
Příloha 
Dobrý den,  

jmenuji se Petra Stehlíková a jsem studentkou magisterského studijního 
programu Křesťanská humanitární a pastorační práce – Diakonika na 
Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Obracím se na Vás 
s prosbou o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, jehož výstupy 
budou použity v praktické části mé diplomové práce na téma: Sociální 
pohled na dopady epilepsie u dospělého člověka.  
 
Předem Vám velice děkuji za Váš čas strávený při zodpovídání otázek 
dotazníku. 

 
1. Jste:  

□ muž 

□ žena  
 

2. Váš věk (prosím, dopište) ………… 
 
3. Jaká je příčina Vašeho onemocnění epilepsií? 

□ vrozená (od narození)  

□ získaná (cévní mozková příhoda, mozkový nádor, úraz) 

□ získaná, ale není mi známa příčina 
 
4. Jak dlouho máte diagnostikovánu epilepsii?  

□ 1 rok a méně 

□ 2-5 let  

□ 6-10 let  

□ 11 a více let 
 
5. Jakým typem epileptického záchvatu trpíte?  

□ bez poruchy vědomí  
Projevují se lehkou formou křečí či nepříjemným omezením funkčnosti 
některé části těla, automatismy, změněnými pocity čichu, chuti, zraku 

□ s poruchou vědomí 
    Projevují se automatickými pohyby různého rozsahu,  
    generalizovaným tonicko-klonickým záchvatem se ztrátou vědomí  
    (dříve uváděno grandmal) 



□ absencemi, zahleděním 

□ jiným 

    Prosím, uveďte jakým…………………………………………………… 
 
6. V jaké denní době se u Vás epileptické záchvaty projevují?  

□ kdykoliv během dne (denní záchvaty)  

□ pouze v noci (noční záchvaty) 

□ jiné 

    Prosím, uveďte v jaké……………………………………………………… 
  

7. Jaká je průměrná četnost Vašich epileptických záchvatů?  

□ 1x týdně a více  

□ 1x za 14 dnů  

□ 1x za měsíc  

□ 1x za rok 

□ epileptické záchvaty se u mne objevují v jiné četnosti 

    Prosím, uveďte v jaké………………………………………… 
 
8. Jste zaměstnán? 

□ zaměstnán/a v zaměstnaneckém poměru 

□ pracuji jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) 

□ pracuji příležitostně – brigádně 

□ v současné době jsem bez zaměstnání  

□ jiné 

    Prosím, uveďte…………………………(např. mateřská, starobní důchod) 
 

9. Sdělil jste svému zaměstnavateli při přijímacím pohovoru, že 
trpíte epilepsií? 

□ ano  

□ ne 

□ ne, nemusel/a jsem, pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná    
bez zaměstnaneckého poměru 
 
 



Pokud jste uvedl/a „Ne“, sdělil jste tuto skutečnost 

□ v 3 měsíční zkušební době 

□ zaměstnavatel tuto skutečnost zjistil jiným způsobem 

□ tuto informaci jsem dosud nesdělil/a 
 

10. Vnímal/a jste při výběru svého povolání nějaké limity kvůli 
epilepsii? 
 Pozn.: Možné zaškrtnout více variant.  

□ práce na noční směny (práce ve třísměnném provozu) 

□ práce ve výškách 

□ práce u otevřených strojů, mechanických linek, běžících pásů 

□ práce s elektřinou  

□ práce s malými dětmi 

□ omezení při získání řidičského průkazu 

□ ne, nevnímal/a 

□ jiné  

    Prosím, uveďte v jaké………………………………………… 
 
11. Bylo Vám z důvodu onemocnění epilepsií odebráno řidičské 
oprávnění?  

□ ano 

□ ne 

□ ne, kvůli epilepsii jsem si řidičské oprávnění nemohl/a udělat 

□ ne, nikdy jsem řidičské oprávnění nevlastnil/a, nechtěl/a jsem 

12. Pobíráte invalidní důchod?  

□ ano  

□ ne  
Pokud jste uvedl/a „Ano“, jaký stupeň invalidity Vám byl přiznán?  

□ I. stupeň 

□ II. stupeň 

□ III. stupeň 
 



13. Hovoříte o své nemoci? 

□ udržuji onemocnění zcela v tajnosti 

□ udržuji onemocnění částečně v tajnosti 

□ o nemoci otevřeně hovořím 
 
14. Ovlivnila Vám diagnóza epilepsie                     

    Ano   Spíše ano   Spíše ne Ne 
Výběr povolání/zaměstnání  

 
   

Nemohl/a jsem vystudovat profesi 
či obor, který jsem chtěl/a 

    

Zapojení/uplatnění na trhu práce 
 

    

Finanční zabezpečení sebe/své 
rodiny 

    

Realizaci volného času  
 

   

Cestování  
 

   

Běžné denní aktivity  
 

   

Vztah se svou rodinou 
 

    

Vztah s partnerem/partnerkou 
 

    

Vztah s přáteli 
 

    

Rozhodnutí o založení rodiny  
 

    

Spánek 
 

    

Sexuální oblast 
 

    

 
 
15. V jaké oblasti vnímáte život s epilepsií jako nejvíce limitující? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Pokud byste rádi dotazníkem sdělili ještě nějaký další poznatek, 
prosím pište: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                     Děkuji Vám za vyplnění. 


