:

CA

- Průměr

CM

- Průměr

CO

- Průměr
Adolescenti 24,65 27,00 29,15

Mladí dospělí 25,14 32,08 32,65

Tabulka 47 ukazuje srovnání průměrných skórů úrovní challenge, commitment

a kontrol u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků. Vyšší průměrnou úroveň

challenge  vykazují  mladí  dospělí  skoliotici.  Vyšší  průměrnou  úroveň  commitment

vykazují též mladí dospělí skoliotici. Vyšší průměrný skór control vykazují též mladí

dospělí skoliotici. 

H3h: Skoliotici v     období adolescence mají vyšší průměrný skór celkové sociální opory než skoliotici

v     období mladé dospělosti.

Tab. 48: Porovnání průměrných skórů celkové sociální opory u adolescentních 

a mladých dospělých skoliotiků:

A/MD
PSSS

- Průměr
A 70,15

MD 71,77

Závěr: Hypotéza 3h nebyla potvrzena. V našem vzorku bylo prokázáno (p = 0,41),

že  vyšší  průměrný  skór  celkové  sociální  opory  mají  mladí  dospělí  skoliotici  oproti

adolescentním skoliotikům.

H3ch:  Existují statisticky významné korelace mezi sociální oporou od významné osoby, od rodiny 

a od přátel u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků.
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Tab. 49: Spearmanovy korelace mezi sociální oporou od významné osoby, od rodiny 

a od přátel u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků:

A/MD PSSS_A PSSS_B PSSS_C

A/MD 1,00 0,08 0,04 0,02

PSSS_A 0,08 1,00 0,50 0,62

PSSS_B 0,04 0,50 1,00 0,45

PSSS_C 0,02 0,62 0,45 1,00

Závěr:  Hypotéza  3ch  nebyla  potvrzena.  Nebylo  prokázáno,  že  by  existoval

statisticky významný vztah mezi sociální oporou od významné osoby, od rodiny nebo

od přátel u adolescentních nebo mladých dospělých skoliotiků.

Tab. 50:  Srovnání průměrných úrovní sociální opory od významné osoby, od rodiny 

a od přátel u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků:

PSSS_A

- Průměr

PSSS_B

- Průměr

PSSS_C

- Průměr
Adolescenti 24,91 22,31 22,84

Mladí dospělí 25,46 22,83 23,20

Tabulka  50  přehledně  ukazuje  srovnání  průměrných úrovní  sociální  opory  

od  významné  osoby  (PSSS_A),  od  rodiny  (PSSS_B)  a  od  přátel  (PSSS_C)  u

adolescentních a mladých dospělých skoliotiků. Vyšší míru sociální opory od významné

osoby mají mladí dospělí. Vyšší míru sociální opory od rodiny mají též mladí dospělí

skoliotici.  Vyšší  míru  sociální  opory  od  přátel  mají  též  mladí  skoliotici.  Toto však

nebylo prokázáno na statisticky významné hladině.

H3i: Existují statisticky významné korelace mezi mírou celkové sociální opory, hardiness, celkovou

mírou kvality života a skórem sebehodnocení.

Tab. 51: Spearmanovy korelace celkové sociální opory, hardiness, celkové kvality

života a míry sebehodnocení u všech respondentů se skoliózou:

PSSS Hardiness KŽ Skór sebeúcty
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PSSS 1,00 0,28 0,46 0,14
Hardiness 0,28 1,00 0,24 0,25

Kvalita života 0,46 0,24 1,00 0,11
Skór sebeúcty 0,14 0,25 0,11 1,00

Tabulka 51 poukazuje na statisticky významné korelace mezi celkovou mírou

sociální opory (PSSS) a mírou hardiness u skoliotiků (pozitivně slabý vztah - 0,28, čím

vyšší  je  míra  celkové  sociální  opory,  tím  vyšší  je  míra  hardiness).  Další  statisticky

významná  korelace  byla  nalezena  mezi  celkovou  mírou  sociální  opory  (PSSS)  

a průměrných skórem celkové kvality života  (KŽ) u skoliotiků (pozitivní středně silný

vztah – 0,46, čím vyšší celková sociální opora, tím lepší kvalita života u skoliotiků).

Další  pozitivně  statisticky  významný  vztah  byl  objeven  mezi  mírou  hardiness  

a  průměrným  skórem  míry  sebehodnocení  (s  vyšší  mírou  hardiness  stoupá  míra

sebehodnocení skoliotiků).

Závěr:  Hypotéza  3i  byla  potvrzena.  Existuje  statisticky  významná  korelace  mezi

celkovou sociální oporou a hardiness, mezi celkovou sociální oporou a kvalitou života

a mezi hardiness a skórem sebehodnocení.

11.3.4 Čtvrtá část výzkumu – skoliotici x zdravá populace

H4a: Celkový skór kvality života u zdravých jedinců je vyšší než u skoliotiků.

Tab. 52: Porovnání průměrných skórů celkové kvality života u skoliotiků a zdravých

jedinců.

K/S
KŽ

- Průměr
Kontrolní vzorek 213,50

Skoliotici 232,67
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Závěr:  Hypotéza 4a nebyla potvrzena. Vyšší průměrný skór celkové kvality života

v našem vzorku prokázali  skoliotici.  Toto bylo  dokázáno i  na  statisticky  významné

hladině (p = 0,01).

H4b:  Existují  statisticky  významné  rozdíly  v     důležitosti  jednotlivých  oblastí  kvality  života  

u zdravých jedinců a skoliotiků.

Tab. 53: Spearmanovy korelace důležitosti jednotlivých oblastí kvality života 

u skoliotiků a zdravých jedinců:

D být zdravý 0,01
D být fyzicky soběstačný 0,02

D cítit se psychicky dobře 0,18
D příjemné prostředí a bydlení -0,05

D dobře spát 0,17
D rodinné vztahy 0,07

D vztahy s ostatními lidmi 0,05
D mít a vychovávat děti 0,18

D postarat se o sebe 0,17
D milovat 0,17

D mít sexuální život 0,01
D zajímat se o politiku -0,19

D mít víru 0,22
D odpočívat 0,18
D mít koníčky 0,06

D být v bezpečí 0,05
D práce 0,03

D spravedlnost 0,10
D svoboda 0,13

D krása a umění -0,03
D pravda 0,18
D peníze -0,13

D dobré jídlo 0,03

Závěr: Hypotéza 4b byla potvrzena. Bylo potvrzeno, že existují statisticky významné

korelace v důležitosti jednotlivých oblastí kvality života u zdravých jedinců a skoliotiků.

Skoliotici kladou větší důležitost položkám – cítit se psychicky dobře (0,18), dobře spát

(0,17), mít a vychovávat děti (0,17), postarat se o sebe (0,17), milovat a být milován

(0,17), odpočívat (0,18) a pravda (0,18). 
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H4c: Existují statisticky významné rozdíly  ve spokojenosti s     jednotlivými oblastmi kvality života  

u zdravých jedinců a skoliotiků.

Tab. 54: Spearmanovy korelace spokojenosti v jednotlivých oblastech kvality života 

u skoliotiků a zdravých jedinců:

S zdraví -0,31
S fyzická soběstačnost -0,04
S psychická pohoda 0,11

S bydlení 0,13
S spánek 0,30

S rodinné vztahy 0,02
S vztahy s ostatními 0,15

S děti 0,17
S péče o sebe sama 0,28

S láska 0,07
S sexuální život -0,03
S účast v politice 0,13

S víra 0,06
S odpočinek 0,40

S koníčky 0,07
S bezpečí 0,01
S práce 0,17

S spravedlnost -0,07
S svoboda -0,05

S krása a umění 0,22
S pravda 0,16
S peníze 0,16
S jídlo 0,13

Závěr:  Hypotéza  4c  byla  potvrzena.  Existují  statisticky  významné  korelace

spokojenosti  s jednotlivými  oblastmi  kvality  života  u  skoliotiků  a  zdravých jedinců.

Skoliotici jsou spokojenější se spánkem (0,30), s péčí o sebe sama (0,28), s prací (0,17) 

a s krásou a uměním (0,22).  Naopak zdraví lidé jsou spokojenější  se svým zdravím

(0,31).

H4d: Existují statisticky významné rozdíly v      jednotlivých oblastech kvality života u zdravých jedinců

a skoliotiků.

Tab. 55: Spearmanovy korelace kvality života jednotlivých oblastí u skoliotiků 

a zdravých jedinců:

PS zdraví -0,28
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PS fyzická soběstačnost -0,02
PS psychika 0,15

PS příjemné prostředí a bydlení 0,09
PS spánek 0,33

PS rodinné vztahy 0,06
PS vztahy s ostatními 0,09

PS děti 0,29
PS postarat se o sebe 0,29

PS milovat 0,14
PS sexuální život -0,04

PS politika -0,09
PS víra 0,24

PS odpočinek 0,36
PS koníčci 0,07
PS bezpečí 0,04
PS práce 0,14

PS spravedlnost -0,01
PS svoboda -0,01

PS krása a umění 0,04
PS pravda 0,20
PS peníze 0,05
PS jídlo 0,09

Závěr:  Hypotéza  4d  byla  potvrzena.  Existují  statisticky  významné  korelace

jednotlivých oblastí kvality života skoliotiků a zdravých jedinců. Lepší kvalitu života

spatřují  skoliotici  v oblasti  spánek (0,33),  postarat  se  sám o sebe (0,29),  odpočinek

(0,36)  a  pravda (0,20).  Lepší  kvalitu  života  v oblasti  zdraví  prokazují  zdraví  jedinci

(0,28).

H4e: Zdraví jedinci mají vyšší průměrný skór míry sebehodnocení než skoliotici.

Tab. 56: Porovnání průměrných skórů míry sebehodnocení u skoliotiků a zdravých

jedinců:

K/S
Skór sebeúcty

- Průměr
Kontrolní skupina 22,13

Skoliotici 22,88

103



Závěr:  Hypotéza 4e  nebyla  prokázána.  V našem vzorku  jsme prokázali,  že  vyšší

průměrný skór míry sebehodnocení  mají  skoliotici  ve  srovnání  se zdravými jedinci.

Toto se prokázalo i na statisticky významné hladině (p = 0,05).

H4f: Skoliotici mají vyšší průměrný skór celkové sociální opory než zdraví jedinci.

Tab. 57: Porovnání průměrných skórů celkové sociální opory u skoliotiků a zdravých

jedinců:

K/S
PSSS

- Průměr
Kontrolní skupina 66,74

Skoliotici 71,00

Závěr:  Hypotéza  4f  byla potvrzena.  Tato  hypotéza  byla  prokázána  na  statisticky

významné hladině (p = 0,01).

H4g: Existuje statistiky významná korelace sociální opory od významné osoby, od rodiny a od přátel

u skoliotiků a zdravých jedinců.

Tab. 58: Spearmanovy korelace sociální opory od významné osoby, od rodiny 

a od přátel u skoliotiků a zdravých jedinců:

K/S PSSS_A PSSS_B PSSS_C
K/S 1,00 0,19 0,19 0,15

PSSS_A 0,19 1,00 0,58 0,56
PSSS_B 0,19 0,58 1,00 0,43
PSSS_C 0,15 0,56 0,43 1,00

Závěr:  Hypotéza  4g  byla  prokázána.  Skoliotici  mají  vyšší  míru  sociální  opory  

od významné osoby (0,19) a vyšší míru sociální opory od rodiny (0,19). 

Tab. 59: Porovnání průměrů sociální opory od významné osoby, od rodiny a od přátel

u skoliotiků a zdravých jedinců:

PSSS_A 

- Průměr

PSSS_B 

- Průměr

PSSS_C 

- Průměr
Kontrolní vzorek 23,58 20,64 22,37

Skoliotici 25,19 22,58 23,03

Tabulka  59  přehledně  ukazuje,  že  vyšší  míru  sociální  opory  od  významné

osoby,  od  rodiny  i  od  přátel  vykazují  lidé  se  skoliózou  oproti  zdravým jedincům.

Statisticky významně to bylo dokázáno u PSSS_A (p = 0,03) a PSSS_B (p = 0,02).
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12  INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

A DISKUZE

12.1 Interpretace výsledků

12.1.1 První část výzkumu – srovnání třech skupin skolióz:

V hypotéze 1a jsme se snažili zjistit, zda existuje statisticky významný vztah    mezi stupněm

léčby  17   skoliózy  a  celkovým  průměrným  skórem  kvality  života  lidí  s     adolescentní  idiopatickou

skoliózou.

Výsledky  výzkumu  neprokázaly,  že  by  existoval  statisticky  významný

vztah mezi stupněm léčby skoliózy a celkovým průměrným skórem kvality života lidí

s adolescentní idiopatickou skoliózou. 

17 Pacient bez korzetoterapie a bez operace, pacient s korzetoterapií, pacient po operaci páteře pro 
skoliózu
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V rámci našeho vzorku se však ukázalo (ne na statisticky významné hladině,  

p = 0,45), že  nejnižší průměrný skór kvality života měla skupina respondentů  

po operaci páteře (r = 223,88). Nejvyšší průměrný skór kvality života měla skupina

respondentů s korzetoterapií (r = 241,86). Lidé bez operace a bez korezetoterapie měli

r = 234,05. 

Skutečnost, že „nejhorší“ kvalitu života mají skoliotici s operací páteře, vysoce

koreluje s tím, že tito lidé měli těsně před operací největší zdravotní problémy. Jelikož

se operují křivky nad 45 stupňu Cobbova úhlu, což s sebou přináší úskalí ve formě

křivé  postavy,  „hrbu“,  bolestí  zad atd.,  domníváme se,  že právě tyto nepříjemnosti

snižují  subjektivní  prožitek  kvality  života  našich  respondentů  s operací  ve  srovnání

s těmi bez operace.

V hypotéze 1b jsme se snažili zjistit,   zda existuje statisticky významný vztah mezi stupněm

léčby skoliózy a důležitostí jednotlivých oblastí kvality života adolescentních idiopatických skoliotiků.

Výsledky  výzkumu  prokázaly,  že  v preferenci  důležitosti  jednotlivých

oblastí  kvality života a stupněm léčby skoliózy existuje statisticky významný

vztah.  Tento  slabě  pozitivní  vztah  (0,26)  byl  prokázán  u  položky  „důležitost

odpočinku“.  Pro  operované  jedince  je  důležitější  odpočinek  než  pro  jedince

neoperované (bez korzetu i s korzetem).

Můžeme  se  pouze  domnívat,  že  získaný  výsledek  souvisí  se  zdravotními

problémy lidí po operaci páteře. Každý zásah do těla (páteře) s sebou přináší zvýšené

riziko  snadné  unavitelnosti.  Taktéž  operace  páteře  může  být  pro  pacienty  velice

náročná  a  dlouhou  dobu  po  této  operaci  jsou  rychle  unavitelní  a  potřebují  více

odpočinku ve srovnání s lidmi bez operace.

V hypotéze 1c jsme se snažili prokázat, že existuje statisticky významný vztah mezi stupněm

léčby skoliózy a spokojeností s     jednotlivými oblastmi života adolescentních idiopatických skoliotiků.

Zpracováním  výsledků  našeho  výzkumu  bylo  prokázáno,  že  existuje

statisticky významná korelace (slabě negativní vztah) v položce „spokojenost  

se  spravedlností“ a  stupněm  léčby  skoliózy.  Operovaní  mají  větší  pocit

nespokojenosti  se spravedlností  (tzn.  pociťují  ve svém životě  nespravedlnost)  více  

než skoliotici bez operace.
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Lidé  s operací  páteře  mají  pocit,  že  ze  všech  skupin  skoliotiků  dopadli

„nejhůře“, tedy že museli podstoupit operaci. Tuto skutečnost vnímají velmi negativně

a hodnotí svůj život a nemoc, kterou jim život přináší, jako nespravedlnost. 

V hypotéze 1d jsme se snažili dokázat, že existuje statisticky významný vztah mezi stupněm

léčby skoliózy a skórem jednotlivých oblastí kvality života adolescentních idiopatických skoliotiků.

Bohužel v našem výzkumu  nebylo prokázáno,  že by existoval statisticky

významný vztah mezi stupněm léčby skoliózy a celkovým skórem kvality života

jednotlivých oblastí. 

Na  statisticky  významné  hladině  jsme  dokázali  porovnat  průměru  v těchto

oblastech.  V oblasti  „rodinné  vztahy“  nejnižšího  průměru  dosáhli  pacienti  

bez  operace,  poté  operovaní  a  nejvyššího  průměru  lidé  s korzetoterapií.  V položce

„postarat  se  o  sebe“  nejnižší  průměr  měli  lidé  s operací  páteře,  poté  

bez korzetoterapie a nejvyšší lidí s korzetoterapií. V oblasti „jídlo“ vykazovali nejnižší

průměr lidé s operací, poté lidé s korzetoterapií a nejvyšší průměr lidé bez operace.

V hypotéze 1e jsme se snažili dokázat,  že existuje statisticky významný vztah mezi

stupněm  léčby  skoliózy  a  průměrným  skórem  míry  sebehodnocení  adolescentních  idiopatických

skoliotiků.

Na základě zpracování výsledků nebyla tato hypotéza potvrzena. Neexistuje

tedy statisticky  významný vztah mezi  stupněm léčby skoliózy  a  mírou průměrného

sebehodnocení. 

V rámci  našeho  vzorku  jsme  však  zjistili,  že  operovaní  mají  vyšší

průměrný  skór  sebehodnocení (r  =  23,34)  oproti  respondentům  bez  operace  

(r = 21,89). Respondenti s korezetoterapií měli průměrný skór r = 23,18.

V teoretické části práce jsme si uvedli, že za sebehodnocení se v širším pojetí

považuje  mentální  reprezentace  emočního  vztahu  k sobě,  tzn.  představa  sebe

z hlediska vlastní kompetence (sociální, morální i výkonové)(Blatný, Plháková, 2003).

Výsledek si  vysvětlujeme tím, že těla  pacientů  se skoliózou bez operace jsou často

zdeformovaná  v důsledku  onemocnění.  Jejich  lopatky  jsou  vystouplé,  může  

se objevovat „hrb“ viditelný i přes oblečení. Deformity jsou samozřejmě nejviditelnější

v plavkách  nebo  spodním  prádle.  Vnímání  vnějšího  zjevu  velmi  ovlivňuje  

i sebehodnocení, především ve věku puberty, adolescence, ale i mladší dospělosti.
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V hypotéza 1f jsme se snažili dokázat,  že existuje statisticky významný vztah mezi stupněm

léčby skoliózy a mírou hardiness u adolescentních idiopatických skoliotiků.

Výsledky výzkumu dokazují, že neexistuje statisticky významný vztah mezi

průměrnou mírou hardiness a stupněm léčby skoliózy. 

V rámci našeho vzorku (p = 0,40) však byl vztah (pozitivně slabý, 0,12) nalezen.

Nejvyšší  mírou  hardiness  v rámci  našeho vzorku  disponovali  lidé  s operací  páteře  

(r = 88,30). Nejnižší průměrnou mírou hardiness pak lidé s korzetem (r = 82,95). 

Výsledky v rámci našeho vzorku jsou ve shodě s výzkumy Kebzy a Šolcové

(1996), kteří  zjistili, že vyšší hardiness mají paradoxně lidé pocházející z nepříznivých

podmínek.  Jsou  totiž  velice  motivovaní  svůj  současný  stav  změnit.  I  stav,  

kdy  je  člověk  postaven  před  životní  rozhodnutí,  zda  podstoupit  operaci  páteře,

můžeme  přirovnat  k  „nepříznivým  podmínkám“.  Člověk  chce  svůj  současný  stav

změnit (snížit bolesti zad, zlepšit svůj zevnějšek), tedy podstoupí náročnou operaci.

V hypotéze 1g jsme se snažili najít  statisticky významný vztah mezi stupněm léčby skoliózy  

a mírou challenge, mírou commitment a mírou control u adolescentních idiopatických skoliotiků.

Výsledky výzkumu ukázaly,  že nebyl prokázán statisticky významný vztah

mezi mírou challenge, commitment ani control a stupněm léčby skoliózy. 

Porovnáme-li průměrné skóry challenge v rámci našeho výzkumného vzorku,

zjistíme,  že  nejvyšší  úroveň vykázali  lidé  s operací  páteře (r  = 26,65).  Nejnižší

úroveň  challenge  pak  prokázali  skoliotici  bez  operace  (r  =  23,74).  Můžeme  tedy

předpokládat, že podstoupení operace je pro člověka se skoliózou páteře opravdu velká

„výzva“.  Již  v předešlé  hypotéze  jsme  si  dokázali,  že  pokud  si  postižený  projde

takovouto  obrovskou  výzvou,  s největší  pravděpodobností  se  zvětší  jeho  úroveň

hardiness (tvrdosti, nezdolnosti).

Porovnáme-li průměrné skóry commitment v rámci našeho vzorku, zjistíme,  

že nejvyšší úroveň vykazují taktéž skoliotici s operací páteře (r = 30,73). Nejnižší

pak skoliotici  bez operace  (r  = 28,94).  Vašina  (1999)  tvrdí,  že  lidé  s nízkou  mírou

commitment  (dle  našeho  výsledku  pacienti  se  skoliózou  bez  operace  

a  bez  korzetoterapie)  zažívají  pocit  odcizení  jak  své  osoby,  tak  i  práce.  Můžeme  

se  pouze  domnívat,  že  lidé  po  operaci  páteře  se  lépe  ztotožnili  se  svou  nemocí  

ve srovnání s těmi, kteří se nemuseli rozhodovat, zda operaci podstoupí nebo ne.

Porovnáme-li  průměrné  skóry  control  v rámci  našeho  vzorku,  zjistíme,  

že  nejvyšší úroveň  control vykazují skoliotici bez operace (r = 31,57). Nejnižší
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úroveň  control  pak  vykazují  lidé  s operací  páteře  (r  =  30,92).  Šolcová  (1995)  

ve své práci tvrdí, že lidé s nízkým skóre kontroly jsou často bezmocní (powerless).

Tito  lidé  věří,  že  nemají  život  ve  svých  rukách,  že  nedokážou  vyřešit  danou

nepříjemnou situaci, že si s problémem zkrátka nedokážou sami poradit. Tyto výsledky

korelují  s tím,  že  lidé  s operací  páteře  cítí  velkou  nespravedlnost  ve  svém životě  

(viz výše).

V hypotéze 1h jsme se snažili dokázat, že existuje statisticky významný vztah mezi stupněm

léčby skoliózy a mírou celkové sociální opory u adolescentních idiopatických skoliotiků.

Výsledky  výzkumu  neprokázaly,  že  by  existoval  statisticky  významný

vztah mezi stupněm léčby skoliózy a mírou celkové sociální opory (p = 0,83). 

V rámci našeho vzorku se ukázalo, že nejvyšší celkovou sociální oporu mají

lidé  s operací  páteře (r  =  72,15).  Nejnižší  pak  lidé  bez  operace  a  bez  korzetu  

(r = 70,15). Domníváme se,  že zjištěný výsledek může mít souvislost s tím, že člověk

připravující  se  podstoupit  závažnou  operaci  páteře,  může  ve  svém okolí  vyvolávat

soucit,  které  způsobí  „rozšíření  sociální  sítě  a  opory“.  Podporu  začnou  pacientovi

vyjadřovat i známí a příbuzní, které dlouho neviděl nebo spolu ani jinak v kontaktu

nejsou.

V hypotéze 1ch jsme se snažili dokázat, že existuje statisticky významný vztah mezi stupněm

léčby skoliózy a mírou sociální opory od významné osoby,  od rodiny a od přátel u adolescentních

idiopatických skoliotiků.

Výsledky  výzkumu  neprokázaly,  že  by  existoval  statisticky  významný

vztah  mezi  sociální  oporou od  významné  osoby,  od rodiny  nebo  od přátel  

a různých skupin skolióz.

V rámci  našeho  vzorku  (p  = 0,77)se  ukázalo,  že  největší  sociální  oporu  

od  významné  osoby  mají  lidé  s operací  páteře (r  =  25,38),  nejnižší  pak  lidé  

bez operace (r = 25,05). U lidí s operací páteře se často pro ně významnou osobou

stává  někdo,  koho  potkali  v nemocnici  během  hospitalizace.  Nejčastěji  

je to spolupacient, který si prochází stejnými „peripetiemi“ jako respondent.

Největší sociální oporu od rodiny mají dle našeho vzorku lidé s korzetem

(r = 23,27), nejnižší pak lidé bez operace (r = 21,94). Adolescenti s korzetem jsou totiž

často odkázáni na „služby“ svých rodičů při dojíždění za specialisty na častá vyšetření

nebo rehabilitaci.  Několikrát do roka jezdí na vyšetření na ortopedii,  jednou za 2-3

roky  pro  ně  musí  být  zhotoven  nový  korzet  a  minimálně  jednou  v měsíci  jsou
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kontrolováni  rehabilitačním  pracovníkem.  Pokud  tito  pacienti  nepochází  z velkého

města,  kde  jsou  všichni  tito  specialisté  pohromadě,  jsou  často  odkázáni  právě  na

doprovod svých rodičů do těchto institucí.

Největší sociální oporu od přátel mají dle našeho vzorku lidé s operací

páteře (r  = 23,80),  nejnižší  pak lidé s korzetem (r = 22,00).  Lidé s korzetem jsou  

na školách často outsidery. Spolužáci se jim smějí pro „nestylové“ oblečení, které musí

být často až o dvě konfekční čísla větší. Skoliotici s korzetem jsou často osvobozeni  

od tělesné výchovy a dalších sportovních kroužků, proto ani zde si nejspíše nenajdou

nové přátele.

12.1.2 Druhá část výzkumu – skoliotici s operací x bez operace:

V hypotéze 2a jsme předpokládali,  že  skoliotici  bez operace páteře mají vyšší skór celkové

kvality života než skoliotici s operací.

Porovnáním  průměrných  skórů  celkové  kvality  života  nebylo  prokázáno  

na statisticky významné úrovni,  že by skoliotici  bez operace páteře měli vyšší skór  

než  skoliotici  s operací  páteře.  Avšak  v rámci  našeho  vzorku  bylo  dokázáno,  

že skoliotici bez operace páteře mají skutečně vyšší skór celkové kvality života 

(r = 238,24) než skoliotici s operací páteře (r = 223,88). 

Dosáhli  jsme  tedy  stejného  výsledku  jako  Freidel  (2002),  který  ve  svém

výzkumu posuzoval 226 žen skoliotiček a zjistil,  že ve srovnání se zdravými ženami

jsou tyto skoliotičky více nespokojené se svým životem. Ve svém výzkumu však využil

metodu SF-36 (viz výše), ne metodu SQUALA jako my.

V hypotéze  2b jsme  předpokládali,  že  existuje  statisticky  významný  rozdíl  v  důležitosti

jednotlivých oblastí kvality života u operovaných a neoperovaných skoliotiků.

Výsledky  výzkumu  tuto  hypotézu  potvrdily.  Skutečně  existuje  statisticky

významný  rozdíl  v důležitosti  a  to  v položce  „odpočinek“.  Lidé  s operovanou

skoliózou kladou větší  důležitost  právě  odpočinku,  pro  skoliotiky  bez  operace

(tedy s menším postižením páteře)  tato položka tak důležitá  není.  Domníváme se,  

že je to spojeno s větší unavitelností organismu po operaci. Jelikož se našeho výzkumu

účastnili  pouze lidé do 25 let,  můžeme předpokládat,  že od jejich operace uplynulo

maximálně 5 let. Toto je ještě krátká doba na to, aby si tělo zvyklo na kovové fixace,

které v páteři má nově. 
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Dále  jsme  zjistili,  že  operovaní  skoliotici  kladou  jen  malou  důležitost

dobrému jídlu. Tato oblast kvality života je důležitější pro skoliotiky bez operace.

V hypotéze 2c jsme předpokládali,  že  existuje statisticky významný rozdíl  ve spokojenosti  

s jednotlivými oblastmi kvality života u operovaných a neoperovaných skoliotiků.

Nepřekvapilo nás, že byl prokázán statisticky významný rozdíl ve spokojenosti

s jednotlivými  oblastmi  kvality  života  u  operovaných  a  neoperovaných  skoliotiků.

Tento vztah jsme objevili u položky „spravedlnost“. Operovaní skoliotici jsou méně

spokojení se spravedlností ve srovnání s neoperovanými. Vysvětlujeme si to tím,

že  lidé,  kteří  museli  podstoupit  operaci  páteře  tento  fakt  pociťují  velmi  negativně.

Během svého života se jistě setkali s mnoha lidmi, kteří taktéž měli skoliózu, ale nikdy

to u nich neskončilo náročnou operací, která s sebou přinesla nejenom doživotní jizvu,

ale i další omezení.

V hypotéze 2d jsme předpokládali,  že  existuje  statisticky  významný  rozdíl  v  jednotlivých

oblastech kvality života u operovaných a neoperovaných.

Výsledky  výzkumu ukázaly,  že  operovaní  mají  pocit,  že  v oblasti  života

„postarat se o sebe“ jsou na tom hůře než neoperovaní. Taktéž je to v položce

„spravedlnost“ a „jídlo“.  Operovaní v těchto třech položkách popisují nižší kvalitu

života ve srovnání s neoperovanými jedinci. 

Nízkou kvalitu života  v položce  „postarat  se o sebe“ si  vykládáme dvěma

různými  způsoby.  První  je  výklad  této  oblasti  života  jako  schopnost  fyzické

sebeobsluhy člověka. Mladý skoliotik ještě několik měsíců po operaci potřebuje pomoc

svých blízkých při nošení těžkých břemen, při řízení auta, při nošení nákupu, tašek  

a podobně.  Druhý výklad této oblasti  je  schopnost  se o sebe postarat  ekonomicky

(finančně).  Mladý  člověk,  který  byl  například  během studií  zvyklý  si  přivydělávat  

na brigádách, nyní po operaci tuto stejnou práci vykonávat již nemůže. Stává se tedy

závislým na svých rodičích.

Již v předchozí hypotéze jsme poukázali na to, že operovaní skoliotici se cítí

více  nespokojení  s položkou  „spravedlnost“ ve  srovnání  s neoperovanými.  Stejně  

je to i s celkovou kvalitou života v této oblasti. Operovaní jedinci pociťují nižší kvalitu

života  v oblasti  spravedlnosti  ve  srovnání  s neoperovanými.  Operovaní  mohou mít

pocit, že přestože se snažili všemožně operaci vyhnout (cvičili, nosili korzet), byli touto

operací nakonec stejně „potrestáni“.
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Nižší kvalitu života popisují operovaní i u položky „jídlo“.

V hypotéze  2e jsme  předpokládali,  že  neoperovaní  jedinci  mají  vyšší  průměrné  skóre

sebehodnocení než operovaní jedinci.

Předpokládali jsme, že neoperovaní jedinci s menší křivkou dle Cobbova úhlu

budou mít  vyšší  sebehodnocení,  jelikož toto sebehodnocení  u mladých lidí  vychází

především z hodnocení zevnějšku. Čím větší je křivka páteře, tím víc pacient vypadá

nesymetricky a „nehezky“, může mít tedy nižší celkové sebehodnocení. Tato hypotéza

se však nepotvrdila.  Nebylo prokázáno, že by neoperovaní jedinci  (r = 22,58) měli

vyšší průměrné skóre sebehodnocení než operovaní (r = 23,34). Naopak se v našem

vzorku ukázalo,  že operovaní jedinci mají  vyšší průměrný skór sebehodnocení

než ti neoperovaní (ne však na statisticky významné rovině, p = 0,24). 

Můžeme se pouze domnívat, že tento překvapivý výsledek je způsoben tím,  

že  lidé  s velkou  křivkou  před  operací,  kteří  mohou  být  negativně  stigmatizováni,

pociťují v tomto ohledu po operaci velké zlepšení.  Jejich „hrb“ již není tolik vidět  

a jejich tělo je celkově „napřímenější“ a „symetričtější“ na první pohled.

V hypotéze  2f jsme  se  domnívali,  že  existují  statisticky  významné  korelace  hardiness  

u operovaných a neoperovaných.

Stejně  jako  Maddi  (2006)  jsme  předpokládali  pozitivní  účinek  hardiness  

na  zdraví.  Avšak  nedokázali  jsme  na  statisticky  významné  rovině  (p  =  0,18),  

že by existoval vztah mezi hardiness a ne/prodělanou operací. V našem vzorku však

bylo prokázáno, že vyšší míru hardiness prokazují operovaní jedinci (r = 88,31)

ve srovnání s těmi neoperovanými (r = 83,61). 

V hypotéze 2g jsme předpokládali,  že  existují  statisticky  významné  korelace  mezi  úrovní

challenge, commitment a control u operovaných a neoperovaných jedinců.

Výsledky nám ukázaly, že existuje statisticky významná korelace (p = 0,04)

mezi úrovní challenge a „operovaností“. Operovaní mají vyšší úroveň challenge

(r = 26,65) oproti lidem bez operace páteře (r = 23,80). Tento vztah je však pouze

slabě pozitivní. Lidé, kteří prošli operací páteře si zákonitě museli uvědomit, že svět

není stabilní a novou situaci (život po operaci) berou jako výzvu (challenge). Vašina

(1999) tvrdí, že tito lidé si umí i lépe říct o pomoc oproti lidem s nízkým challenge.
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V našem  vzorku  bylo  prokázáno,  že  vyšší  průměrný  skór  úrovně

commitment prokazují také operovaní jedinci oproti neoperovaným (p = 0,29). 

Pouze v úrovni  control mají  vyšší průměrný skór skoliotici bez operace

páteře oproti lidem operovaným (p = 0,96, v rámci našeho vzorku). Lidé s vysokou

mírou kontrol jsou přesvědčeni, že dokáží kontrolovat (ovlivňovat) svůj život (Šolcová,

1995).  Lidé  s operací  páteře  mohou  mít  pocit,  že  svůj  život  a  chronickou  nemoc

přítomnou v něm (a následnou operaci) ovlivnit nemohli.

V hypotéze 2h jsme předpokládali, že celková sociální opora u operovaných skoliotiků je vyšší

než u neoperovaných jedinců.

Vycházeli  jsme  z myšlenek  Křivohlavého  (2001)  a  předpokládali  jsme,  

že  celková  sociální  opora  bude  silnější  u  skoliotiků  s operací  páteře,  jelikož  jejich

sociální oporu netvoří pouze rodina, ale i případný personál zdravotnického zařízení,

kde operace proběhla. Tato domněnka však nebyla potvrzena. Na statisticky významné

hladině nebylo prokázáno, že by celková míra sociální opory byla vyšší u operovaných

jedinců. V rámci našeho vzorku jsme však tuto hypotézu prokázali.  Celková sociální

opora  operovaných  skoliotiků  (r  =  72,15)  byla  vyšší  než  neoperovaných  

(r = 70,26), p = 0,54.

V hypotéze 2ch jsme předpokládali, že existují statisticky významné korelace v     úrovni sociální

opory od významné osoby, od rodiny a od přátel u operovaných a neoperovaných jedinců.

Výsledky  neprokázaly,  že  by  existoval  statisticky  významný  vztah  v úrovni

sociální opory od významné osoby, od rodiny nebo od přátel a „opětovaností“.

V rámci našeho vzorku se ukázalo, že  vyšší průměrný skór sociální opory  

od  významné  osoby  prokazují  operovaní  jedinci  (r  =  25,38)  oproti

neoperovaným (r = 25,07). Můžeme se pouze domnívat, že významnou osobou pro

operovaného může být například lékař nebo zdravotní sestřička na oddělení, na kterém

je  pacient  po operaci  hospitalizován.  Významnou osobou může být  i  spolupacient

skoliotika s velmi podobným problémem.

Vyšší  průměrný  skór  sociální  opory  od  rodiny  prokazují  neoperovaní

jedinci (r = 22,66) oproti operovaným (r = 22,46). Vysvětlujeme si to tím, že skoliotici

neoperovaní,  tedy ti, kteří musí jezdit často na fyzioterapeutické kontroly a kontroly

padnutí  korzetu,  jsou  více  odkázáni  na  pomoc  svých  rodin  právě  s dojížděním  

za těmito úkony. 
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Vyšší průměrný skór sociální opory od přátel prokazují operovaní jedinci

(r = 23,81) oproti neoperovaným (r = 22,54). Toto si vysvětlujeme i možnou vlnou

solidarity ze stran přátel a spolužáků pacienta. Jsme vychováváni tak, že když je někdo

z našich známých hospitalizovaný v nemocnici, máme ho dojít potěšit svou návštěvou.

Nic z toho však nebylo prokázáno na statisticky významné rovině, ale pouze v rámci

našeho vzorku.

12.1.3 Třetí část výzkumu – adolescenti x mladí dospělí skoliotici

V hypotéze 3a jsme předpokládali, že skoliotici v období adolescence mají nižší průměrný skór

celkové kvality života než skoliotici v období mladé dospělosti.

Výsledky prokázaly, že  vyšší průměrný skór kvality života mají skoliotici

v období adolescence (r = 235,91) oproti mladým dospělým (r = 229,71). Toto bylo

prokázáno pouze v rámci našeho malého vzorku (p = 0,61).

Tento výsledek nás velice překvapil. Předpokládali jsme, že vlivem skoliózy u

adolescentních jedinců, kteří se nadmíru zabývají vlastní atraktivností, dojde ke snížení

celkového skóru kvality  jejich života oproti  skoliotikům v odbodí  mladé dospělosti,

kteří již tolik nelpí na atraktivitě a nepřeceňují ji jako mladší jedinci. Domníváme se, že

v posuzování  kvality  života  u  mladých  dospělých  mohly  atraktivnost  převálcovat

nespokojenost s rodinnými vztahy, partnerskými vztahy, prací nebo financemi.

V hypotéze  3b jsme  předpokládali,  že  existuje  statisticky  významný  vztah  v důležitosti

jednotlivých oblastí kvality života skoliotiků v adolescenci a mladé dospělosti.

Hypotéza  3b  byla  potvrzena,  jelikož  existují  statisticky  významné  korelace

důležitosti  jednotlivých oblastí  kvality  života  u adolescentních a mladých dospělých

skoliotiků. 

Vztah byl prokázán v položkách „práce“ a „spravedlnost“. Mladí dospělí

skoliotici kladou vyšší důležitost práci a spravedlnosti než adolescenti se skoliózou.

Důležitost  položky  práce  si  vykládáme  v souvislosti  s věkem,  který  souvisí

právě  s ukončením  střední  nebo  vysoké  školy  a  začleňováním  se  do  pracovního

procesu. 

Pro skoliotiky obecně je velmi důležitá položka „spravedlnost“. Svou nemoc

totiž  vnímají  velmi  negativně,  jako  „pomstu“  na  jejich  životě.  Mladí  dospělí  se

skoliózou si více uvědomují důsledky jejich onemocnění do dalšího života. Adolescenti

o těchto důsledcích ve věku do 20 roků ještě tolik nepřemýšlejí. Domníváme se, že

nespravedlnost  pociťují  více mladí dospělý,  jelikož si  uvědomují  negativní  důsledky
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v budoucnu  pro  ně  i  jejich  rodiny.  Horší  zdravotní  stav  může  přinést  pracovní

neschopnost  nebo  invaliditu,  poté  nízké  finanční  výtěžky  a  následně  problém  se

zabezpečením celé rodiny. 

V hypotéze 3c jsme předpokládali,  že  existuje  statisticky významný  vztah  v spokojenosti  

s jednotlivými oblastmi kvality života skoliotiků v adolescenci a mladé dospělosti.

Nebyl  nalezen  žádný  vztah mezi  mladou  dospělostí,  adolescencí  

a spokojeností v jednotlivých oblastech kvality života těchto skoliotiků.

V hypotéze  3d jsme  předpokládali,  že  existuje  statisticky  významný  vztah  v jednotlivých

oblastech kvality života skoliotiků v adolescenci a mladé dospělosti.

Bylo  prokázáno,  že  existují  statisticky  významné  korelace  kvality  života  

v jednotlivých oblastech u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků. 

Významné  vztahy  jsou  v položkách  „spánek“  a  „krása  a  umění“. Mladí

dospělí skoliotici  dle vlastního hodnocení mají nižší kvalitu života v oblasti spánku  

a krásy a umění ve srovnání s adolescentními skoliotiky.

V hypotéze  3e jsme  se  domnívali,  že  skoliotici  v období  adolescence  mají  nižší  skór

sebehodnocení než skoliotici v období mladé dospělosti.

Výsledky  v rámci  našeho  vzorku  (p  =  0,38)  prokázaly,  že  mladí  dospělí

skoliotici  (r  =  23,14)  mají  vyšší  průměrný  skór  sebehodnocení  ve  srovnání

s adolescentními skoliotiky (r = 22,59). 

Domníváme se,  že  mladí  dospělí  skoliotici  již  aktivně  nepodstupují  žádnou

zdravotní „napravující“ proceduru. Nenosí v této době korzet, aktuálně nepodstupují

operaci páteře ani necvičí každý den pod vedením fyzioterapeuta. Tyto činnosti jim

tedy nepřináší  každodenní  úskalí,  proto jsou mladí  dospělí  skoliotici  pozitivnější  ve

svém sebehodnocení.  Dalším důvodem může být i  fakt,  že  jejich  křivky  se  během

adolescence  zmenšily  a  nejsou  tolik  patrné.  Se  zlepšením  atraktivnosti  (vymizení

„hrbu“) dochází ke zlepšení a zvýšení sebehodnocení.

V hypotéze  3f jsme  předpokládali,  že  existuje  statisticky  významný  vztah  mezi  mírou

hardiness a věkem skoliotiků.
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Ano,  bylo  prokázáno,  že  existuje  statisticky  významný  vztah  mezi  mírou

hardiness a věkem skoliotiků. S vyšším věkem vzrůstá míra hardiness u skoliotiků.

Byl prokázán slabě pozitivní vztah mezi těmito proměnnými.

Průměrná  míra  hardiness  je  vyšší  u  mladých  dospělých  skoliotiků 

(r = 89,94) ve srovnání s adolescenty (r = 80,50). Toto bylo prokázáno na statisticky

významné hladině  (p  = 0,005).  Domníváme se,  že  tento  výsledek  je  dán  faktem,  

že mladí dospělí museli již ve svém životě čelit více nepříjemnostem než adolescenti.

Každá  tato  „nepříjemnost“  (nejen  zdravotní  stav)  postupem  času  zvyšovala  jejich

nezdolnost (hardiness).

Domníváme se, že mladí dospělí se skoliozou se s odstupem času od aktivní

terapie můžou hodnotit jako osoby s vyšší nezdolností.  Uvědomují si mnohem lépe,

kolik situací a zážitků museli během svého boje s touto nemocí podstoupit a vybojovat.

Během  aktivní  terapie  v období  adolescence  si  však  pacient  může  připadat  velmi

„zdolný“. Má pocit, že je na konci svých sil a již dál nemůže. Může mít pocit, že situaci

nezvládá tak, jak by od něj okolí asi očekávalo. Právě z těchto adolescentů však za pár

let  můžou být  nezdolní  mladí  jedinci,  kteří  si  tento vývoj  myšlenek  a  hodnot  plně

uvědomují.

V hypotéze 3g jsme předpokládali,  že  existují  statisticky  významné  korelace  mezi  mírou

challenge, commitment a control a věkem.

Výsledky dokazují, že existují statisticky významné korelace mezi věkem, mírou

challenge,  commitment  a  control  u  skoliotiků.  S vyšším  věkem  roste  míra

commitment a control. 

Vyšší  průměrnou  úroveň  challenge  vykazují  mladí  dospělí  skoliotici 

(r = 25,14) ve srovnání s adolescentními (r = 24,65), toto se však neděje na statisticky

významné hladině (p = 0,73). Domníváme se, že starší skoliotici dokážou zpětně svou

nemoc brát jako výzvu. Zároveň jsou již ukotveni v tom, že boj s nemocí zvládli a ona

již  nebude  progredovat.  Adolescenti  naproti  tomu  nemoc  vnímají  spíše  pouze

negativně. Někdy je může psychicky totálně paralyzovat, stávají se depresivními.

Vyšší  průměrnou  úroveň  commitment  vykazují  též  mladí  dospělí

skoliotici (r  =  32,08)  ve  srovnání  s adolescentními  (r  =  27,00),  toto  se  děje  

na  statisticky  významné  hladině  (p  =  0,01).  Mladí  dospělí  skoliotici  se  vzhledem  

ke zkušenostem i z jiných oblastí života dokáží lépe smířit s chronickou nemocí jakou

je skolióza ve srovnání s adolescenty, kteří si na svůj statut postiženého jedince teprve
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zvykají.  Mladí  dospělí  již  měli  více  času se  s touto svou součástí  života  sžít  oproti

adolescentům  postiženým  touto  nemocí,  kteří  mohou  během  aktivní  terapie  ještě

prožívat pocity popírání nebo bagatelizace.

Vyšší  průměrný  skór  control  vykazují  též  mladí  dospělí  skoliotici 

(r  =  32,65)  oproti  adolescentním  skoliotikům  (r  =  29,15),  toto  bylo  potvrzeno  

na statisticky významné hladině (p = 0,01). Vzhledem ke zkušenostem a věku dokáží

mladí dospělí skoliotici lépe kontrolovat a ovlivňovat svůj život než adolescenti. Mladí

dospělí skoliotici mají pocit, že i přes toto onemocnění a jeho náročnou léčbu, že mají

svůj život pevně v rukou. Díky aktivní terapii (cvičení,  operace, korzet) se se situací

dokázali „poprat“ a formovat tak svůj život.

V hypotéze 3h jsme předpokládali, že skoliotici v období adolescence mají vyšší průměrný skór

celkové sociální opory než skoliotici v období mladé dospělosti.

V našem vzorku bylo prokázáno (p = 0,41), že vyšší průměrný skór celkové

sociální  opory  mají  mladí  dospělí  skoliotici (r  =  71,77)  oproti  adolescentním

skoliotikům (r = 70,15).

Období  adolescence  je  spojeno  s dokazováním  vlastních  sil  své  osobě.

Domníváme se, že sociální síť adolescentů a mladých dospělých bude stejně široká,

avšak adolescenti jsou v posuzování těchto sociálních sítí velmi kritičtí. Jistě mají kolem

sebe během aktivní terapie velmi hustou síť příbuzných a zdravotnického personálu,

ale  přiznáním takového to faktu v dotaznících by mohlo poškodit  jejich sebeobraz.

Oceňované v naší  společnosti  je  především to,  čeho dosáhneme sami  (postavit  se

nemoci sám).

V hypotéze 3ch jsme předpokládali, že  existují statisticky významné korelace mezi sociální

oporou od významné osoby, od rodiny a od přátel u adolescentních a mladých dospělých skoliotiků.

Výsledky neprokázaly, že by existoval statisticky významný vztah mezi sociální

oporou od významné osoby, od rodiny nebo od přátel u adolescentních nebo mladých

dospělých skoliotiků.

V rámci  našeho  vzorku  se  ukázalo,  že  vyšší  míru  sociální  opory  

od významné osoby mají mladí dospělí (r = 25,46) oproti adolescentům (r = 24,91),

p = 0,52.

Vyšší míru sociální  opory od rodiny mají  též mladí dospělí  skoliotici 

(r = 22,83) oproti adolescentům (r = 22,31), p = 0,76.
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Vyšší míru sociální opory od přátel mají též mladí skoliotici (r = 23,20)

oproti adolescentům (r = 22,84), p = 0,88.

Zde bychom mohli argumentovat podobně jako je tomu v 3h.

V hypotéze  3i jsme  předpokládali,  že  existují  statisticky  významné  korelace  mezi  mírou

celkové sociální opory, hardiness, celkovou mírou kvality života a skórem sebehodnocení.

Bylo prokázáno, že existuje statisticky významná korelace mezi celkovou

mírou sociální opory (PSSS) a mírou hardiness u skoliotiků (pozitivně slabý vztah

- 0,28, čím vyšší je míra celkové sociální opory, tím vyšší je míra hardiness). 

Další statisticky významná korelace byla nalezena mezi celkovou mírou

sociální  opory (PSSS)  a  průměrných  skórem  celkové  kvality  života   (KŽ)  

u skoliotiků (pozitivní středně silný vztah – 0,46, čím vyšší celková sociální opora, tím

lepší kvalita života u skoliotiků). 

Další  pozitivně  statisticky  významný  vztah  byl  objeven  mezi  mírou

hardiness  a  průměrným skórem míry  sebehodnocení (s  vyšší  mírou  hardiness

stoupá míra sebehodnocení skoliotiků).

12.1.4 Čtvrtá část výzkumu – skoliotici x zdravá populace

V hypotéze 4a jsme předpokládali, že celkový skór kvality života u zdravých jedinců je vyšší

než u skoliotiků.

Výsledky prokázaly, že vyšší průměrný skór celkové kvality života v našem

vzorku mají skoliotici (r = 232,67) oproti zdravým jedincům (r = 213,50). Toto

bylo dokázáno i na statisticky významné hladině (p = 0,01). 

Dosáhli  jsme tedy stejného výsledku jako Albrecht  a Devlieger (2000),  kteří

zjistili,  že  u  lidí  s poškozením  míchy,  ortopedickými  vadami,  DMO a  cukrovkou  

je subjektivní prožitek kvality  života lepší než u zdravých lidí.  Vysvětlují  si to tak,  

že  chronicky  nemocní  lidé  si  dokáží  nastolit  jakousi  rovnováhu  mezi  tělesnou,

psychickou a spirituální složkou svého života.

Freidel  (2002)  však  ve  svém  výzkumu  za  pomoci  dotazníku  SF-36  dosáhl

jiného  výsledku.  Výsledky  jeho  výzkumu dokázaly,  že  ženy  skoliotičky  (N  = 226)

pociťovaly nižší kvalitu života v porovnání se zdravými ženami.
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V hypotéze  4b jsme  se  domnívali,  že  existují  statisticky  významné  rozdíly  v důležitosti

jednotlivých oblastí kvality života u zdravých jedinců a skoliotiků.

Výsledky  potvrdily,  že  existují  statisticky  významné  korelace  

v  důležitosti jednotlivých  oblastí  kvality  života  u  zdravých  jedinců  a  skoliotiků.

Skoliotici  kladou větší  důležitost  položkám – cítit  se psychicky dobře (0,18),

dobře spát (0,17), mít a vychovávat děti (0,17), postarat se o sebe (0,17), milovat

a být milován (0,17), odpočívat (0,18) a pravda (0,18). 

V hypotéze 4c jsme se domnívali,  že  existují  statisticky významné rozdíly  ve  spokojenosti

s jednotlivými oblastmi kvality života u zdravých jedinců a skoliotiků.

Výsledky  dokazují,  že  existují statisticky  významné  korelace  spokojenosti

s jednotlivými oblastmi kvality života u skoliotiků a zdravých jedinců.  Skoliotici jsou

spokojenější  se  spánkem  (0,30),  s péčí  o  sebe  sama  (0,28),  s prací  (0,17)  

a s krásou a uměním (0,22). Naopak zdraví lidé jsou spokojenější se svým zdravím

(0,31), což se dalo předpokládat.

V hypotéze 4d jsme se domnívali,  že  existují  statisticky významné  rozdíly  v   jednotlivých

oblastech kvality života u zdravých jedinců a skoliotiků.

Výsledky dokazují, že existují statisticky významné korelace jednotlivých oblastí

kvality života skoliotiků a zdravých jedinců. Lepší kvalitu života spatřují skoliotici

v oblasti spánek (0,33), postarat se sám o sebe (0,29), odpočinek (0,36) a pravda

(0,20). Lepší kvalitu života v oblasti zdraví prokazují zdraví jedinci (0,28).

 

V hypotéze  4e jsme  předpokládali,  že  zdraví  jedinci  mají  vyšší  průměrný  skór  míry

sebehodnocení  než  skoliotici.  V našem vzorku  jsme prokázali,  že  vyšší  průměrný  skór

míry sebehodnocení mají skoliotici (r = 22,88) ve srovnání se zdravými jedinci 

(r = 22,13). Toto se prokázalo i na statisticky významné hladině (p = 0,05). 

Tyto překvapivé výsledky jsou v rozporu s Freidelovým (2002) výzkumem žen

skoliotiček,  jejichž  sebehodnocení  bylo  ve  srovnání  se  zdravou  populací  statisticky

významně nižší.

V hypotéze 4f jsme předpokládali, že skoliotici mají vyšší průměrný skór celkové sociální opory

než zdraví jedinci.
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Výsledky  prokázaly,  že skoliotici  (r  =  71,00)  mají  vyšší  průměrný  skór

celkové sociální opory oproti zdravým jedincům (r = 66,74).  Tato hypotéza byla

prokázána na statisticky významné hladině (p = 0,04).

Tento  výsledek  je  v souladu  s výzkumy  Křivohlavého  (2001),  který  tvrdí,  

že kvalita a kvantita sociální opory přímo ovlivňuje schopnost pacienta zvládat svůj

zdravotní stav. 

V hypotéze 4g jsme předpokládali, že  existuje statistiky významná korelace sociální opory  

od významné osoby, od rodiny a od přátel u skoliotiků a zdravých jedinců.

Výsledky  prokázaly,  že  skutečně  existuje  statisticky  významný  vztah  mezi

sociální oporou od významné osoby, od rodiny a od přátel u skoliotiků a zdravých

jedinců. 

Na statisticky významné hladině (p = 0,03) se ukázalo, že skoliotici mají vyšší

průměrnou  sociální  oporu  od  významné  osoby (r  =  25,19)  oproti  zdravým

jedincům (r = 23,58). Významnou osobou může být například někdo s podobnou ne-li

stejnou diagnózou. Často se tímto člověkem stává osoba z lázní pohybového ústrojí,

kde se tito lidé opakovaně setkávají.

Na statisticky významné hladině (p = 0,02) se ukázalo, že skoliotici mají vyšší

průměrnou  sociální  oporu  od  rodiny (r  =  22,58)  oproti  zdravým  jedincům  

(r = 20,64). Již dříve jsme uváděli vysvětlení tohoto faktu. Mladí lidé se skoliózou jsou

více  závislí  na  svých  rodičích  především  pro  jejich  doprovod  k lékařům,

fyzioterapeutům i pro případnou pomoc po operaci páteře.

V rámci  našeho  vzorku  (p  =  0,07)  se  ukázalo,  že  skoliotici  mají  vyšší

průměrnou  sociální  oporu  od  přátel (r  =  23,03)  oproti  zdravým  jedincům  

(r = 22,37).

12.2 Limity výzkumu

Tento výzkum má několik limit, kterých jsme si vědomi. První limitou je malý

vzorek  respondentů s adolescentní  idiopatickou  skoliózou.  Větší  vzorek  

se nám bohužel vzhledem k citlivému tématu nepodařilo získat. Nezdařilo se oslovit

ani  pacienty  se  skoliózou,  kteří  by  vlivem  své  nemoci  byli  upoutáni  

na invalidní vozík. Jejich výpovědi a data z dotazníků by pro nás byly velmi cenné  

a přínosné.
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Limitou šetření může být i fakt, že byly použity pouze dotazníky, které jsou

zatíženy vysokou mírou subjektivnosti. Výsledky výzkumu nám neřeknou, zda mají

zdraví jedinci kvalitnější život oproti lidem se skoliózou, naznačí pouze to, jak daní lidé

svou  situaci  vnímají.  Stejně  tak  posouzení,  zda  skoliotici  s operací  páteře  nebo  

bez  ní  mají  kvalitnější  život,  sebehodnocení,  hardiness  a  sociální  oporu  je  velmi

subjektivního rázu.

Poslední  limitou výzkumu může být sám  dotazník kvality života Squala.  

Pro naši práci byl přínosný, jelikož se zabýval důležitostí i spokojeností s jednotlivými

oblastmi kvality života a přinesl tak něco nového do studia kvality života u pacientů

s idiopatickou  adolescentní  skoliózou.  Avšak  pro  zkoumání  kvality  života  takto

specifické skupiny jedinců v souvislosti se zdravím by byl vhodnější například dotazník

SF-36,  který  je  kratší  (36  položek)  a  zjišťuje:  fyzické  funkce,  fyzické  omezení  rolí,

fyzické  a  emoční  omezení  sociálních  funkcí,  vitalitu,  bolest,  emoční  omezení  rolí,

duševní zdraví a všeobecné vnímání vlastního zdraví (Petr, 2000).

12.3 KAZUISTIKA

Na tomto místě bych ráda uvedla kazuistiku osoby s idiopatickou skoliózou

páteře – mé vlastní. Tato nemoc pro mne byla inspirací k napsání této rigorózní práce 

a byla pro mne i zdrojem zkušeností k napsání následné dikuze a závěru. 

Narodila jsem se v roce 1988 v malé okresní nemocnici ve Strakonicích. Moje

matka mne měla v 28 letech jako druhé dítě (mám staršího bratra). Porod byl dle matky

spontánní,  traumatický,  nepostupující  a  dlouhý.  Moje  Apgarové  skóre  bylo  4-7-9,

z čehož  je  jasné,  že  během porodu došlo  k asfyxii  (přidušení  novorozence).  Avšak

žádné poporodní trauma jsem neměla. Při kontrole na ortopedii ohledně kyčlí mým

rodičům bylo doporučeno, abych nosila  „dvojité  balení“.  Mé kyčelní  kloubní jamky

nebyly  zcela  dobře  vyvinuty  a  dvě  pleny  měly  pomoci  kloubům  dorůst  

do požadovaných parametrů.

Začala jsem chodit kolem jednoho roku, ve dvou letech jsem začala mluvit. Můj

psychomotorický vývoj probíhal velmi dobře. S odstupem a z vyprávění vím, že jsem

jakýmsi  zázrakem  z polohy  lezení  chtěla  rovnou  chodit.  Snažila  jsem  se  přeskočit
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motorické vývojové období přirozeného sedu s oporou i bez opory. Byla jsem velmi

hbitá, rychlá a neustále se stavěla kolem nábytku a chtěla chodit. V té době mi nikdo

nebránil, protože netušil, že by to mohlo být špatně.

V osmi  letech  se  mé matce  (dětské  zdravotní  sestře)  nezdálo  mé postavení

páteře.  Objednala  mne  proto  na  vyšetření  nejprve  k dětské  obvodní  lékařce.  

Ta  na  první  pohled  vyslovila  podezření  na  skoliózu  páteře  a  odeslala  

mne  ke  spádovému  ortopedovi.  Ten  diagnózu  potvrdil  a  dal  mi  doporučení  

do skoliotické  poradny fungující  pod Ortopedickou  klinikou  Nemocnice  v Českých

Budějovicích (MUDr. Eiseltová).

Vše dostalo rychlý spád a v devíti  letech byla vyřčena definitivní diagnóza –

idiopatická skolióza páteře. Ihned bylo rozhodnuto, že budu nosit korzet. První korzet

byl  zhotoven  přímo  v Českých  Budějovicích.  Začala  jsem  chodit  i  na  fyzioterapii

zaměřující se na korekci skolióz též v Českých Budějovicích (každý týden). Pro mě i mé

rodiče  toto  každotýdenní  dojíždění  do  krajského  města  bylo  velkou  zátěží,  

ale důvěřovali jsme lékařům a dělali vše, co nám doporučili.

Z prvního  korzetu  jsem rychle  odrostla  a  museli  mi  dělat  nový,  kvalitnější,

s více pelotami (výstuže a korekce) ve specializovaném centru v Praze. Tyto korzety

jsem nosila  až  do  18ti  let,  měla  jsem jich  celkem pět.  Na  období  nošení  korzetu

vzpomínám dodnes jako na traumatickou část mého života. Musela jsem nosit oblečení

o dvě velikosti  větší.  Sezením ve školní  lavici  se  trička  na korzetu  odírala  a  ničila.

V korzetu jsem se neustále potila i přes všechna funkční trička a vychytávky moderní

doby.  Každý  den  docházelo  k otlakům  od  korzetu,  což  bylo  velmi  bolestivé  

a nepříjemné. Já velký sportovec jsem se nechtěla připravit o hodiny tělesné výchovy 

a chodila  jsem na ně v korzetu.  Moje sebehodnocení šlo rapidně dolů.  Cítila  jsem  

se velmi neatraktivní a „divná“, vyčleněná z kolektivu.

Před sdělením diagnózy jsem byla vždy velmi sportovně nadané dítě. Jezdila

jsem na kole, na kolečkových bruslích, chodila plavat, byla jsem stále venku. Lékařka

mi sdělila,  že s touto diagnózou bych neměla dělat  vrcholový sport  ani sporty,  kde

dochází  k tvrdým  dopadům  na  zem  a  podobně.  Něco  jsem  však  dělat  chtěla!

Kompromisem jsem zvolila běžecké lyžování a v létě běhání po lese. Avšak když něco

dělám, dělám to pořádně a tak i s korzetem jsem to dopracovala na krajské přebory

v běžeckém  lyžování  na  Zadově.  S korzetem  jsem jezdila  na  kole  i  na  sjezdových

lyžích.
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Hned  od  oznámení  diagnózy  mi  lékaři  nabízeli,  že  mohu  jet  do  lázní

pohybového ústrojí na 2-3 měsíce (i v průběhu školního roku), to jsem vždy odmítala.

Do Janských lázní jsem začala jezdit až v 18ti letech na dospělé oddělení. Bylo to jedno

z mých  lepších  rozhodnutí  v životě.  Tolik  skoliotiků  na  jednom  místě  jsem  nikdy

kromě čekárny u Dr. Eiseltové neviděla.

Během těch devíti let jsem každý den cvičila (opravdu mne to nebavilo a naše

vztahy s matkou, která mne do toho v zájmu mého zdraví nutila, se velmi vyostřily  

a  narušily).  Korzet  jsem  nosila  23  hodin  denně.  Každého  půl  roku  jsem  jezdila  

na kontroly  a  byl  mi dělán rentgen celé páteře v korzetu i  bez něj.  I  přes všechno

cvičení se křivka zhoršovala.

Progres mé skoliotické křivky se zastavil až při ukončení růstu ve 20ti letech.

Křivku v hrudní páteři mám 45 stupňů (tzn. hranice operovat/neoperovat) a křivku

v bederní  páteři  mám  30  stupňů.  Především  vybočení  páteře  je  dodnes  vidět

(především  v plavkách  nebo  ve  spodním  prádle).  Mám  „hrb“,  nápadně  vystouplé

lopatky a pravý bok je výše než levý. Mám i o centimetr zkrácenou levou nohu oproti

pravé.

V dětství  a  adolescenci  jsem  bolesti  zad  necítila,  ale  na  vysoké  škole  

při dlouhém sezení nebo při cestování 300 kilometrů ze Strakonic do Brna na kolej

jsem pociťovala velmi silné bolesti především v bederní oblasti. Během svého života

jsem měla nesčetněkrát zablokovaná žebra i různé obratle, zablokovanou krční páteř 

a  podobně.  Několikrát  jsem musela  vyhledat neurologa a fyzioterapeuta pro akutní

bolesti  zad.  Byla  jsem více  než  dva  měsíce  hospitalizovaná  ve  Fakultní  nemocnici

v Brně pro chronické bolesti zad pocházející od skoliózy. 

V současné době se řídím vlastním rozumem a zkušenostmi, které mi říkají,  

že  na  bolesti  zad je  nejlepší  zdravý pohyb.  Třikrát  týdně chodím běhat  a  jednou  

až  dvakrát  v týdnu  na  cvičení  posilovacího  charakteru  –  tae-bo,  kde  dochází

k posilování hlubokých svalů, svalů pánevního dna a celkově stability celého těla. Cítím

se mnohem lépe než v období, kdy jsem musela nosit korzet, ve kterém mi svaly spíše

ochabovaly.

Obávám  se  však  budoucnosti.  S těžkou  skoliózou  páteře  je  spojeno  riziko

nemožnosti  otěhotnět,  případně  potíže  s donošením  dítěte  a  porodem.  A  nikdo  

mi nedokáže říct,  jak bude moje páteř vypadat třeba v 50ti  letech,  když už ve 20ti

bolela a dělala problémy.
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Skolióza  páteře  je  nemoc,  se  kterou  se  dá  žít.  Je  však  celkem  jasné,  

že „formuje“ nejen tělo pacienta, ale i jeho osobnost a duši.

13  ZÁVĚR

Ve  své  rigorózní  práci  jsem  se  zabývala  vnímáním  kvality  života,

sebehodnocením,  nezdolností  a  sociální  oporou  specifické  skupiny  osob

s adolescentní idiopatickou skoliózou páteře ve věku od 15ti do 25ti let. 

Práce byla rozdělena na teoretickou a empirickou část.  V teoretické části jsem  

se  snažila  přehledně  a  stručně  definovat,  co  je  to  skolióza  páteře,  kvalita  života,

sebehodnocení, nezdolnost v pojetí hardiness a sociální opora. Pokoušela jsem se najít

co  nejvíce  výzkumů,  které  by  se  zaměřovaly  na  tyto  oblasti  ve  spojitosti  s lidmi

s nějakým postižením i bez něj. 

V empirické  části jsem  se  pokusila  popsat  výzkumné  cíle,  hypotézy,  popsat

výsledky zpracované statistickým programem STATISTICA CZ (verzí 10). Na konci

empirické  části práce nechybí  interpretace výsledků výzkumu a diskuze.  Kapitola  je

doplněna i o vlastní kazuistiku.
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Výzkumné cíle byly čtyři, stejně jako části výzkumu. Domnívám se, že všechny

čtyři cíle výzkumu byly naplněny. 

Prvním  cílem  bylo  zmapovat  rozdíly  a  shody  v posuzování  kvality  života,

nezdolnosti,  sebehodnocení  a  sociální  opory  u  3 skupin pacientů s idiopatickou

adolescentní  skoliózou  (pacient  bez  operace  a  bez  korzetu,  pacient

s korzetoterapií, pacient s operací páteře) ve věku od 15ti do 25ti let. 

Trochu překvapivě nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi stupněm léčby

skoliózy a celkovou kvalitou života. V našem výzkumu nejnižší průměrný skór měla

skupina  po  operaci  páteře,  nejvyšší  pak  pacienti  s korzetoterapií.  Při  zkoumání

důležitosti  jednotlivých oblastí  kvality  života  pro jednotlivé  skupiny skoliotiků  jsme

zjistili, že pro operované jedince je „odpočinek“ mnohem důležitější (stat. dokázáno)

než  pro  ty  s korzetoterapií  nebo  s fyzioterapií.  Operovaní  jedinci  pociťují  větší

nespravedlnost  ve  srovnání  s neoperovanými  (na  stat.  významné  úrovni).  V našem

vzorku se prokázalo, že pacienti s operací páteře vnímají nižší kvalitu života v oblasti

„postarat se sám o sebe“ než skoliotici s méně náročnou léčbou. Naopak lidé pouze

s fyzioterapií vykazují nízkou kvalitu života v oblasti „rodinných vztahů“ ve srovnání

s operovanými  a  skoliotiky  s  korzetoterapií.  Operovaní  v našem vzorku  měli  vyšší

sebehodnocení než lidé s fyzioterapií nebo korzetoterapií. Lidé s operací páteře v rámci

našeho vzorku vykazovali  nejvyšší míru hardiness, challenge a commitment, naopak

nejnižší míru control. V rámci našeho vzorku bylo dokázáno, že nejvyšší sociální oporu

od významné osoby a od přátel mají lidé s operací páteře oproti lidem s korzetem  

a bez operace. Největší sociální oporu od rodiny mají pacienti s korzetoterapií. 

Druhým  cílem  bylo  zmapovat  rozdíly  a  shody  ve  vnímání  kvality  života,

nezdolnosti,  sebehodnocení  a  sociální  opory  u dvou skupin pacientů s idiopatickou

adolescentní skoliózou  (operovaných a neoperovaných) ve věku od 15 do 25 let.

Výsledky  tohoto  srovnání  by  mohly  sloužit  i  jako  inspirace  ortopedům a  ostatním

specialistům, kteří se v případě hraničních skoliotických křivek rozhodují, zda pacienta

operovat nebo ne. Do této chvíle se lékaři zabývali pouze medicínskou stránkou věci.

Byla bych však velmi ráda, kdyby právě v případě hraničních křivek brali do úvahy  

i výsledky tohoto porovnávání.

Vztah  mezi  celkovou  kvalitou  života  operovaných  a  neoperovaných  pacientů  

se skoliózou nebyl prokázán na statisticky významné hladině. Lidé po operaci skoliózy

kladou větší důležitost odpočinku oproti neoperovaným. Pro skoliotiky bez operace  
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je  velmi  důležitá  otázka  jídla.  Na  statisticky  významné  hladině  bylo  dokázáno,  

že  operovaní  jedinci  pociťují  nespravedlnost  v životě.   Operovaní  mají  pocit,  

že  v oblasti  života  „postarat  se  o  sebe“  jsou  na  tom hůře  než  operovaní.  Stejně  

je  to  v položce  „spravedlnost“  a  „jídlo“.  Velmi  překvapivě  bylo  v rámci  našeho

výzkumného  vzorku  prokázáno,  že  operovaní  jedinci  mají  vyšší  průměrný  skór

sebehodnocení než ti neoperovaní. Na statisticky významné hladině bylo dokázáno,  

že operovaní mají vyšší úroveň challenge oproti neoperovaným. Pouze v rámci vzorku

bylo  dokázáno,  že  operovaní  mají  vyšší  úroveň  commitment,  avšak  nižší  control.

V rámci skupiny jsme zjistili,  že celková sociální opora, opora od významné osoby  

a  opora  od  přátel  operovaných  skoliotiků  byla  vyšší  než  u  neoperovaných.  Vyšší

průměrný skór sociální opory od rodiny prokazují neoperovaní jedinci. 

Třetím naplněným cílem bylo srovnání oblastí kvality života, míry sebehodnocení 

a druh a míry sociální opory u idiopatických skoliotiků ve věku adolescence (15-20

let) a mladé dospělosti (21-25 let). Při tomto srovnávání je důležité brát do úvahy

fakt,  že adolescenti  v době vyplňování  výzkumného dotazníku aktivně podstupovali

léčbu  skoliózy  (aktivně  rehabilitují,  ještě  nosí  korzet  nebo  se  připravují  nebo

prodělávají operaci). Jejich hodnocení je tedy hodně autentické, někdy až „zatížené“

aktuální  náročnou  životní  situací.  Kdežto  mladí  dospělí  již  v době  vyplňování

dotazníku  nepodstupují  aktivní  terapii  svého  onemocnění.  Pohlíží  na  svou  nemoc

s nadhledem a mírným odstupem. Jejich odpovědi jsou již umírněné. Je však důležité

věnovat pozornost  i  právě těmto rozdílům – jak své chronické onemocnění  vnímá

adolescent  a  jak  ho  již  s nadhled  vnímá  mladý  dospělý  pacient,  který  již  aktivně

nepodstupuje někdy velmi bolestivou a náročnou terapii.

V rámci našeho vzorku bylo prokázáno, že vyšší průměrný skór kvality života mají

skoliotici  v období  adolescence.  Na  statisticky  významné  hladině  bylo  prokázáno,  

že mladí dospělí skoliotici kladou vyšší důležitost práci a spravedlnosti než adolescentní

skoliotici.  Mladí  dospělí  skoliotici  dle  vlastního  hodnocení  mají  nižší  kvalitu  života

v oblasti spánku a krásy a umění oproti adolescentům se stejnou nemocí. V rámci naší

skupiny skoliotiků bylo dokázáno, že mladí dospělí nemocní mají lepší sebehodnocení

oproti adolescentům. Na statisticky významné hladině bylo dokázáno, že u mladých

dospělých  skoliotiků  je  vyšší  míra  hardiness,  commitment,  control  i  challenge  

ve srovnání s adolescenty. Na našem vzorku se ukázalo, že mladí dospělí skoliotici mají

vyšší skór celkové sociální opory, opory od přátel, od významné osoby i od rodiny  
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ve  srovnání  s adolescenty.  Bylo  dokázáno,  že  existuje  statisticky  významný  slabě

pozitivní vztah mezi celkovou mírou sociální  opory a mírou hardiness u skoliotiků.

Dále byl objeven statisticky významně pozitivní vztah mezi mírou hardiness a skórem

sebehodnocení u skoliotických pacientů.

Posledním  naplněným  cílem  výzkumu  bylo  porovnat  tyto  proměnné  

u  výzkumného  vzorku  skoliotiků  a  kontrolního  vzorku  (zdravé  populace).

Trochu překvapivě bylo na statisticky významné rovině zjištěno, že skoliotici hodnotí

mnohem lépe svou kvalitu života oproti zdravým jedincům. Skoliotici kladou statisticky

větší důležitost položkám – cítit se psychicky dobře, dobře spát, postarat se o sebe,

milovat a být milován, odpočívat a pravda ve srovnání se zdravou populací. Pro mne

osobně  je  velmi  překvapivé,  že  skoliotici  oproti  zdravé  populaci  jsou  spokojeni  

se spánkem, s péčí o sebe sama, s prací a s krásou a uměním. Celkově bylo zjištěno,  

že skoliotici spatřují větší kvalitu života v těchto oblastech – spánek, postarat se sám 

o  sebe,  odpočinek  a  pravda.  Na  statisticky  významné  rovině  se  ukázalo  i  to,  

že skoliotici mají vyšší průměrný skór míry sebehodnocení a také vyšší průměrný skór

celkové  sociální  opory  ve  srovnání  se  zdravou  populací.  Na  statisticky  významné

hladině se již méně překvapivě ukázalo, že skoliotici mají větší celkovou sociální oporu,

oporu od přátel, od významné osoby i od rodiny ve srovnání se zdravou populací.

Uvědomujeme  si  i  limity  našeho  výzkumu,  kterými  jsou  –  malý  vzorek

respondentů, způsob sběru dat a metoda SQUALA (pro příště by možná byla lepší

metoda SF-36,  která je  více zaměřená na sebeobsluhu a subjektivní  vnímání zdraví

pacienta).

Věříme, že i přes limity výzkumu,  může být tato rigorózní práce využita především

k šíření  povědomí  o  psychologických  souvislostech  léčby  idiopatické  adolescentní

skoliózy. 

Na základě zjištěných výsledků výzkumu i vlastních zkušeností jsem si uvědomila

důležitost  přítomnosti psychologa např.  na oddělení  rehabilitace nebo ortopedie,

kde se nejčastěji s pacienty s idiopatickou skoliózou páteře setkáváme.

Psycholog by měl být součástí multidisciplinárního týmu zajišťujícího péči o dítě

nebo dospívajícího s touto nemocí. Měl by být oporou nejen pacientovi, ale i jeho celé

rodině.  Zároveň by měl působit  i  jako „spojovací“  článek mezi pacientem, lékařem
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(ortoped,  neurolog)  a  fyzioterapeutem.  Psycholog  by  měl  být  průvodcem  pacienta

touto náročnou životní zkušeností. 

V současné době je  jen  málo psychologů v nemocnicích,  kteří  by  byli  přítomni

právě  na  fyzioterapeutických  nebo  ortopedických  odděleních.  Většinou  zde  působí

spíše konziliárně, ale dané oddělení není jejich základním pracovištěm. Ideální by bylo,

kdyby psycholog s pacientem navázal  kontakt  během své hospitalizace  a udržovali  

by spojení i ambulantně.

Jedinci  se  skoliózou  vždy  v  době  diagnostikování  choroby  a  následné  léčby

prožívají svá specifická psychická i fyzická traumata, která si zdravá populace nemůže

ani představit. Tato traumata způsobují i konfliktní situace mezi vrstevníky, mezi rodiči

a mladým skoliotikem, což má vliv i na budoucí emoční a sociální vztahy. Proto jak

výše uvádím, je  velmi nutná psychologická  péče a provázení  chronicky nemocného

jedince celým procesem. 

Byla bych ráda,  kdyby i  napsání  této rigorózní  práce pomohlo při  rozšíření

povědomí  o  důležitosti  psychologické  práce  u  dětí  a  dospívajících  s adolescentní

idiopatickou skoliózou páteře. 
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