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Anotace  
Diplomová práce Sociální pohled na dopady epilepsie u dospělého člověka je 
zaměřena na specifikaci psychosociálních faktorů ovlivňujících život 
dospělého člověka s diagnózou epilepsie. Diplomová práce je rozdělena do tří 
celků.  
 
V teoretické části je podrobně definováno onemocnění epilepsie, klasifikace 
epileptických záchvatů, diagnostika, terapie a léčba epilepsie, není opomenuta 
ani první pomoc při epileptickém záchvatu. Další část diplomové práce 
popisuje vybrané oblasti ovlivňující život dospělého člověka s epilepsií, které 
přinášejí každodenní omezení v životě s touto diagnózou. Jsou zde zahrnuta 
specifika rodinného života dospělého jedince s epilepsií, blíže je rozvedena 
problematika pracovního uplatnění. Popsány jsou specifické oblasti 
každodenního života lidí s epilepsií, do kterých jsou mimo jiné zařazeny vlivy 
životosprávy, medikace, spánku a volnočasové aktivity a jejich případná 
omezení. Diplomová práce zahrnuje i problematiku sociální stigmatizace, 
sociální izolace a přehled možných psychických změn a kognitivních potíží lidí 
s epilepsií vyskytujících se jako důsledek této diagnózy.  
 
Praktická část diplomové práce je zaměřena na zpracování výsledků 
provedeného dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, které 
oblasti života jsou z pohledu dospělého člověka s epilepsií nejvíce ovlivněny. 
Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány a strukturovány do slovních 
hodnocení a názorných grafů.  

 

Klí čová slova 
epilepsie, epileptický záchvat, dospělost, volný čas (volnočasové aktivity), 
pracovní uplatnění (pracovní zařazení, uplatnění na trhu práce), rodina, 
partnerství, životospráva, sociální dopady epilepsie 
 

 

 



 
 

Annotation 
The thesis „The social view of the impact of epilepsy on adults“ is focusing on 
the specification of psychosomatic factors that are influencing the life of an 
adult with epilepsy. The thesis is divided into three parts.  
 
In the theoretical part, the disease epilepsy, diagnostic, therapy and treatment 
are defined, a fit of epilepsy is classified, and moreover, the first aid during the 
epileptic fit is described. Another part of the thesis is dedicated to description 
of some areas of life of the adult with epilepsy, which are bringing certain 
limitations to everyday life. This includes the family life and also problematic 
of professional life and possible job restrictions. These areas are described with 
regards to influences of lifestyle, medication, sleeping habits and leisure time 
activities on the life of a person with epilepsy. The thesis also focus on the 
problematic of social stigmatization, social isolation and on the list of possible 
psychological changes and cognitive problems of people with epilepsy, that 
occurs as a result of this diagnosis.  
 
The practical part of the thesis is dedicated to processing of results from 
conducted survey. The main research task of the survey was to discover, which 
parts of the life of an adult with epilepsy are affected the most. The results are 
sorted, analysed and structured to verbal evaluations and graphic charts.  
 
Key words 
epilepsy, epileptic fit (fit of epilepsy), adulthood, leisure time (leisure time 
activities), success on the labour market, family, friendship, lifestyle, social 
impact of epilepsy 
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Úvod  
Před zahájením tvorby mé diplomové práce jsem delší dobu uvažovala, 

jakému tématu či problematice bych se chtěla v následujících měsících detailně 

věnovat. Po důkladném zvážení mé rozhodnutí směřovalo k prohloubení 

znalostí o problematice každodenního života lidí s diagnózou epilepsie. Když 

zazní slovo epilepsie, laická veřejnost si většinou představí člověka 

prožívajícího silný epileptický záchvat doprovázený pádem na zem a křečemi. 

Je toto standardní projev této nemoci? Jak k lidem s touto diagnózou přistupuje 

jejich blízké i širší okolí? Existují omezení, která přináší život s touto 

diagnózou a pokud ano, jaká? Snaha získat podrobný informační přehled a 

relevantní odpovědi na tyto a mnohé další otázky, které každodenní život 

s touto nemocí přináší, mne nasměrovaly k užšímu zaměření tématu mé 

diplomové práce, která v konečné podobě nese název Sociální pohled na 

dopady epilepsie u dospělého člověka. 

 

V úvodní části diplomové práce pro mne bylo důležité definovat základní 

terminologii a charakteristiku onemocnění epilepsie. Zpracovala jsem stručný 

nástin definic pojmu epilepsie, popsala etiologii epilepsie a epileptický 

záchvat, uvádím přehled klasifikací epileptických záchvatů, charakterizuji 

oblast diagnostiky, terapie, léčby epilepsie a v neposlední řadě přináším 

základní informace o první pomoci při epileptickém záchvatu. Jako primární 

cíl mé diplomové práce jsem si stanovila specifikovat psychosociální faktory 

ovlivňující život dospělého člověka s diagnózou epilepsie. Psychosociální 

faktory jsem posléze rozdělila do samostatných podkapitol, abych se tématu 

mohla věnovat podrobněji. V diplomové práci popisuji procesy související       

s plánováním rodiny, těhotenstvím a mateřstvím u žen s epilepsií, přináším 

náhled do problematiky pracovního uplatnění u osob s epilepsií, podrobně se 

věnuji specifikům každodenního života lidí s epilepsií, popisuji volnočasové 
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aktivity člověka s onemocněním epilepsie a jejich případná omezení, 

neopomenuty jsou psychické a psychiatrické dopady onemocnění epilepsie.     

V průběhu sběru relevantních informačních zdrojů a posléze prací 

s konkrétními odbornými prameny pro mne bylo velmi přínosné se znovu 

obecně zamýšlet nad problematikou života dospělé osoby s epilepsií a při 

studiu zdrojů informací v odborné literatuře jsem získala další indicie pro 

zpracování této problematiky.  

 

Praktickou část mé diplomové práce jsem směřovala na získání podrobných 

informací o problematice každodenního života s epilepsií formou 

dotazníkového šetření, které bylo zacíleno na skutečné lidi žijící s diagnózou 

epilepsie. Pozornost dotazníku byla mimo jiné zaměřena na vybrané životní 

oblasti, psychosociální faktory, kterým jsem se věnovala v teoretické části. 

Hlavním cílem praktické části mé diplomové práce bylo definovat a posléze 

potvrdit či vyvrátit předem stanovené hypotézy vztahující se ke zkoumané 

problematice - jaké oblasti života jsou z pohledu dospělého člověka s epilepsií 

nejvíce ovlivněny. Tři stanovené hypotézy zněly - diagnóza onemocnění 

epilepsie ovlivňuje získání zaměstnání v řadě omezení souvisejících s výkonem 

práce, onemocnění epilepsie ovlivňuje mezilidské vztahy, onemocnění 

epilepsie přináší omezení v trávení volného času. K získání relevantních dat     

a splnění cílů praktické části mé diplomové práce mi napomohl sestavený 

strukturovaný dotazník, který byl distribuován v období ledna až února 2014 

pacientům s diagnózou epilepsie neurologického oddělení Nemocnice Na 

Františku v Praze.   
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1. Charakteristika epilepsie 

Epilepsie je závažné onemocnění, které se vyskytuje na celém světě a je 

řazeno mezi jedno z nejčastějších chronických onemocnění mozku. Epilepsie je 

neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými neprovokovanými 

epileptickými záchvaty. Nejedná se o jedno specifické onemocnění, ale            

o souhrnné pojmenování syndromů a poruch, které se projevují výskytem 

epileptických záchvatů a může jím onemocnět kdokoliv bez ohledu na věk či 

pohlaví. „Prevalence aktivní epilepsie – tedy poměrný počet pacientů 

s epilepsií, kteří prodělali v posledních pěti letech alespoň jeden epileptický 

záchvat – je v populaci 0,5-1%. V České republice tak v současnosti žije kolem 

70 000 pacientů s aktivní epilepsií.“1 Z těchto statistických údajů vyplývá, že 

epilepsie je diagnostikována každému stému až dvoustému člověku. 

 

1. 1 Epilepsie, epileptický záchvat a jeho projevy 

I přesto, že epilepsie je známa již z antických dob, není snadné ji 

jednoznačně definovat. „Sám pojem epilepsie pochází pravděpodobně 

z řeckého slova epilambáno, což znamená, uchopuji, pojímám, zachycuji, 

zachvacuji.“2 V úvahu připadají i slovo epileptos, které znamená uchopený, či 

slovo epilentháno, jehož význam je, zapomínám, nevzpomínám. Epilepsie je 

charakterizována trvalou predispozicí k epileptickým záchvatům a je 

definována jako „opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických 

záchvatů.“3 Jiná definice o epilepsii hovoří takto: „epilepsie je chronické 

                                                 
1 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Josef, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 
Praha: Triton, 2011. s. 11. ISBN 978-80-7387-495-7. 
2 FABER, Josef. Epilepsie a epileptózy. 1. vyd. Praha: Maxdorft, 1995. s. 7. ISBN 80-85912-
02-3. 
3 BUŠEK, Petr. Epilepsie. Medicína pro praxi. 2013, 10(3), s. 111. ISSN 1214-8687. 
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neurologické onemocnění, charakterizované opakovanými záchvaty různého 

klinického obrazu a abnormními výboji mozkových neuronů.“4 

 

U tohoto onemocnění neexistuje pouze jedno platné vymezení, co je a není 

epileptický záchvat. Sami odborníci uvádějí různorodé definice. „Epileptické 

záchvaty jsou definovány jako přechodně se objevující příznaky, které jsou 

důsledkem nadměrné či abnormně synchronní aktivity neuronů v mozku.“5 

Z hlediska fyziologického je epileptický záchvat „náhlá a přechodná porucha 

mozkové kortikální aktivity, nekontrolovaný elektrický výboj v šedé hmotě 

mozku, který trvá několik sekund, minut, výjimečně hodin a po odeznění, 

v mezizáchvatovém období, může být nemocný zcela bez potíží.“6 Jiná 

definice uvádí: „Epileptické záchvaty vznikají v důsledku synchronizovaných 

výbojů neuronů a projevují se přechodnou poruchou funkce mozku. Při vzniku 

a šíření záchvatů se uplatňují různé patofyziologické mechanismy a jsou 

postiženy různé části nebo systémy. Tato různorodost je zodpovědná za 

množství klinicky odlišných typů záchvatů, které mohou mít nesrovnatelný 

stupeň závažnosti.“7 

 

Hned na počátku je vhodné zdůraznit, že jeden epileptický záchvat nelze 

klasifikovat jako epilepsii a za určité nepříznivé souhry okolností                      

a provokačních momentů může výjimečně postihnout téměř každého z nás. 

Jinak řečeno, v případě výskytu jednoho záchvatu se ještě nejedná o epilepsii, 

pro tu je typické až jejich opakování.  
                                                 

4 NOVOTNÁ, Irena, ZICHOVÁ, Lenka, NOVÁKOVÁ, Dana. EEG, epilepsie a diferenciální 
diagnostika poruch vědomí. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů, 2008 s. 19. ISBN 978-80-7013-472-6. 
5 PROCHÁZKA, Tomáš. Epilepsie u dospělých: klasifikace a léčba. Psychiatrie pro praxi. 
2010, 11(4), s. 149. ISSN 1213-0508. 
6 AMBLER, Zdeněk. Epilepsie. In: Základy neurologie. Učebnice pro lékařské fakulty. 7. vyd. 
Praha: Galén, 2011. s. 189. ISBN 978-80-7262-707-3.  
7 KRIJTOVÁ, Hana, MARUSIČ, Tomáš. První epileptický záchvat – diagnostický přístup        
a indikace k zahájení terapie. Neurologie pro praxi. 2010, 11(6), s. 386. ISSN 1213-1814. 
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1. 2 Etiologie epilepsie  

Rozvinutí onemocnění epilepsie u člověka může být následkem mnoha 

různorodých příčin. Jednou z příčin vzniku epilepsie může být genetický 

faktor. Dědičný vliv je odlišný u různých typů epilepsie a není možné jej 

jednoznačně určit bez podrobného vyšetření genetikem. Genetická 

predispozice naznačuje, že si člověk v sobě nese nízkou odolnost vůči 

projevům epilepsie. „Riziko epilepsie u dítěte zdravých rodičů je asi 2-3%. 

V případě, že jeden rodič má epilepsii, stoupá toto riziko na 5% a v případě 

obou rodičů-epileptiků je riziko 10-15%.“8 

 

Vedle genetických predispozic mohou ke vzniku epilepsie přispět různorodé 

faktory související s vývojovými obdobími života jedince. V prenatálním 

období může dojít k aktivaci onemocnění prostřednictvím infekce či toxické 

látky užívané matkou, ať vědomě či nevědomě. V období perinatálním může 

dojít k poškození mozku v průběhu porodu (např. mechanické poranění při 

průchodu porodními cestami). V období postnatálním mohou být spouštěčem 

epilepsie cévní mozkové příhody nebo mozkové nádory, jejichž následkem 

dochází k poškození mozkové tkáně. Dalšími spouštěcími faktory mohou být 

úraz mozku, poranění hlavy, postižení mozku nadměrným a dlouhodobým 

užíváním alkoholu, infekční onemocnění mozku atd. 

 

Ne vždy je možné u vzniku onemocnění epilepsie určit přímou příčinu, ale   

u některých lidí je možné vysledovat faktory, které u nich epileptické záchvaty 

vyprovokovávají např. intenzivní blikavé světlo, nedostatek spánku, požití 

alkoholu či omamných látek, nadměrné vypětí, vysoká teplota při nemoci,       

u žen výkyv hormonů nejčastěji v období menstruace. V případě, kdy jsou tyto 

                                                 
8 MORÁŇ, Miroslav. Praktická epileptologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. s. 21. ISBN 80-
7254-352-0. 
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faktory rozpoznány, je možné se jim v mnoha případech vyhnout. Stručný 

přehled výše uvedeného „tj. nejčastějších příčin epilepsie v různých věkových 

obdobích je následující: 

- perinatálně – porodní trauma, hypoxie mozku, intrakraniální 

hemogragie, metabolické poruchy (hypoglykémie, hypokalcémie), 

infekce a malformace; 

- kojenci a děti – febrilní křeče, infekce, traumata, malformace, 

geneticky podmíněná a idiopatická epilepsie; 

- dospívání – traumata, idiopatická onemocnění; 

- mladší dospělost – traumata, metabolické poruchy, tumory; 

- střední věk – tumor, traumata, alkohol, cerebrovaskulární choroby; 

- starší věk – vaskulární afekce, tumor, trauma.“9 

 

1. 3 Klasifikace epilepsie a epileptických záchvatů 

Lékařská terminologie prochází stálým vývojem klasifikací epileptických 

záchvatů, a to z důvodu získávání stále nových poznatků o tomto onemocnění   

a přesnějších výsledků přístrojových vyšetření. Snahou odborníků z oblasti 

epileptologie na celém světě je vyhotovit klasifikační schémata záchvatů           

i epilepsie a epileptických syndromů tak, aby souhlasila s aktuálním stavem 

poznání.   

 

Každý epileptický záchvat se vyznačuje projevy (příznaky). Mezi tyto 

projevy patří změněné vědomí, motorické poruchy (hybnosti, svalového 

napětí), senzitivní, senzomotorické či abnormální vegetativní změny. 

„Jednotlivé příznaky se mohou objevovat samostatně nebo v nejrůznějších 

                                                 
9 AMBLER, Zdeněk. Epilepsie. In: Základy neurologie. Učebnice pro lékařské fakulty. 7. vyd. 
Praha: Galén, 2011. s. 194. ISBN 978-80-7262-707-3.  
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kombinacích během téhož záchvatu, anebo se lišit během několika záchvatů     

u téhož pacienta.“10  

 

Obecně je možné říci, že epileptické záchvaty přicházejí u většiny lidí zcela 

náhodně bez varování a projevují se v jakékoli denní době. Klinické projevy 

odrážejí oblast mozku, ve které výboj vznikl. Tj. od krátkého zahledění, 

jednoduchých bezúčelných automatismů, přes brnění konečků prstů až po 

křeče celého těla doprovázené pádem na zem a poruchou vědomí. Je vhodné 

uvést, že u jednoho nemocného epilepsií se mohou vyskytovat různé formy 

epileptických záchvatů. 

 

V současné době je pro dělení epileptických záchvatů stále platná 

Mezinárodní klasifikace z roku 1981, uznaná Mezinárodní ligou proti epilepsii 

(ILAE), která dělí záchvaty do tří základních skupin: na záchvaty ložiskové 

(parciální, lokální), generalizované a neklasifikované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 HOJDÍKOVÁ, Helena. Epilepsie. In: WARBEŽING, Gerhard, KRAJÍČKOVÁ, Dagmar. 
Základy speciální neurologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. s. 121. ISBN  978-80-246-
1020-7. 
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Tab. 1 „Klasifikace epileptických záchvatů podle ILAE“11 

1. Ložiskové 
Ložiskové jednoduché (simplexní) s příznaky 

• motorickými 
• senzitivními a senzorickými 
• autonomními 
• psychickými 

Ložiskové komplexní 
• ložiskové jednoduché s následnou poruchou vědomí  

- s jednoduchými klinickými projevy a následnou poruchou 
vědomí 
- s automatismy 

• s iniciální poruchou vědomí 
- pouze porucha vědomí 
- s automatismy 

Ložiskové se sekundární generalizací 
• jednoduché ložiskové se sekundární generalizací 
• komplexní ložiskové se sekundární generalizací 
• jednoduché ložiskové s přechodem do komplexních, a poté 

sekundární generalizací 
2. Generalizované 
Absence 

• typické 
• atypické 

Myoklonické 
Klonické 
Tonické 
Tonicko-klonické 
Atonické 

 
3. Neklasifikovatelné  
Např. některé novorozenecké křeče 

 

Pro potřebu této diplomové práce není důležité podrobné popsání všech 

historicky uznaných či neuznaných klasifikací Mezinárodní ligou proti 

epilepsii. Jako důležité vnímám uvést, že v roce 2009 byl Komisí pro 
                                                 

11 HOJDÍKOVÁ, Helena. Epilepsie. In: WARBEŽING, Gerhard, KRAJÍČKOVÁ, Dagmar. 
Základy speciální neurologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. s. 126. ISBN  978-80-246-
1020-7. 
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klasifikaci a terminologii ILAE vytvořen nový návrh klasifikací epileptických 

záchvatů, který vychází z původní klasifikace z roku 1981. Prozatím ale tato 

klasifikace nebyla v plném rozsahu oficiálně přijata. 

 

1. 4 Diagnostika epilepsie 

Diagnostika onemocnění epilepsie je složitý a dlouhodobý proces. Pokud se 

v literatuře píše o „prvním záchvatu“, často se jedná o generalizovaný tonicko-

klonický záchvat, který po méně nápadných epizodách, typech záchvatů 

(absencí), přivede pacienta do lékařského zařízení. „Dle různých autorů byl 

prokázán předchozí výskyt „malých“ záchvatů u 7-28% pacientů po zdánlivě 

prvním záchvatu.“12 

Při podezření na epileptický záchvat lékaři zjišťují objektivní podrobný 

popis prvotního záchvatu (okolnosti, průběh a charakter).  

 

Obvykle lékaři zjišťují: 

• délku záchvatu 

• poruchu vědomí, případně jak dlouho bezvědomí trvalo 

• přítomnost křečí, případně přiblížení jejich průběhu 

• pokousání jazyka, případně v jaké části 

• přítomnost pomočení či pokálení  

 

Samotný popis záchvatu je jen zřídka možné získat od pacienta, je tedy 

vhodné zapojit do komunikace očité svědky záchvatu. Neméně důležité jsou 

okolnosti, které záchvatu předcházely - pocity před záchvatem, časové 

definování záchvatu (v bdělosti, po probuzení nebo ve spánku), jakou aktivitu 

dotyčný vykonával v okamžiku záchvatu, přítomnost provokačního momentu 

                                                 
12 KING, Mark A. et al. Epileptology of the first-seizure presentation. The Lancet. 1998, 
352(9133), pg. 1008. ISSN 0140-6736. 
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před propuknutím záchvatu (požití nadměrného množství alkoholu či 

omamných látek, spánková deprivace, zvýšená teplota, dehydratace organismu 

či jiný faktor). Dále je vhodné neopomenout otázky, zda se jednalo opravdu      

o první záchvat, zda si dotyčný či jeho blízké okolí nevzpomene na nějakou 

nestandardní situaci, která v posledních dnech či měsících u dotyčného nastala 

(krátké absence během dne, přítomnost zranění na těle aniž by byla známa 

příčina).  

 

1. 4. 1 Diagnostika a léčba epilepsie 

V případě diagnostiky epilepsie lékaři postupují následovně: obvykle jako 

prvotní probíhá snímání anamnézy a získání anamnestických dat - rodinné, 

osobní, ale i sociální anamnézy zaměřené hlavně na oblast možného výskytu 

záchvatovitého onemocnění či přímo epilepsie v rodině, u nejbližších 

příbuzných, ale i v širším příbuzenstvu. Je vhodné, když jsou potřebné 

informace získávány i od blízkých osob pacienta (matky, otce, sourozence, 

partnera). 

 

Cílem snímání osobní anamnézy je získání dat z prenatálního, perinatálního 

či postnatálního období, o prodělaných onemocněních a dosavadních 

zdravotních potížích, které mohou být příčinou prvního epileptického záchvatu. 

Lékaře zajímají okolnosti a průběh těhotenství, způsob a průběh porodu. Dále 

je osobní anamnéza zaměřena na průběh dalších onemocnění např. výskyt 

febrilních křečí, údaje o vysokých teplotách, výrazných bolestech hlavy, 

možných úrazech hlavy, otřesech a zánětech mozku. U starších osob lékaři 

pátrají i po eventuelních proběhlých cévních mozkových příhodách, po 

opakovaných narkózách či operacích mozku. U žen je osobní anamnéza 

zaměřena i na oblast menstruace, porodů, gynekologických operací, i užívání 

antikoncepce.  
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Sociální anamnéza se zaměřuje na sociální oblast pacienta tj. stupeň 

vzdělání, profesi, aktuální i předchozí zaměstnání (práce na směny, práce         

u strojů, práce s těkavými látkami), s jakými osobami dotyčný žije ve společné 

domácnosti, zda nežije sám. Neměly by být opomíjeny otázky na oblast 

finančního zajištění pacienta v případě diagnostikování epilepsie (získání 

invalidního důchodu, sociálních dávek), ale také na aktuální psychický stav 

pacienta, možné osobní, ale profesní potíže v důsledku vzniklého onemocnění. 

K anamnestickým datům patří také získání informací o aktuálně užívaných 

lécích pacienta a eventuelních alergických reakcích na ně.  

 

Neméně důležitá je i následná komunikace s pacientem při kontrolách 

s cílem zjišťování vývoje onemocnění a průběhu záchvatů, pokud se vyskytly 

(ráz záchvatů je stejný nebo se objevily i jiné typy záchvatů). Důležité jsou 

údaje o frekvenci a denní době výskytu záchvatů, popsání nálad a pocitů před 

propuknutím záchvatů či po nich. V případě, že je výskyt epileptických 

záchvatů doprovázen ztrátou vědomí, otázky směřují i na délku návratu do 

plného vědomí. 

 

1. 4. 2 Neurologické vyšetření 

Bezprostředně po prvním záchvatu je třeba rozhodnout, zda se opravdu 

jednalo o epileptický záchvat. Po získání anamnézy následuje objektivní 

kompletní neurologické vyšetření. Dále je vhodné zařadit interní                        

a kardiologické vyšetření. Tato vyšetření probíhají z důvodu, aby se vyloučily 

jiné zdravotní potíže (poruchy srdečního rytmu, cévní mozkové příhody, nízká 

hladina cukru atd.). Následují také laboratorní vyšetření zaměřené na základní 

biochemické vyšetření. 
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Pacient postupně absolvuje celou řadu vyšetření, jejichž cílem je co 

nejspolehlivěji prokázat či naopak vyloučit diagnózu epilepsie. U pacientů 

s epilepsií jde dále o upřesnění klasifikace epilepsie nebo epileptického 

syndromu a určení etiologie onemocnění, což není vždy jednoznačné.    

 

EEG vyšetření 

EEG neboli elektroencenfalografie patří mezi základní diagnostické 

vyšetření v epileptologii, které může výrazně přispět k určení klasifikace a typu 

epileptického záchvatu či syndromu. Prostřednictvím EEG je zaznamenána 

elektrická aktivita mozku a výsledkem vyšetření je graf, který vyhodnocuje 

specializovaný lékař. „Je třeba si uvědomit, že asi u 35% pacientů trpících 

epilepsií má příslušný nález na každém vyšetření, u 15% však nejsou tyto 

nálezy zachytitelné ani po opakovaných vyšetření. U zbylých 50-55% se tento 

nález objeví jen na některých z provedených vyšetření.“13 Vyšetření EEG je 

možné ještě realizovat tzv. po spánkové deprivaci pacienta, kdy se zvyšuje 

záchyt epileptického záchvatu a nebo je možné využít metody video EEG 

monitorování.  

 

1. 4. 3 Neurozobrazovací vyšetření  (zobrazovací metody) 

Zásadní význam v epileptologii mají neurozobrazovací vyšetření, která 

zobrazují struktury mozkové tkáně - počítačová tomografie (CT) a magnetická 

rezonance (MRI). Obecně jsou důležitá pro většinu pacientů se záchvatovými 

stavy, samozřejmě tedy i pro lidi s epilepsií.  

 

 

 

                                                 
13 VOJTĚCH, Zdeněk. Epilepsie dospělých. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. s. 25. ISBN 80-7254-
096-3. 
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CT vyšetření (počítačová tomografie) 

CT vyšetření je lékaři uváděno jako přínosné zejména: „v akutních situacích 

jako jsou akutní symptomatické záchvaty či epileptické staty, perioperačně, po 

úrazech a podobně.“14 Je indikováno také, pokud není možné dostatečně rychle 

zajistit vyšetření MRI.  

 

MRI vyšetření (magnetická rezonance) 

MRI je aktuálně nejcitlivější zobrazovací metodou pro identifikování 

epileptogenních lézí. Výhodou tohoto vyšetření je vysoký kontrast mezi šedou 

a bílou mozkovou hmotou, zřetelný kontrast mezi fyziologickou a patologickou 

tkání oproti CT, zobrazení v 3D modulu, dále absence ionizujícího záření. 

Pokud se nedaří léčbu během určitého období správně nastavit, je vhodné toto 

vyšetření opakovat. 

 

Ostatní specializovaná vyšetření 

V současné době mají epileptologové k dispozici ještě další specializovaná 

vyšetření, která zachycují funkční stav jednotlivých částí mozku. Mezi ně patří 

zejména: SPECT (jednofotonová emisní tomografie), PET (pozitronová emisní 

tomografie), MRS (magnetická rezonanční spektroskopie), fMRI (funkční 

magnetická rezonance). Funkčně zobrazovací metody mají v epileptologii 

význam zejména pro pacienty, u kterých se uvažuje o epileptochirurgickém 

zákroku. Výběr jednotlivých předoperačních vyšetření má upřesnit                    

a lokalizovat oblasti v mozku související s epileptickým ložiskem. „PET 

vyšetření mozku a MRS umožňují identifikovat zónu začátku záchvatu. 

Pomocí fMRI lze jednak určit lateralizaci a lokalizaci elokventních korových 

oblastí např. motorické oblasti pro ruku a nohu, řečovou oblast a jejich vztah 

                                                 
14 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Jan, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 
2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2011. s. 113. ISBN 978-80-7387-495-7. 
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k epileptickému ložisku, jednak je možné u některých pacientů lokalizovat 

oblast, která generuje iktální výboje (technika EEG/fMRI).“ 15 

 

1. 4. 4 Neuropsychologické vyšetření  

V neposlední řadě by mělo být do diagnostického procesu u osob zřejmě 

trpících epilepsií zařazeno psychologické vyšetření. Psychologické vyšetření 

by ideálně mělo být provedeno po prvním epileptickém záchvatu, dále 

v průběhu onemocnění, při subjektivních nebo objektivních změnách v oblasti 

kognitivních funkcí, při změnách nebo poruchách nálady, chování, sociability 

atd. Podrobné vyšetření je zařazováno mezi ostatní vyšetření převážně              

u pacientů, u kterých se zvažuje o chirurgickém řešení epilepsie. Optimálně by 

mělo být provedeno u všech pacientů před zahájením léčby, ale v praxi se, 

bohužel, s pravidelností v běžných ordinacích nerealizuje. Jinak tomu je 

v současné době obvykle v epileptologických centrech, kde je kladen důraz na 

interdisciplinární přístup k pacientovi. Někteří lidé s epilepsií jsou v trvalé péči 

neurologa/epileptologa a psychiatra. V těchto případech je doporučována 

spolupráce zejména v oblasti farmakologie, a to převážně z důvodu kombinace 

užívání léků, neboť některá antidepresiva a antipsychotika mohou u pacientů 

ovlivnit průběh epilepsie. 

 

1. 5 Terapie a léčba epilepsie  

Názory lékařů na dobu zahájení antiepileptické léčby jsou různé. „Otázku 

zda léčit již po prvním záchvatu či teprve po jeho opakování, je nutné řešit 

zcela individuálně a přínos léčby by měl vždy převýšit rizika z ní plynoucí. 

Rozhoduje míra rizika recidivy a potencionálního ohrožení nemocného při 

recidivě, která je podmíněna zejména typem záchvatu a syndromu, etiologií, 

                                                 
15 KOMÁREK, Vladimír, MARUSIČ, Petr. Epilepsie. In: BEDNAŘÍK, Josef, AMBLER, 
Zdeněk, RŮŽIČKA, Evžen a kol.  Klinická neurologie. Část speciální I. 1. vyd. Praha: Triton, 
2010. s. 311. ISBN 978-80-7387-389-9. 
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věkem pacienta, komorbiditou, dále pak rozhoduje možný dopad nežádoucích 

účinků atd.“16 Je jisté, že léčbě epilepsie by měla předcházet podrobná 

diagnostika. Lékaři neléčí izolovaný epileptický záchvat, ale ve většině případů 

nemoc jako takovou. „Léčba je indikována až u epilepsie jako choroby,          

tj. při opakování epileptických záchvatů, nebo i tehdy, když se dá vývoj 

epilepsie jako choroby předpokládat (proběhl sice jen jeden epileptický 

záchvat, ale je patologické EEG).“17 V případě, že je riziko výskytu záchvatu 

vysoké (léze na mozku, výrazná a jasná epileptická abnormita v EEG), 

nasazuje se léčba obvykle po prvním prodělaném záchvatu. Pro některé 

epileptology není hlavním cílem pouze odstranění epileptických záchvatů, ale 

také zvýšení kvality života lidí s epilepsií. „Cílem léčby je zlepšení kvality 

života – nejen ovlivnění záchvatů, ale i případných psychických obtíží              

a sociálního dopadu.“18  

 

Jiní odborníci z neurologie hovoří takto: „cílem léčby je odstranění 

záchvatů, nebo alespoň omezení jejich frekvence a intenzity tam, kde eliminace 

záchvatů není možná a léčba zahrnuje tři rovnocenné kroky: životosprávu, 

farmakoterapii a chirurgickou léčbu.“19 Terapie epilepsie představuje 

mnohastupňový proces, ve kterém odborníci opakovaně zvažují a přehodnocují 

léčebné postupy.  

 

 

                                                 
16 Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií.  
EpiStop, 2010. s. 23. ISBN 78-809039-79-4-1.  
17 AMBLER, Zdeněk. Epilepsie. In: Základy neurologie. Učebnice pro lékařské fakulty. 7. vyd. 
Praha: Galén, 2011. s. 195. ISBN 978-80-7262-707-3.  
18 KOMÁREK, Vladimír, MARUSIČ, Petr. Epilepsie. In: BEDNAŘÍK, Josef, AMBLER, 
Zdeněk, RŮŽIČKA, Evžen a kol.  Klinická neurologie. Část speciální I. 1. vyd. Praha: Triton, 
2010. s. 330. ISBN 978-80-7387-389-9.  
19 NOVOTNÁ, Irena, ZICHOVÁ, Lenka, NOVÁKOVÁ, Dana. EEG, epilepsie a diferenciální 
diagnostika poruch vědomí. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů, 2008. s. 24. ISBN 978-80-7013-472-6. 
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Strategie v léčbě epilepsie je v současné době následující: 

 

1. 5. 1 Režimová opatření 

Epilepsie je chronické onemocnění a vyžaduje od člověka dlouhodobé, 

někdy i celoživotní přizpůsobení. Součástí terapie každé osoby s epilepsií jsou 

režimová opatření. Ta mají za úkol obecně eliminovat možné faktory a rizikové 

situace provokující epileptické záchvaty, mezi něž patří - spánková deprivace, 

užívání alkoholu, nadměrné a dlouhodobé fyzické a psychické zatížení, 

v některých případech fotostimulace. Cílem je, aby režimová opatření pacient 

přijal za svá a cíleně je dodržoval.  

 

Správným dodržováním životosprávy tj. dostatkem spánku, tekutin              

a aktivního zdravého životního stylu, vyvážené pestré stavy, psychické             

a fyzické kondice si mohou pacienti částečně pomoci v některých případech 

sami ke kompenzovanému stavu. Úzká spolupráce mezi pacientem a lékařem, 

eventuelně dalšími odborníky, je u epilepsie nezbytná. U některých lidí se 

epileptické záchvaty projevují bez jakéhokoli varování, u dalších je možné si 

všimnout, že přicházejí za určitých okolností např. po probuzení, u žen je 

možné vysledovat záchvaty ve stejném období tj. vázané na menstruační 

cyklus. Proto je vhodné, aby si pacient sám poctivě zapisoval tzv. kalendář 

záchvatů a do něj zaznamenával všechny prodělané epileptické záchvaty či jiné 

další zdravotní potíže, eventuelně možné vedlejší účinky léků, a své záznamy 

následně konzultoval při kontrole s odborníkem z oblasti epileptologie.  

 

1. 5. 2 Farmakoterapie – nasazení antiepileptik 

Před zahájením léčby léky – antiepileptiky (AED antiepileptic drugs) je 

nutné se ujistit, že pacient opravdu trpí epilepsií. A to z důvodu, že epilepsie 

představuje závažný medicínský i sociální problém, ale i ve vztahu možných 
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vedlejších účinků léků. Pacienta by měl neurolog/epileptolog informovat          

o důvodech zahájení léčby, a také o výběru daného AED a jeho dávkování. 

V současné době mají lékaři k dispozici celou řadu antiepileptik.  

 

Léčba by měla být nasazena vždy individuálně a dle typu diagnostikované 

epilepsie. „Léčba epilepsie je v řadě případů dlouhodobá až celoživotní            

a vyžaduje pravidelné užívání AED s cílem udržet jejich hladinu v mozku na 

takové úrovni, která bude dostatečná pro trvalé potlačení záchvatů.“20 Je nutné, 

aby člověku s epilepsií byly předány informace o tom, že je léky nutné užívat 

pravidelně, dle přesných pokynů, i jaká jsou rizika opomenutí léků. Ke 

kontrole správného užívání léků, je vhodné využít tzv. organizér na léky, který 

je možné zakoupit v lékárně. Do organizéru si člověk s epilepsií dopředu 

umístí jednotlivé pilulky předepsané podle dne v týdnu a denní doby. 

V případě, že opomene užít dávku, je to zřejmé na první pohled.   

 

Při zahajování léčby je vhodné upozornit i na možný vývoj léčby AED. Je-li 

monoterapie AED neúčinná, přidává se pacientovi další lék, stejným způsobem 

jako u prvního tj. dávka se postupně zvyšuje do podstatného vymizení 

záchvatů. Jak již bylo uvedeno výše, léčba je většinou dlouhodobá a v mnoha 

případech doživotní, přesto ze strany člověka s epilepsií může vzniknout 

požadavek na vysazení léčby. „Ukončení léčby zvažujeme nejdříve po třech 

letech bez záchvatu a na EEG záznamu bez specifických epileptických 

grafoelementů. Pomalu (týdny až měsíce) snižujeme dávku. Do dvou let od 

vysazení léčby se záchvaty znovu objevují téměř u poloviny nemocných.“21 

                                                 
20 KOMÁREK, Vladimír, MARUSIČ, Petr. Epilepsie. In: BEDNAŘÍK, Josef, AMBLER, 
Zdeněk, RŮŽIČKA, Evžen a kol.  Klinická neurologie. Část speciální I. 1. vyd. Praha: Triton, 
2010. s. 314. ISBN 978-80-7387-389-9.  
21 SEIDL, Zdeněk. Epilepsie. In: Neurologie. Pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. 
Praha: Grada Publising, 2008. s. 115. ISBN 978-80-247-2733-2.  
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Přesto vysazení antiepileptik není nemožné, je ovšem nutné, aby vysazování 

bylo postupné a pomalé a vždy probíhalo ve spolupráci s lékařem.  

 

1. 5. 3 Chirurgická léčba 

V případě, že se projevy epilepsie nepodaří u pacienta zkompenzovat 

pomocí antiepileptik a ošetřující neurolog nebo epileptolog dospěje k názoru, 

že operační léčba by pacientovi mohla prospět, může pacienta s jeho souhlasem 

odeslat na zhodnocení na specializované pracoviště. „Při ověřené 

farmakorezistenci by měl ošetřující lékař nejpozději do 2 let od počátku potíží 

odeslat nemocného na specializované pracoviště ke zvážení možnosti 

epileptochirurgické léčby. Za farmakorezistentního pacienta považujeme 

člověka, u kterého selhala dvě adekvátně zvolená antiepileptika v maximálně 

tolerovaných dávkách (v monoterapii či kombinované terapii), a přetrvávají      

u něj záchvaty ovlivňující významně kvalitu života.“22 Odborníci vždy 

důsledně zvažují výsledky všech dostupných vyšetření s ohledem na stadia 

vývoje nemoci - celkový stav pacienta a předpokládaný efekt operace 

s přihlédnutím na možná nežádoucí rizika, komplikace vyplývající 

z chirurgického zákroku. Prozatím tento způsob léčby zůstává určen jen pro 

malé procento pacientů, a to i kvůli finanční náročnosti všech předoperačních 

vyšetření i samotného chirurgického zákroku.  

 

1. 5. 4 Stimulace nervus vagus (VNS)  

VNS je k léčbě epilepsie používán celosvětově, v České republice byl 

stimulátor pacientovi poprvé zaveden v roce 1997. Tato metoda nevyžaduje 

operaci mozku a je zvažována u pacientů s nekompenzovanou epilepsií, kteří 

nemohou podstoupit resekční operační zákrok. „Principem VNS je přímá 

                                                 
22 Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií. 
Epistop, 2010. s. 11. ISBN 78-809039-79-4-1. 
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elektrická stimulace levého bloudivého nervu prostřednictvím bipolární 

elektrody, která je napojena na implantabilní pulzní generátor uložený 

subkutánně v podklíčkové krajině.“23 

 

1. 5. 5 Ketogenní dieta  

Ketogenní dieta je nefarmakologická léčebná metoda u pacientů 

s farmakorezistentní epilepsií. Dieta je založena na principu příjmu potravin 

s vysokým obsahem tuků, nízkým obsahem cukrů a dostatečným obsahem 

bílkovin. Dieta je doporučována po selhání dvou nebo tří antiepileptik. Tato 

specifická  dieta se sestavuje pro každého pacienta individuálně a vyžaduje 

odborné vedení (neurologem, epileptologem) a edukaci nutričního specialisty. 

Ketogenní dieta není vhodná pro každého pacienta, „dieta však vykazuje 

dobrou účinnost u pacientů s ložiskovými epilepsiemi, kteří nejsou vhodnými 

kandidáty pro epileptochrirugickou léčbu.“24 Pokud se u pacienta neobjeví 

komplikace, tak ji může držet přibližně dva roky, její efekt ve většině případů    

u pacientů přetrvává. 

 

Přes všechny možné způsoby léčby, které jsou v současné epileptologii 

dostupné, se ne vždy podaří projevy epilepsie dostatečně kompenzovat.            

U 20-30% lidí se nepodaří i přes léčbu dosáhnout bez záchvatových stavů.               

„V takových případech mluvíme o farmakorezistentní epilepsii (synonyma 

refrakterní, intraktabilní). U intraktabilních pacientů se může postupně 

rozvinout řada funkčních a strukturálních změn, včetně vzniku sekundárních 

epileptických ložisek, čím se epileptický proces významně posiluje (stoupá 

frekvence a intenzita záchvatů). Při odhadované 0,2-0,3% prevalenci 

                                                 
23 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Jan, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 
2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2011.  s. 224. ISBN 978-80-7387-495-7. 
24 BROŽOVÁ, Klára. Ketogenní dieta. Neurologie pro praxi. 2013, 14(2), s. 89. ISSN 1213-
1814. 
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farmakorezistentní epilepsie žije dnes v České republice asi 20 000 – 30 000 

farmakorezistentních pacientů.“25 

 

1. 5. 6 Prognóza léčby  

Jednotlivé druhy epilepsie mají velmi odlišné příčiny, průběh, ale také 

prognózu. „Rizikovými faktory špatné prognózy jsou zejména: nedostatečná 

terapeutická odpověď na adekvátní monoterapii dvěma antiepileptiky či 

dvojkombinací léků, specifický epileptický syndrom se známou špatnou 

prognózou, symptomatická etiologie, epilepsie v rodinné anamnéze, 

psychiatrická komorbidita, vysoká frekvence záchvatů.“26 

 

Prognóza onemocnění epilepsie velmi úzce souvisí s diagnostikou a léčbou 

epilepsie. Diagnostika i léčba epilepsie v posledních dvaceti letech v České 

republice prodělala zásadní vývoj. Významným vlivem se stal intenzivní 

rozvoj na poli farmaceutického výzkumu. Lékaři v současné době disponují 

novými moderními antiepileptiky, která mohou využívat k léčbě pacientů 

s epilepsií. Výrazný posun je zřejmý také v oblasti nových technologií (lepší 

přístrojové vybavení v oblasti diagnostiky), ale také na poli epileptochirurgie. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Jan, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 
2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2011. s. 11. ISBN 978-80-7387-495-7. 
26 KWAN, Patrick, BRODIE, Martin, J. Drug treatment of epilepsy: when does it fail and how 
to optimize its use? CNS Spectrums. 2004, 9(2), pg. 110. ISSN 1092-8529.  
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1. 6 První pomoc při epileptickém záchvatu  

První pomoc při epileptickém záchvatu je velmi snadná - primárně jde         

o minimalizování zranění člověka prožívajícího epileptický záchvat. 

Epileptický záchvat obvykle odeznívá samovolně během několika minut a ve 

většině případů nevyžaduje lékařský zásah. Poskytnutí adekvátní první pomoci 

při epileptickém záchvatu se částečně liší podle typu záchvatu. 

 

Ložiskové komplexní záchvaty se projevují částečnou ztrátou vědomí, 

která obvykle trvá několik minut. Porucha vědomí se může pojit s aurou, která 

je spojena s různými, většinou nepříjemnými, pocity. Proběhlý záchvat si 

pacienti většinou nepamatují, během záchvatu se mohou objevit automatismy 

motorické povahy. Nemocný koná činnosti, které v dané situaci postrádají 

jasný význam, např. hraje si se zipem, knoflíkem, sahá si opakovaně do kapes, 

pochoduje sem a tam, bezcílně pohupuje tělem, stereotypně pohybuje rukou. 

Činí automatismy orální povahy: žvýkání, pomlaskávání, olizování rtů. 

Ohrožení v průběhu epileptického záchvatu může nastat ve chvíli, kdy se 

automatismus objeví v nevhodnou chvíli, např. v blízkosti vozovky (bezcílná 

chůze, pohupování těla), při přenášení horké vody (stereotypní pohyb ruky) 

atd. Pacient vyžaduje v době záchvatu částečnou péči druhé osoby ve smyslu 

zmapování dané situace, zda je pro člověka s epilepsií prožívajícího 

automatismus ohrožující či nikoliv.  

U generalizovaných záchvatů bez křečí - absencí nejsou většinou žádná 

důkladná opatření nutná. Pro absence je typické náhlé, krátké přerušení 

jakékoli činnosti bez doprovázejících motorických projevů. Lidé mívají v době 

záchvatu nepřítomný výraz v obličeji, jsou „zahleděni“. Osoba trpící touto 

formou záchvatu se během pár vteřin znovu vrací k vědomí a snaží se 

pokračovat v započaté činnosti. Probíhající záchvat můžeme přerušit pouhým 

slovem či mírným dotykem. Mnohdy absence nemusí okolí ani zaregistrovat.  
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U člověka prožívajícího tento typ záchvatu nehrozí poranění z pádu na zem ani 

zranění při křečích. 

Při generalizovaných tonicko-klonických záchvatech vyžaduje osoba 

prožívající záchvat poskytnutí první pomoci při epileptickém záchvatu. Tyto 

záchvaty patří mezi nejčastější typ záchvatu, který zaskočí veřejnost. Záchvaty 

jsou doprovázeny pádem na zem, bezvědomím a viditelnými křečemi.  

 

Zásady první pomoci při křečovém záchvatu jsou následující: 

1) zachovat klid a uklidnit přítomné, 

2) odstranit z dosahu osoby předměty, o které by se mohla zranit, pokud to 

není možné, opatrně posunout osobu prožívající záchvat, 

3) podložit hlavu něčím měkkým a uvolnit oděv u krku, 

4) nerozevírat ústa a nevkládat nic do úst, 

5) nebránit křečím a záškubům, 

6) po odeznění záchvatu osobu uložit do stabilizované polohy. 

 

Po epileptickém záchvatu se může u člověka projevit zmatenost či dokonce 

agresivní jednání, v obou případech je doporučováno slovní uklidnění typu - 

prožil jste zřejmě epileptický záchvat, nacházíte se tam a tam, byla vám 

přivolána zdravotní záchranná služba. Dále je vhodné zjistit, zda nedošlo 

k poranění osoby např. v důsledku pádu. Odvoz do nemocnice je doporučován 

v případech, kdy dojde k epileptickému záchvatu u neznámé osoby na 

veřejnosti, pokud se jedná o první epileptický záchvat, při dlouhodobé 

dezorientaci či poranění po záchvatu, které vyžaduje lékařské ošetření. 

Transport do nemocnice je nutný, pokud se epileptické záchvaty opakují, 

kumulují a pacient se neprobírá do plného vědomí v řádu minut anebo záchvat 

trvá déle než 5 minut. 
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1. 7 Statut epilepticus 

Status epilepticus i náhlou smrt u pacientů s epilepsií zařazuji na konec 

obecného vymezení epilepsie a to proto, že oba stavy jsou jedním z mnoha 

možných negativních zdravotních důsledků samotné epilepsie, potažmo 

projevy této nemoci - epileptického záchvatu. 

 

Většina epileptických záchvatů po několika sekundách či minutách ustává, 

avšak může se vyskytnout stav, kdy dojde k nakupení řady záchvatů bez nabytí 

plného vědomí. Tento stav je označován jako status epilepticus.   

 

Status epilepticus (SE) je dle Mezinárodní klasifikace epileptických 

záchvatů definován jako „záchvat trvající více než 30 minut nebo intermitentní 

záchvaty trvající více než 30 minut, mezi nimiž nemocný nenabude vědomí.“27 

Za hrozící status epilepticus je nutné považovat každý záchvat trvající déle než 

5 minut a situaci není radno nikdy podceňovat. Incidence výskytu není přesně 

známa, ale jedná se o situaci, která je velice nebezpečná i ohrožující život. 

Status epilepticus je extrémní situace, která člověka s epilepsií ohrožuje 

různým stupněm poškození CNS, metabolickými či plicními komplikacemi, 

může vést až k úmrtí. U tohoto stavu je nutné neprodleně zavolat rychlou 

záchrannou službu.  

 

1. 8 Náhlé úmrtí u pacientů s epilepsií (SUDEP)   

Nejčastější příčinou smrti související s epilepsií je náhlá neočekávaná smrt. 

„SUDEP je náhlá, neočekávaná smrt u pacienta s epilepsií, která nebyla 

způsobena úrazem, topením ani epileptickým statem a jejíž příčina nebyla 

                                                 
27 MORÁŇ, Miroslav. Praktická epileptologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. s. 40. ISBN 80-
7254-352-0. 
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objasněna post-mortem vyšetřením anatomickým a toxikologickým.“28 Není 

možné přesně určit, proč tato situace vznikne a u koho. Mezi významná rizika 

patří neúplná kompenzace záchvatů, zejména generalizovaných tonicko-

klonických, užívání více antiepileptik, které jsou často měněny atd. SUDEP 

často nastává bez svědků, ale pokud jsou přítomni, uvádějí velmi úzkou vazbu 

na generalizovaný tonicko-klonický záchvat proběhlý v noci či ve spánku 

s tím, že smrt u člověka s epilepsií nastala při tomto záchvatu či krátce po něm. 

„SUDEP je nejčastější příčina smrti související přímo s epilepsií, je odpovědná 

až za 18% úmrtí epileptiků.“29 Zcela nevyjasněnou otázkou zůstává, zda osoby 

s epilepsií a jejich blízké informovat o tomto zvýšeném riziku úmrtí z důvodu 

nemožnosti situaci jakkoliv předejít a zvyšovat tak u pacientů riziko úzkostí     

a strachu. V literatuře jsou jako preventivní doporučení uváděny noční dohled 

nad osobou s epilepsií, využití elektronických chův nebo monitorů dechu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 PROCHÁZKA, Tomáš. Náhlá smrt u epileptiků. Neurologie pro praxi. 2011, 12(2), s. 110. 
ISSN 1213-1814. 
29 PROCHÁZKA, Tomáš. Náhlá smrt u epileptiků. Neurologie pro praxi. 2011, 12(2), s. 110. 
ISSN 1213-1814. 
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2. Vybrané psychosociální oblasti ovlivňující život 

dospělého člověka s epilepsií 

Podle psychologického slovníku je dospělost definována jako „období 

vrcholu zrání určité funkce nebo souboru funkcí.“30 Mezi hlavní znaky tohoto 

období patří navázání partnerských vztahů, výběr partnera, založení rodiny, 

volba a výkon povolání, profesní kariéra, schopnost využívat volný čas, 

ztotožnění se s vlastním já a ujasnění si názoru na svět, emocionální a sociální 

zralost. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že dospělost je obdobím převzetí 

plné odpovědnosti za svůj život.  

 

Každá nemoc přináší jedinci omezení v určitých oblastech, ať už se jedná 

pouze o pravidelné návštěvy lékaře, užívání léků, změny stravovacího režimu 

nebo omezení výraznějšího charakteru. Diagnóza epilepsie se řadí mezi 

onemocnění, které svými dopady ovlivní řadu oblastí života člověka. Na 

následujících stranách se proto zaměřím na specifikování psychosociálních 

faktorů ovlivňujících život dospělého člověka s diagnózou epilepsie.  

 

V okamžiku prvního prodělaného epileptického záchvatu, eventuelně 

opakujících se záchvatů, se pacient ocitá v nejistotě. „Riziko opakování 

záchvatů významně závisí na různých faktorech a je nejvyšší během šesti 

měsíců po prvním záchvatu. Do dvou let se záchvat opakuje u 40-50% 

nemocných, což představuje 80-90% všech recidiv.“31 Ve většině případů po 

prodělaném záchvatu vyvstane před člověkem řada otázek, na které se mu 

často nedostává odpovědí. Jedná se u mne opravdu o epilepsii, vždyť nikdo 

z mé rodiny tuto nemoc nikdy neměl? Jak mne tato nemoc ovlivní v mém 
                                                 

30 HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.   
s. 120. ISBN 80-7178-303-X. 
31 BERG, Anne T. Risk of recurrence after a first unprovoked seizure. Epilepsia. 2008, 
49(Suppl. 1), pg. 13–18. ISSN 1528-1167. 
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životě? Jaká bude reakce partnera/dětí? Přijmou to? Nebude mne chtít partner 

opustit? Budu moct dále chodit do práce? Nepropustí mne? Co na to kolegové? 

Jak to bude s řízením auta, neodejmou mi řidičský průkaz? Co všechno budu 

muset omezit? Co, když se mi to stane znovu a na veřejnosti? Co si lidé o mně 

budou myslet? Obecně je možné říci, že onemocnění epilepsie představuje 

omezení nejenom zdravotního charakteru, ale i sociálního a často                       

i ekonomického.  

 

Epilepsie člověka limituje v mnoha každodenních oblastech života. Lidé 

jsou nuceni dodržovat režimová opatření, která jako důsledek nemoci přináší 

sociální i pracovní dopady. Samotný proces zjišťování a následného 

diagnostikování epilepsie může trvat několik dnů, týdnů i měsíců. Je nutné, aby 

diagnóza epilepsie byla lékařem vyřčena s vysokou mírou jistoty. Epilepsie 

s sebou nese celou řadu omezení a možných důsledků pro život jedince, 

představuje v mnoha případech zlom v dosavadním životě. Jedná se o nemoc, 

která dotyčného velmi obtěžuje, omezuje v řadě aktivit a výrazně mění jeho 

život. „Epileptik se zkrátka denně potýká s „přidruženými“ problémy 

vyplývajícími z horšího uplatnění a sociálního postavení.“32  

 
 
2. 1 Plánování rodiny, těhotenství, mateřství u žen s epilepsií  

Již při zahájení léčby antiepileptiky (AE) u dospívající dívky či ženy je 

nutné, aby lékař nasazoval AE s ohledem na optimální kontracepci, ale i na 

eventuelní budoucí těhotenství. Některé kontracepční metody mohou mít vliv 

na snížení účinku antiepileptik a naopak spolehlivost některých kontracepčních 

metod je při užívání antiepileptik snížena, čímž hrozí riziko nechtěného početí. 

Každý rodič si přeje, aby se mu narodilo zdravé dítě, a nejinak tomu je u mužů 

                                                 
32 MORÁŇ, Miroslav. Praktická epileptologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. s. 56. ISBN 80-
7254-352-0. 
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a žen s epilepsií. Většina žen s epilepsií může otěhotnět a porodit zdravé dítě. 

„Epilepsie ani terapie AE nejsou kontraindikací těhotenství ani kojení.“33  

 

Je nutné pamatovat, že diagnóza epilepsie ovlivňuje celý průběh těhotenství, 

porod i další péči o dítě. Samotné těhotenství může ovlivnit průběh epilepsie – 

jak zhoršit, tak zlepšit, ale také nemusí mít žádný výrazný vliv. Statistiky 

uvádějí, že „u 20-30% žen dochází během těhotenství ke zvýšené frekvenci 

záchvatů, u 7-25% žen je frekvence nižší a u 50-83% se nemění.“34 Jedním 

z možných vlivů dekompenzace může být pokles hladiny AE. Mohou nastat     

i situace, kdy se epilepsie objeví v období těhotenství a pokračuje dále, 

výjimečně může nastat i situace, kdy se epilepsie projeví v období těhotenství   

a je vázána pouze na toto období. Lékařský postup z hlediska psychologického 

i diagnostického musí být v těchto případech velmi vnímavý a individuální. Pro 

příznivý průběh těhotenství u žen s epilepsií je důležitá dlouhodobá kontrola 

záchvatů. „Pokud je pacientka 1 rok a déle bez záchvatů, nebo alespoň 

ohrožujících záchvatů, je pravděpodobnost příznivého průběhu těhotenství až 

90%.“35 Ženy s epilepsií plánující těhotenství by měly být v péči 

multidisciplinárního týmu (neurolog/epileptolog, gynekolog, praktický lékař, 

klinický farmakolog) a je vyžadována intenzivní spolupráce s pacientkou jak 

v době před otěhotněním, tak po celou dobu těhotenství.  

 

Péči o ženy s epilepsií, které plánují mateřství, je možné rozdělit do 

několika období: prekoncepční, prenatální (období I. - III. trimestru), porod         

a šestinedělí. 

                                                 
33 JEHA,  Lara E., MORRIS, Harold H. Optimizing outcomes in pregnant women with 
epilepsy. Cleveland Clinic Journal of Medicin. 2005, 72(10), pg. 938. ISSN 0891-1150. 
34 KACÍŘOVÁ, Ivana, GRUDMANN, Milan. Antiepileptika a těhotenství. Neurologie pro 
praxi. 2008, 9(3), s. 182. ISSN 1213-1814. 
35 ZÁRUBOVÁ, Jana. Epilepsie, těhotenství a kojení. Neurologie pro praxi. 2010, 11(5),        
s. 293. ISSN 1213-1814. 
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2. 1. 1 Prekoncepční péče 

Toto období je zaměřené hlavně na oblast ovlivnění rizik souvisejících 

s epilepsií v budoucím těhotenství. „Včasné individuální poradenství před 

plánovaným otěhotněním se ukázalo jako nejdůležitější faktor 

bezproblémového průběhu těhotenství, šestinedělí a období laktace.“36 Je tedy 

žádoucí, aby těhotenství u žen s epilepsií bylo plánované. Poté je čas optimálně 

upravit léčbu AE bez závažných nežádoucích účinků, nejlépe na monoterapii 

tak, aby žena byla v co nejvyšší míře kompenzována. Nutné je pamatovat, že 

riziko opakování záchvatů je nebezpečné jak pro plod, tak pro ženu. „Různé 

typy záchvatů mohou způsobit úraz spojený s předčasným odtokem plodové 

vody, a tím zvýšeným rizikem infekce plodu, předčasného porodu a úmrtí 

plodu, tupé poranění může vyústit v abrupci placenty.“37 

 

Dále je zde časový prostor doplnit nutná vyšetření, pravdivě informovat 

budoucí rodiče o zvýšeném riziku vývojových vad vzhledem k užívání AE. 

„Užívání jednoho antiepileptika v těhotenství představuje riziko výskytu velké 

vrozené vývojové vady u plodu 4-6%, tj. 2-3x vyšší oproti populaci žen, které 

AE neužívají. Kombinace dvou a více antiepileptik riziko poškození plodu dále 

zvyšují.“38 V současné době je ženám s epilepsií ke snížení rizik vzniku 

vývojových vad doporučováno před početím a v I. trimestru užívat kyselinu 

listovou a vitamíny typu B. 

 

 

 

                                                 
36 ZÁRUBOVÁ, Jana. Epilepsie, těhotenství a kojení. Neurologie pro praxi. 2010, 11(5),        
s. 292. ISSN 1213-1814. 
37 KACÍŘOVÁ, Ivana, GRUDMANN, Milan. Antiepileptika a těhotenství. Neurologie pro 
praxi. 2008, 9(3), s. 182. ISSN 1213-1814. 
38 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Jan, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 
2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2011. s. 283. ISBN 978-80-7387-495-7. 
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2. 1. 2 Prenatální péče 

Po zjištění těhotenství je nutné, aby žena s epilepsií docházela na pravidelné 

kontroly k lékařům stejně tak, jako tomu je u žen bez epilepsie. Po celou dobu 

těhotenství dochází u žen s epilepsií k pravidelným kontrolám hladin AE. 

Pokud těhotenství probíhá bez záchvatů či jiných komplikací, terapie se 

zásadně nemění. Je vždy nutné, aby žena svědomitě dodržovala režimová 

opatření. Nejčastější negativní příčina dekompenzace probíhá v situacích, kdy 

si žena sama snižuje dávky AE nebo AE zcela vysadí bez doporučení lékařů 

s úmyslem chránit plod. Dále v situacích ranních či celodenních nevolností, 

kdy vlivem zvracení dochází ke snížení hladiny AE. Tyto potíže je vždy nutné 

konzultovat s lékařem. V případě výskytu generalizovaného záchvatu je 

vhodné jeho trvání zkrátit aplikací diazepamu a vždy je nutná ultrazvuková 

kontrola plodu. „U žen s epilepsií je uváděno přibližně dvojnásobně vyšší 

riziko komplikací, jako jsou vaginální krvácení, hyperemesis gravidarum, 

anemie, eklampsie, abrupce placenty, předčasný porod, potřeba indukce 

porodu, intervence během porodu nebo provedení císařského řezu.“39 

 

2. 1. 3 Porod 

S blížícím se plánovaným termínem porodu by měl ošetřující 

neurolog/epileptolog ženě vypracovat zprávu pro porodníka, která by měla 

obsahovat: „jakým druhem epilepsie trpí, jakým typem záchvatu se 

manifestuje, jaké léky užívá, zda jsou nutná nějaká opatření během porodu a po 

porodu, zda může kojit.“40 Samotný fyziologický porod nemusí být nikterak 

více komplikovaný oproti ženám bez epilepsie. „Na druhou stranu se řada žen 

                                                 
39 KACÍŘOVÁ, Ivana, GRUDMANN, Milan. Antiepileptika a těhotenství. Neurologie pro 
praxi. 2008, 9(3), s. 182. ISSN 1213-1814. 
40 ZÁRUBOVÁ, Jana. Epilepsie, těhotenství a kojení. Neurologie pro praxi. 2010, 11(5),        
s. 295. ISSN 1213-1814. 
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s epilepsií porodu bojí. Mají strach, že záchvat u porodu může ublížit dítěti. 

Strach a úzkost mohou u některých pacientek záchvat vyprovokovat.“41 

 

U pacientek, u kterých hrozí zvýšené riziko generalizovaného záchvatu 

nebo epileptického statutu, přistupují lékaři většinou k císařskému řezu. 

V případě protahovaného porodu je nutné, aby žena s epilepsií užívala AE 

v obvyklých intervalech. 

 

2. 1. 4 Šestinedělí a péče o dítě 

Po porodu je nezbytné, aby žena měla dostatek prostoru pro odpočinek.       

U žen s epilepsií je nutné, aby měly dostatek spánku. „Jedno až dvě procenta 

pacientek prodělá záchvat v době 24 hodin po porodu. Nejčastějším 

provokujícím momentem je spánková deprivace a vynechání pravidelné 

antiepileptické léčby.“42 Kojení je u žen s epilepsií doporučováno i přesto, že 

užívají AE. Dítě vlivu AE bylo vystaveno po celou dobu těhotenství, tudíž není 

nutné tuto činnost ženám s epilepsií zakazovat. Je však nutné dodržovat určité 

bezpečnostní pokyny v péči o dítě tj. kojit dítě v sedě, na zemi, opřená o zeď, 

je vhodné, když je prostor kolem ženy a dítěte vypodložen polštáři. Je 

nezbytné, aby žena s epilepsií dodržovala pravidelný spánkový režim nejenom 

po porodu, ale měla nepřerušovaný spánek v minimální délce 4-5 hodin            

i v dalším období péče o dítě. Dále není vhodné, aby dítě spalo v posteli 

společně s matkou, která trpí nočními záchvaty. Další péče o dítě vyžaduje také 

speciální pokyny, které je nutné dodržovat hlavně kvůli bezpečí dítěte např. 

přebalování je doporučováno realizovat na podložce na zemi, po přebalení dítě 

ukládat vždy na bezpečné místo, koupání dítěte je doporučováno za dohledu 

další osoby. Samozřejmé je vyvarovat se běžných nebezpečných situací          

                                                 
41  EPISTOP. Žena a epilepsie. FreshConcept s.r.o., 2010. s. 64. ISBN 978-80-903979-3-4. 
42 ZÁRUBOVÁ, Jana. Epilepsie a mateřství. Neurologie pro praxi. 2004, 6, s. 334. ISSN 1213-
1814. 
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tj. přenášet horké nápoje či ostré předměty v blízkosti dítěte. „Vhodné je 

monitorování hladin AE a úprava dávkování také v poporodním období, 

v případě zvýšení dávky během těhotenství se doporučuje stanovení hladin 

každé 3-4 dny během prvních 2 týdnů po porodu.“43 

 

2. 1. 5 Rodičovství  

Pokud rodič/e dítěte trpí epilepsií, je především nutné zabezpečit bezpečí 

samotného dítěte. Jak a kdy s dítětem otevřeně hovořit o diagnóze epilepsie 

není jednoznačné, rozhodnutí určitě ovlivňují faktory týkající se nemoci 

samotné tj. typ záchvatů a jejich frekvence. Dospělý člověk s epilepsií by se 

měl snažit zabránit tomu, aby u jeho dítěte vznikaly výrazné pocity strachu      

a úzkosti z toho, že se s rodičem něco stane, zvláště v případech, kdy je dítě 

opakovaným svědkem probíhajících epileptických záchvatů. Dítě by mělo 

získat i obecné informace o příčinách a projevech nemoci přizpůsobené jeho 

věku. Pokud je to možné, například v případě poúrazové epilepsie, dítě by 

mělo být ubezpečeno, že se nemusí obávat toho, že by nemocí onemocnělo 

také.  

 

2. 1. 6 Rodina a rodinné zázemí 

V případě diagnostikování epilepsie je velmi důležité, jak tuto situaci přijme 

rodina a blízcí dotyčného. Tato diplomová práce je zaměřena na život 

dospělého člověka, ale vnímám jako nutné v krátkosti nastínit i výchovu a péči 

o dítě s epilepsií z důvodu, že řada lidí s epilepsií se s nemocí potýká od svého 

narození či jí onemocněla v raném dětství. 

 

                                                 
43 KACÍŘOVÁ, Ivana, GRUDMANN, Milan. Antiepileptika a kojení. Neurologie pro praxi. 
2008, 9(4), s. 254. ISSN 1213-1814. 
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V případě diagnostikování onemocnění epilepsie se stává naprosto klíčovým 

momentem postoj rodičů a rodiny, ve které dítě s epilepsií vyrůstá, a to 

z důvodu samotné výchovy, rozvoje, ale i vzdělávání dítěte. Celá rodina 

(eventuelně i blízké okolí) se na vzniklou situaci musí adaptovat, v mnohém 

může nemoc ovlivňovat fungování celé rodiny. „Z obav z poranění při 

záchvatech, z nutnosti poskytnout speciální pomoc se někdy vytváří speciální 

hyperprotektivní postoje rodičů k dítěti.“ 44 Při výchově dítěte s epilepsií je 

vhodné nevytvářet pouze klima zákazů, příkazů, možných omezení 

vyplývajících z charakteru nemoci, ale dítě opakovaně pozitivně motivovat. 

Přílišná úzkostlivost a starostlivost není na místě, mohla by vyvolat situace, 

kdy dítě začne s rodiči manipulovat, předstírat zdravotní potíže, strhávat na 

sebe pozornost. Neméně významný je kolektiv vrstevníků, ze kterého by, 

pokud je to jen trochu možné, nemělo být dítě s epilepsií vyjímáno. „Starší dítě 

už často silně deprimuje představa, že se může náhle dostavit určitá bezmoc, 

když je vyřazeno z kontaktu se společenským okolím a navíc působí v tomto 

okolí rozruch.“45 Samotný fakt nepředvídatelnosti záchvatů a sociální 

stigmatizace jsou významnými faktory v utváření sebepojetí mladého člověka. 

 

2. 1. 7 Partnerství  

K získání a dosažení udržitelného a pevného vztahu je nutná hlavně 

vzájemná upřímnost jednoho k druhému. Je proto vhodné, aby člověk 

s epilepsií o své nemoci dokázal otevřeně se svým partnerem hovořit.         

„Permanentní obavy z možného záchvatu mohou zásadním způsobem limitovat 

individuální akceptaci onemocnění a působit potíže i v životě soukromém        

                                                 
44 FIALOVÁ, Ilona. Specifikace edukace dětí a žáků s epilepsií. In: PIPEKOVÁ, Jarmila. 
Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vyd. Brno: Paido, 2006. s. 190. 
ISBN 80-7315-120-0. 
45 FIALOVÁ, Ilona. Specifikace edukace dětí a žáků s epilepsií. In: PIPEKOVÁ, Jarmila. 
Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vyd. Brno: Paido, 2006. s. 194. 
ISBN 80-7315-120-0. 
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(v kontaktu se společenským prostředím obecně, výrazně např. při hledání 

partnera).“46 Neméně podstatné je sdělování samotných informací týkajících se 

tohoto onemocnění, ale také jeho možného vlivu na rodinný život. 

 

2. 1. 8 Sexuální dysfunkce u lidí s epilepsií  

Toto téma bývá pro řadu lidí intimní, mnozí lidé o svých sexuálních 

problémech otevřeně nehovoří, nejinak tomu je u lidí s epilepsií. Tato oblast 

není řešena samostatně, ale bývá dávána do souvislosti s různorodými faktory. 

Mezi obecné faktory podílející se na vzniku sexuální dysfunkce                         

u lidí s epilepsií je možné zařadit psychosociální faktory (partnerské a rodinné 

potíže, potíže v profesním uplatnění či stigmatizace onemocnění), faktory 

psychiatrické (výskyt úzkostných, depresivních či jiných psychiatrických 

onemocnění). Neopomenutelnou roli hraje také samotná kompenzace epilepsie, 

typ a druh epileptických záchvatů. „Při srovnání vybraných skupin pacientů 

s epilepsií je opakovaně referován vyšší výskyt sexuálních dysfunkcí                 

u pacientů s fokální epilepsií, zejména při lokalizaci v mezitemporální limbické 

oblasti. Dále je dokumentován vyšší výskyt sexuálních dysfunkcí                     

u pravostranných temporálních epilepsií oproti levostranným.“47  

 

Mezi další oblast patří ovlivnění sexuality medikamenty, v tomto případě 

antiepileptiky, u nových antiepileptik prozatím mají odborníci velmi málo 

informací o jejich účincích na sexualitu. Přesto je výskyt sexuálních potíží        

u lidí s epilepsií neopomenutelný. „Až 30% pacientek s epilepsií má v sexuální 

oblasti problémy ve smyslu hyposexuality, a to jak snížení sexuální apetence 

(touhy, libida), sexuálního vzrušení, tak snížení sexuálního vyvrcholení 

                                                 
46 MICHNOVÁ, Marta, VALOUCHOVÁ, Lucie, LIŠKA, Antonín. Aspekty sociální práce       
u osob s epilepsií. Sociální práce. 2010, 10(4). (Zdravotní postižení v kontextu sociální práce), 
s. 8. ISSN 1213-6204. 
47 ZELENÁ, Věra, KUBA, Robert. Výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů s epilepsií. 
Psychiatrie pro praxi. 2009, 10 (6), s. 261. ISSN 1213-0508. 
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(dosažení orgasmu).“48 Studie se věnují i mužům - „řada klinických studií 

dokazuje poměrně vysokou frekvenci výskytu sexuálních dysfunkcí u pacientů 

s epilepsií (30-60%).“49 V případě výskytu sexuálních potíží by mělo docházet 

ke spolupráci v rámci multidisciplinárního týmu (neurolog, gynekolog, 

sexuolog, psycholog atd.), aby na sexuální poruchy u lidí s epilepsií bylo 

nahlíženo v širším kontextu. 

 

2. 2 Problematika pracovního uplatnění u osob s epilepsií 

Zdravotní postižení s sebou přináší obecně řadu omezení a nejinak tomu je   

u lidí s epilepsií. Oblast pracovního uplatnění lidí s epilepsií je vážným 

sociálním problémem, se kterým se někteří lidé celoživotně potýkají. Toto 

onemocnění stále vyvolává u některých potencionálních zaměstnavatelů 

předsudky a obavy, a to nejenom s ohledem na pracovní výkon lidí s epilepsií, 

na který samozřejmě může mít vliv frekvence a závažnost záchvatů. 

„Opakované záchvaty mohou vést k poranění, ale současně působí problémy 

v práci (pokud epileptik ještě práci má), zhoršují výkonnost a tím pracovní 

výsledky a finanční odměnu.“50 Lidé s epilepsií mají častější potíže se získáním 

zaměstnání, i když jsou kompenzovaní.  

 

Na lidech s epilepsií je, aby dokázali budoucímu zaměstnavateli vysvětlit     

a popsat, jakým druhem epilepsie trpí, jak se u nich konkrétně epileptické 

záchvaty projevují a zmínit také jejich současnou frekvenci. U lidí s epilepsií 

není nutné přizpůsobovat pracovní prostředí v rámci architektonických změn, 

vybavení samotného pracovního místa či nákupem kompenzačních pomůcek. 

                                                 
48 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Jan, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 
2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2011. s. 280. ISBN 978-80-7387-495-7. 
49 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Jan, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 
2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2011. s. 285. ISBN 978-80-7387-495-7. 
50 MORÁŇ, Miroslav. Praktická epileptologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. s. 56.  ISBN 80-
7254-352-0. 
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Někdy je vhodné, pokud je to možné, částečně upravit pracovní prostředí 

(odstranění skleněných dveří, ostrých předmětů atd.) U některých lidí 

s epilepsií je vhodná možnost částečné úpravy pracovního režimu, tj. možnost 

chvilkové relaxace vedoucí k zregenerování k dalšímu pracovnímu výkonu.  

 

2. 2. 1 Specifika vzdělávání u dospívajících a dospělých s epilepsií  

Pracovní uplatnění na trhu práce ve spojení s onemocněním epilepsií je 

oblastí významnou. „Diagnóza epilepsie nezřídka vede ke ztrátě zaměstnání 

nebo ke zhoršeným podmínkám při jeho hledání.“51 V případě, že člověk 

onemocní epilepsií až v průběhu svého života, mohou nastat situace, kdy 

z důvodu onemocnění musí dotyčný setrvání ve svém současném zaměstnání 

významně přehodnotit či zaměstnání dokonce opustit. Nejinak tomu může být   

i v rámci volby či setrvání v započatém studiu, ať se jedná o středoškolské či 

vysokoškolské vzdělání. Mohou nastat situace, kdy je epilepsie u člověka 

diagnostikována až v období jeho dospívání, pak je vhodné zvážit, zda je nutné 

vzhledem ke zdravotním omezením souvisejícím s tímto onemocněním změnit 

studijní či učební obor. K dospívajícímu, kterému je z důvodu zdravotního 

stavu doporučeno ukončit studium, je nutné přistupovat velmi citlivě, často se 

ocitá v emočně nesnadných chvílích svého života. Profesní orientace je často 

celoživotní proces a je vhodné, společně s dospívajícím, hledat další možnosti 

pro volbu jeho povolání, u dospělých je možné uvažovat o volbě rekvalifikace. 

 

 

 

 

 

                                                 
51 KOMÁREK, Vladimír, MARUSIČ, Petr. Epilepsie. In: BEDNAŘÍK, Josef, AMBLER, 
Zdeněk, RŮŽIČKA, Evžen a kol.  Klinická neurologie. Část speciální I. 1. vyd. Praha: Triton, 
2010. s. 330. ISBN 978-80-7387-389-9.  
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2. 2. 2 Zákonná omezení pracovního uplatnění osob s epilepsií  

Lidé s epilepsií mají výrazně omezen výběr zaměstnání, a je nutné při jeho 

výběru pamatovat na selekci pracovního zařazení, kde hrozí poranění 

nemocného nebo ohrožení zdraví jeho i jeho okolí v případě vzniku 

epileptického záchvatu. 

 Lidem s epilepsií není doporučováno pracovat: 

- ve směnném provozu (pouze ranní a odpolední směny) 

- u otevřených strojů, mechanických linek, běžících pásů 

- s vrtačkami, lisy, motorovým pilami, bruskami 

- s elektřinou, s chemickými látkami 

- u otevřeného ohně či jiných zdrojů sálavého tepla 

- s malými dětmi a zvířaty v případě, že epilepsie není kompenzována 

- ve výškách (lešení), ale ani v hloubkách (doly) 

- atd. 

 

2. 2. 2. 1 Řidičský průkaz 

Onemocnění epilepsie znevýhodňuje člověka v získání a držení řidičského 

oprávnění, což přináší výrazná omezení při výběru povolání. Pro mnohé lidi 

s epilepsií může být nepřekonatelnou překážkou uspět na trhu práce bez 

řidičského oprávnění vzhledem k omezené možnosti se za řadou pracovních 

míst dopravit.  

 

V roce 2011 vešla v platnost novela vyhlášky č. 72/2011 upravující 

vyhlášku č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel. Tato vyhláška vymezuje diagnózu epilepsie jako 

onemocnění, které může mít vliv na zdravotní způsobilost řidiče řídit motorové 

vozidlo.  
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Vyhláška vymezuje dvě skupiny oprávnění. Do první skupiny jsou zařazeny 

osoby tzv. řidiči neprofesionální, tedy řidiči, kteří řídí motorová vozidla pro 

osobní potřeby, v druhé skupině jsou uvedeni řidiči z povolání, kdy je řízení 

motorového vozidla sjednáno v pracovní smlouvě. Podmínky pro uznání 

způsobilosti k řízení motorového vozidla jsou pro tyto dvě skupiny odlišné. 

 

Pro skupinu neprofesionálních řidičů s epilepsií je stanovené, že osobu trpící 

epilepsií lze uznat způsobilou k řízení na základě závěrů odborného vyšetření. 

Epilepsie je ve vyhlášce řazena mezi „nemoci, vady nebo stavy nervové 

soustavy vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel jsou 

takové nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy, které představují vážné 

nebezpečí pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména: 

a) epilepsie v případech, kdy délka bezzáchvatového období je kratší 

než 12 měsíců; epilepsií se pro účely této vyhlášky rozumí dva nebo 

více epileptických záchvatů, ke kterým došlo u posuzované osoby          

v odstupu nejvýše 5 let, 

b) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém 

záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu              

12 měsíců, 

c) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém 

záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba, po dobu            

6 měsíců, 

d) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném 

rozpoznatelným příčinným faktorem, jehož opakování při řízení je 

pravděpodobné.“52 

                                                 
52 Vyhláška č. 72/2011 ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.,         
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. In: Sbírka zákonů. 23. 3. 2011, 
částka 28. PDF online. ISSN 1211-1244. Příloha č. 3 část VI, s. 771. Dostupné                         
z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
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Pro skupinu řidičů s epilepsií z povolání jsou podmínky, u kterých lze uznat 

způsobilost k řízení přísnější. Pro přiznání způsobilosti k řízení je rozhodující 

délka bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby, která je 

stanovena na dobu 10 let, u výjimečných případů je období bez epileptických 

záchvatů zkráceno na dobu 5 let. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zdravotní nezpůsobilost řídit motorová 

vozidla lidem s epilepsií přináší omezení v profesním životě, ale je nutné 

neopomenout situace, kdy díky diagnostikované epilepsii v průběhu života 

přicházejí o práci jak řidiči z povolání, tak i lidé, kteří řízení motorového 

vozidla potřebují k výkonu svého povolání.  Je vhodné pamatovat i na to, že 

odebrání řidičského oprávnění může velmi výrazně omezit osobní život            

a člověk s epilepsií se může stát ve zvýšené míře závislý na druhých osobách. 

Přesto je nutné pamatovat na bezpečnost veřejnosti i samotného člověka 

s epilepsií.  

 

2. 2. 2. 2 Zbrojní průkaz 

Omezení držení zbrojního průkazu není pro většinu lidí s epilepsií natolik 

významné jako odebrání řidičského oprávnění, přesto je vhodné i tuto 

problematiku v krátkosti zmínit, protože pro výkon některých profesí je zbrojní 

průkaz nezbytný. Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní 

způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu upravuje šest skupin 

pro účely držení zbrojního průkazu. Pro sběratelské a sportovní účely je u lidí 

s epilepsií stanovena minimální délka 1 roku bez záchvatového období. Pro 

všechny další skupiny tj. lovecké účely, výkon zaměstnání nebo povolání, 

ochranu zdraví, života nebo majetku a provádění pyrotechnického průzkumu je 

nutné, aby se epileptické záchvaty neprojevovaly po dobu 10 let od vysazení 

léčby.  
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2. 2. 3 Přijímací pohovor - informování zaměstnavatele 

Neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, kdy a zda je vhodné informovat 

zaměstnavatele o tom, že člověk trpí diagnózou epilepsie. Obecně je možné 

říci, že je vhodné zaměstnavatele o epilepsii otevřeně informovat, pokud by 

epilepsie mohla mít vliv na pracovní výkon či existuje v důsledku této 

diagnózy možnost ohrožení zdraví samotného člověka s epilepsií či jeho okolí.  

 

Pokud zaměstnavateli dotyčný oznámí, že trpí touto nemocí, zaměstnavatel 

si pod touto nemocí nejspíše představí velké křečové záchvaty. Není tedy 

vhodné o nemoci hovořit v obecné rovině, ale přímo s důrazem na konkrétní 

projevy nemoci u dotyčného (o jaký druh epilepsie se jedná, jakými typy 

záchvatů trpí, v jaké frekvenci se v současné době objevují, případně je-li bez 

záchvatů), a o tom, jaký vliv mohou mít na výkon práce. Je samozřejmě na 

zvážení každého člověka s epilepsií, zda tuto citlivou informaci o sobě sdělí.   

Je to pochopitelné zejména v situacích, kdy jsou projevy nemoci dlouhodobě 

kompenzovány nebo se projevy nemoci objevují pouze v nočních hodinách, 

tzn. epilepsie nemá na výkon práce žádný vliv. Doporučováno je nemluvit       

o onemocnění v úvodní části přijímacího pohovoru, ale až v jeho druhé části. 

První chvíle osobního pohovoru slouží převážně k představení zkušeností, 

dovedností a schopností uchazeče o zaměstnání tak, aby zaměstnavatele zaujal.  

 

Pokud člověk s epilepsií u přijímacího pohovoru sdělí, že trpí touto nemocí, 

je vhodné popsat možné pracovní limity u konkrétního pracovního místa,         

o které se uchází. Pokud člověk mívá častější záchvaty v průběhu dne, není 

vhodné tuto skutečnost před zaměstnavatelem či spolupracovníky dlouhodobě 

tajit – informaci je možné sdělit svému kolegovi na pracovišti či přímému 

nadřízenému. Je vhodné popsat, jak se záchvaty projevují, jak obvykle 

vypadají a říci přibližnou délku jejich trvání. V případě, že člověk trpí 
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generalizovaným záchvatem s křečemi, je na místě vysvětlit pravidla první 

pomoci při epileptickém záchvatu, aby kolegové byli na možnou situaci lépe 

připraveni.  

 

2. 2. 4 Přiznání invalidního důchodu 

Lidé s diagnózou epilepsie si mohou zažádat o přiznání invalidního 

důchodu. Žádost se podává na České správě sociálního zabezpečení příslušné 

dle místa trvalého bydliště. Česká správa sociálního zabezpečení na základě 

podání žádosti a doložení lékařských zpráv od člověka s epilepsií posuzuje 

stupeň poklesu pracovní schopnosti. Tuto oblast upravuje vyhláška č. 359/2009 

Sb., která stanovuje procentní míru poklesu pracovní schopnosti, náležitosti 

posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely 

invalidity.  

 

U diagnózy epilepsie posudkové hledisko zjišťuje a hodnotí závažnost 

epilepsie, tj. druh epilepsie, závažnost a frekvenci záchvatů, zda se jedná          

o léčbu kompenzovanou antiepileptiky. Dále se posudkové hledisko zaměřuje 

na neuropsychický deficit či nežádoucí vedlejší účinky léčby. Vyhláška            

o invaliditě rozlišuje formu epilepsie:  

• kompenzovanou, kdy je osoba jeden rok bez záchvatu či se epileptický 

záchvat objeví ojediněle, tj. je zachována schopnost vykonávat denní 

aktivity, pokles pracovní schopnosti je stanoven v rozmezí 10-15%, 

• částečně kompenzovanou, epileptický záchvat se zpravidla neobjevuje 

každý měsíc, přesto se během roku epileptické záchvaty mohou objevit 

v menším počtu než je 12 epileptických záchvatů za rok, některé denní 

aktivity tímto mohou být omezeny, pokles pracovní schopnosti              

u takového člověka je stanoven v rozmezí mezi 25 až 40 procenty,  
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• nekompenzovanou, tj. záchvaty se objevují vícekrát do měsíce, 

zpravidla jedinec trpí více než 12 záchvaty do roka, tato forma je již 

spojována s neuropsychickým deficitem a s organickými poruchami 

různé etiologie, některé denní aktivity jsou podstatně omezeny, pokles 

pracovní schopnosti je stanoven v rozmezí 50 až 60 procenty,  

• nekompenzovanou těžkou, záchvaty nereagující na léčbu, těžký 

neuropsychologický deficit, denní aktivity jsou těžce omezeny. Stav,      

u kterého není dosaženo redukce epileptických záchvatů za použití 

správně indikované terapie antiepileptiky. 

 

2. 3 Specifika každodenního života lidí s epilepsií 

Kapitola Specifika každodenního života lidí s epilepsií v sobě zahrnuje 

oblasti, které jsou v mnoha případech běžnou součástí života každého člověka 

s epilepsií. Jaké oblasti života jsou ovlivňovány diagnózou epilepsie? V jakých 

každodenních aktivitách přináší tato diagnóza omezení? Čeho se musí lidé 

s epilepsií všeobecně vyvarovat? Jaká režimová opatření jsou nedílnou součástí 

života s onemocněním epilepsií? Odpovědi na tyto otázky se pokusím 

zmapovat a přinést na následujících stránkách.   

 
2. 3. 1 Životospráva a vliv medikace u osob s epilepsií  

 

2. 3. 1. 1 Životospráva 

Každý člověk s epilepsií by měl významně dbát na správnou životosprávu    

a dodržovat základní režimová opatření. Důkladný popis aspektů, které 

zahrnují režimová opatření u osob s epilepsií, jsem uvedla v samostatné 

podkapitole Terapie a léčba epilepsie. V případě onemocnění epilepsií obecně 

není nezbytně nutné dodržování přísných denních dietních opatření. Je vhodné 

dbát na to, aby strava byla pravidelná a vyvážená, s dostatkem vitamínů a byl 
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zajištěn dostatečný příjem tekutin. Obecně se nedoporučuje užívat jakýkoli 

alkohol a omamné látky, neboť v kombinaci s užívanými antiepileptiky mohou 

u jedince vyvolat epileptický záchvat. U některých pacientů, zvláště 

mladistvých, je toto omezení nedobrovolně přijímáno. Odborná literatura také 

upozorňuje na určité byliny a esenciální oleje, které nejsou vhodné pro lidi       

s epilepsií. Dostupné informace naznačují, že tato oblast je velmi individuální, 

co jinému nezpůsobuje žádné zdravotní potíže, u druhého je tomu naopak. 

Obecně je vhodné, aby lidé s epilepsií jakoukoli konzumaci rostlinných 

léčivých přípravků, bylin a esenciálních olejů konzultovali s lékařem, aby tak 

předešli kontraindikaci, možným nežádoucím účinkům na vliv léčby nebo 

dokonce vyvolání epileptického záchvatu.  

 

2. 3. 1. 2 Spánek 

Spánek je fyziologický proces, který člověk potřebuje k regeneraci 

organismu. Vzájemné ovlivnění epileptických záchvatů a spánku je významné. 

„65% nemocných epilepsií má ve spánku epileptoformní grafoelementy a 25% 

nemocných epilepsií má záchvaty vázané na spánek.“53 Obecně platí, že na 

vztah spánku versus epilepsie můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu,            

a to: epileptické záchvaty mohou narušovat spánek a naopak poruchy spánku, 

nedostatek spánku, mohou iniciovat vznik epileptických záchvatů. Dále existují 

některé epileptické syndromy, které jsou přímo vázané na spánek, záchvaty 

vyskytující se při probouzení či usínání.  

 

Neopomenutelným vlivem může být i zvolená medikace antiepileptiky, 

která může narušovat spánek, jeho kvalitu a strukturu či naopak může 

prohlubovat a zlepšovat spánek a tím redukovat epileptické noční záchvaty, 

                                                 
53 MORÁŇ, Miroslav. Spánek a epilepsie. Neurologie pro praxi. 2005, 1, s. 42. ISSN 1213-
1814.  
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které se u některých lidí objevují. „Všímáme si případné nadměrné denní 

spavosti u pacienta s epilepsií, která bývá často způsobena některou ze 

spánkových poruch, další možností je narušení architektury spánku výboji 

epileptické aktivity nebo nočními záchvaty, narušení v rámci deprese.“54 

Obecně je u lidí s epilepsií doporučován dostatek spánku, uléhání a vstávání 

v podobný čas. U některých typů epilepsie není vhodný spánek v průběhu dne, 

jelikož může vyvolávat záchvaty. Zvýšené riziko vzniku epileptického 

záchvatu je u některých lidí s epilepsií také v době probouzení, proto se 

doporučuje nezůstávat ve stavu polospánku, ale rovnou vstát.  

 

2. 3. 1. 3 Vliv antiepileptik 

Jak již bylo řečeno v podkapitole Terapie a léčba epilepsie, mezi hlavní cíle 

léčby epilepsie patří odstranění epileptických záchvatů, ale také dosažení 

přiměřené kvality života lidí s epilepsií. „Plná kompenzace může pacienta 

uvést do normálního života a recidiva záchvatů může znamenat řadu osobních 

a sociálních problémů, jako jsou například omezení pracovních možností, 

ztráta řidičského oprávnění, prohloubení stigmatu a podobně.“55 Přesto je dle 

odborných lékařů vliv antiepileptik na určité oblasti života člověka s epilepsií 

nesporný. „Až 61% pacientů pociťuje v průběhu léčby antiepileptiky nežádoucí 

účinky.“56 Vliv vedlejších nežádoucích účinků je rozdílný podle druhu 

podávaného antiepileptika/antiepileptik, dle dávkování a také dle konkrétní 

reakce na podávanou léčbu u každého pacienta s epilepsií. „V zásadě může 

léčba antiepileptiky způsobit nežádoucí účinky postihující centrální nervový 

systém (CNS), včetně psychických změn a nežádoucí účinky postihující ostatní 

                                                 
54 NOVÁK, Vilém, KUNČÍKOVÁ, Marie. Spánek a epilepsie. Neurologie pro praxi. 2010, 
11(4), s. 239. ISSN 1213-1814. 
55 KUBA, Robert. Vysazování antiepileptik u pacientů s plně kompenzovanou epilepsií. 
Neurologie pro praxi. 2010, 11 (3),  s. 168. ISSN 1213-1814. 
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orgány těla.“57 Mezi nežádoucí účinky dále patří např. bolesti hlavy, nespavost, 

únava, závratě, nevolnost, neostré vidění, třes, podrážděnost, zvracení              

a průjem, poruchy chování a nálady, agresivita, deprese, nervozita, nárůst 

hmotnosti, ospalost atd. Z tohoto výčtu je patrné, že antiepileptika mají řadu 

dlouhodobých vedlejších účinků, které mohou významně ovlivňovat život 

pacienta s epilepsií. 

 

2. 3. 2 Volnočasové aktivity člověka s onemocněním epilepsie 

 
2. 3. 2. 1 Volný čas s důrazem na sportovní aktivitu 

Náplň volného času u lidí s epilepsií oproti zdravému jedinci může být 

významná. Některé volnočasové aktivity je s ohledem na bezpečnost vhodné 

omezit, u některých je nejvhodnější úplné vypuštění. Lidem s epilepsií není 

doporučováno realizovat zájmy, ve kterých hrozí nebezpečí úrazu či ohrožení 

života. Fyzická i duševní námaha je u nemocných epilepsií žádoucí 

v přiměřené míře, která je však velmi individuální – je nutné přihlédnout 

k aktuálnímu zdravotnímu stavu i tělesné výkonnosti. I u lidí s onemocněním 

epilepsií je doporučována aktivní volnočasová seberealizace, a to hlavně 

z důvodu navození psychické pohody. „Záchvaty celkově snižují efektivitu 

využití volného času a způsobují psychické změny s negativním dopadem na 

cítění a prožívání.“58  

 

Aktivity volného času je vždy nutné vybírat s ohledem na každého jedince    

i ve vztahu k formě a výskytu epilepsie - typ epilepsie, četnost epileptických 

záchvatů, výskyt epileptických záchvatů přes den, v noci, možná vázanost na 
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58 MORÁŇ, Miroslav. Praktická epileptologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. s. 56. ISBN 80-
7254-352-0. 
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spánek, přítomnost tzv. aury atd. Není vhodné paušálně omezovat všechny 

fyzické aktivity, aktivity je vhodné volit podle aktuální kondice, rozdělit je na 

kratší intervaly, při aktivním trávení volného času nezapomínat na přestávky     

a dostatečný pitný režim.  

 

Některé sportovní aktivity jako jsou například plavání, jízda na kole, 

bruslení atd. je doporučováno realizovat za účasti druhé osoby a při jejich 

aktivní realizaci neopomenout na využití dostupných ochranných pomůcek 

(helma, chrániče, vesta, viditelnost oděvu). Sporty, při kterých hrozí zvýšené 

riziko úrazu i zdravým lidem či ohrožení druhých osob, je vhodné úplně 

omezit, tj. box, potápění, horolezectví, aktivity ve vysoké nadmořské výšce, 

šerm, střelba lukem, skoky na trampolíně, parašutismus atd. Nevhodné jsou 

sporty, které vyvolávají hyperventilaci, která může vyvolat epileptický záchvat. 

 

2. 3. 2. 2 Sledování televize, práce na pc versus fotosenzitivita  

Někteří lidé s epilepsií jsou fotosenzitivní, tj. citliví na blikající světlo, 

blesky, střídání stínů a tmy. Některým vadí i přímé ostré slunce či odrazy 

paprsků od hladiny vody, sněhu či mezi stromy při jízdě autem/autobusem. 

Těmto lidem může epileptický záchvat vyvolat i sledování televize, práce na 

počítači (zvláště hraní počítačových her) či jiné intenzivní blikavé či světelné 

zdroje (ohňostroje, stroboskopy, barevné reflektory). Obecně je doporučováno, 

aby takto citlivě reagující osoby nesledovaly televizi z malé vzdálenosti           

a v plné tmě, je vhodné mít v místnosti zapnutý ještě další světelný zdroj, který 

toto záření rozptyluje. Při používání počítače je vhodné se vyvarovat 

aplikacím, ve kterých se rychle střídají světlé a tmavé plochy (hraní akčních 

videoher). U nových plazmových televizorů a LCD monitorů je možné nastavit 

lepší frekvenci osvětlení a kmitočtů a tím snížit riziko vzniku epileptického 

záchvatu. Lidé s epilepsií, kterých se fotosenzitivita týká, o této citlivosti 
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většinou ví a předem se snaží situacím, které by mohly vyvolat epileptický 

záchvat, předcházet či vyvarovat.   

 

2. 3. 2. 3 Cestování 

Kompenzovaní lidé s epilepsií mohou cestovat bez větších omezení. Lidem 

s epilepsií je doporučováno při cestování dodržovat určitá pravidla: mít u sebe 

aktuální lékařskou zprávu o zdravotním stavu, ve které je uveden seznam 

užívaných léků, jejich dávkování a případně i kontakt na ošetřujícího lékaře. 

V případě cesty do zahraničí je vhodné, aby člověk s epilepsií měl tyto 

informace společně s kartičkou první pomoci přeloženy do jazyka dané země či 

světového jazyka. Při cestování je důležité nezapomínat na dodržování 

pravidelného režimu spánku (cestování přes noc, na noc apod.), správné 

užívání antiepileptik a příjem dostatečného množství tekutin. Pokud je to 

možné, člověk s epilepsií by neměl cestovat zcela sám. V případě, že je 

epilepsie pod kontrolou, není nutné se vyhýbat ani běžné letecké dopravě. 

„Frekvence náhlých zdravotních příhod nijak nesouvisí s jejich závažností: 

kromě kardiálních potíží patří k nejkritičtějším situacím za letu epileptické 

záchvaty, psychotické ataky a diabetické kóma.“59  

 

Při cestování je vhodné se vyvarovat faktorům, které by mohly 

vyprovokovat epileptický záchvat. V případě přeletu do jiného časového pásma 

je nutné ve správnou dobu užít předepsanou dávku léku, aby se nesnížila 

hladina účinné látky v krvi. Před plánovanou cestou je vhodné konzultovat       

s ošetřujícím lékařem, zda není vhodné před cestou užít zklidňující lék, který 

by mohl napomoci snížit riziko možného záchvatu. Předepsané léky je vhodné 

přepravovat v příručním zavazadle (prevence proti zpoždění či dokonce ztrátě 

                                                 
59 ŠULC, Jiří. Zdravotní rizika v letecké dopravě. Interní medicína pro praxi. 2005. 7-8, s. 371. 
ISSN 1212-7299  
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zavazadla) v originálním balení, a to v dostatečném množství na celou dobu 

pobytu. Intenzivnější příprava by měla nastat u letů na velké vzdálenosti.  

„Lety ve směru východ – západ a západ – východ jsou spojeny                          

s tzv. biorytmickou zátěží, kdy se „vnitřní hodiny“ organizmu dostanou do 

konfliktu s časem v místě pobytu. K vyvolání desynchronizace je nutno 

překonat více než 4 časová pásma (tj. 60 poledníků).“60 V tomto případě je 

nutné vzít úvahu nejenom délku a náročnost samotného letu, ale pomyslet i na 

to, že cestování by měla předcházet pečlivá příprava vyžadující konzultaci 

ošetřujícího lékaře a osoby trpící epilepsií týkající se úpravy medikace              

a spánkového režimu. 

 

2. 3. 2. 4 Lázeňská péče 

Onemocnění epilepsie je zařazeno mezi kontraindikace léčebně rehabilitační 

péče. Tuto kontraindikaci upravuje vyhláška č. 267/2012 Sb. o stanovení 

indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti   

a dorost. Vyhláška informuje, že léčba může být poskytnuta na základě 

kladného vyjádření neurologa, u kterého je osoba s epilepsií v péči. Přesné 

znění vyhlášky týkající se onemocnění epilepsie je: „Nekompenzovaná 

epilepsie. U pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě 

kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce 

s epilepsií v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie 

kontraindikací.“61 Kontraindikací se v lékařství rozumí stav či faktor, který 

vede k vyloučení určitého lékařského výkonu, v tomto případě o léčebnou 

rehabilitační péči. V praxi to znamená, že lidé s epilepsií, jejichž stav není 

                                                 
60 ŠULC, Jiří. Zdravotní rizika v letecké dopravě. Interní medicína pro praxi. 2005, 7-8, s. 371. 
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rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. In: Sbírka zákonů. 3. 8. 2012, částka 91. PDF online. 
ISSN 1211-1244. Čl. 7.1, s. 3445. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
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dlouhodobě kompenzován, nemohou využít lázeňskou péči i přesto, že jejich 

zdravotní stav by tento způsob léčebné péče z důvodu jiných zdravotních obtíží 

vyžadoval. 

 

2. 3. 3 Bezpečnostní opatření u osob s epilepsií  

 

2. 3. 3. 1 Bezpečnostní opatření v bytě či domě 

Každý člověk je vystaven možnému riziku úrazu. Lidé s epilepsií se však 

v případě dlouhodobě plně nekompenzovaného stavu ocitají ve velmi svízelné 

situaci, možnost pádu spojená se zraněním je může zastihnout kdekoli. Je proto 

vhodné, pokud je v prostorech, kde se pohybují a úprava je možná, 

pamatováno na zvýšenou prevenci rizik úrazu prostřednictvím přijetí 

mimořádných opatření. Preventivní bezpečnostní opatření by měla být cíleně 

provedena zejména v domech a bytech, kde lidé s epilepsií žijí a jsou 

samozřejmě individuálně přizpůsobena každému jednotlivému člověku 

s epilepsií. 

 

Úprava domácnosti 

Při úpravě domácnosti je vhodné pamatovat na různorodá bezpečnostní 

opatření např. při přípravě jídla, úpravě nábytku či vybavení místností. Byt či 

dům je pro většinu lidí místem a zázemím pro odpočinek. Pro lidi s epilepsií je 

tomu samozřejmě také tak, proto je důležité pamatovat na to, aby se toto místo 

pro ně stalo místem bezpečným, čemuž může dopomoci přijetí určitých 

základních bezpečnostních opatření.  

 

Všechny dveře vně bytu či domu by se měly otevírat směrem ven 

z místnosti nikoliv dovnitř. Dveře v místnostech by člověk s epilepsií neměl 

zamykat, mohou být opatřeny např. cedulkou obsazeno, aby v případě vzniku 
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epileptického záchvatu mohla být snadněji poskytnuta adekvátní první pomoc 

či následná pomoc. Obecně je doporučováno, aby v místnostech nebyly 

v prostoru volně vystaveny stojící předměty, které by člověk s epilepsií na sebe 

mohl při záchvatu strhnout. Dále se nedoporučuje mít domácnost vybavenu 

skleněným nábytkem (vitríny, stolky, zrcadla a jiné předměty), rohy nábytku 

by měly být opatřeny bezpečnostními kryty z plastu, aby se snížilo nebezpečí 

zranění při pádu. Není vhodné, aby domácnost byla vybavena prosklenými 

dveřmi, pokud na tomto vnitřním vybavení lidé s epilepsií trvají, mělo by být 

instalováno bezpečnostní sklo opatřené speciální folií, která tlumí roztříštění 

skla a zabraňuje případnému pořezání. I u radiátorů je vhodné zvážit ochranu. 

Topná tělesa umístěná v prostoru bytu či domu nejsou doporučována vůbec, při 

epileptickém záchvatu hrozí rizika převrhnutí a popálení. U balkonů a lodžií se 

doporučuje zajistit je proti vypadnutí. V domě či mezonetovém bytě je 

doporučováno zajištění schodiště zábranou. Z důvodu rizika utonutí není u lidí 

s epilepsií doporučováno koupání ve vaně. Obecně je doporučováno 

sprchování a uzpůsobení prostor tak, aby nemohlo dojít k opaření vodou - 

vodovodní baterie by měla být opatřena regulátorem teploty vody umožňujícím 

nastavení spíše vlažné vody.  

 

Příprava pokrmů a vaření 

Při přípravě pokrmů je doporučováno vaření na varné desce s indukcí, kde 

hrozí menší riziko popálení než u použití plynového sporáku, elektrického 

sporáku nebo vaření na přímém ohni. Při vaření by měly být využívány spíše 

zadní ploténky, u kterých panuje menší riziko stržení hrnců na sebe. Vhodným 

prostředkem k přípravě pokrmů u lidí s nekompenzovanou epilepsií je 

mikrovlnná trouba z důvodu absence přímého kontaktu s elektrickým proudem 

a možného nastavení potřebné délky ohřevu jídla. Při vaření je doporučováno 

používat spíše nádobí nerozbitné (nerez, umělá hmota, dřevo), další kuchyňské 
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spotřebiče typu mixéry, šlehače a jiné je nutné používat obezřetně a spíše za 

účasti druhé osoby. V kuchyni by neměly být volně umístěny ostré předměty. 

Při přípravě pokrmů by se lidé s epilepsií měli vyvarovat přenášení horkých 

jídel a tekutin. Jídelní stůl by měl být prostřen prostřednictvím umístnění 

jednotlivých prostírání či pevného upevnění ubrusu, aby nemohlo dojít ke 

stržení nádobí a připraveného jídla všech stolujících.  

 

2. 3. 3. 2 Bezpečnostní opatření mimo domov 

Lidem s epilepsií se nedoporučuje, hlavně v cizích domech, jezdit výtahem. 

Je vhodnější používat schodiště a při chůzi se přidržovat zábradlí. Mezi další 

obecná doporučení patří bezpečné přecházení silnic, a to pouze na přechodech 

a nejlépe se světelnou signalizací. Při čekání na příjezd prostředků hromadné 

dopravy je vhodné stát v dostatečné vzdálenosti od silnice nebo peronu metra     

a vlaku, aby nehrozil pád do vozovky či kolejiště.  

 

Je doporučováno, aby u sebe lidé s epilepsií nosili identifikační kartu 

označující člověka s epilepsií, která kromě diagnózy informuje o aktuálně 

užívaných lécích a jejich dávkování a obsahuje i kontakt na ošetřujícího lékaře. 

Tyto informace mohou při případném epileptickém záchvatu pomoci 

zdravotnickému personálu v dalším lékařském postupu. V současné době je na 

trhu k dispozici i náramek určený pro lidi s epilepsií, který může svou 

viditelností usnadnit identifikaci nastalých obtíží souvisejících s případným 

epileptickým záchvatem.  

 

2. 3. 3. 3 Vybrané technické přístroje pro lidi s epilepsií  

Moderní napájecí přístroje – alarmy, sensory jsou využívány hlavně u lidí 

trpících nočními epileptickými záchvaty. Monitorovací podložka je umístěna 

na lůžku člověka s epilepsií. Nejčastěji se skládá ze tří částí - snímací 
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podložky, která je umístěna pod matraci, řídící jednotky, která vyhodnocuje 

informace z podložky, a vysílacího přijímače. Jakmile se u člověka s epilepsií 

záchvat projeví, přístroj vysílá zvukový či vibrační signál do ovládání či 

telefonu, jehož prostřednictvím upozorňuje blízkou osobu nebo zdravotnický 

personál. Pro mnohé blízké osoby, ale i samotné lidi s epilepsií, navozuje tento 

přístroj a jeho signalizace často pocit klidu a bezpečí prostřednictvím 

avizované a přivolané pomoci. Epileptické alarmy napomáhají i lékařům - 

přesné zaznamenávání epileptických záchvatů umožňuje správné nastavení či 

upravení léčby. Nevýhoda tohoto přístroje je, že detekuje epileptické záchvaty 

u člověka s epilepsií pouze v poloze na lůžku a dále jeho pořizovací cena. 

Přístroje nejsou vyráběny u nás, ale v zahraničí a jejich cena se pohybuje 

kolem dvaceti tisíc korun a výše. Tato pomůcka není v současné době zařazena 

do zdravotnických pomůcek, které jsou hrazeny ze zdravotnického systému.  

 

Využití poznatků moderní techniky a vědy jde u diagnózy epilepsie velmi 

dopředu. Ve fázi výzkumu je po celém světě i u nás řada různorodých 

náramkových zařízení, která by měla napomoci lidem s epilepsií. Tyto 

náramky by měly odhalit epileptické záchvaty a upozornit okolí i blízké osoby 

na začínající epileptický záchvat. Řada těchto přístrojů je již nyní ve fázi 

testování a v současné době i český tým pracuje na vývoji zařízení, které by 

člověka s epilepsií s předstihem upozornilo na začínající záchvat. 

 

2. 4 Psychické a psychiatrické dopady onemocnění epilepsie 

 

2. 4. 1 Psychické a psychiatrické poruchy u lidí s epilepsií  

Epilepsie je, jak již bylo zmíněno, onemocnění, které je charakterizováno 

výskytem různorodých forem epileptických záchvatů. Z důvodu 

nepředvídatelnosti výskytu záchvatu, pramení u lidí s touto diagnózou 
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opodstatněné každodenní obavy a pocity nejistoty z možného dalšího výskytu 

záchvatu. „Přetrvávání záchvatů představuje pro pacienty v průběhu jejich 

života významné riziko poranění či smrti při pádech nebo úrazech způsobených 

např. nekontrolovatelnou automatickou činností, riziko utonutí a riziko náhlého 

neočekávaného úmrtí.“62 Je zřejmé, že epilepsie ovlivňuje osobě s touto 

diagnózou každodenní život a především kvalitu jeho prožívání.  

 

„U nemocných s epilepsií se vyskytují psychické poruchy častěji než 

v běžné populaci, aktuální prevalence depresivní poruchy u nemocných 

s epilepsií je 40-60% oproti 2-4% v běžné populaci, prevalence úzkostných 

poruch u epileptiků je 20-40% oproti 3-7% v běžné populaci a psychotických 

poruch je 2-8% oproti 1% u neepileptických osob.“63 Je ale nutné uvést, že ne 

každý člověk, kterému je diagnostikována epilepsie, trpí psychickou či 

psychiatrickou poruchou. Přítomnost psychických poruch či psychiatrických 

komorbidit může lidem s epilepsií do života zasahovat výrazně dominantněji 

než výskyt samotných epileptických záchvatů. Neméně významnou roli hraje 

také zpracování informace o diagnostikované nemoci. „Zpracování 

nekorigovaného toku informací různé závažnosti může vážně narušovat 

psychickou rovnováhu pacienta směrem k úzkostnému a depresivnímu ladění, 

které nevylučuje i možnost úvah o suicidiu.“64 Propuknutí psychických potíží 

velmi úzce souvisí s oblastí vyrovnávání se s touto diagnózou, s akceptací této 

nemoci.  

 

                                                 
62 KOMÁREK, Vladimír, MARUSIČ, Petr. Epilepsie. In: BEDNAŘÍK, Josef, AMBLER, 
Zdeněk, RŮŽIČKA, Evžen a kol.  Klinická neurologie. Část speciální I. 1. vyd. Praha: Triton, 
2010. s. 327. ISBN 978-80-7387-389-9. 
63 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Josef, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní 
epilepsie. Praha: Triton, 2011. s. 260-261. ISBN 978-80-7387-495-7. 
64 DOLANSKÝ, Jiří. Současná epileptologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. s. 68. ISBN 80-
7254-101-3. 
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Psychický stav lidí s epilepsií může být zapříčiněn řadou faktorů, které 

mohou být ve vzájemné interakci. Výskyt psychických poruch výrazně narůstá 

u osob s nekompenzovanou epilepsií, mezi primární rizikové faktory 

ovlivňující tento nárůst jsou řazeny frekvence, četnost a charakter 

epileptických záchvatů. Při zkoumání psychických poruch u lidí s epilepsií se 

zohledňuje časová souvislost epileptických záchvatů, z které vyplývají 

psychické změny u lidí s epilepsií vznikající před, při i po záchvatu. Změny, 

které se mohou u osob s epilepsií před záchvatem vyskytovat, jsou kolísavá 

nálada, neklid, zvýšená agrese, změny v chování. Během samotného záchvatu  

se kromě příznaků bezvědomí, ztuhlosti, křečí a záškubů mohou objevit            

i psychické příznaky, v tomto případě se hovoří o „auře“. Při auře člověk může 

pociťovat různorodé psychické prožitky od úzkostných stavů, náhlé obavy       

a strachu, optické či akustické halucinace, ale i pocity smutku a deprese či 

panické ataky. „Iktálně se mohou objevit i další psychické příznaky: 

kvalitativní poruchy vědomí (delirium, amentní stavy se semiúčelným 

jednáním, mrákotné stavy), případně další psychotické poruchy, jako jsou 

poruchy myšlení s paranoiditou a bludy, halucinace.“ 65 V dalších fázích narůstá 

výskyt afektivních a úzkostných poruch, objevují se poruchy nálady. Některé 

z těchto psychických symptomů, které se objevují před záchvatem či během 

záchvatu, se mohou stát součástí každodenního života osoby s epilepsií            

a přidružit se k dalším potížím, jako jsou pocity bezmoci, sociální pokles či 

strach ze záchvatu. 

 

 

 

 

                                                 
65 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Josef, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní 
epilepsie. Praha: Triton, 2011. s. 259. ISBN 978-80-7387-495-7. 
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Strach  

Strach může být vyvolán určitou situací či místem, může se projevovat 

dlouhodobě nebo nastat zcela náhle. Není neobvyklé, že právě u lidí s epilepsií, 

zvláště u nově diagnostikovaných, dochází k nárůstu pocitů obav a strachu,      

a  to především v závislosti na různých omezeních a zákazech, které se dotýkají 

jejich každodenního života. Tento strach bývá spojen i s narůstajícími obavami 

o zdraví, budoucnost, oblast finančního zajištění sebe a své rodiny, dále             

z možného znepokojení blízkých. I snížená soběstačnost, která se v důsledku 

této diagnózy může objevit, může u konkrétní osoby vyvolat obavy a strach. 

Mohou se objevit situace, kdy zvýšený strach a obavy mohou být prvotními 

příčinami vzniku samotného epileptického záchvatu. „To je ten případ, kdy 

záchvat začíná v těch částech mozku, které mají souvislost se zpracováním 

emocí a pocitů, v konkrétní oblasti spánkového laloku.“66 

 
U některých lidí s epilepsií se mohou vyskytnout i obavy a strach z pobytu 

na veřejnosti. „Dokonce i pacienti, kteří neměli záchvat po dobu jednoho roku    

i více let, mají stále strach ze záchvatu. Právě tento strach může způsobit 

změnu v jejich aktivitách, v práci, kterou vykonávají, a v neposlední řadě 

podkopává jejich sebedůvěru a sebeúctu.“67  

 

Úzkost  

Typů úzkostných poruch je více, u 6% lidí s epilepsií se objevuje 

generalizovaná úzkostná porucha, která může pramenit z nepředvídatelnosti 

epileptických záchvatů, z obav možné progrese onemocnění, ztráty zaměstnání, 

z následků záchvatů. Panické ataky, panická porucha se vyskytují u 5-20% 

                                                 
66 SCHWARZE, Ulrike, BRÜCKNER, Katja. Epilepsie und psychische Begleiterkrankungen.  
Einfälle. 2013, 32(128), s. 7. ISSN 0177-2716.  
67 BRABCOVÁ, Dana, BERAN, Jiří, MIŇHOVÁ, Jana. Jak souvisí kvalita života epileptiků 
s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám? Česká a slovenská psychiatrie. 2011, 107(2), s. 
76. ISSN 1210-7859. 
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pacientů s epilepsií, u 20% pacientů s epilepsií se objevují kombinace smíšené 

úzkostné a depresivní poruchy.  

 

V samotné péči o osobu s epilepsií hraje významnou roli adekvátní 

informovanost pacienta o tomto onemocnění, vyšetření, o výsledcích, ale          

i samotné léčbě a prognóze. Je nutné, aby lékaři nenechávali své pacienty 

v nejistotě, protože „rozpačité krčení rameny či nasazování léků naslepo je 

téměř zárukou rozvoje úzkostné poruchy u jedince s opakovanými, 

nebezpečnými a sociálně hendikepujícím poruchami vědomí.“68 Pro mnohé 

osoby s epilepsií jsou prožitky a zážitky při epileptickém záchvatu významné, 

stávají se pro ně traumatizujícím momentem a mohou se spolupodílet na 

vzniku anticipační úzkosti. Nadměrná prožívaná úzkost z epileptického 

záchvatu a jejich nepředvídatelnost může vést dále k vzniku agorafobického 

chování a sociální izolaci.  

 

Deprese 

Deprese je uváděna jako nejčastější psychiatrická komorbidita u lidí 

s epilepsií. „Je přítomna u 40-60% pacientů, nicméně je málokdy 

diagnostikována a léčena.“69 Vztah mezi epilepsií a výskytem depresí může být 

dvousměnný, depresivní porucha může mít za následek i větší četnost 

epileptických záchvatů. „Rozpoznání deprese u epilepsií je obtížné, příznaky 

deprese jsou proměnlivé v čase i v intenzitě a jsou interpretovány jako 

důsledek léčby, projev adaptace na toto chronické onemocnění nebo jako 

příznak samotné epilepsie.“70  

                                                 
68 BRÁZDIL, Milan. Epilepsie a úzkostné poruchy. Neurologie pro praxi. 2012, 13(2), s. 93. 
ISSN  1213-1814. 
69 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Josef, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní 
epilepsie. Praha: Triton, 2011. s. 261. ISBN 978-80-7387-495-7. 
70 TICHÁČKOVÁ, Anežka. Deprese a epilepsie. Psychiatrie pro praxi. 2012, 13(4), s. 169. 
ISSN 1213-0508. 
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Deprese je multidimenzionální porucha, ve které pacient s epilepsií zažívá 

intenzivní pocity smutku, pasivitu, bezmoc, únavu, vyloučení ze sociálních       

a jiných aktivit, pocity beznaděje, ztrátu radosti, emoční labilitu, atd. „Pacienti, 

i když trpí, přejímají takový pohled na problematiku afektivních poruch, 

akceptují tradovaný postoj, že deprese při epilepsii je normální reakce na obtíže 

způsobené záchvaty, a o svých psychických potížích nemluví. Svou roli zde 

hraje i strach ze stigmatizace a strach z antidepresivní medikace.“71 

Rizikovými faktory k rozvoji deprese patří rodinná anamnéza, 

nekompenzovanost epilepsie, vliv antiepileptik, narušené psychosociální 

prostředí (pracovní či partnerské potíže) atd. Deprese se může objevit také        

u pacientů s epilepsií, kteří prodělali úspěšný epileptochirurgický zásah, a to 

v prvních měsících po zásahu.  

 

Psychotické poruchy 

V průběhu onemocnění epilepsie a při epileptických záchvatech může dojít 

k akutní změně chování. „Za rizikové faktory rozvoje psychózy u pacientů 

s epilepsií je považována nekompenzovaná farmakorezistentní epilepsie, časný 

rozvoj epilepsie, delší doba trvání epilepsie (obvykle je udáván interval         

10-15 let) se záchvatem s generalizovanými tonicko-klonickými křečemi, 

status epilepticus v anamnéze, epilepsie temporálního laloku, epileptogenní 

ložisko v levé hemisféře, léčba určitými antiepileptiky a přítomnost různých 

organických cerebrálních lézí.“72 Podle doporučení, které bylo vytvořeno pro 

potřeby dělení psychóz, jsou rozlišovány čtyři základní typy psychóz,               

a to iktální, postiktální, interiktální alternativní.  

 

                                                 
71 TICHÁČKOVÁ, Anežka. Deprese a epilepsie. Psychiatrie praxi. 2012, 13(4), s. 170. ISSN 
1213-0508. 
72 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Josef, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní 
epilepsie. Praha: Triton, 2011. s. 263. ISBN 978-80-7387-495-7. 



64 
 

Sebevražedné chování u pacientů s epilepsií 

Výskyt sebevražedného chování u lidí s epilepsií není výjimečný a je nutné 

rozlišovat mezi sebevraždou a pokusem o sebevraždu. Rizikové faktory 

sebevražedného chování u pacientů s epilepsií mohou být různorodé, na 

vzniklou situaci mohou mít vliv opakující se psychické poruchy,  typ epilepsie, 

doba trvání záchvatů, ale i nedostatečná léčba, osobní, sociální a pracovní 

nesnáze. 

 

K dokonané sebevraždě může dojít i v době, kdy je epilepsie u osoby plně 

kompenzována, jedná se o „tzv. „břemeno normálnosti“, kdy se po kompenzaci 

epilepsie pacient nedokáže srovnat s požadavky běžného života bez 

záchvatů.“73  

 

2. 4. 2 Kognitivní potíže u lidí s epilepsií  

Diagnóza epilepsie může ovlivnit kognitivní funkce, ale i chování, 

psychosociální adaptaci. „Při zkoumání kognitivních změn u pacientů               

s epilepsií je třeba odlišit dočasné negativní vlivy, například zvýšenou 

frekvenci záchvatů, neracionální polyfarmakoterapii, nedostatečnou spolupráci 

(noncompliance), intoxikaci antiepileptiky nebo osobnostní změny při 

psychosociálních stresech nebo psychopatologických projevech (časté 

deprese).“74  

 

Lidé s epilepsií se mohou potýkat s narušenou pamětí, která se u nich 

projevuje sníženou pozorností, koncentrací, sníženou verbální či vizuální 

pamětí, ale mohou se objevit i potíže týkající se vybavování informací 

                                                 
73 TICHÁČKOVÁ, Anežka. Deprese a epilepsie. Psychiatrie praxi. 2012, 13(4), s. 171. ISSN 
1213-0508. 
74 PREISS, Jan. Kognitivní deficit u epilepsie. In: PREISS, Marek, KUČEROVÁ, Hana           
a kolektiv. Neuropsychologie v neurologii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 41. ISBN 
80-247-0843-4. 
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s odstupem času, které mohou souviset s ukládáním informací. „Vliv je zvláště 

při vysoké frekvenci záchvatů (několik denně), kdy lze přepokládat, že je 

narušena schopnost registrovat informace a pamatovat si probíhající 

události.“75 Je vhodné uvést, že pro lidi s epilepsií je fungující paměť velmi 

důležitá. Člověk s epilepsií musí evidovat termíny lékařských kontrol               

u neurologa/epileptologa, nezapomínat na správné užívání léků v pevně 

daném časovém intervalu, dbát na zapisování frekvence epileptických záchvatů 

atd. Pokud některá z těchto oblastí není dostatečně informačně podchycena        

a paměť nefunguje spolehlivě, důsledkem může být negativní vliv na samotnou 

léčbu.  

 

U lidí s epilepsií se mohou objevit také lingvistické problémy v řeči. Tyto 

potíže poté mohou mít v důsledku nepříznivý vliv na řadu sociálních oblastí – 

zaměstnání, partnerství, přátelství a jiné. I exekutivní funkce mohou u lidí 

s epilepsií podléhat oslabení a snížené inhibici reakcí. Oslabení exekutivních 

funkcí je zřejmější u osob s rozsáhlými sekundárními záchvaty, u kterých se 

vyskytuje i získaná patologie, jako jsou tumory či úrazy s poraněním hlavy. 

 

2. 4. 3 Sociální stigma a sociální izolace osob s epilepsií 

Každé chronické onemocnění v různorodých oblastech ovlivňuje život 

nemocného člověka, nejinak tomu je u lidí s epilepsií. „Ve srovnání s populací 

mají pacienti s epilepsií obvykle více psychosociálních problémů včetně 

stigmatizace, vyšší nezaměstnanost, sníženou sebeúctu, interpersonální těžkosti 

a nízké sociální kompetence.“76 Epilepsie se řadí mezi tělesné onemocnění, 

které nemusí být na první pohled znatelné. „Jiným problémem je absence 

                                                 
75 PREISS, Jan. Kognitivní deficit u epilepsie. In: PREISS, Marek, KUČEROVÁ, Hana           
a kolektiv. Neuropsychologie v neurologii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 35. ISBN 
80-247-0843-4. 
76 BRABCOVÁ, Dana. Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým 
poruchám? Česká a slovenská psychiatrie. 2011, 107(2), s. 76. ISSN 1210-7859. 
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viditelných vnějších projevů onemocnění v době mimo záchvat, v jehož 

důsledku klienti často vypadávají ze systému sociálního zabezpečení. Na 

invalidní důchod či jiné dávky mnohdy nedosáhnou, ale zároveň jim jejich 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav neumožňuje rovnoprávné postavení na 

otevřeném trhu práce.“77 Tato diagnóza je úzce spjata se stigmatizací. Potíže, 

se kterými se nemocní s touto diagnózou potýkají, se mohou lišit a to podle 

toho, jakým typem a frekvencí epileptických záchvatů trpí, ale i dle životního 

období, ve kterém se nemoc objeví. Neméně významnou roli hraje věk 

nemocného, jeho rodinné a pracovní zázemí i sociální postavení.  

 

Jak již bylo uvedeno, člověk s epilepsií se během svého každodenního 

života potýká v důsledku své diagnózy s řadou specifických situací - řeší své 

individuální potíže týkající se léčby, sociálního zabezpečení, výběru povolání   

a udržení zaměstnání. Osoba s epilepsií musí absolvovat pravidelné kontroly    

u lékaře, užívá antiepileptika, která mají potencionálně řadu nežádoucích 

účinků, musí dodržovat režimová opatření, která ovlivňují životní styl. „Pacient 

je jediný, kdo ví, jak se cítí, jak onemocnění ovlivňuje jeho aktivity, sebepojetí, 

schopnost zařadit se do společnosti, získat a udržet si práci.“78 Pro mnohé 

pacienty se onemocnění epilepsií trvale odráží v sociální i psychologické 

oblasti.  

 

                                                 
77 MICHNOVÁ, Marta, VALOUCHOVÁ, Lucie, LIŠKA, Antonín. Aspekty sociální práce       
u osob s epilepsií. Sociální práce. 2010, 10(4) (Zdravotní postižení v kontextu sociální práce), 
s. 8. ISSN 1213-6204. 
78 BRÁZDIL, Milan, HADAČ, Josef, MARUSIČ, Petr a kolektiv. Farmakorezistentní 
epilepsie. Praha: Triton, 2011. s. 293. ISBN 978-80-7387-495-7. 
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3. Cíle, metodologie a interpretace dat výzkumného 

šetření  

3. 1 Cíle výzkumného šetření  

Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, které oblasti života jsou 

z pohledu dospělého člověka s epilepsií touto diagnózou nejvíce ovlivněny.  

Dalším cílem bylo sumarizovat a vyhodnotit odpovědi na tyto dílčí 

hypotézy:  

• Diagnóza onemocnění epilepsie ovlivňuje získání zaměstnání z důvodu 

řady omezení souvisejících s výkonem práce.  

• Onemocnění epilepsie ovlivňuje mezilidské vztahy. 

• Onemocnění epilepsie přináší omezení v trávení volného času.  

 

3. 2 Metodologie výzkumného šetření  

Metodou sběru dat byl strukturovaný anonymní dotazník, jehož tvorbě 

předcházelo studium dokumentů týkajících se různorodých oblastí života 

člověka s diagnózou epilepsie. K formě písemného dotazování prostřednictvím 

strukturovaného dotazníku bylo přistoupeno z následujících důvodů - 

vyloučení vlivu tazatele v odpovědi dotazovaného, dotazovaný může 

zodpovězení otázek věnovat více času a péče, písemné anonymní vyplňování 

dává prostor pro upřímné odpovědi na důvěrné otázky, dotazníkové šetření 

umožňuje kontaktovat i osoby jinak nedosažitelné. Osoby ochotné 

spolupracovat na dotazníkovém šetření byly ubezpečeny o zachování 

anonymity a důvěrnosti poskytnutých dat a informací. Dotazovaným bylo dále 

sděleno, k jakému účelu budou získaná data využita. Strukturovaný dotazník 

tvořilo celkem 15 otázek – uzavřené, otevřené, zjišťovací. Dotazník byl pilotně 
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v prosinci 2013 předložen cca 10 osobám s epilepsií z důvodu provedení 

zkušebního testování srozumitelnosti kladených otázek pro respondenty. 

Těchto deset vyplněných dotazníků nebylo zařazeno do výzkumného šetření.  

 

3. 3 Charakteristika výzkumného prostředí a výzkumného 

souboru 

Charakteristika výzkumného prostředí 

Sběr dat probíhal na neurologickém oddělení Nemocnice Na Františku na 

Praze 1 s osobním souhlasem primáře Doc. MUDr. Jiřího Hovorky, CSc., 

v období od 16. ledna 2014 do 26. února 2014. V období od 27. února do        

3. dubna 2014 probíhalo závěrečné zpracování a interpretace výzkumného 

šetření.  

 

Charakteristika výzkumného souboru 

Ke zpracování dat se od pacientů neurologického oddělení vrátilo zpět 

celkem 87 dotazníků, z nichž 4 musely být z dalšího zpracování vyloučeny 

z důvodu nedostatečného vyplnění (minimum vyplněných odpovědí). 

Analytická část práce probíhala s celkem 83 dotazníky, které byly anonymně 

vyplněny respondenty – pacienty s diagnózou epilepsie. Obdržené výsledky 

dotazníkového šetření byly analyticky zpracovány formou grafů a tabulek        

a opatřeny shrnujícím komentářem. Ve výzkumném souboru byly zastoupeny 

osoby s diagnózou epilepsie ve věku od 21 do 65 let, tj. osoby, které spadají 

„dle periodizace věku do ranního věku dospělosti (16-25let), středního věku 

dospělosti (25-45let) i pozdního věku dospělosti 45-65 let.“79 

 

 

                                                 
79 HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 

2000.  s. 406. ISBN 80-7178-303-X 
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3. 4 Podrobný rozbor a interpretace dat dotazníkového šetření 

 

3. 4. 1 Pohlaví respondentů 

Do analytické části bylo zařazeno 83 dotazníků, které byly anonymně 

vyplněny lidmi s diagnózou epilepsie. Dotazník vyplnilo celkem 46 žen a 37 

mužů.  

 

Graf 1 Pohlaví respondentů  

Pohlaví respondent ů

55%

45% muži

ženy

 

 

3. 4. 2 Věkové rozhraní respondentů 

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce zastoupenou skupinou osob, 

která se  zúčastnila dotazníkového šetření, byla skupina osob ve věku od 25 do 

45 let, která byla zastoupena čtyřiceti šesti respondenty a jejíž podíl činil 55%. 

Věkové rozmezí respondentů 46 až 65 let bylo zastoupeno ve 35%, které 

odpovídá dvaceti devíti osobám a věk respondentů 21 až 25 let činil 10%, tedy 

čítal osm osob. 
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Graf 2 Věkové rozhraní respondentů  
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3. 4. 3 Příčina epilepsie u respondentů 

Respondentům dotazníkového šetření byla položena otázka, zda znají 

příčinu svého onemocnění epilepsií. Čtyřicet devět osob zaškrtlo variantu 

označující původ epilepsie získané bez známé příčiny, dvacet jedna osob 

zvolilo variantu epilepsie získané, ale způsobené určitou příčinou (cévní 

mozková příhoda, mozkový nádor, úraz), třináct osob žije s epilepsií od 

narození.  

 

Graf 3 Příčina epilepsie u respondentů 
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3. 4. 4 Doba od diagnostikování epilepsie u respondentů 

V dotazníkovém šetření byla respondentům položena otázka: „Jak dlouho 

máte diagnostikovánu epilepsii?“ Z odpovědí jednoznačně vyplynulo, že 

procentuelně nejvíce zastoupenou skupinou osob (69%) odpovídající 57 

osobám z daného vzorku, je skupina, u které uběhlo od diagnostikování 

onemocnění epilepsie více jak 11 let. Naopak pouze šest osob uvedlo, že mají 

diagnostikovanou epilepsii jeden rok a méně. 

 

Graf 4 Doba od diagnostikování epilepsie u respondentů  
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3. 4. 5 Typy epileptických záchvatů u respondentů  

Pro zjednodušení výběru varianty odpovědi byly respondentům nabídnuty 

tři nejčastější typy epileptických záchvatů, které byly podrobněji u každé 

varianty popsány. Jelikož existuje celá škála epileptických záchvatů, kterou 

není snadné jednoznačně definovat, byla u otázky nabídnuta možnost otevřené 

odpovědi, ve které mohli dotazovaní uvést jiný konkrétní typ epileptického 

záchvatu/ů, který se u nich projevuje. Z výsledků dotazníkového šetření 

vyplývá, že někteří lidé s epilepsií trpí kombinací více typů epileptických 

záchvatů, tj. od záchvatů bez poruchy vědomí, s poruchou vědomí, přes 

absence a zahledění. Nejvíce osob (58) uvedlo, že trpí epileptickými záchvaty 
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s poruchou vědomí, 24 respondentů odpovědělo, že se u nich epilepsie 

projevuje bez poruchy vědomí. Variantu absence a zahledění zaškrtlo 17 osob. 

Ve variantě otevřené odpovědi na tuto otázku byly u 2 respondentů popsány 

epileptické záchvaty projevující se tiky či rychlým mrkáním očí 

 

Graf 5 Typy epileptických záchvatů u respondentů  
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3. 4. 6 Výskyt epileptických záchvatů u respondentů 

Výsledky výskytu epileptických záchvatů u dotazovaných jsou následující: 

padesát sedm osob uvedlo, že se u nich výskyt epileptických záchvatů 

projevuje kdykoliv během dne, zjednodušeně označeno, jedná se o denní 

záchvaty. U patnácti osob se vyskytují pouze noční záchvaty a jedenáct osob 

odpovědělo, že epileptické záchvaty se u nich projevují kdykoliv během dne      

i noci, jedná se tedy o kombinaci denních i nočních záchvatů.  
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Graf 6 Výskyt epileptických záchvatů u respondentů 
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3. 4. 7 Četnost epileptických záchvatů u respondentů  

Důležitou byla odpověď respondentů na otázku týkající se průměrné 

četnosti výskytu epileptických záchvatů. Pro respondenty bylo navrženo pět 

možných variant odpovědí (1x týdně a více, 1x za 14 dní, 1x za měsíc, 1x za 

rok a otevřená odpověď - epileptické záchvaty se objevují v jiné četnosti, kde 

mohli respondenti uvést přesnou četnost jejich epileptických záchvatů). Při 

vyhodnocení této otázky jsem na základě získaných odpovědí rozšířila předem 

navrženou škálu frekvence záchvatů. U pěti osob se epileptické záchvaty 

vyskytují denně, dvacet osob prožívá epileptický záchvat 1x týdně a více, čtyři 

osoby uvedly, že se u nich epileptický záchvat objevuje 1x za 14 dní. Četnost 

výskytu epileptických záchvatů jedenkrát za měsíc zvolilo celkem osm osob, 

vícekrát za rok epileptický záchvat proběhne u patnácti osob, u sedmi osob se 

epileptický záchvat objeví 1x za rok. Dvacet čtyři osob uvedlo, že se u nich 

epileptické záchvaty v daném časovém rozpětí neprojevily, jsou 

kompenzované více jak dva roky.  
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Graf 7 Četnost epileptických záchvatů u respondentů 

Četnost epileptických záchvat ů u respondent ů
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3. 4. 8 Pracovní uplatnění respondentů 

Osmá otázka byla zaměřena na oblast pracovního uplatnění osob s epilepsií 

vyplňující tento dotazník. Z vyhodnocení vyšlo následující zjištění: třicet pět 

osob uvedlo, že je v současné době v zaměstnaneckém poměru, šest osob 

pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná, pět osob označilo, že pracují 

příležitostně – brigádně a sedmnáct osob je v současné době bez zaměstnání. 

Významným údajem v odpovědích na tuto otázku je označení varianty jiné. 

V této oblasti dotazovaní uvedli následující: tři respondenti jsou studenti, 

jedenáct osob je v invalidním důchodu a neuvedlo souběh s jinou další 

variantou, pět dotazovaných uvedlo, že jsou ve starobním důchodu a jedna 

osoba je v současné době na mateřské dovolené.   
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Graf 8 Pracovní uplatnění respondentů 
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3. 4. 9 Sdělení diagnózy epilepsie při přijímajícím pohovoru u respondentů 

Další otázka byla zaměřena na oblast, zda lidé s epilepsií při přijímacím 

pohovoru sdělují, že trpí epilepsií. Při vyhodnocení této otázky jsem pracovala 

se zredukovaných počtem dotazníků (35) – do grafu jsem zahrnula jen ty 

dotazníky, v nichž respondenti v předchozí otázce odpověděli, že jsou 

v současné době v zaměstnaneckém poměru. Z níže uvedeného grafu vyplývá, 

že dvacet osob při přijímajícím pohovoru potencionálního zaměstnavatele 

informovalo, že trpí epilepsií a patnáct osob o této skutečnosti nehovořilo.  
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Graf 9 Sdělení diagnózy epilepsie při přijímajícím pohovoru                       

u respondentů 
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Sdělení diagnózy epilepsie v pracovním poměru 

Další otázka dotazníkového šetření byla pod bodem předchozí otázky. Jejím 

cílem bylo zjistit, zda respondenti, kteří zaměstnavatele při přijímacím 

pohovoru o diagnostikovaném onemocnění epilepsie neinformovali, sdělili 

skutečnost týkající se jejich zdravotního stavu v pozdější době. Vzorek patnácti 

lidí, kteří tuto skutečnost u přijímacího pohovoru nesdělili, v dotazníku na tuto 

podotázku odpověděl následovně - čtyři osoby o své diagnóze zaměstnavatele 

informovaly v tříměsíční zkušební době, tři respondenti uvedli, že 

zaměstnavatel tuto skutečnost zjistil jiným způsobem a osm z nich uvedlo, že 

tuto informaci dosud zaměstnavateli nesdělili. 
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Graf 9 a) Sdělení diagnózy epilepsie v pracovním poměru 
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3. 4. 10 Vnímání limitů při výběru povolání kvůli epilepsii 

Desátá otázka byla zaměřena na to, zda lidé s epilepsií vnímali při výběru 

svého povolání nějaké limity z důvodu diagnózy epilepsie. Na tuto otázku 

odpovědělo sedmdesát pět osob ze skupiny, která se zúčastnila dotazníkového 

šetření. U této otázky měli respondenti možnost zaškrtnout více variant. 

Výsledky byly následující: 44 osob vnímá jako limitující nemožnost ucházet se 

o práci na noční směny (práci v třísměnném provozu), 36 osob vnímá jako 

limitující omezení získání řidičského oprávnění. Práce ve výškách je pro výkon 

povolání omezující pro 24 osob a práce u otevřených strojů, mechanických 

linek a běžících pásů pro 23 osob, variantu práce s elektřinou zvolilo 15 osob    

a práci s malými dětmi 8 osob. Žádné limity při výběru svého povolání 

nevnímalo 16 osob. Ve variantě jiné se u respondentů objevila oblast 

soustředění (u 2 osob), tři osoby uvedly, že volily zaměstnání, které jim bylo 

doporučeno lékařem, dvě osoby vnímají jako limitující strach veřejnosti 

zaměstnat člověka s epilepsií. Jedna osoba uvedla jako limitující, že nemůže 

pracovat s barvami. Celkem 8 osob se k této otázce nevyjádřilo.  
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Graf 10 Limity kv ůli epilepsii při výběru povolání 
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3. 4. 11 Odebrání řidičského oprávnění z důvodu epilepsie u respondentů 

Lidé s epilepsií dále odpovídali na otázku týkající se řidičského oprávnění,  

a to ve smyslu, zda u nich došlo k omezení získání tohoto oprávnění. 

Dotazovaní odpovídali takto: devatenácti osobám bylo řidičské oprávnění díky 

diagnóze epilepsie odebráno, dvacet jedna osob nemohlo řidičské oprávnění 

z důvodu epilepsie získat, 22 osobám nebylo řidičské oprávnění odebráno, 

přestože trpí epilepsií, sedmnáct osob řidičské oprávnění nevlastnilo 

z vlastního rozhodnutí, čtyři osoby tuto otázku nezodpověděly. 

V procentuálním vyjádření zanesené odpovědi vypadají následovně:  
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Graf 11 Odebrání řidičského oprávnění z důvodu epilepsie u respondentů 

Odebrání řidičského oprávn ění z důvodu 
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3. 4. 12 Pobírání invalidního důchodu u respondentů 

Dvanáctá otázka byla přímo zaměřena na zjištění toho, kolik lidí s epilepsií, 

kteří se zúčastnili tohoto dotazníkového šetření, pobírá invalidní důchod. 

Oproti odpovědím respondentů v otázce č. 8, kde tuto informaci uvedlo pouze 

11 osob, je při této cílené otázce, nabízející pouze odpověď ano a ne, 

zaznamenán rapidní nárůst. Z celkem 83 respondentů třicet pět osob 

odpovědělo, že pobírají invalidní důchod, čtyřicet osm osob uvedlo, že ne. 
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Graf 12 Pobírání invalidního důchodu u respondentů 

Pobírání invalidního d ůchodu u respondent ů
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Rozšiřující otázkou pro osoby, které uvedly, že invalidní důchod pobírají, 

byla otázka týkající se přiznání stupně invalidity. Data jsou v grafu 

zaznamenána takto, I. stupeň invalidity byl přiznán 6% osob (2 lidé z daného 

vzorku třiceti pěti osob), II. stupeň byl přiznán 45% osob (údaj odpovídá 16 

osobám) a III. stupeň, tedy nejtěžší stupeň invalidity je přiznán 14 osobám – 

údaj odpovídá 40% daného vzorku. Tři osoby neuvedly výši stupně invalidního 

důchodu, který jim byl vyměřen.  

 

Graf 12 a) Stupeň invalidního důchodu  
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3. 4. 13 Otevřenost v informování o epilepsii u respondentů 

Na respondenty dotazníkového šetření byla vznesena otázka týkající se 

toho, zda o své diagnóze hovoří. Všichni dotazovaní na tuto otázku odpověděli 

a z výsledků, které zaznamenává graf je patrné, že 47% o své nemoci otevřeně 

hovoří, 45% udržuje onemocnění částečně v tajnosti a 8% udržuje onemocnění 

zcela v tajnosti. 

 

Graf 13 Otevřenost v informování o epilepsii u respondentů 
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3. 4. 14 Vybrané psychosociální faktory/oblasti života ovlivněné diagnózou 

epilepsie 

V pořadí čtrnáctou otázkou v dotazníku jsem zjišťovala subjektivní pocit 

lidí s epilepsií k různorodým oblastem života, s cílem zjistit od respondentů 

míru ovlivnění v těchto oblastech z důvodu diagnostikovaného onemocnění 

epilepsie. Dotazovaní měli na hodnotové škále v předem specifikovaných 

třinácti životních oblastech ohodnotit míru ovlivnění aspektů života diagnózou 

epilepsie. Přesné číselné údaje zjištěné při součtu obdržených odpovědí ze 

všech 83 vyplněných dotazníků uvádím v tabulce níže. Z důvodu, že 

v některých dotaznících zůstala některá pole nevyplněna, jsem vložila do této 

sumarizační tabulky nové pole - neuvedeno. 



82 
 

Tab. 2 Psychosociální faktory/oblasti života ovlivněné epilepsií  
 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne Neuvedeno 
Výběr povolání/zaměstnání 
 

36 17 10 18 2 

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

26 11 7 33 6 

Zapojení/uplatnění na trhu 
práce 

34 16 14 13 6 

Finanční zabezpečení sebe/své 
rodiny 

29 16 10 24 4 

Realizaci volného času 
 

15 27 15 24 2 

Cestování 
 

18 18 14 32 1 

Běžné denní aktivity 
 

15 18 17 31 2 

Vztah se svou rodinou 
 

14 10 12 45 2 

Vztah s partnerem/partnerkou 
 

21 15 9 37 1 

Vztah s přáteli 
 

14 12 13 40 4 

Rozhodnutí o založení rodiny  
 

17 12 15 36 3 

Spánek 
 

18 19 14 31 1 

Sexuální oblast 
 

13 14 11 43 2 

 

Všech třináct těchto životních oblastí bude dle získaných výsledků postupně 

znázorněno v grafech, které budou doprovázeny slovním komentářem.  

 

Ovlivnění výběru povolání /zaměstnání epilepsií  

První oblastí, na kterou lidé s epilepsií v rámci čtrnácté otázky odpovídali, 

bylo ovlivnění výběru svého povolání/zaměstnání ve vztahu k onemocnění 

epilepsií. Tento výběr vnímalo epilepsií ovlivněný 36 respondentů, jako spíše 
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ovlivněný 17 osob. Deset osob uvedlo, že ovlivnění spíše nevnímá a 18 osob se 

vyjádřilo, že diagnóza epilepsie jim výběr povolání/zaměstnání neovlivnila. 

Dvě osoby na tuto otázku neodpověděly. Ovlivnění výběru povolání či 

zaměstnání je ze subjektivního pohledu lidí s epilepsií, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření, významné. 

 

14 a) Graf Ovlivnění výběru povolání/zaměstnání epilepsií   
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Ovlivnění studia profese/oboru epilepsií  

Další podotázka čtrnácté otázky byla zaměřena na zjištění názoru, zda 

diagnóza epilepsie respondentům umožnila či neumožnila vystudovat profesi či 

obor, který chtěl/a. Šest osob na tuto otázku neodpovědělo, dvacet šest osob 

uvedlo, že jim epilepsie tuto oblast ovlivnila, jedenáct osob zvolilo u této 

otázky variantu odpovědi spíše ano. Třicet tři osob odpovědělo, že k ovlivnění 

výběru nedošlo a sedm osob zvolilo variantu spíše ne. Následující graf tyto 

údaje znázorňuje procentuelně.   
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14 b) Graf Ovlivnění studia profese či oboru epilepsií  
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Ovlivnění zapojení/uplatnění na trhu práce epilepsií 

Na otázku ovlivnění zapojení/uplatnění na trhu práce odpověděli lidé 

s epilepsií takto: celkem 34 osob vyjádřilo svůj názor variantou ano, 16 osob 

spíše ano, 13 osob se vyjádřilo, že tato oblast je osobně neovlivňuje, 14 osob 

zvolilo variantu spíše ne, 6 osob se k tomuto tématu nevyjádřilo. Názor          

34 osob, který odpovídá 41% respondentů, odráží důležitý fakt – těmto lidem 

epilepsie významně ovlivnila příležitost zapojení se či uplatnění na trhu práce.  
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14 c) Graf Ovlivnění zapojení/uplatnění na trhu práce epilepsií 
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17%

16%
7% ano

spíše ano

spíše ne

ne 

neuvedeno

 

 

Finanční zabezpečení sebe/své rodiny epilepsií  

Z pohledu respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, je 

ovlivnění oblasti finančního zabezpečení sebe/své rodiny epilepsií následující: 

dvacet devět osob se kladně vyjádřilo k variantě, že jim epilepsie danou oblast 

ovlivnila, šestnáct osob na tuto otázku reagovalo odpovědí spíše ano, naproti 

tomu dvacet čtyři osob zaškrtlo variantu ne a deset osob uvedlo, že oblast 

finančního zabezpečení jich samotných nebo rodiny epilepsie spíše neovlivnila. 

Čtyři osoby na tuto otázku neodpověděly.  
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14 d) Graf Ovlivnění oblasti finančního zabezpečení sebe/své rodiny 

epilepsií 

Ovlivn ění oblasti finan čního zabezpe čení 
sebe/své rodiny epilepsií
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Ovlivnění realizace volného času epilepsií 

Celkem dvacet čtyři osob uvádí, že necítí ovlivnění náplně svého volného 

času vlivem epilepsie a patnáct osob uvádí variantu spíše ne. Naopak               

27 respondentů zvolilo variantu, že ovlivnění v této oblasti spíše pociťuje          

a 15 osob uvádí, že epilepsie jim realizaci volného času ovlivňuje.  

 

14 e) Graf Ovlivnění realizace volného času epilepsií 

Ovlivn ění realizace volného času epilepsií
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Ovlivnění cestování diagnózou epilepsie 

Odpovědi respondentů na ovlivnění možnosti cestování diagnózou epilepsie 

byly následující: odpověď ano zvolilo 18 osob, stejně tak jako odpověď spíše 

ano. Odpověď ne zaškrtlo 32 osob a spíše ne 14 osob. Jedna osoba nezvolila 

žádnou z nabízených variant.  

 

14 f) Graf Ovlivnění cestování diagnózou epilepsie  

Ovlivn ění cestování diagnózou epilepsie 

22%
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Ovlivnění běžných denních aktivit epilepsií  

Odpovědi na otázku jak lidem s epilepsií, kteří se zúčastnili dotazníkového 

šetření, tato nemoc ovlivnila běžné denní aktivity, znázorňuje následující graf. 

Slovní shrnutí přineslo následující odpovědi - ovlivnění běžných denních 

aktivit necítí 39 osob, k odpovědi spíše ne se přiklonilo 17 osob, naopak 

variantu spíše ano uvedlo 18 osob a odpověď ano zvolilo 15 osob. Dvě osoby 

neuvedly žádnou odpověď. 
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14 g) Graf Ovlivnění běžných denních aktivit epilepsií  

Ovlivn ění běžných denních aktivit epilepsií 
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Ovlivnění vztahu se svou rodinou diagnózou epilepsie 

Diagnóza epilepsie ovlivnila vztah s rodinou 14 osobám, jako spíše 

ovlivněnou vnímá tuto oblast 10 osob, 12 osob uvedlo, že jim vztah s rodinou 

epilepsie neovlivnila a 45 osob se přiklonilo k variantě, že vztah s rodinou 

zůstal spíše neovlivněn. Dvě osoby na tuto otázku neodpověděly. Jako 

pozitivní fakt vnímám, že v 55% odpovědí lidé s epilepsií uvedli, že jim 

epilepsie vztah s jejich rodinou neovlivnila. 

 

14 h) Graf Ovlivnění vztahu se svou rodinou diagnózou epilepsie 

Ovlivn ění vztahu se svou rodinou diagnózou 
epilepsie
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Ovlivnění vztahu s partnerem/partnerkou diagnózou epilepsie  

Vztah s partnerem či partnerkou ovlivnila epilepsie 21 osobám, částečné 

ovlivnění uvádí 15 osob. Neovlivnění této oblasti onemocněním zvolilo         

37 osob, 9 osob se zmiňuje o částečném ovlivnění, jedna osoba na tuto otázku 

neodpověděla.  

 

14 ch) Graf Ovlivnění vztahu s partnerem/partnerkou diagnózou epilepsie  

Ovlivn ění vztahu s partnerem/partnerkou 
diagnózou epilepsie 
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Ovlivnění vztahu s přáteli diagnózou epilepsie  

Lidem s epilepsií byla v dotazníkovém šetření položena i otázka týkající se 

jejich vztahů s přáteli a možnému ovlivnění těchto vztahů epilepsií. Epilepsie 

nenarušila vztah 40 osobám, k variantě spíše nenarušení se přiklání 13 osob. 

Celkem 14 osob uvádí, že epilepsie jejich vztah s přáteli ovlivnila a 12 osob 

vnímá vztah s přáteli kvůli epilepsii jako spíše ovlivněný. 
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14 i) Graf Ovlivnění vztahu s přáteli diagnózou epilepsie  

Ovlivn ění vztahu s p řáteli diagnózou epilepsie 
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Ovlivnění rozhodnutí o založení rodiny epilepsií 

Další otázka byla zaměřena na to, zda epilepsie účastníkům dotazníkového 

šetření ovlivnila rozhodnutí o založení rodiny. Čtyřicet čtyři procent 

respondentů, které odpovídá 36 osobám, odpovědělo, že jim diagnóza epilepsie 

toto rozhodnutí neovlivnila. Celkem 15 osob zvolilo variantu, že tato oblast 

epilepsií nebyla spíše ovlivněna. Naproti tomu 17 osobám tato diagnóza 

založení rodiny ovlivnila a 12 osob zaškrtlo variantu částečného ovlivnění. Tři 

osoby na tuto otázku neodpověděly. 
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14 j) Ovlivnění rozhodnutí o založení rodiny epilepsií  

Ovlivn ění rozhodnutí o založení rodiny epilepsií
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Ovlivnění spánku epilepsií  

Předposlední podotázka otázky č. 14, která si kladla za cíl zjistit míru 

ovlivnění oblastí života epilepsií, byla zaměřena na oblast spánku. Oblast 

spánku pociťuje jako ovlivněnou osmnáct osob, jako spíše ovlivněnou ji vnímá 

19 osob, naopak spánek ovlivněný epilepsií necítí 31 osob a variantu spíše 

neovlivněný uvedlo 14 osob. Jeden respondent na tuto otázku neodpověděl.  

 

14 k) Graf Ovlivnění spánku epilepsií  
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Ovlivnění sexuální oblasti epilepsií 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že ovlivnění sexuální oblasti diagnózou 

epilepsie cítí 13 osob, jako částečně ovlivněnou ji zvolilo 14 osob, oproti tomu 

43 respondentů uvedlo, že sexuální oblast jako ovlivněnou nevnímá a 11 osob 

cítí pouze částečné ovlivnění. Dva lidé s epilepsií na tuto otázku neodpověděli. 

 

14 l) Ovlivnění sexuální oblasti epilepsií  

Ovlivn ění sexuální oblasti epilepsií 
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3. 4. 15 Životní oblast nejvíce ovlivněná diagnózou epilepsie  

Předposlední otázka strukturovaného dotazníku byla koncipována jako 

otevřená a dotazovaní v ní měli možnost sdělit, v jaké životní oblasti vnímají 

epilepsii jako nejvíce limitující. Tuto otázku zodpovědělo padesát sedm osob. 

Některé osoby odpověděly jednoslovným vyjádřením a uvedly životní 

ovlivnění pouze jedné oblasti, jiní respondenti definovali dvě i více oblastí. 

V některých dotaznících se objevily otevřené názory shrnující, do jakých 

oblastí respondentům diagnóza epilepsie zasáhla. Mezi nejvíce limitující oblast 

z pohledu diagnózy epilepsie bylo řazeno zaměstnání či studium, tuto oblast 

definovalo celkem 21 osob, následovalo ovlivnění v oblasti získání či držení 

řidičského oprávnění, tuto odpověď uvedlo celkem 10 osob. Další oblastí, 
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kterou vnímají dotazovaní epilepsií zásadněji ovlivněnou, je volný čas, tuto 

odpověď uvedlo celkem 7 osob. Pro 6 osob je limitující dodržování 

pravidelného denního režimu. Oblast sportu, cestování, partnerství, založení 

rodiny či spánku vnímají jako limitující vždy tři osoby. Dvě osoby uvedly 

limity v oblasti styku s lidmi, paměti či sexu, objevující se strach a pocit 

nejistoty. Čtyři osoby vlivem epilepsie vnímají omezení života jako celku, 

naopak tři osoby uvedly, že nepociťují žádná omezení. 

 

Dovoluji si zveřejnit vybraná vyjádření lidí s epilepsií k této otázce: 

Ve všem – tato nemoc mne neměla potkat. 

Možnost vstávat bez strachu a kontroly sama sebe. 

V pracovní oblasti, nemohu najít zaměstnání, maximálně brigádu, po 

epileptickém záchvatu mě vždy ve zkušební době propustí. 

Jsem opatrnější a vnímavější k možnosti obnovení epileptických záchvatů. 

Mám strach chodit do společnosti, bojím se, že dostanu záchvat na veřejnosti. 

Ve chvílích, kdy potřebuji maximální soustředěnost na studium. Když mě 

v těchto chvílích postihne záchvat, nejsem schopná se dále učit. Největší 

problém je, když mám záchvat ve škole. 

V povolání, musela jsem svou budoucnost přehodnotit, jelikož jsem se chtěla 

živit v diplomacii, a to bohužel nejde.  

Život jsem si zařídil tak, že omezení nevnímám, snad jen v možnosti uplatnit 

se, kde je to pro mne nejvíce limitující.  
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3. 5 Porovnání stanovených hypotéz s výsledky provedeného 

dotazníkového šetření  

 
Hlavním cílem provedeného dotazníkového šetření bylo přímo od 

respondentů – lidí s epilepsií zjistit, které oblasti života jsou z pohledu 

dospělého člověka s epilepsií touto diagnózou nejvíce ovlivněny. Detailní 

přehled možného ovlivnění specifikovaných oblastí života dospělých 

s epilepsií přináší tabulka č. 2, která přehledně zobrazuje zaznamenané 

odpovědi respondentů dotazníkového šetření. Užitečné reflexe přinášejí            

i odpovědi na další otázky, především získané odpovědi respondentů u otázky 

č. 14 a jejích podotázek, které jsou výše podrobně slovně rozepsány a graficky 

znázorněny v bodu 3. 4. 14 Vybrané psychosociální faktory/oblasti života 

ovlivněné diagnózou epilepsie.  

 

Ze získaných dat vyplývá, že nejvíce ovlivněnou oblastí života z pohledu 

dospělého člověka s epilepsií je výběr povolání či zaměstnání. Druhou oblastí, 

kterou vnímají lidé s touto diagnózou jako nejvíce ovlivněnou, je 

zapojení/uplatnění se na trhu práce. Třetí nejvíce epilepsií ovlivněnou oblastí 

života z pohledu respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, je 

oblast finančního zabezpečení sebe/své rodiny. Předposlední otázka 

strukturovaného dotazníku byla respondentům položena ve znění: „V jaké 

oblasti vnímáte život s epilepsií jako nejvíce limitující?“ Získané odpovědi jsou 

podrobně interpretovány v bodě 3. 4. 15 Životní oblast nejvíce 

ovlivněná důsledkem diagnózy epilepsie. Tento bod je navíc doplněn o další 

konkrétní slovní vyjádření respondentů, která zmínili v dotazníkovém šetření.  
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Dalším cílem dotazníkového šetření bylo sumarizovat a vyhodnotit 

odpovědi na stanovené dílčí hypotézy. První vyřčená hypotéza zněla:  

Diagnóza onemocnění epilepsie ovlivňuje získání zaměstnání z důvodu řady 

omezení souvisejících s výkonem práce. Dle odpovědí respondentů s epilepsií, 

kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, vyplývá, že diagnóza epilepsie 

významně ovlivňuje příležitost získání zaměstnání. Z obdržených údajů 

dokonce vyplývá, že tato diagnóza ovlivňuje finanční zabezpečení lidí 

s epilepsií samotných či jejich blízkých. Dále se ukazuje, že lidé s epilepsií při 

výběru povolání vnímají v této oblasti řadu limitujících faktorů. Procentuelně 

nejvíce je při zařazení se na trh práce ovlivňují limity práce na noční směny, ve 

třísměnném provozu, omezení při získání řidičského oprávnění, dále práce ve 

výškách a u otevřených strojů, mechanických linek, běžících pásů. Tyto závěry 

vycházejí z údajů znázorněných v grafu 10. Stanovená hypotéza se dle dat 

získaných prostřednictvím provedeného dotazníkového šetření potvrdila.  

 

     Druhá hypotéza byla zaměřena na oblast mezilidských vztahů lidí 

s epilepsií. Přesné znění hypotézy bylo následující: Onemocnění epilepsie 

ovlivňuje mezilidské vztahy. K zodpovězení této dílčí hypotézy jsem využila 

získané odpovědi respondentů na podbody otázky č. 14 předloženého 

dotazníku: Ovlivnila Vám epilepsie vztah se svou rodinou, vztah 

s partnerem/partnerkou a dále v neposlední řadě vztah s přáteli?  Po provedení 

vyhodnocení dotazníkového šetření převládá u respondentů názor, že ve 

většině případů tato diagnóza mezilidské vztahy nenarušila. Přesto je vhodné 

neopomenout zjištění, že z odpovědí 83 respondentů vyplývá, že 14 osobám 

epilepsie dle jejich subjektivního pocitu vztah s rodinou narušila, 21 osobám se 

díky epilepsii narušil vztah s partnerem a u 14 osob došlo vlivem této diagnózy 

k ovlivnění vztahů s přáteli. Ani odpovědi typu částečného ovlivnění oblasti 

mezilidských vztahů nejsou zanedbatelné, vztah se svou rodinou pocítilo díky 
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diagnóze epilepsie jako částečně ovlivněný 10 osob, vztah 

s partnerem/partnerkou vnímá jako částečně ovlivněný 15 osob, vztah s přáteli 

cítilo jako spíše ovlivněný 12 osob. Podrobné odpovědi vztahující se 

k mezilidským vztahům u lidí s epilepsií jsou podrobně uvedeny výše v textové 

sumarizaci i grafickém zobrazení. Dle subjektivního názoru vzorku lidí 

s epilepsií podílejícího se na dotazníkovém šetření vyplývá, že onemocnění 

epilepsie u většiny osob neovlivňuje oblast mezilidských vztahů. Nenaplnění 

této stanovené dílčí hypotézy vnímám osobně jako překvapující, ale na druhé 

straně jako velmi pozitivní zjištění.  

 

Třetí a poslední hypotézou, kterou jsem si předem stanovila ve svém 

výzkumném šetření, bylo zjistit, zda onemocnění epilepsie přináší omezení 

v oblasti trávení volného času. K odpovědi na tuto hypotézu jsem využila fakta 

získaná od respondentů v rámci odpovědí na otázky zaměřující se na oblast 

volnočasových aktivit. Po sumarizaci variant odpovědí ano a spíše ano 

vyplývá, že celkem 42 osob pociťuje v důsledku onemocnění epilepsií omezení 

svého volného času, oproti 39 osobám, které se přiklonily k variantě spíše ne či 

ne. Dvě osoby se k této otázce nevyjádřily. Ze subjektivního názoru dospělých 

osob s epilepsií, které se zúčastnily dotazníkového šetření, vyplývá potvrzení 

stanovené hypotézy, že onemocnění epilepsie přináší u lidí s epilepsií omezení 

v oblasti trávení volného času. 

 

Podkapitolu, ve které jsem se podrobně zaměřila na porovnání stanovených 

hypotéz s výsledky provedeného dotazníkového šetření, uzavírám  

konstatováním, že výsledky provedeného průzkumu, jejich interpretaci             

a porovnání s definovanými hypotézami nelze z důvodu nedostatečného 

reprezentativního vzorku respondentů (83 vyplněných dotazníků) zobecňovat.  
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Závěr 
Závěr mé diplomové práce, která nese název Sociální pohled na dopady 

epilepsie u dospělého člověka, bych ráda věnovala vztahu získaných znalostí 

načerpaných z odborné literatury, vztahujících se k tomuto tématu, názorů         

a myšlenek, které mě zaujaly a oslovily při sumarizační práci spojené 

s vyhodnocováním dotazníků vyplněných samotnými lidmi žijícími život 

s diagnózou epilepsie, a mému osobnímu náhledu na tuto problematiku, který 

se po celou dobu tvorby této diplomové práce v mé mysli utvářel, uceloval        

a získával konečnou podobu. Ze všech dostupných odborných informací           

i osobních výpovědí pacientů s touto diagnózou je patrné, že život 

s onemocněním epilepsie přináší významná omezení v řadě oblastí života 

daného jedince.  

 

Při specifikování různorodých psychosociální faktorů, popsaných v rozsáhlé 

kapitole nesoucí název Vybrané psychosociální oblasti ovlivňující život 

dospělého člověka s epilepsií, jsem došla k obecnému závěru, že lidé s epilepsií 

se s důsledky a dopady stanovené diagnózy potýkají každodenně a to v rámci 

řady omezení, která s sebou diagnóza epilepsie přináší. Omezení u onemocnění 

epilepsií vyplývají již ze samotné podstaty jakékoli chronické nemoci - pacient 

dochází na pravidelné kontroly zdravotního stavu k odbornému lékaři, 

podrobuje se sérii vyšetření, anamnestickým pohovorům směřujícím ke 

stanovení adekvátní léčby. Epilepsie však ovlivňuje i řadu dalších oblastí 

života člověka, u kterých je z důvodu této diagnózy nutné nastavit nové 

hranice. Povaha onemocnění, které je specifické svou nepředvídatelností, 

zasahuje u pacientů s touto diagnózou do soukromého i pracovního života, 

přináší omezení v běžných denních aktivitách i volnočasové oblasti. Řada lidí 

musí v důsledku stanovení této diagnózy odevzdat svá řidičská oprávnění, 

potýkat se s dodržováním stanoveného denního režimu, dbát na pravidelné 
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užívání předepsaných antiepileptik, které jim mohou přinášet další zdravotní 

obtíže. Ani oblast psychiky lidí s epilepsií často nezůstává bez dopadů, však 

komu z nás by se žilo snadno s pocitem, že opět bude odkázán na pomoc jiných 

při prodělaném epileptickém záchvatu, který se může dostavit kdykoli.   

 

Z mého pohledu je důležité, aby se u lidí s touto diagnózou nezapomínalo 

na individuální přístup bez předsudků ke každému člověku. Lékaři i okolí 

pacienta by měli klást důraz a mít pochopení pro to, že před sebou mají 

jedince, který trpí závažným neurologickým onemocněním, které jemu 

samotnému přináší mnoho omezení a často nepředstavitelnou změnu životního 

stylu. Možné předsudky a stigma, které společnost lidem s epilepsií přisoudila, 

jsou důsledkem toho, proč řada lidí s touto diagnózou o své nemoci otevřeně na 

veřejnosti nemluví. Přesto a nebo právě proto, jsou mezi lidmi s epilepsií i tací, 

někteří otevřeně vystupují z anonymity a o této nemoci, o svých osobních 

zkušenostech života s ní, hovoří napříč všemi kontinenty ve snaze 

destigmatizovat toto onemocnění v očích veřejnosti. Hrdě hovoří o tom, že se 

s epilepsií naučili žít a přizpůsobili se nárokům této nemoci, rozhodli se s touto 

diagnózou bojovat, nevzdat se a nepoddat se a ve snaze vlít novou životní sílu 

ostatním pacientům s touto diagnózou sdělují, že epilepsie není tím, čím oni 

jsou, ale je jen jejich součástí.  
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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) 
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□ 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 
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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 
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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. 


