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2.4 Výsledky dotazníku
Elektronický dotazník byl dostupný pro vyplnění v období prosinec 2016–březen 2017.
Celkově jsem v elektronickém dotazníku získal 136 odpovědí.
V první otázce ohledně věku respondentů jsem dostal nejvíce odpovědí v intervalu nad padesát
let, což tvořilo 55,9 % odpovědí. Druhá nejpočetnější skupina odpovědí byla mezi 40. a 49.
rokem života. Jako třetí byla v odpovědích nejvíce zastoupena u skupin respondentů mezi 30.
a 39. rokem. Výsledky jsou přehledně uvedeny v grafu č. 1.

Graf č. 1: Věk respondenta (N=136)
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Zdroj: Vlastní data z dotazníku

U druhé otázky se zjišťovalo pohlaví, a v celkovém poměru tři ku jedné odpovídalo na dotazník
mnohem více žen.
Třetí otázka se zaměřila na věk pacientů při sdělení diagnózy roztroušené sklerózy mozkomíšní.
Někteří pacienti odpovídali letopočtem (N=18), někteří biologickým věkem (N=116). Věkový
průměr u hodnotitelných odpovědí (N=116) je zaokrouhleně 35 let.
Na čtvrtou otázku ohledně výskytu dalšího onemocnění u pacientů kromě RS odpověděla
naprostá většina pacientů záporně. Pokud odpovídali kladně, jednalo se ve většině případů o
osteoporózu, hypertenzi nebo vysoký krevní tlak. Hodně respondentů též uvedlo kombinaci
několika onemocnění.
Jako nejvýraznější dopad na část těla u roztroušené sklerózy uvedli respondenti na prvním místě
dolní končetiny. To uvedlo 50 % pacientů. Na druhém místě skončily horní končetiny, které
uvedlo 24 % pacientů. Na třetím místě byla hlava (graf č.2). Respondenti si mohli zvolit více
odpovědí zároveň.

Graf č. 2: Dopad onemocnění na část těla (N=238)
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Zdroj: Vlastní data z dotazníku

Obtíže pacientů jsou přehledně uvedeny v grafu č. 3 a v tabulce č. 1. Zvýšená únava byla
respondenty zvolena jako nejčastější forma obtíží. Uvedlo ji 16,9 % dotazovaných. Dále byly
uvedeny poruchy rovnováhy, poruchy chůze, poruchy citlivosti, poruchy hybnosti, brnění…
Volbu jiné zvolilo 4,1 % respondentů. Opět bylo možno zaškrtnout více odpovědí současně
(celkový počet odpovědí byl 609).

Graf č. 3: Charakter obtíží (N=609)
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Zdroj: Vlastní data z dotazníku

Tabulka č. 1: Charakter obtíží (N=136)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Poruchy citlivosti

77

12,64%

Brnění

58

9,52%

Poruchy hybnosti

76

12,48%

Poruchy rovnováhy

95

15,60%

Poruchy zraku

45

7,39%

Poruch chůze

91

14,94%

Poruchy soustředění

39

6,40%

Zvýšená únavnost

103

16,91%

Ostatní

25

4,11%

Celkem

609

100,00%

Zdroj: Vlastní data z dotazníku

Odpovědi na sedmou otázku byly v 56,6 % kladné, tj., že větší část dotazovaných se před
onemocněním věnovala pravidelně nějaké pohybové aktivitě. V dalších třech otázkách tedy
odpovídalo jen 77 respondentů.
Odpovědi ohledně pohybové aktivity, které se daní pacienti věnovali před diagnózou, byly dost
variabilní. Jednalo se často o lyžování, jízdu na kole, volejbal, inline bruslení, fotbal, turistiku,
plavání a mnohé další. Pacienti ještě doplňovali časový úsek, jak dlouho, nebo kdy se pohybové
aktivitě věnovali.
V současné době se aktivitě uvedené výše v odpovědi dotazníku věnuje 29,9 % pacientů.
Ohledně omezení pohybové aktivity uvedlo 55,8 % respondentů, že ji byli nuceni omezit na
100 %. Na 75 % ji omezilo 22,1 % a na 0 % 6,5 % dotazovaných.
Novou pohybovou aktivitu nezačalo provozovat 19,8 % respondentů. Většina uvedla, že
s diagnózou RS začala novou pohybovou aktivitu. Jednalo se o jógu, cvičení v pacientských
organizacích, chůzi, rehabilitace, fyzioterapie, cvičení doma, plavání, jízdu na rotopedu a další.
Pohybové aktivitě se podle dotazníku věnuje nejvíce pacientů (36,8 %) několikrát týdně (graf
č. 4). V těsném závěsu jsou nepravidelné aktivity a jednou týdně cvičí 19,9 % pacientů. Někteří
si z nabídky nevybrali a zvolili možnost jiné.

Graf č.4: Frekvence věnování se pohybové aktivitě (N=136)
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Zdroj: Vlastní data z dotazníku

Největší motivací pro pohyb u pacientů je zlepšení kondice. Tu uvedlo 35,1 % respondentů
dotazníku. Jako další odpověď byl uváděn strach, aby se roztroušená skleróza mozkomíšní
nezhoršovala. Tato odpověď se vyskytla u 21 % pacientů. Na třetím místě skončila odpověď,
že nepotřebují motivovat, ale sport je samotné baví. U této otázky byla opět možnost
vícenásobné odpovědi.
67,6 % respondentů baví cvičit, 19,9 % odpovídajících cvičit nebaví a 12,5 % neví.
Jako největší omezení při cvičení respondenti uvádějí únavu – 28 % (graf č. 5). Nedostatek
energie uvádí 19,8 % dotazovaných. Problém při koordinaci pohybů označilo 18,2 %
respondentů dotazníku.

Graf č. 5: Největší omezení při cvičení (N=318)
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Zdroj: Vlastní data z dotazníku

Na otázku číslo šestnáct ohledně hromadné pohybové aktivity odpovědělo nejvíc dotázaných
(31,1 %) odpovědí jiné. Na druhém místě s 23,5 % hlasů skončilo skupinové cvičení v Rosce.
Třetí skončilo zdravotní cvičení s fyzioterapeutem o pouhý jeden hlas před cvičením jógy. Opět
byla možnost zvolit více odpovědí. Výsledky jsou uvedeny v grafu č. 6.

Graf č. 6: Hromadná pohybová aktivita (N=183)
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Zdroj: Vlastní data z dotazníku

Doma cvičí 69,9 % respondentů. Ve formě domácího cvičení převládají relaxační cvičení s 37,2
% a cviky doporučované lékařem nebo fyzioterapeutem. Podle nich cvičí doma 24,4 %
dotázaných.
Šest respondentů nepociťuje na sobě pozitivní vliv cvičení. Ostatní ze 136 respondentů popsali
své individuální pocity. Jedná se například o zlepšení nálady, zlepšení kondice, lepší zvládání
každodenních činností, zmírnění dopadů únavy.
46 respondentů se pasivně nevěnuje žádnému sportu. Naprosto převládá sledování televize.
Tato otázka byla pouze doplňující, nepovinná. Odpovědělo na ni tedy jen 130 respondentů.

3 Diskuze
Roztroušená skleróza mozkomíšní je závažným onemocněním. Postihuje převážně mladé
osoby a vede často k jejich invaliditě. Nejčastějším omezením bývá snížení motorických
schopností pacientů, které vzniká poškozením myelinu a nervových vláken při tomto
autoimunitním zánětlivém onemocnění. Základním terapeutickým postupem je protizánětlivá
imunosupresivní terapie. Vzhledem k souvisejícím psychickým problémům pacientů, kterými
jsou nejčastěji stresová situace provázená únavou a depresí, jsou využívány i psychoterapie a
rehabilitační metody. Mezi ně patří i cvičení a pohybové aktivity. V této práci jsem se zaměřil
na zjištění informací týkajících se cvičení pacientů s RS pomocí dotazníku.
Dotazník v elektronické formě nejčastěji vyplňovaly osoby ve věkových kategoriích nad 40 a
nad 50 let. V poměru tři ku jedné převládaly ženy. Toto složení respondentů zcela neodpovídá
literárním údajům dvojnásobku diagnostikovaných žen oproti mužům (Pfeiffer 2007, Havrdová
2013a). Výsledek dotazníku, kde odpovídala z celkového počtu pouze čtvrtina mužských
respondentů, můžeme vztáhnout k předpokladu, že ženy snáze přijímají diagnózu, smíří se s ní
a o nemoc se více zajímají. Proto jsou také aktivnější v pacientských organizacích, přes které
byla prosba o vyplnění dotazníku a odkaz na něj distribuován.
Věkové složení i stáří v době zjištěné diagnózy RS odpovídá publikovaným pracím. Obdobně
se shodovali s literaturou (Keclíková 2014) respondenti i v klinických projevech nemoci a
nejčastěji uváděli postižení především dolních končetin. Z nemotorických obtíží dominovala
výrazná únava (16,9% respondentů). Toto zastoupení je oproti literatuře (Havrdová 2015)
nižší, ale opět může být tento rozdíl způsoben tím, že odpovídali „aktivnější“ pacienti.
Pacienti, kteří odpovídali na dotazník, ve věku v průměru nad 50 let s diagnózou nemoci ve 35
letech průměrně, jsou tedy pacienty, kteří se již s nemocí potýkají delší dobu a nejspíš si
různými druhy terapie prošli. Jejich vztah k pohybu tak může být ovlivněn i touto dobou, kdy
žijí s roztroušenou sklerózou. Sami poznali, že jim pohybová aktivita pomáhá se vypořádat
s nemocí a umí jí ocenit.
Značná část respondentů dotazníku také uvedla, že nijak nepotřebují do cvičení motivovat a
pohybové aktivity je baví provádět samy od sebe. Tito pacienti mají jednodušší průběh léčby,
neboť se nemusejí přesvědčovat o vhodnosti pohybu při léčbě. Často to souvisí s provozovanou
aktivitou před diagnózou nemoci. Sportující člověk si je vědom přínosu, který mu to přináší.

Ať už je psychologický ve smyslu zlepšení nálady nebo jako prostředek udržení a zlepšení
kondice.
Cílem práce bylo také zjistit důvody, proč pacienti necvičí. V době před stanovením diagnózy
RS cvičila jenom těsná nadpoloviční většina respondentů (56,6 %). U těchto osob je tedy možné
předpokládat, že budou mít snahu v nějaké pohybové aktivitě pokračovat i během nemoci a
budou tedy i více motivování k překonávání různých obtíží spojených se cvičením.
U původního druhu sportu ale zůstala jenom část respondentů. Často se totiž jednalo o sporty
náročné na koordinaci a velmi fyzicky náročné. Onemocnění roztroušenou sklerózou bohužel
neumožňuje pacientům setrvat u těchto sportů, většina si ale našla odpovídající pohybovou
aktivitu, kterou zvládají i při nemoci.
Za velice pozitivní informaci můžeme pokládat to, že nějakou novou pohybovou aktivitu
vykonává přes 80 % respondentů. Nejčastěji se jedná o rehabilitační a fyzioterapeutické
metody, o cvičení jógy, plavání, na druhé straně skupinová cvičení společná pro pacienty
v jejich pacientských organizacích. Například cvičení v Rosce uvádí 23,5 % pacientů.
Sami pacienti si uvědomují pozitivní vliv cvičení na svůj celkový stav, včetně zlepšení nálady
a zmírnění depresivního ladění. Tento důsledek cvičení uvádí například Hendl (2007) nebo
Slepička (2006).
Nejčastější odpověď na otázku proč pacienti cvičí byla, že se bojí zhoršení projevů nemoci.
Pacienti si sami uvědomují vhodnost pohybových aktivit, které stojí ruku v ruce
s farmakologickou léčbou. Jen sportující člověk si dokáže i v takto těžké situaci udržet kontrolu
nad svým tělem a to ho psychicky nesmírně podporuje.
Celkem překvapením pro mne byl výsledek otázky ohledně největšího omezení při cvičení,
kdy na posledních místech skončil nedostatek financí a nedostatek času.
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