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Abstrakt 

V bakalářské práci se budu zabývat vlivem roztroušené sklerózy na aktivity 

denního života.  Záměrem je předložit přehled poznatků k samotnému onemocnění a 

zmapovat jejich vliv na aktivity běžného dne. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část.  

V teoretické části se v úvodu věnuji důvodům svého rozhodnutí zpracovávat toto 

téma, definuji zde cíle práce a pracovní hypotézy, následně je popsáno samotné 

onemocnění, a to přehledně dle jednotlivých oblastí jako je charakteristika onemocnění, 

průběh onemocnění, diagnostika, léčba atd. Dále se pak věnuji aktivitám denního života 

a potřebám nemocného. 

 V praktické části je proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového 

šetření pacientů ze specializovaného centra pro léčbu demyelinizačních nemocí při 

Neurologické klinice ve Fakultní nemocnici v Motole. Získaná data jsou prezentována v 

tabelárních a grafických přehledech.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In my Bachelor thesis I examine the impact of Multiple sclerosis on a daily life 

activities. The intention is to present an overview of knowledge of the disease itself and 

map its impact on the activities of a normal day. The work is divided into theoretical 

and practical part. 

The introduction of the theoretical part is devoted to reasons of my decision to 

describe this topic, I define the aim of the work and the working hypotheses, 

subsequently there is described the disease itself in tabular form by each areas, such as 

the characteristics of the disease, duration of disease, diagnosis, treatment etc. Then I 

pay attention to daily life activities and needs of the patient. 

In the practical part is performed quantitative research through a questionnaire 

survey of patients from a specialized center for the treatment of demyelinating diseases 

in the Department of Neurology at the Motol University Hospital. The obtained data are 

presented in tabular and graphical reports. 
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SEZNAM ZKRATEK  

RS Roztroušená skleróza 
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EBV Virus Epsteina–Barrové 
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ÚVOD 

K napsání bakalářské práce na téma Vliv roztroušené sklerózy na aktivity 

denního života jsem se rozhodla na základě svých osobních i pracovních zkušeností, 

které s touto nemocí mám. Jak popisuji ve své práci, jedná se o velmi progresivní 

onemocnění této doby, které způsobuje postupem nemoci invalidizaci pacientů. Tato 

nemoc od počátku mění jejich život, má vliv na jeho kvalitu a pacientům přináší spoustu 

omezení a změn v běžných denních aktivitách, které vykonávají. Časem jim nemoc 

způsobuje invaliditu, která je do značné míry odkáže na pomoc jiný lidí. 

Díky prostudování odborných zdrojů a hlavně díky týdenní stáži na 

specializovaném pracovišti pro léčbu roztroušené sklerózy, kde mi zdejší personál 

poskytl neocenitelnou pomoc a podporu při získávání informací, jsem si velice 

prohloubila a vytříbila znalosti i osobní postoj k této nemoci. Stáž proběhla během 

mého dotazníkového šetření, což bylo také velmi přínosné. Díky délce ambulantní 

léčby, na kterou sem pacienti docházejí, jsem měla velký prostor pro rozhovory s nimi 

během infuzní aplikace léků. Tyto rozhovory měly velký přínos pro mé pochopení 

nemoci tak, jak ji vnímají pacienti. Příjemným zjištěním bylo, že nemocné často potěšil 

zájem o jejich nemoc a byli překvapeni, že si ji nikdo vybral ke zpracovávání 

ošetřovatelské bakalářské práce, jsou totiž zvyklí spíše na medicínské výzkumy. Velmi 

jsem ocenila i jejich hodnocení či připomínky k mému dotazníku. 

V této práci jsem chtěla co nejpřehledněji obsáhnout téma onemocnění 

roztroušenou sklerózou. Přiblížit ji srozumitelnou formou čtenářům tak, aby bylo čtení 

práce přínosné odborníkovi i laikovi. První část práce vychází z anatomických a 

fyziologických zákonitostí, dosavadních výzkumů a zkušeností odborné veřejnosti 

s touto nemocí. Dále se stručně dotknu aktivit denního života a potřeb nemocného 

z ošetřovatelského hlediska. Druhá část je věnována praktické části; zde je popsán 

způsob provedení dotazníkového šetření a prezentovány jeho výsledky. V závěru této 

kapitoly zhodnocuji cíle práce a pracovní hypotézy. V závěru celé práce je celkové 

zhodnocení práce a jejího přínosu pro ošetřovatelskou praxi.  

Cíle práce 

Cíl 1: Předložit přehled dosavadních poznatků o řešené problematice analýzou 

českých i zahraničních literárních, časopiseckých a elektronických informačních zdrojů. 
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Cíl 2: Provést dotazníkové šetření u pacientů s onemocněním roztroušená 

skleróza a zjistit, jaký vliv má onemocnění na aktivity jejich denního života. 

Cíl 3: Pomocí statistické analýzy získaných výsledků dotazníků vyhodnotit vliv 

onemocnění na aktivity denního života respondentů 

Pracovní hypotézy 

Hypotéza č. 1: Lze očekávat, že respondenti do 40 let budou udávat větší 

omezení v oblasti sociálních aktivit než respondenti nad 40 let. 

Hypotéza č. 2: Lze očekávat, že respondenti nad 40let budou hodnotit celkový 

zdravotní stav lépe než respondenti do 40 let. 

Hypotéza č. 3: Lze předpokládat, že ženy respondentky budou udávat větší 

omezení v oblasti hygieny a oblékání než muži respondenti. 

Hypotéza č. 4: Lze očekávat, že muži respondenti budou udávat větší omezení 

v oblasti fyzických činností než ženy respondentky.  

Hypotéza č. 5: Lze předpokládat, že pacienti do 40 let budou udávat větší 

ovlivnění sociálních aktivit sfinkterovými obtížemi než respondenti nad 40 let. 
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1  TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Pohled do historie RS 

Roztroušenou sklerózu (RS) jako samostatné onemocnění popsal v roce 1868 

francouzský neurolog Jean–Martin Charcot, a to na základě shrnutí dřívějších nálezů a 

svých vlastních klinických zkušeností. Definoval tři základní příznaky známé jako 

Charcotova trias – nystagmus, intenční třes a skandovaná řeč. Dnes již víme, že nejsou 

typické jen pro RS. Též u pacientů pozoroval některé kognitivní změny. Před 

Charcotem popsali a ilustrovali mnoho klinických detailů RS britský profesor patologie 

Carswell a francouzský profesor anatomické patologie Cruveilhier, avšak ani jeden 

z nich nepopsal RS jako samostatné onemocnění. 

Existují historické zmínky o lidech, kteří žili před rokem 1986 a pravděpodobně 

měli RS. Zajímavou historickou osobností, která zřejmě trpěla RS, byl Augustus 

Frederick d'Este (1794 –1848), nelegitimní vnuk anglického krále Jiřího III. Ten si vedl 

22 let deník, v němž popisoval průběh svého onemocnění, a dle popisu nemoci téměř 

jistě trpěl RS. 

Do konce 2. světové války je vývoj poznání nemoci pozvolný. Po symposiu 

v New Yorku roku 1950 však přichází přelom v chápání nemoci. V následujících letech 

byly založeny MS společnosti za účelem financování výzkumu a byly objeveny nové 

léčebné preparáty. V 80. letech dochází k přelomu v diagnostice díky magnetické 

rezonanci. V 90. letech získává léčebný preparát interferon první licenci ve Velké 

Británii. Od 90. let nastává velký pokrok v oblasti výzkumu nemoci, nových léčebných 

metod a celkovém poznání roztroušené sklerózy. 

2.2 Definice a epidemiologie 

1.1.1 Definice onemocnění 

Roztroušena skleróza mozkomíšní (sclerosis multiplex) je chronické 

autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které je 

charakteristické demyelinizací nervových vláken a poškozením axonů. Invalidita lidí 

s tímto onemocněním je způsobena nevratným poškozením axonů. Pro roztroušenou 

sklerózu je charakteristická imunitní odpověď na vlastní antigeny myelinové pochvy. 
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 Onemocnění velmi negativně ovlivňuje jak fyzické, tak psychické zdraví. Jedná se o 

onemocnění, které je nejčastější příčinou invalidity mladých dospělých. Pravděpodobně 

díky demografickému umístění ČR je toto onemocnění u nás časté. V nynější době jsou 

stále častěji postihovány ženy, avšak příčiny tohoto onemocnění nejsou dodnes známy, 

na vzniku onemocnění se pravděpodobně podílí různé faktory vnějšího a vnitřního 

prostředí. 

1.1.2 Epidemiologie 

Epidemiologie nám poskytuje základní fakta o výskytu a chování nemoci. 

V případě roztroušené sklerózy v posledních letech narůstá prevalence onemocnění, a to 

významně. To je dáno hlavně zvýšenou incidencí nemoci. Nárůst incidence 

v posledních letech je velmi výrazný. Bezesporu je to jednak z důvodu lepších 

diagnostických postupů, zejména dokonalejších vyšetřovacích metod, dále zvýšenou 

pozorností kliniků k této chorobě, a v neposlední řadě i samotným zvýšeným výskytem 

této nemoci v populaci, zřejmě v důsledku změny vnějších faktorů, které mohou 

ovlivnit rozvoj onemocnění. 

Dle epidemiologických fakt je roztroušená skleróza nejčastějším neurologickým 

onemocněním vedoucím k invaliditě mladých dospělých. První příznaky se objevují 

většinou mezi 20. až 40. rokem života, v průměru tedy ve věku 31,7 let. Obecně byl 

vypozorován narůstající výskyt v oblastech se stoupající zeměpisnou šířkou. Zatím jsou 

častěji postiženy ženy, které tvoří asi 70 % nemocných. 

Dobu dožití zkracuje nemoc celkově o 10 let oproti předpokládané délce života 

dané populace. Vzhledem k předpokládané době dožití se obecně prodlužuje i doba 

dožití pacientů s RS. Nyní doba trvání nemoci na rozdíl od prvních publikovaných 

případů přesahuje i 25 let. Například v roce 1917 byla průměrná doba přežití od 

stanovení diagnózy pouhých 8 až12 let. 

V současné době se za země s vysokou prelevací považují ty, kde je překročena 

hodnota 100 případů RS na 100 000 obyvatel. (Havrdová et al., 2013, s. 23). V současné 

době je prevalence RS v ČR vyšší než veškerá očekávání odborné společnosti. Hodnotí 

se na základě dat zdravotních pojišťoven. 
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Epidemiologické studie dokládají, že RS je v počtu nemocných na celosvětovém 

vzestupu. Dochází k výraznému zkrácení doby od prvních příznaků k určení diagnózy. 

Prevalence tak stoupá díky zdokonalení diagnostiky a větší bdělosti odborníků. Velký 

vliv má i kvalita pomocných vyšetření, především magnetická resonance (MR). Časným 

rozpoznáním choroby dochází k ranému zahájení léčby, často v méně agresivní fázi 

nemoci, čímž se prodlužuje délka života a zvyšuje se i jeho kvalita. Vzestup incidence 

RS může souviset se zvýšeným podílem některého ze zevních faktorů. V posledních 

desetiletích je podkladem například změna chování obyvatel, zejména žen. Nárůst je 

pozorován ve skupinách starších žen, kde se kromě hormonálních faktorů zvažuje 

především hypovitaminóza D a kouření. 

 

Obrázek 1. Výskyt RS ve světě (Havrdová et al. 2013, s. 22) 

 

 

1.2 Patogeneze 

Pro onemocnění jsou charakteristická mnohočetná zánětlivá ložiska v CNS, 

zejména v bílé hmotě. Zde dochází ke ztrátě myelinu, axony zůstávají relativně 

zachovány. 
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Toto onemocnění se řadí mezi autoimunitní nemoci. V infiltrátech bílé mozkové 

hmoty jsou aktivovány především T–lymfocyty a mikrofágy. Dojde k tomu rozštěpením 

antigenů mikrofágu v lokální mízní uzlině, následně vznikne polypeptidy pro T–

lymfocyty, které se dále aktivizují a rozmnožují. T–lymfocyty pronikají 

hematoencefalickou bariérou do CNS. Zde dojde jejich negativním působením 

k aktivizaci mikrofágů a glií, které produkují protizánětlivé cytokiny a specifické 

protilátky proti antigenům myelinu, jejichž působení na myelinovou pochvu vede 

k jejich destrukci. 

V chronické fázi onemocnění se uplatňují především degenerativní změny. Tyto 

změny mohou probíhat nezávisle na zánětu, zánětlivé děje jsou spouštěcím 

mechanizmem jen zčásti. Charakter zánětu je proměnlivý. V místech podobných 

lymfatickým uzlinám se vytvářejí v meningách shluky B–lymfocytů a plastických 

buněk, které zde produkují protilátky, jejichž úloha je zásadní pro udržování zánětu 

v chronicko–progresivní fázi. Kortex, který přiléhá k těmto meningám, postihuje zánět a 

tvoří se zde léze. 

Předpoklad pro vnímavost k chorobě je určen zřejmě geneticky. Pravděpodobně 

se dědí určité nastavení vnímavosti imunitního systému k aktivizaci autoregresivních 

lymfocytů. Tato vnímavost není rozložena stejně ve všech populacích. Agresivita a 

průběh RS je zřejmě též určen genetickým předpokladem. 

Genetické vlivy nejsou pouze jedinými činiteli – přidružuje se k nim řada 

zevních faktorů, z nichž některé jsou doposud neznámé. Jedním z nejčastějších je 

infekce, jež se podílí na spuštění ataky a objevuje se i u prvních příznaků nemoci. Další 

významnou roli hraje stres, hlavně chronický, který mění nastavení hypothalamo–

hypofýzo–adrenální osy. Neméně významný je vliv nedostatku vitamínu D. Je zřejmé, 

že pro nastartování nemoci je rozhodující mnoho faktorů a individuální nastavení 

k jejich vnímaní jedincem.  

1.3 Typy RS 

RS je velmi variabilní onemocnění, u kterého se vyskytuje mnoho typů a forem. 

Průběh nemoci může probíhat buď v tzv. atakách a remisích, nebo postupným 

progresivním zhoršováním stavu. 
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Ataka se definuje jako akutní vzplanutí zánětu při roztroušené skleróze. 

Symptomy se projevují v době delší než 24 hodin. Ataka má v závislosti na pacientovi 

individuální průběh. Zcela či částečně po jejím průběhu dochází k ustoupení příznaků. 

Pokud se jedná o progresivní nebo relabující remitentní formy, tak k remisi po atace 

nedochází. 

Remise je období mezi jednotlivými atakami. Jedná se o návrat k normálnímu 

fungování pacienta před atakou. Nemoc je stále přítomna, jen nemá žádné manifestace. 

Známé jsou čtyři typy RS. V současné době se používá dělení typů RS, které 

vymysleli Lublina a Reingold v roce 1996. Dle tohoto dělní rozeznáváme následující 

formy: 

1.3.1 Relabs–remitentní typ 

Jde o nejčastější druh RS, který se vyskytuje zhruba u 85 % pacientů. Pro průběh 

tohoto typu je charakteristické střídání atak a remisí. V počátku onemocnění dochází 

v období remise k návratu zdravotního stavu jako před atakou. V pozdějších fázích 

onemocnění již po atace zbývá tzv. reziduum. V období mezi atakami nedochází 

k neurologickému deficitu (Havrdová et al., 2013, s. 143). Pokud po atace nedojde k 

návratu do původního stavu, nazývá se toto stádium Relabs–progresivní. 

1.3.2 Relabs–progresivní typ  

 Pacient se po atace neuzdravuje, naopak na reziduum navazují další 

neurologické problémy. Při tomto typu dochází od začátku choroby ke zhoršování 

zdravotního stavu pacienta. Mezi jednotlivými atakami, kdy vymizí její příznaky, 

dochází k nárůstu neurologického deficitu. 

1.3.3 Sekundárně chronická progrese  

Do tohoto typu se dostává během prvních deseti let nemoci 30 – 40 % pacientů. 

Je charakteristický postupným narůstáním neurologického deficitu, v tomto stádiu se 

relapsy téměř nevyskytují. Navazuje na relaps–remitentní typ. 
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1.3.4 Primárně progresivní forma 

Tato forma je vzácnějším typem onemocnění a je typická pozvolným nárůstem 

neurologických symptomů od počátku nemoci (Havrdová et al., 2013, s. 144). 

Vyskytuje se asi u 15 % pacientů a častěji postihuje muže, kteří byli RS postiženi 

v pozdějším věku. Častými problémy této formy jsou paraparézy dolních končetin, 

sfinkterové poruchy. Velkým problémem je snížená vnímavost této formy na 

imunomodulační léčbu. 

 

Obrázek 2. Vývoj roztroušené sklerózy v čase 
1
 

 

 

 

  

                                                 
1
 (L. Faigl, Progrese u forem RS; dostupné: http://www.hledamzdravi.cz/roztrousena-skleroza-a-jeji-

progrese/ 18. 2. 2016 ) 
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1.4 Rizikové faktory 

1.4.1 Infekce a virus Epsteina- Barrové 

Mezi nejvíce diskutovaná infekční agens, která by se mohla podílet na 

propuknutí RS, patří herpetické viry, retroviry a Chlamydia pneumoniae. Jednoznačným 

favoritem mezi těmito patogeny je EB virus, u kterého je dnes největší množství důkazů 

o jeho možném podílu na vzniku RS. Infekce tímto virem probíhá většinou bez příznaků 

v časném dětství. Pokud proběhne během dospívání a dospělosti, pak je to často pod 

obrazem infekční mononukleózy (IM). Studie ukazují větší výskyt RS u pacientů, kteří 

v historii prodělali IM nebo mají vyšší množství protilátek proti EBV (Epstein–Barrové 

virus). Mechanizmus, jakým EBV ovlivňuje imunitní systém, není přesně znám. 

Diskutuje se několik hypotéz, nicméně žádná nebyla zatím potvrzena. Důležitým 

poznáním je fakt, že EBV se pravděpodobně uplatňuje v kombinaci s dalšími faktory – 

je možné, že nízké hladiny vitamínu D vytvářejí optimální prostředí právě pro jeho 

uplatnění (Havrdová et al., 2013, s. 108). V případě geneticky vnímavého jedince může 

dojít k aktivaci autoimunitní reakce. 

1.4.2 Vitamín D a zeměpisná šířka 

Návaznost RS na nedostatek vitamínu D začala být zkoumána jako možnost 

vysvětlení geografické distribuce. Sledováním vlivu slunečního záření, dietních návyků 

a sérového obsahu vitamínu D na riziko rozvoje a následného průběhu RS bylo 

potvrzeno, že vitamín má ochranný vliv. Podrobný mechanismus ochrany není zatím 

zcela znám. K nedostatku vitamínu D vede změna životního stylu v posledních 

desetiletích. Jako první možnou volbou prevence se jeví suplementace vitaminem D. 

1.4.3 Kouření 

V současnosti existuje již celá řada důkazů, že kouření je rizikovým faktorem 

jak pro vznik onemocnění, tak i pro tíži jeho průběhu. V polovině 20. století stoupla 

incidence RS stejně jako počet žen kuřaček. Byl prokázán i vliv kouření rodičů na 

rozvoj RS u jejich dětí. Nejčastěji uváděným mechanismem, jak se kouření uplatňuje na 

vzniku RS, je jeho podpora prozánětlivých procesů. Prokázané je i působení volných 

radikálů z cigaretového kouře. Jde o velmi důležitý rizikový faktor. 
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1.4.4 Hormonální změny 

Nerovnoměrné rozložení onemocnění mezi pohlavími a kolísání aktivity nemoci 

v období těhotenství vede k intenzivnímu zkoumání. Mezi zajímavá fakta patří, že u 

mužů obecně onemocnění začíná později a má tendenci k rychlejší progresi s těžším 

postižením. Samozřejmě zde hraje roli i účinek jiných faktorů. Nejvíce se nabízejícím 

vysvětlením je hladina pohlavních hormonů a jejich kolísání u žen během ovariálního 

cyklu a těhotenství. Momentálně se zkoumá praktické využití pohlavních hormonů 

v léčbě RS. 

1.4.5 Výživa 

Již ve 40. letech minulého století probíhala studie vlivu výživy na vznik a 

průběh onemocnění. Toto téma vzbuzuje velký zájem jak u lékařů, tak u pacientů již od 

počátku. Mezi doporučeními však panuje nesourodost a žádná studie nepřinesla 

jednoznačné odpovědi na otázky v oblasti výživy. Nejvíce prozkoumané látky působící 

pozitivně na RS jsou zatím nenasycené mastné kyseliny. Předpokládá se, že mají 

obecně protizánětlivý účinek, přitom zde platí, že dietní návyky související se zdravým 

životním stylem jsou žádoucí pro udržení optimální váhy a snížení rizik plynoucích 

z nezdravého životního stylu. 

1.4.6 Střevní mikroflóra a imunitní reaktivita 

Přirozená střevní mikroflóra má zásadní význam pro fyziologické nastavení 

individuální imunitní reaktivity (Havrdová et al., 2013, s. 112). Dnešní člověk je 

vystaven zcela jiným mikrobiálním podnětům, než na jaké je evolučně nastaven. Díky 

velkému úsilí o tzv. bezpečnost potravin se obecně strava stává „debacilizovanou“, tj. že 

v průmyslově vyráběné potravě chybí mikrobiální podněty, na něž je evolučně nastaven 

imunitní systém člověka, což vede k narušení regulace imunitního systému a 

protizánětlivým aktivitám. 

1.5 Klinický obraz 

Proces demyelinizace centrálních drah mozku a míchy způsobuje bloky ve 

vedení a postižení funkčnosti příslušné dráhy. Místo, kde se zánět projeví, je rozhodující 

pro typ klinických příznaků.  
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Pokud dojde k postižení více drah najednou, např. v oblasti mozkového kmene, 

vzniká polysymptomatická ataka. Pokud je zánětlivé ložisko v průběhu jen jedné dráhy, 

např. pyramidové dráhy, retrobulbální neuritida, mluvíme o monosymptomatické atace. 

Všechna ložiska nemusejí být během vzniku provázena klinickými symptomy. 

Symptomy, které jsou pro RS typické, např. optická neuritida či spastická paréza, 

pomáhají k rychlé diagnóze onemocnění. Jiné symptomy, které se vyskytují zřídka nebo 

jsou vzácné, nemusejí být spojovány s projevy demyelinizace. Mezi nejčastější první 

příznak patří senzitivní obtíže (stěhovavé parestezie, hyperstezie), zrakové poruchy a 

motorické symptomy. Méně často se jako první projevují kmenová postižení, 

sfinkterové obtíže. Část pacientů udává výraznou únavu, která předchází prvním 

příznakům. 

1.5.1 Senzitivní poruchy 

Prvním objevujícím se specifickým příznakem RS jsou parestezie, kterým často 

nemocní nepřikládají velký význam, což je zapříčiněno i tím, že většinou spontánně 

odezní. Projevují se jako nepříjemné brnění, pálení nebo mravenčení kterékoliv části 

těla. Dále se vyskytuje pocit, jako by byly hrudník či končetiny staženy pásem. Při těžké 

poruše demyelinizace, nebo dokonce ztrátě axonů v senzitivní dráze se vyskytne 

anestezie. Bolest je dalším projevem senzitivní poruchy.  

1.5.2 Poruchy vidu – optická neuritida 

Toto postižení se projevuje jako jednostranná ztráta vidění vyvíjející se několik 

hodin až dnů. Často jsou pohyby očního bulbu provázeny bolestí. Pacient popisuje 

výpadek zorného pole, mlhavé vidění, zdvojené viděním nebo ztrátu zraku. U velké 

části pacientů se zrak vrací do normálu, někdy může zůstat výpadek části zorného pole. 

Asi u 30 % pacientů se poruchy vidění projevují jako první příznak RS. 

1.5.3 Poruchy motoriky 

Na počátku onemocnění nebývají časté dominantní parézy ani spasticity. 

Nemocný si většinou začne stěžovat na nejistou chůzi se zvýšenou únavností, 

neobratnost a slabost ruky, často třes, zvláště při snaze provést cílený pohyb.  
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Po nějakém čase se poruchy motoriky začnou projevovat jako centrální paréza, 

snížení svalové síly a nárůst spasticity. Tyto projevy často prohloubí pacientovy obavy 

z invalidity. Spasticita se častěji projevuje na dolních končetinách než na horních. Pro 

pacienta tyto projevy znamenají, že bude muset vynaložit větší úsilí na provedení 

pohybu končetinami, objeví se nepříjemné pocity tuhosti, záškuby až noční křeče. Jako 

důsledek disbalance v pohybu a celkovém držení těla se objevují bolesti páteře. 

1.5.4 Vestibulocerebelární poruchy 

Zhruba polovinu pacientů postihuje vertigo, pocity rotace, nejistoty v prostoru, 

poruchy rovnováhy nebo nystagmus. Při poškození mozečku se projevuje pocit nejistoty 

v prostoru, poruchy chůze, vrávorání vzbuzující dojem opilecké chůze, přičemž se 

potíže zhoršují ve tmě nebo při zavřených očích. Pohyby jsou nekoordinované a chybí 

jim plynulost. Jemnější pohyby rukou doprovází třes. Pokud dojde k postižení 

koordinace dýchacích svalů a řečových svalů, projevuje se dysartrie, skandovaná řeč. 

1.5.5 Mikční a sexuální poruchy, poruchy vyprazdňování 

Mikční problémy uvádí 35 – 97 % nemocných s RS. U 5 – 9 % jde o první 

příznaky nemoci vůbec (Havrdová et al., 2013, s. 126). Tyto poruchy postihují obě 

pohlaví stejnoměrně a obvykle korespondují s formou RS a stupněm neurologického 

postižení. Tyto problémy jsou často bagatelizovány jak ze strany pacientů, tak lékařů. 

Vyskytuje se např.: dysurie, polakysurie, strangurie, urgence, retence moči, 

inkontinence. 

Sexuální poruchy velmi snižují kvalitu života osob s RS, a to vzhledem 

k produktivnímu věku, kdy se onemocnění projevuje. Příčinou je postižení nervových 

drah zodpovědných za správnou sexuální funkci. 

Poruchy vyprazdňování bývají velmi časté. Nejvíce se vyskytuje obstipace či 

inkontinence stolice.  

1.5.6 Únava  

Jedná se o velmi častý nespecifický projev u nemocných. Vnímání únavy 

zhoršují deprese, bolest, poruchy spánku a některé léky. Vždy je potřeba vyloučit jako 

příčinu únavy řešitelné komorbidity, tedy chronickou infekci, anemii, poruchy štítné 

žlázy, renální potíže a podobně.  
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1.5.7 Deprese 

Je považována za nejčastější neuropsychiatrický syndrom RS. Deprese se u 

nemocných může vyskytnout jako reakce na nově vzniklou životní situaci, reakce na 

rozvoj nemoci, jako přímý důsledek chorobného procesu nebo také vedlejším 

působením farmakoterapie. Povětšinou je příčina multifaktoriální. Je zde velice důležité 

myslet na depresi u všech pacientů a být k ní neustále ostražití, neboť např. až čtvrtina 

pacientů s RS pomýšlí na suicidium.  

1.6 Diagnostika 

Diagnostikování RS je složitý proces, který v sobě zahrnuje několik návazných 

vyšetření, aby se toto onemocnění mohlo s určitostí potvrdit. Diagnóza RS je založena 

na klinickém obraze, který sleduje diseminaci lézí v CNS v čase a prostoru 

(Nevšímalová, 2005, s. 465).  K podpůrným vyšetřením, která pomohou určit diagnózu, 

patří magnetická rezonance, vyšetření likvoru, vyšetření evokovaných potenciálů a oční 

vyšetření. Velmi důležité je komplexní a důkladné vyšetření, jelikož mimo ataku se 

onemocnění z počátku nemusí při neurologickém vyšetření zvláště projevovat nebo 

zjišťujeme pouze nevýbavnost břišních reflex, pyramidových iritačních jevů či vyšších 

reflexů. 

1.6.1 Magnetická rezonance 

 Objevem magnetické rezonance (MR) byla zkvalitněna diagnostika RS. MR se 

stává základní vyšetřovací metodou, je schopna zachytit hypersignální ložiska, která se 

při RS vyskytují v mozku a míše, ale i hyposignální ložiska. Na MR je můžeme vidět 

jako světlé skvrny nejčastěji poblíž třetí a čtvrté mozkové komory. Hyposignální ložiska 

vznikají ztrátou tkáně – jednak myelinu, jednak samotného axonu, a tedy korelují s tíží 

onemocnění. Na MR je sledujeme jako tmavé skvrny. Pomocí MR jsme schopni 

sledovat aktivitu nemoci v čase, protože můžeme vidět změny, které v CNS nastaly. 

Díky zjištěním na MR jsou pak jasně daná kritéria, která jsou v literatuře označena jako 

McDonaldova kritéria, díky kterým hodnotíme počet a lokalizaci lézí, charakter a jejich 

tvar a mozkovou či míšní lokalizaci. 
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1.6.2 Vyšetření mozkomíšního moku 

Další metodou, která napomáhá diagnostice, je vyšetření mozkomíšního moku. 

Lumbální punkce je pomocnou metodou při zjišťování zdravotního stavu pacienta. 

Vyšetření likvoru ukáže jeho složení, a tedy přítomnost zánětu apod. Důležitým 

zjištěním je prokázání intratekální syntézy imunoglobulinu G, pokud má více než dva 

oligoklonální pásy. Výskyt oligoklonálních pásů imunoglobulinu G má až 95% 

specificitu pro RS. Pokud se pacient nachází v aktivním stádiu nemoci, nachází se v 

mozkomíšním moku zvýšený počet mononukleárních buněk, lymfocytů a 

plazmatických buněk. K nejdůležitějším zjištěním z této metody patří průkaz minimálně 

dvou oligoklonálních proužků v likvoru, které nejsou přítomny v séru, ale v alkalické 

oblasti spektra (Nevšímalová, 2005, s. 370). 

1.6.3 Evokované potenciály 

Metoda vyšetření evokovaných pacientů se používá již od 60. let 20. století. Před 

vynálezem MR patřila tato metoda mezi nejdůležitější prostředky k zjišťování 

neurologických problémů, ale v dnešní době toto vyšetření ustupuje, protože MR 

poskytuje více informací. Nejčastěji měřené evokované potenciály jsou zrakové či 

somatosenzorické. Výsledky měření ukazují prodloužení latencí vln a snížení amplitud 

vln. Prodloužení vln je důsledkem pomalejšího vedení vzruchu z poškození myelinu, ke 

snížení amplitud dochází v důsledku ztráty axonů v dané měřené dráze. 

1.6.4 Oční vyšetření 

Oftalmologické vyšetření je prováděno, má–li pacient akutní optickou neuritidu. 

Často se objevuje postižení papily, nejprve edémem, později se objevuje její atrofie, 

která se dá pozorovat jako zblednutí papily. Často se u pacientů s RS v pozdějším stádiu 

objevují i skotomy či poruchy barvocitu. 

 

Výše jmenovaná vyšetření nejsou jediná, kterým jsou pacienti podrobeni. Další 

se provádějí zejména k vyloučení jiných onemocnění, které mají podobné příznaky jako 

RS. Havrdová ve své knize uvádí, že nejdůležitější je, aby se na začátku choroby 

vyloučila onemocnění, jako jsou nádory, výhřez vysoké krční ploténky, arteriovenózní 

malformace mozkové a míšní, mitochondriální onemocnění, hereditární spinální ataxie, 

leukodystrofie, cévní a autoimunitní onemocnění a zánětlivá onemocnění, přičemž v 

našich podmínkách se jedná zejména o neuroboreliózu.  
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1.6.5 Vyšetření ve specializovaných centrech 

V dnešní době existují pro léčbu roztroušené sklerózy specializovaná centra, 

takzvaná MS centra, kam mohou lékaři pacienta, u kterého si nejsou jisti diagnózou, 

odeslat. Stejně tak by do těchto center měli být odesíláni pacienti po jasném prokázání 

nemoci k následné léčbě. MS centra vznikla za účelem zajištění specializované 

diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní, jiných demyelinizačních a 

autoimunních onemocnění CNS. Soustředí se zde pacienti, u nichž nelze provést 

odpovídající diagnostiku a terapii na nižších stupních základní a regionální péče. Centra 

zajištují léčbu a speciální postupy (například pulsní imunosupresi, léčbu interferonem–

beta, kopolymerem–1, intrathékálními cytostatiky, intravenózními imunoglobuliny, 

botulotoxinem za kontrol elektromyografie (EMG), hodnocení účinků nových farmak), 

které vyžadují zároveň sledování imunologických či elektrofyziologických parametrů. 

Zajišťují komplexní léčbu, jejíž součástí je specializovaná neurorehabilitace, a školení 

(jak na úrovni pregraduální, tak postgraduální) v oboru demyelinizačních onemocnění 

včetně vedení programů kontinuálního vzdělávání. V centrech se realizují vědecko–

výzkumné činnosti v oboru demyelinizačních onemocnění, a dále zajišťují spolupráci 

českých a mezinárodních center v oboru demyelinizačních onemocnění. 
2
 

Činnost center je financována z prostředků zdravotního pojištění a z dalších 

zdrojů v rámci hospodaření neurologických klinik. Některé speciální činnosti jsou 

částečně nebo plně financovány z grantových prostředků a z úhrad sponzorů. V České 

republice existuje momentálně patnáct MS center – v Českých Budějovicích, Teplicích, 

Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Zlíně, Jihlavě, 2 centra v Brně a 

4 centra v Praze.  

1.7 Léčba 

Taktika léčby se řídí dle aktuálního stavu pacienta a fáze nemoci, ve které se 

nachází. Samotná léčba se musí odvíjet od známých mechanismů, které se při rozvoji 

RS uplatňují. Především by měla pokrýt dva základní mechanizmy, a to zánět a 

degenerace nervových vláken. V ideálním případě by léčba měla být schopna ovlivnit 

zánět, dovolit obnovení myelinu a zabránit ztrátě nervových vláken (Havrdová et al., 

2013, s. 255). 

  

                                                 
2
 (http://www.multiplesclerosis.cz/ms_centra,   20. 3. 2016) 

http://www.multiplesclerosis.cz/ms_centra
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1.7.1 Léčba akutní ataky 

Pro léčbu akutní ataky existuje od roku 1999 mezinárodní úmluva o postupu 

léčení. Nově vzniklé příznaky nebo zhoršení současných, trvající déle než 24 hodin, má 

být léčeno kortikosteroidy – methylprednisolonem (preparát SoluMedrol). Dávku lze 

podat ústně, ale častěji se volí podání formou infúze. Po vysoké dávce 

methylprednisolonu by měla následovat terapie kortikosteroidy v tabletách v postupně 

se snižujících dávkách. Tyto léky mají velmi silný protizánětlivý účinek, snižují 

množství imunitních buněk v zánětlivých ložiscích a brání rozpadu nervových buněk 

v místě zánětu. V případě, že je ataka závažnější a dávka methyprednisolonu není 

dostatečně účinná, může být léčba doplněna jednorázovým podáním cytostatika 

cyklofosfamid. 

1.7.2 Léčba vedoucí k prevenci relapsů a oddálení invalidity 

Tato léčba by měla docílit snížení počtu atak, zmírnění jejich průběhu a 

zpomalení či oddálení postupu nemoci. Dnes existuje pro toto stádium choroby 

mezinárodní konsenzus léčby, který říká, že léčba by měla být započata co nejdříve, aby 

se předešlo nevratným změnám na nervovém systému pacienta. Léky první volby jsou 

interferony beta a glatiramer acetát, tato léčba je však velmi finančně nákladná a 

podléhá určitým kritériím pro zařazení pacienta k léčbě těmito preparáty. Další volbou 

tam, kde výše jmenovanou léčbu není možné nasadit či nezabíra, je infusní lék 

natalizumab. K dalším možnostem léčby se využívají intravenózní imunoglobuliny 

anebo azathioprin. 

1.7.3 Léčba ve stádiu sekundární chronické progrese 

V tomto stádiu probíhá méně zánět a více se rozvíjí degenerace nervových 

vlákem, bohužel však v současné době neexistují léky, které by měly prokázanou 

schopnost zabránit zničení zbývajících nervových vláken. V tomto stádiu se potlačuje 

zbytek zánětu a postupuje se dle studií, které prokázaly určitou úspěšnost léčby v tomto 

stádiu. Používají se methylprednisolon v kombinaci s cyklofosfamidem podáván 

infuzně, a to opakovaně jedenkrát měsíčně, později se intervaly prodlužují.Nemoc lze 

takto udržet stabilizovanou i pět let. Dále se uplatňuje pulsní podávání mitoxantronu a 

methylprednisolonu, intravenózní imunoglobuliny podávané jednou měsíčně, 

imunosupresiva v malých dávkách a na samotném počátku progrese může být podán i 

interferon beta.  
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Cyklofosfamid, mitoxantron i methotrexát jsou cytostatika. Dávky jsou 

mnohonásobně nižší než u onkologických diagnóz a rovněž délka působení léčiva je 

kratší, nicméně je velmi důležité tuto léčbu pečlivě plánovat, sledovat a hlavně 

vyhodnotit její přínos pro pacienta. V případě neúčinnosti po půl roce léčby je nutné ji 

přerušit. 

1.7.4 Léčba maligního průběhu nemoci 

Léčba tohoto průběhu je velmi složitá, neboť se velmi rychle mění rozsah 

neurologického postižení. Je zde potřeba rychlé radikální léčby, která většinou spočívá 

v podání vysokých dávek cytostatik. Před samotným podáním léku se pacientovi 

odeberou kmenové buňky. Cytostatika zahubí celý imunitní systém, a následně se 

pacientovi podají jeho kmenové buňky, aby vytvořily nový imunitní systém. Tento typ 

léčby je zatím používám v případech, kdy selhaly všechny ostatní léčebné metody. 

Riziko této metody je v tom, že se v novém imunitním systému může opět vyvinout RS. 

1.7.5 Režimová opatření  

Režimová opatření jsou nedílnou součástí nového života pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Zdravá životospráva a udržování dobré fyzické kondice je nesmírně důležité. 

Prevence infekcí rozumným chováním v rizikovém období je základním opatřením, 

stejně jako důraz na sanaci všech fokálních infekcí včetně zubní hygieny (Havrdová et 

al., 2013, s. 393). 

1.7.6 Symptomatická léčba 

Symptomatická léčba je důležitou součástí celkové terapie RS. Neměla by být 

opomíjena ani v počátečních fázích onemocnění, kdy jsou některé obtíže považovány za 

jiný problém, nesouvisející s RS. Hlavním cílem je zde zlepšení kvality života a 

zabránění komplikacím způsobených nedostatečným léčením příznaků. Léčbu je 

potřeba zkonzultovat s pacientem a přizpůsobit ji jeho individuálním přáním a 

potřebám. Mezi časté léčené příznaky patří např. spasticita, poruchy chůze, postižení 

dolních močových cest, sexuální obtíže, deprese, únava či bolest. 
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1.7.6.1 Úloha fyzioterapie v symptomatické léčbě 

 

Rehabilitace (RHB) hraje nezastupitelnou roli v péči o pacienty s RS. Jde o 

komplexní přístup k léčbě, jejíž součástí jsou fyzioterapie, ergoterapie, logopedie a další 

disciplíny ovlivňující kvalitu života. Úkolem RHB je usnadnit a zlepšit vykonávání 

aktivit běžného života, dosáhnout osvojení nových schopností, které povedou k aktivaci 

pacienta, zajistit mobilitu, soběstačnost a sociální a pracovní integraci do společnosti. 

Konečným cílem je taková adaptace, aby daná porucha pacienta limitovala pouze 

minimálně a umožnila mu dobrý životní pocit a standard, takzvaný well–being 

(Havrdová et al., 2013, s. 397). 

1.8 Těhotenství a RS 

Pohled na graviditu u pacientek s RS se za posledních dvacet let zásadně změnil. 

Dříve bylo nemyslitelné, aby ženy s RS pomýšlely na mateřství. V dnešní době existuje 

již řada studií
3
, o které se opírají odborníci a v nichž převládá racionální přístup ke 

graviditě žen postihnutých RS. 

Snahou lékařů je, aby bylo těhotenství plánované pokud možno do doby, kdy má 

žena klinicky stabilní období a dobré rodinné zázemí. Definovat toto období je velmi 

obtížné, doporučení je většinou alespoň 6 až 12 měsíců bez ataky. Tento interval má 

zcela praktický význam, v řadě případů totiž ještě 3 až 6 měsíců po proběhlé atace není 

stav stabilizován a pacientka vyžaduje podávání dalších léků, které není vhodné podávat 

v počátku gravidity. 

1.9 Ošetřovatelská péče u pacientů s RS 

Dnešní moderní ošetřovatelství se zabývá pacientem jako celkem, jako 

holistickou bytostí, se všemi bio–psycho–sociálními potřebami. Ošetřovatelství 

systematickým hodnocením a plánováním uspokojuje potřeby zdravého i nemocného 

člověka. 

Potřeba je projev nějakého nedostatku, který je nutné odstranit. Potřeby nás 

vedou k vyhledávání prostředí nezbytného k životu a zároveň k vyhýbání se věcem 

nepříznivým pro život. Lidské potřeby se na rozdíl od pudů a instinktů vyvíjejí, 

kultivují. Uspokojování a vyjadřování potřeb je u každého jedince jiné, záleží na jeho 

individualitě. 

                                                 
3
 (Damek DM, Shuster EA. Pregnancy and multiple sclerosis. Mayo Clin Proc 72: 977–989, 1997) 
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Potřeby se dají rozdělit na biogenní, fyziologické, psychogenní, sociogenní a 

psychologické. V ošetřovatelství nejčastěji používaným rozdělení a uspořádáním potřeb 

je hierarchie potřeb dle A. H. Maslowa. 

1.9.1 Potřeby pacienta dle A. H. Maslowa 

Americký psycholog Abraham H. Maslow (1908 – 1970) uspořádal a rozdělil 

potřeby do následující hierarchie (obrázek 3). Zde jsou potřeby uspořádány od 

nejvyšších po nejnižšší. Obecně lze říci, že níže položené potřeby jsou významnější a 

jejich uspokojování, nebo alespoň částečné uspokojování, je podmínkou pro 

uskutečnění vyšších potřeb, nicméně je prokázáno, že uspokojování vyšších potřeb i 

v případě, že nejsou uspokojeny ty nižší, může napomoci k překonání krajních situacích 

lidského života, kdy je uspokojování nižších potřeb omezeno či není pro pacienta 

dostupné. Jako příklad lze uvést koncentrační tábory. 

V ošetřovatelské praxi se tedy této hierarchie používá k hodnocení stavu 

uspokojování jednotlivých potřeb pacienta. Tam, kde se vyskytne nedostatečné 

uspokojení, vzniká nutnost tento nedostatek odstranit, a zde je již místo pro 

zdravotnický personál, aby tato místa nedostatku odhalil, analyzoval a naplánoval péči o 

pacienta tak, aby došlo k dostatečnému uspokojení jeho potřeb.  

 

Obrázek 3. Hierarchie  potřeb dle Maslowa 
4
 

 

 
 

                                                 
4
 Dostupné z http://www.stremev.cz/naplneni-potreb-cloveka/, 2.4.2016 
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1.10 Aktivity denního života 

Aktivity denního života jsou činnosti, které běžně denně vykonáváme. Patří sem 

výživa, vyprazdňování, hygiena, oblékání, spánek a odpočinek, pohyb a fyzická 

aktivita, zaměstnání, aktivity ve volném časem apod. Zdravý člověk tyto činnosti 

vykonává samostatně. Pro tyto aktivity je charakteristická jejich automatičnost a 

pravidelnost, bývají součástí návyků a jsou často spojeny s nějakými rituály. Odpovídají 

základním biologickým potřebám člověka. Tyto aktivity si člověk osvojuje v průběhu 

sociálního učení, stávají se nedílnou součástí jeho každodenního života. V průběhu 

vývoje jedince se tyto aktivity specifikují a stávají se jedinečnými pro každého člověka. 

V Maslowově pyramidě potřeb tvoří základnu. (Trachtová a kolektiv, 2005, s. 14). 

Jak je uvedeno výše, zdravý člověk je tyto aktivity schopen vykonávat sám bez 

pomoci jiné osoby. V ošetřovatelství jsou v souvislosti s tímto používány termíny 

sebepéče a soběstačnost a hodnocení těchto oblastí v jednotlivých aktivitách je 

základem ošetřovatelské péče. Jednotná definice těchto pojmů nebyla zatím stanovena, 

v ošetřovatelské teorii se často používá následné vysvětlení jednotlivých pojmů: 

Sebepéče je samostatné vykonávání denních aktivit (stravování, oblékání, 

umývání, vyprazdňování). 

Soběstačností rozumíme míru samostatnosti, popřípadě participace člověka při 

vykonávání denních aktivit (Trachtová a kolektiv, 2005, s. 20). 

K hodnocení úrovně soběstačnosti se používají různé hodnotící škály. 

Nejčastějším testem, který se používá, je test dle Barthelové – test základních všedních 

činností (ADL). Tento test obsahuje deset oblastí denních činností, a sice najedení a 

napití, oblékání, koupání, osobní hygienu, kontinenci moči, kontinenci stolice, použití 

WC, přesun lůžko – židle, chůzi po rovině a chůzi po schodech. Maximální hodnocení 

testu je sto bodů. Obdobný test, který se často používá k doplnění tohoto, je test 

instrumentálních všedních dovedností. Sem patří telefonování, transport, nakupování, 

vaření, domácí práce, práce kolem domu, užívání léků a finance. Tento test vypovídá 

především o tom, jak jedinec tyto činnosti zvládá sám či s dopomocí jiné osoby, a říká 

nám, zda je nemocný schopen žit v samostatné domácnosti. 
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Mezi dalšími vhodnými škálami hodnocení bych se ráda zmínila ještě o 

klasifikaci funkčních úrovní sebepéče podle M. Gordonové. Tento systém hodnocení je 

soustředěn na dvanáct oblastí, a sice na vnímání zdravotního stavu, výživu a 

metabolismus, vylučování, aktivitu a cvičení, spánek a odpočinek, vnímání a poznávání, 

sebekoncepci, plnění rolí a mezilidské vztahy, sexualitu a reprodukční schopnost, stres a 

zátěžové situace, víru a přesvědčení a jiné. Stupně klasifikace jsou následovné: „0 – 

nezávislý, soběstačný nemocný; 1 – potřebuje minimální pomoc, používá sám zařízení, 

sám zvládne 75 % činností; 2 – potřebuje menší pomoc, dohled, radu, sám zvládne 50 

% činností; 3 – potřebuje velkou pomoc (od druhé osoby nebo od přístroje), sám 

zvládne méně než 25 % činností; 4 – zcela závislý na pomoci druhých, potřebuje úplný 

dohled; 5 – absolutní deficit sebepéče, žádná aktivní účast, potřebuje úplnou pomoc 

nebo je neschopen pomáhat.“ (Trachtová et al., 2005, s. 21). 

Výše jmenované testy jsou pouze výběrem z množství testů, které existují. 

V dnešní době je snahou každého oboru hodnotit denní činnosti co nejblíže k charakteru 

dané nemoci a jedinců jí trpící. Proto dochází k nepřebernému množství modifikací 

testů a jejich cílenému zaměřování na danou problematiku.   
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 

V této části práce jsou definovány cíle a pracovní hypotézy, které se vztahují 

k výzkumnému šetření mé bakalářské práce. Empirická část se věnuje metodice práce, 

charakteru souboru respondentů, užitou metodikou šetření, organizací dotazníkového 

šetření a samotným zpracování analyzovaných dat. Dále jsou prezentovány výsledky 

samotného dotazníkového šetření. V diskusi se zabývám porovnáním mé práce s dříve 

vypracovanou studií, výsledky samotného výzkumu a následným vyhodnocením 

stanovených hypotéz. 

2.1 Cíle a pracovní hypotézy 

 

Cíl 1: Předložit přehled dosavadních poznatků o řešené problematice analýzou 

českých i zahraničních literárních, časopiseckých a elektronických informačních zdrojů. 

Cíl 2: Provést dotazníkové šetření u pacientů s onemocněním roztroušená 

skleróza a zjistit, jaký vliv má onemocnění na aktivity jejich denního života. 

Cíl 3: Pomocí statistické analýzy získaných výsledků dotazníků vyhodnotit vliv 

onemocnění na aktivity denního života respondentů. 

 

Hypotéza č. 1: Lze očekávat, že respondenti do 40 let budou udávat větší 

omezení v oblasti sociálních aktivit než respondenti nad 40 let. 

Hypotéza č. 2: Lze očekávat, že respondenti nad 40let budou hodnotit celkový 

zdravotní stav lépe než respondenti do 40 let. 

Hypotéza č. 3: Lze předpokládat, že ženy respondentky budou udávat větší 

omezení v oblasti hygieny a oblékání než muži respondenti. 

Hypotéza č. 4: Lze očekávat, že muži respondenti budou udávat větší omezení 

v oblasti fyzických činností než ženy respondentky.  

Hypotéza č. 5: Lze předpokládat, že pacienti do 40 let budou udávat větší 

ovlivnění sociálních aktivit sfinkterovými obtížemi než respondenti nad 40 let. 
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2.2 Metodika práce 

Pro svůj výzkum jsem využila standardizovaný anonymní dotazník, který 

obsahoval celkem 59 otázek. Prvních 5 položek bylo zaměřeno na osobní informace o 

respondentech, dalších 54 otázek bylo standardizovaných a jednalo se o uzavřené 

otázky s jasnými možnostmi odpovědi. Otázky se věnovaly oblastem týkajících se 

aktivit denního života. Dotazník je uveden v příloze č. 1. 

2.3 Organizace šetření a popis zpracování výsledků 

Do dotazníkového šetření bylo zahrnuto jedno pražské zdravotnické zařízení, a 

to Fakultní nemocnice v Motole. Jednalo se o specializované centrum pro diagnostiku a 

léčbu demyelinizačních onemocnění při neurologické klinice. Vybraný vzorek 

respondentů tvořili právě pacienti navštěvující toto pracoviště, takzvané MS centrum. 

Před distribucí byl dotazník schválen náměstkyní pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní 

nemocnici v Motele, paní Mgr. Janou Novákovou, MBA, schválení je uvedeno v příloze 

č. 2. 

Celkem bylo distribuováno celkem 100 dotazníků, přičemž se jich navrátilo 75 

kusů. Toto šetření probíhalo v období od začátku května 2015 do konce září 2015. 

Vzhledem k nevyváženému věkovému rozložení respondentů bylo provedeno 

dodatečné dotazníkové šetření zaměřené na dvě věkové kategorie. Toto šetření proběhlo 

v období od poloviny prosince 2015 do konce ledna 2016 a bylo v něm rozdáno 50 kusů 

dotazníků, z nichž se navrátilo 24 kusů. Celkem bylo tedy do výzkumu zařazeno 99 

respondentů. 

Ke zhodnocení výsledků šetření byl použit program Microsoft Excel 2010, jehož 

prostřednictvím byly zpracovány výsečové diagramy a tabelární přehledy. Tyto 

výsledky jsou samostatně prezentovány v podkapitole 3.5 Výsledky vlastního šetření. 

K testování definovaných hypotéz byl použit Chi–kvadrat test dobré shody 

s hladinou významnosti 5 %. Pokud vyjde p–hodnota tohoto testu menší než 0,05, 

přijmeme alternativní hypotézu, pokud bude větší než 0,05, přijmeme nulovou 

hypotézu. Výsledky testování hypotéz jsou uvedeny v podkapitole 2.6.2 Zhodnocení 

výsledků vlastního šetření. 
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2.4 Charakteristika souboru respondentů 

K provedení dotazníkového šetření na téma Vliv roztroušené sklerózy na 

aktivity denního života byli osloveni pacienti podstupující léčbu RS v MS centru při 

Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Motole. Celkem bylo do výzkumu zahrnuto 

99 respondentů. 

2.5 Výsledky vlastního šetření 

V této podkapitole budou prezentovány výsledky dotazníkového šetření pomocí 

výsečových grafů a tabelárních přehledů. Přehledy vypovídají o procentuálním 

zastoupení odpovědí respondentů na jednotlivé otázky, výsledky jsou prezentovány dle 

pořadí otázek v dotazníku. 

 

Obrázek 4. Pohlaví respondentů 

 

 

 

Z uvedeného grafu je patrné, že celkem odpovědělo 99 respondentů (n = 99), 

z nichž 51 % (n = 50) bylo ženského pohlaví a 49 % (n = 49) mužského. 
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Obrázek 5a. Věk respondentů I 

 

 

 

Uvedený graf Věk respondentů I poukazuje na to, jaké je věkové zastoupení 

respondentů. Z celkového počtu respondentů 100 % (n = 99) bylo rovnoměrné rozložení 

odpovědí mezi kategoriemi 20 – 30 let 20 % (n = 20), 30 – 40 let 26 % (n = 25), 40 – 50 

let 20 % (n = 20), u kategorie 50 – 60 let to bylo 17 % (n = 17), druhou nejméně 

početnou skupinu tvořili respondenti ve věku méně než 20 let, a to 10 % (n = 10), a 

nejméně početná kategorie byla 60 let a více – 7 % (n = 7). 

Pro vyhodnocení statistky a její lepší přehlednost byli následně respondenti 

rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořili respondenti mladší 40 let (n = 55), 

druhou pak respondenti, kterým bylo více než 40 let (n = 44), což je zobrazeno v grafu 

Věk respondentů II. 
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Obrázek 5b. Věk respondentů II 

 

 

 

Obrázek 6. Vzdělání 

 

 
 

Z výsečového diagramu vzdělání je patrné, že nejpočetnější skupinou jsou 

respondenti středoškolsky vzdělaní, kterých je 49 % (n = 48). Další početnou skupinu 

tvoři ti, kteří mají vyšší nebo vysokoškolské vzdělání – 31 % (n = 31), druhou nejméně 

početnou skupinou jsou respondenti s vyučením nebo středoškolským vzděláním bez 

maturity, 15 % (n = 15), a nejméně zastoupené je základní vzdělání, a to v 5 % (n = 5). 
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Obrázek 7. Délka trvání onemocnění 

 

 
 

 

Uvedený graf ukazuje, že 38 % (n = 37) respondentů trpí nemocí méně než 20 

let, 30 % (n = 30) méně než 5 let, 25 % (n = 25) méně než 10 let, 7 % (n = 7)méně než 

rok, kategorie 20 let a více je bez odpovědi, hodnota je tedy 0%.  

 

Tabulka 1. Jak byste celkově hodnotil/a svůj zdravotní stav? 

 

  n % 

Výborný 13 13,13 % 

Velmi dobrý 31 31,31 % 

Dobrý 46 46,46 % 

Ucházející, slušný 8 8,08 % 

Špatný 1 1,01 % 

Celkem 99 100 % 

 

Z tabulky číslo 1 je patrné, že 46,46 % (n = 46) respondentů hodnotí svůj 

celkový zdravotní stav jako dobrý, dále následně nejvíce hodnotí respondenti zdravotní 

stav jako velmi dobrý 31,31 % (n = 31), jako výborný vidí svůj zdravotní stav 13,13 % 

respondentů, méně lichotivé hodnocení ucházející, slušný volilo 8,08 % (n=8), a 1,01% 

(n =  1) respondentů volilo odpověď špatný.  
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Tabulka 2. Jak se cítíte nyní v porovnání s minulým rokem? 

 

  n % 

Mnohem lépe 10 10,10 % 

Poněkud lépe 21 21,21 % 

Přibližně stejně 60 60,61 % 

Poněkud hůře 8 8,08 % 

Mnohem hůře 0 0,00 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Výše uvedená tabulka znázorňuje odpovědi týkající se porovnání pocitu, jak se 

respondenti cítí nyní oproti minulému roku. Většina odpovědí, 60,61 % (n = 60), 

poukazovala na to, že se dotázaní cítí přibližně stejně. 21 % (n = 21) respondentů se cítí 

poněkud lépe, a 10 % (n = 10,10) se dokonce cítí mnohem lépe než loni. Jen 8 % (n = 

8,08) se cítí poněkud hůře než v minulém roce. 

 

Následující otázky se týkají aktivit, které je možné vykonávat během běžného 

dne. Označte, zda Váš zdravotní stav omezuje provádění těchto aktivit a jak. 

 

Tabulka 3. Fyzicky náročné aktivity (například běh a jiné sporty, zvedání těžkých 

předmětů) 

 

  n % 

Velmi mne omezuje  29 29,29 % 

Trochu mne omezuje  30 30,30 % 

Neomezuje mne  40 40,40 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z tabulky číslo 3 vyplývá, že omezení v provádění fyzických náročných aktivit 

pociťuje 29,29 % respondentů, 30,30 % (n = 30) respondentů pociťuje omezení trochu, 

40 % (n = 40) necítí žádné omezení. 

 

Tabulka 4.    Středně těžké aktivity (například pohybování nábytkem, luxování, 

bowling, golf) 

 

  n % 

Velmi mne omezuje  13 13,13 % 

Trochu mne omezuje  24 24,24 % 

Neomezuje mne  62 62,63 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Z tabulky je patrné, že více než polovina, tedy 62,63 % (n = 62) respondentů, 

necítí omezení v oblasti středně těžkých aktivit, 24,24 % (n = 24) popisuje menší 

omezení a 13,13 % (n = 13) dotázaných udává, že jsou velmi omezeni. 

 

Tabulka 5.  Zvedání a nesení nákupu 

 

  n % 

Velmi mne omezuje  8 8,08 % 

Trochu mne omezuje  23 23,23 % 

Neomezuje mne  68 68,69 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Jak popisuje tabulka č.5, většina respondentů, tj. 68,69 % (n = 68), nepociťuje 

omezení při zvedání a nesení nákupu, 23,23 % (n = 23) dotázaných pociťuje menší 

omezení a 8,08 % (n = 8) se cítí velmi omezeno při zvedání a nesení nákupu. 

 

Tabulka 6.  Vyjít několik řad schodů 

 

  n % 

Velmi mne omezuje  12 12,12 % 

Trochu mne omezuje  18 18,18 % 

Neomezuje mne  69 69,70 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Data z výše uvedené tabulky vypovídají o tom, že 69,70 % (n = 69) respondentů 

se cítí bez omezení při vycházení několika řad schodů, 18,18 % (n = 18) se cítí omezeno 

mírně a 12,12 % (n = 12) se cítí velmi omezeně. 

 

Tabulka 7. Vyjít jednu řadu schodů  

 

  n % 

Velmi mne omezuje  7 7,07 % 

Trochu mne omezuje  11 11,11 % 

Neomezuje mne  81 81,82 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Tato tabulka znázorňuje odpovědi respondentů, na otázku ohledně omezení ve 

vyjití jedné řady schodů. V tomto případě 81,82 % (n = 81) respondentů nepociťuje 

žádné omezení, 11,11 % (n = 11) se cítí trochu omezeně a jen 7,07 % (n = 7) se cítí 

velmi omezeně při vyjití jedné řady schodů.  

 

Tabulka 8. Ohýbání se, klečení, podřep 

 

  n % 

Velmi mne omezuje  11 11,11 % 

Trochu mne omezuje  21 21,21 % 

Neomezuje mne  67 67,68 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z tabulky 8 je patrné, že 67,68 % (n = 67) respondentů není omezeno při 

ohýbání a klečení, 21,21 % (n = 21) se cítí trochu omezeně a 11,11 % (n = 11) se cítí 

velmi omezeně při ohýbání a klečení.  

 

Tabulka 9. Chůze na vzdálenost jednoho kilometru 

 

  n % 

Velmi mne omezuje  13 13,13 % 

Trochu mne omezuje  20 20,20 % 

Neomezuje mne  66 66,67 % 

Celkem 99 100,00 % 

Z uvedené tabulky je patrné, že chůzi na vzdálenost jednoho kilometru zvládá 

bez omezení 66,67 % (n = 66) respondentů, 20,20 % (n = 20) respondentů bylo trochu 

omezeno a 13,13 % (n = 13) respondentů bylo velmi omezeno v chůzi.  

 

Tabulka 10.  Chůze kolem několika bloků 

  n % 

Velmi mne omezuje  11 11,11 % 

Trochu mne omezuje  21 21,21 % 

Neomezuje mne  67 67,68 % 

Celkem 99 100,00 % 

 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

42 

 

Tato tabulka uvádí, že žádné omezení při chůzi kolem několika bloků necítilo 

67,68 % (n = 67) respondentů, 21,21 % (n = 21) bylo trochu omezeno, a 11,11 % (n = 

11) respondentů se cítilo velmi omezeně při chůzi kolem několika bloků. 

 

Tabulka 11.  Chůze kolem jednoho bloku 

  n % 

Velmi mne omezuje  9 9,09 % 

Trochu mne omezuje  14 14,14 % 

Neomezuje mne  76 76,77 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

V této tabulce jsou uvedeny odpovědi respondentů na otázku, jak byli omezeni 

v chůzi kolem jednoho bloku. 76,77 % (n = 76) se necítilo omezeně, 14,14 % (n = 14) 

se cítilo trochu omezeně a jen 9,09 % (n = 9) se cítilo velmi omezeně.  

 

Tabulka 12.  Koupání, oblékání se 

 

  n % 

Velmi mne omezuje  6 6,06 % 

Trochu mne omezuje  9 9,09 % 

Neomezuje mne  84 84,85 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z tabulky vyplývá, že více než 80 %, tedy konkrétně 84,85 % (n = 84) 

respondentů nepociťuje omezení při koupání a oblékání se, 9,09 % (n = 9) cítí trochu 

omezení a jen 6,06 % (n = 6) respondentů se cítí velmi omezeně při koupání a oblékání.  

 

Ovlivnil Váš fyzický zdravotní stav během posledního měsíce vykonávání práce a 

jiných aktivit? 

 

Tabulka 13. Omezil délku trvání práce a jiných aktivit? 

 

  N % 

Ano 30 30,30 % 

Ne  69 69,70 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Tabulka 13 znázorňuje odpovědi na otázku omezení délky práce a jiných aktivit. 

69,70 % (n = 69) respondentů udává že, nebyli nijak omezeni, a 30,30 % (n = 30) 

respondentů udává, že byli omezeni v délce trvání práce a jiných aktivit. 

 

Tabulka 14. Snížil schopnost uskutečnit (dokončit) činnosti, které bych si přál/a? 

 

  n % 

Ano 38 38,38 % 

Ne  61 61,62 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z této tabulky je patrné, že 61,62 % (n = 61) respondentů nepocítilo snížení 

schopnosti uskutečnění činnosti a 38,8 % (n = 38) pocítilo. 

 

 Tabulka 15. Znemožnil mi vykonávat některé způsoby práce a jiných aktivit? 

 

  N % 

Ano 33 33,33 % 

Ne 66 66,67 % 

Celkem  99 100,00 % 

 

Jak je patrné z tabulky 15, 66,67 % (n = 66) respondentů neudává znemožnění 

vykonávání některých způsobů práce a 33,33 % (n = 33) udává znemožnění některých 

způsobů práce a jiných aktivit. 

 

Tabulka 16.  Znemožnil mi pracovat a vykonávat jiné aktivity? 

 

  N % 

Ano 25 25,25 % 

Ne 74 74,75 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka popisuje, že 25,25 % (n = 25) respondentů jejich fyzický zdravotní 

stav znemožnil pracovat a vykonávat jiné aktivity, větší část respondentů, 74,75 % (n = 

74), neudává nemožnost vykonávat práci a jiné činnosti. 

 

Ovlivnily Vaše emoce (například deprese, úzkost) během posledního měsíce schopnost 

pracovat a vykonávat jiné aktivity?  
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Tabulka 17.  Omezily délku trvání práce a jiných aktivit? 

 

  n % 

Ano 21 21,21 % 

Ne 78 78,79 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z této tabulky je patrné, že 78,7 % (n = 78) respondentů necítilo ovlivnění 

emocemi v délce trvání práce a jiných aktivit, 21,21 % (n = 21) respondentů naopak 

ano.  

 

 Tabulka 18. Snížily schopnost uskutečnit (dokončit) činnosti, které bych si přál/a? 

 

  n % 

Ano 28 28,28 % 

Ne 71 71,72 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka hodnotí snížení schopnosti uskutečnit činnosti, které by si 

respondenti přáli, vlivem emocí. 71,72 % (n = 71) respondentů neudává omezení a 

28,28 % (n = 28) respondentů udává omezení emocemi.   

 

Tabulka 19.  Znemožnily mi pečlivě a obvyklým způsobem pracovat a vykonávat 

jiné aktivity? 

 

  n % 

Ano 20 20,20 % 

Ne 79 79,80 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka ukazuje, že 79,80 % (n = 79) respondentů nepopisuje znemožnění 

pracovat a vykonávat jiné aktivity obvyklým způsobem, 20,20 % (n = 20) respondentů 

naopak popisuje znemožnění vykonávání aktivit obvyklým způsobem kvůli ovlivnění 

emocemi.  
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Tabulka 20.  Ovlivnil Váš fyzický zdravotní stav a emoce Vaše běžné sociální 

aktivity (s rodinou, přáteli, sousedy, partou)? 

 

  n % 

Vůbec ne 44 44,44 % 

Mírně 30 30,30 % 

Středně 19 19,19 % 

Docela dost 6 6,06 % 

Extrémně 0 0,00 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak emoce a celkový zdravotní stav ovlivňují 

běžné sociální aktivity respondentů. 44,44 % (n = 44) neudává žádné ovlivnění, 30,3 % 

(n = 30) udává mírné ovlivnění, 19,19 % (n = 19) udává střední ovlivnění a jen 6,06 % 

(n = 6) zvolilo odpověď „docela dost“, možnost extrémního ovlivnění nezvolil žádný 

z respondentů.  

 

Tabulka 21. Jak hodnotíte fyzickou bolest během posledního měsíce? 

 

  n % 

Žádná 36 36,36 % 

Velmi slabá 29 29,29 % 

Slabá 17 17,17 % 

Střední 14 14,14 % 

Silná 3 3,03 % 

Velmi silná 0 0,00 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka analyzuje hodnocení fyzické bolesti za poslední měsíc. Bez bolesti 

se cítilo 36,36 % (n = 36) respondentů, velmi slabou bolest pociťovalo 29,29 % (n = 

29), slabou bolest cítilo 17,17 % (n = 17), střední bolest byla přítomna u 14,14 % (n = 

14) dotázaných, silnou bolest udávají 3,03 % (n = 3) respondentů, možnost velmi silné 

bolesti nezvolil žádný z respondentů.  

 

Tabulka 22. Jak moc fyzická bolest během posledního měsíce omezuje Vaši 

normální schopnost pracovat (zahrnuje jak práci v domácnosti, tak venku)? 
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  n % 

Vůbec ne 54 54,55 % 

Mírně 25 25,25 % 

Středně 15 15,15 % 

Docela dost 4 4,04 % 

Extrémně 1 1,01 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tabulka 22 znázorňuje ovlivnění schopnosti pracovat fyzickou bolestí. 54,55 % 

(n = 54) respondentů neudává ovlivnění bolestí, 25,25 % (n = 25) udává mírné 

ovlivnění, 15,15 % popisuje střední ovlivnění normální schopnosti pracovat, 4,04 % (n 

= 4) udává, že je bolest ovlivnila docela dost, a jen 1,01 % (n = 1) udává extrémní 

ovlivnění schopnosti pracovat.  

Následující otázky jsou zaměřeny na Vaše pocity a některé činnosti během posledního 

měsíce 

 

Tabulka 23. Cítil/a jste se pln/a energie? 

 

  n % 

Vždy  3 3,03 % 

Většinou 26 26,26 % 

Často 13 13,13 % 

Někdy 33 33,33 % 

Zřídka 19 19,19 % 

Nikdy 5 5,05 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tabulka uvádí, jak se respondenti cítili plni energie nejvíce respondentů, 33,33 

% (n = 33), se cítí někdy plno energie, 26,26 % (n = 26) se tak cítí většinou, 19,19% se 

cítí zřídka pln/a energie, 13,13 se tak cítí často, 5,05% respondentů se nikdy necítí pln/a 

energie a jen 3,03% respondentů se vždy cítí pln/a energie. 

 

Tabulka 24.  Byl/a jste velmi nervózní? 

 

  n % 

Vždy  3 3,03 % 

Většinou 5 5,05 % 

Často 16 16,16 % 

Někdy 40 40,40 % 

Zřídka 25 25,25 % 

Nikdy 10 10,10 % 

Celkem 99 100,00 % 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

47 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že 40,40 % (n = 40) respondentů se někdy 

cítilo velmi nervózně, 25,25 % se tak cítilo zřídka, 16,16 % (n = 16) se cítilo velmi 

nervózně, 10,10 % nikdy nepociťovalo nervozitu, 5,05 % (n = 5) se cítilo velmi 

nervózně většinou a jen 3,03 % (n = 3) respondentů se cítilo velmi nervózně vždy.  

 

Tabulka 25.  Cítil/a jste, že Vám nic nedělá radost? 

 

  n % 

Vždy  0 0,00 % 

Většinou 10 10,10 % 

Často 10 10,10 % 

Někdy 24 24,24 % 

Zřídka 34 34,34 % 

Nikdy 21 21,21 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Jak udává tato tabulka, 34,34 % (n = 34) respondentů cítilo zřídka, že jim nic 

nedělá radost, 24,24 % (n = 24) někdy, 21,21 % (n = 21) nikdy nemělo tento pocit, 

10,10 % respondentů cítilo často, že jim nic nedělá radost, a i dalších 10,10% (n = 10) 

respondentů udává, že jim často nic nedělalo radost, možnost vždy nebyla zvolena ani 

jednou.  

Tabulka 26.  Cítil/a jste se klidný/á? 

 

  n % 

Vždy  7 7,07 % 

Většinou 38 38,38 % 

Často 13 13,13 % 

Někdy 34 34,34 % 

Zřídka 5 5,05 % 

Nikdy 2 2,02 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Na otázku, zda se respondenti cítili klidní, odpovědělo 38,38 % (n = 38), že 

většinou se klidní cítili, 34,34 % jen někdy, 13,13 % (n = 13) se cítilo klidně často, u 

7,07 % (n = 7) byl tento pocit vždy, 5,5 % (n = 5) uvedlo, že se cítili klidní jen zřídka, a 

jen 2,02 % (n = 2)respondentů uvedlo, že se nikdy necítili klidně. 
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Tabulka 27.  Měl/a jste hodně energie? 

 

  n % 

Vždy  4 4,04 % 

Většinou 23 23,23 % 

Často 15 15,15 % 

Někdy 36 36,36 % 

Zřídka 16 16,16 % 

Nikdy 5 5,05 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z této tabulky je patrné, že hodně energie mělo někdy 36,36 % (n = 36) 

respondentů, 23,23 % (n = 23) většinou, 16,16 % (n = 16) mělo hodně energie zřídka, 

15,15 % (n = 15) často, 5,05 % (n = 5) nikdy nemělo hodně energie a 4,04 % (n = 4) 

respondentů mělo hodně energie vždy. 

 

Tabulka 28. Cítil/a jste se rozmrzelý/á? 

 

  n % 

Vždy  2 2,02 % 

Většinou 5 5,05 % 

Často 16 16,16 % 

Někdy 41 41,41 % 

Zřídka 28 28,28 % 

Nikdy 7 7,07 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Jak udává tabulka 28, 41,41 % (n = 41) respondentů se někdy cítilo rozmrzele, 

28,28 % (n = 28) se tak cítilo zřídka, 16,16 % (n = 16) se cítilo rozmrzele často, u 7,07 

% (n = 7) respondentů se pocit rozmrzelosti nikdy nevyskytl, 5,05 % (n = 5) se cítilo 

rozmrzele většinou, 2,02 % (n = 2) respondentů se cítilo rozmrzele vždy.  
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Tabulka 29. Cítil/a jste se vyčerpaný/á? 

 

  n % 

Vždy  6 6,06 % 

Většinou 6 6,06 % 

Často 30 30,30 % 

Někdy 35 35,35 % 

Zřídka 18 18,18 % 

Nikdy 4 4,04 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z tabulky je patrné, že 35,35 % (n = 35) respondentů se cítilo někdy vyčerpaně, 

30,30 % (n = 30) se tak cítilo často, u 18,18 % (n = 18) respondentů byl pocit vyčerpání 

zřídka, u 6,06 % (n = 6) vždy, u dalších 6,06 % (n = 6) se pocit vyčerpání objevoval 

většinou a 4,04 % (n = 4) respondentů se nikdy necítilo vyčerpaně.  

 

Tabulka 30.  Byl/a jste šťastný člověk? 

 

  n % 

Vždy  13 13,13 % 

Většinou 35 35,35 % 

Často 18 18,18 % 

Někdy 22 22,22 % 

Zřídka 7 7,07 % 

Nikdy 4 4,04 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z této tabulky vyplývá, že 35,35 % (n = 35) respondentů bylo většinou šťastným 

člověkem, 22,22 % (n = 22) někdy, 18,18 % (n = 18) bylo šťastných často, u 13,13 % (n 

= 13) se pocit šťastného člověka vyskytl vždy, u 7,7 % (n = 7) se tento pocit vyskytl 

zřídka a u 4,04 % (n = 4) se pocit šťastného člověka nevyskytl nikdy.  
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Tabulka 31. Cítil/a jste se unavený/á? 

 

  n % 

Vždy  4 4,04 % 

Většinou 16 16,16 % 

Často 37 37,37 % 

Někdy 25 25,25 % 

Zřídka 12 12,12 % 

Nikdy 5 5,05 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Data z výše uvedené tabulky vypovídají, že 37,37 % respondentů se cítilo často 

unaveně, 25,25 % se tak cítilo někdy, u 16,16 % respondentů byl většinou pocit únavy, 

u 12,12 % byl tento pocit zřídka, 5,05 % respondentů nikdy nebylo unavených, u 4,04 

% respondentů byl pocit únavy vždy. 

 

Tabulka 32. Cítil/a jste se odpočinutý/á na ranní procházce? 

  N % 

Vždy  8 8,08 % 

Většinou 23 23,23 % 

Často 8 8,08 % 

Někdy 30 30,30 % 

Zřídka 20 20,20 % 

Nikdy 10 10,10 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka znázorňuje odpovědi na otázku, která se zabývala pocitem 

odpočinutí na ranní procházce. 30,30 % (n = 30) respondentů se cítilo odpočinutě 

někdy, 23,23 % (n = 23) většinou, zřídka odpočinutě po ranní procházce se cítilo 20,20 

% (n = 20), 10,10 % (n = 10) respondentů se necítilo odpočatě nikdy, 8,08 % (n = 8) 

často a stejný poměr, 8,08 % (n = 8) respondentů se cítilo vždy odpočatě po ranní 

procházce.  
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Tabulka 33.  Kolik času Váš fyzický zdravotní stav a emoce ovlivnil během 

posledního měsíce Vaše běžné sociální aktivity (s rodinou, přáteli, 

sousedy,partou)? 

 

  n % 

Vůbec ne 48 48,48 % 

Mírně 21 21,21 % 

Středně 25 25,25 % 

Docela dost 4 4,04 % 

Extrémně 1 1,01 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z této tabulky lze usuzovat, jak ovlivnil fyzický stav a emoce běžné sociální 

aktivity respondentů z časového hlediska. U 48,48 % (n = 48) respondentů nedošlo 

k žádnému ovlivnění, u 25,25 % (n = 48) byly sociální aktivity ovlivněny středně, u 

21,21 % (n = 48) došlo jen k mírnému ovlivnění, fyzický zdravotní stav a emoce 

ovlivnily docela dost sociální aktivity u 4,04 % (n = 48) respondentů, pouze u 1,01 % (n 

= 1) respondentů došlo k extrémnímu ovlivnění sociálních aktivit. 

 

Otázky se týkají obecného zdraví během posledního měsíce 

 

Tabulka 34. Zdá se mi, že onemocním snadněji než jiní lidé 

 

  N % 

Pravda 15 15,15 % 

Většinou pravda 14 14,14 % 

Nejsem si jist 21 21,21 % 

Většinou není pravda 17 17,17 % 

Není pravda 32 32,32 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka udává, že 32,32 %  (n = 32) respondentů si nemyslí, že by 

onemocnělo snadněji než jiní lidé, 21,21% ( n = 21) si není jisto, 17,17 % (n = 17) 

respondentů se domnívá, že většinou neonemocní snadněji, 15,15 % (n = 15) 

respondentů se zdá, že onemocní snadněji, než jiní lidé, 14,14 % (n = 14) si myslí, že 

většinou onemocní častěji než jiní lidé. 
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Tabulka 35.  Jsem tak zdravý/á jako ostatní lidé, které znám 

  n % 

Pravda 23 23,23 % 

Většinou pravda 23 23,23 % 

Nejsem si jist 26 26,26 % 

Většinou není pravda 17 17,17 % 

Není pravda 10 10,10 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z této tabulky vyplývá, že 26,26 % (n = 26) respondentů si není jisto, že jsou 

stejně zdraví jako ostatní lidé, 23,23 % (n = 23) si myslí, že to je většinou pravda, 23,23 

% (n = 23) si myslí, že jsou zdraví stejně jako ostatní lidé, které znají, 17,17 % (n = 17) 

respondentů si myslí, že většinou není pravda, že by byli stejně zdraví, a 10,10 % (n = 

10) se domnívá, že není pravda, že by byli stejně zdraví jako ostatní lidé, které znají.  

 

Tabulka 36.  Předpokládám (očekávám), že se můj zdravotní stav zhorší 

  n % 

Pravda 9 9,09 % 

Většinou pravda 19 19,19 % 

Nejsem si jist 41 41,41 % 

Většinou není pravda 9 9,09 % 

Není pravda 21 21,21 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka uvádí, že 41,41 % (n = 41) respondentů si není jisto, jestli se zhorší 

jejich zdravotní stav, 21,21 % (n = 21) předpokládá, že není pravda, se jejich stav 

zhorší, 19,19 % (n = 19) předpokládá, že je většinou pravda, že se jejich zdravotní stav 

zhorší, 9,09 % (n = 9) očekává, že se jejich zdravotní stav zhorší, a 9,09 % (n = 9) se 

domnívá, že není většinou pravda, že se jejich zdravotní stav zhorší.  

 

Tabulka 37. Můj zdravotní stav je výborný 

 

  n % 

Pravda 12 12,12 % 

Většinou pravda 32 32,32 % 

Nejsem si jist 33 33,33 % 

Většinou není pravda 8 8,08 % 

Není pravda 14 14,14 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Z tabulky je patrné, že 33,33 % (n = 33) respondentů si není jisto, že je jejich 

zdravotní stav výborný, 32,32 % (n = 32) si myslí, že většinou ano, 14,14 % (n = 14) si 

myslí, že není jejich zdravotní stav výborný, 12,2 % (n = 12) respondentů si myslí, že 

jejich zdravotní stav je výborný, pro 8,08 % (n = 8) není většinou pravda tvrzení, že 

jejich zdravotní stav je výborný.  

 

Otázky se týkají pocitu úzkosti a zdraví během posledního měsíce 

Tabulka 38. Měl/a jste obavy ze svých zdravotních problémů? 

 

  n % 

Vždy  3 3,03 % 

Většinou 12 12,12 % 

Často 11 11,11 % 

Někdy 41 41,41 % 

Zřídka 25 25,25 % 

Nikdy 7 7,07 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Jak znázorňuje tabulka 39, 41,41 % (n = 41) respondentů mělo někdy obavy ze 

svých zdravotních problémů, 25,25 % (n = 25) zřídka pociťovalo obavy, 12,12 % (n = 

12) respondentů většinou mělo obavy, 11,11 % (n = 11) mělo často obavy ze 

zdravotních problémů, 7,07 % (n = 7) nemělo nikdy obavy a 3,03 % (n = 3) mělo obavy 

ze zdravotních problémů vždy. 

 

Tabulka 39. Byl/a jste frustrován/a ze svého zdravotního stavu? 

 

  n % 

Vždy  3 3,03 % 

Většinou 3 3,03 % 

Často 17 17,17 % 

Někdy 30 30,30 % 

Zřídka 27 27,27 % 

Nikdy 19 19,19 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Z této tabulky je patrné, že 30,30 % (n = 30) respondentů bylo někdy 

frustrováno ze svého zdravotního stavu, 27,27 % (n = 27) zřídka, 19,19 % (n = 19) 

respondentů nebylo nikdy frustrováno, 17,17 % (n = 17) často, 3,03 % (n = 3) 

respondentů bylo vždy frustrováno ze svého zdravotního stavu, 3,03 % (n = 3) 

respondentů bylo většinou frustrováno.  

 

Tabulka 40. Znepokojil Vás Váš zdravotní stav? 

  n % 

Vždy  2 2,02 % 

Většinou 9 9,09 % 

Často 13 13,13 % 

Někdy 29 29,29 % 

Zřídka 35 35,35 % 

Nikdy 11 11,11 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka hodnotí pocit znepokojení zdravotním stavem – 35,35 % (n = 35) 

respondentů bylo zřídka znepokojeno svým zdravotním stavem, 29,29 % (n = 29) 

někdy, u 13,13 % (n = 13) respondentů se pocit znepokojení objevil často, u 11,11 % (n 

= 11) nikdy, 9,09 % (n = 9) pociťovalo většinou znepokojení a jen 2,02 % (n = 2) 

respondentů bylo vždy znepokojeno svým zdravotním stavem.  

 

Tabulka 41. Cítil/a jste se sklíčeně ze svých zdravotních problémů? 

 

  n % 

Vždy  3 3,03 % 

Většinou 3 3,03 % 

Často 8 8,08 % 

Někdy 35 35,35 % 

Zřídka 24 24,24 % 

Nikdy 26 26,26 % 

 Celkem 99 100,00 % 
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Tato tabulka znázorňuje odpovědi na otázku týkající se pocitu sklíčenosti ze 

zdravotního stavu. 35,35 % (n = 35) se takto cítilo někdy, 26,26 % (n = 26) se sklíčeně 

nikdy necítilo, 24,24 % (n = 24) respondentů udává tento pocit jen zřídka, u 8,08 % (n = 

8) se tento pocit vyskytuje často, 3,03 % (n = 3) respondentů uvádí, že se cítili sklíčeně 

většinou, a 3,03 % (n = 3) se cítilo vždy sklíčeně ze svých zdravotních problémů. 

 

Otázky se týkají kognitivních funkcí během posledního měsíce 

 

Tabulka 42. Máte problémy se soustředěním a myšlením? 

 

  n % 

Vždy  2 2,02 % 

Většinou 6 6,06 % 

Často 18 18,18 % 

Někdy 26 26,26 % 

Zřídka 28 28,28 % 

Nikdy 19 19,19 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z tabulky je patrné, že 28,28 % (n = 28) respondentů má zřídka problémy se 

soustředěním a myšlením, 26,26 % (n = 26) má problémy jen někdy, problémy 

nepociťuje 19,19 % (n = 19), 18,18 % (n = 18) respondentů udává časté problémy 

s myšlením a soustředěním, 6,06 % (n = 6) má problémy většinou a jen 2,02 % (n = 

2)respondentů udává, že má problémy se soustředěním a pamětí vždy. 

 

Tabulka 43.  Máte problémy s dlouhodobým udržením pozornosti? 

 

  n % 

Vždy  3 3,03 % 

Většinou 7 7,07 % 

Často 9 9,09 % 

Někdy 29 29,29 % 

Zřídka 27 27,27 % 

Nikdy 24 24,24 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Na otázku, zda mají respondenti problémy s udržením pozornosti, odpovědělo 

29,09 % (n = 29) dotázaných, že má někdy problémy, 27,27 % (n = 27) má problémy 

zřídka, 24,24 % (n = 24) respondentů nemá nikdy problémy s dlouhodobým udržením 

pozornosti, často má problém 9,09 % (n = 9) respondentů, možnost většinou vybralo 

7,07 % (n = 7) respondentů a 3,03 % (n = 3) dotázaných má problémy s udržením 

pozornosti vždy.  

 

Tabulka 44. Máte problémy s pamětí? 

 

  N % 

Vždy  3 3,03 % 

Většinou 6 6,06 % 

Často 13 13,13 % 

Někdy 20 20,20 % 

Zřídka 33 33,33 % 

Nikdy 24 24,24 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka hodnotí problémy s pamětí – 33,33 % (n = 33) respondentů udává, 

že mají zřídka problémy s pamětí, 24,24 % (n = 24) respondentů nemá nikdy problém s 

pamětí, 20,20 % (n = 20) někdy, 13,13 % (n = 13) tvrdí, že má často problém s pamětí, 

6,06 % (n = 6) má tyto problémy většinou, 3,03 % (n = 3) respondentů má vždy 

problémy s pamětí. 

 

Tabulka 45.  Upozornil Vás někdo z rodiny nebo přátel na to, že máte problémy se 

soustředěním a pamětí? 

 

  n % 

Vždy  1 1,01 % 

Většinou 5 5,05 % 

Často 9 9,09 % 

Někdy 10 10,10 % 

Zřídka 12 12,12 % 

Nikdy 62 62,63 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Z uvedené tabulky vyplývá, že 62,63 % (n = 62) respondentů nebylo nikdy 

upozorněno okolím, že má problémy se soustředěním a pamětí, 12,12 % (n = 12) bylo 

upozorněno zřídka, 10,10 % (n = 10) bylo upozorněno někdy, u 9,09 % (n = 9) došlo 

často k upozornění okolím, 5,05 % (n = 5) respondentů bylo většinou upozorněno na 

problémy se soustředěním a  pamětí, jen 1,01 % (n = 1) respondentů bylo upozorněno 

vždy. 

 

Otázky týkající se sexuálních funkcí a pocitu uspokojení 

 

Tabulka 46.  Ztráta zájmu o sex 

 

  n % 

Žádný problém 57 57,58 % 

Malý problém 22 22,22 % 

Poněkud problém 14 14,14 % 

Velký problém 6 6,06 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Jak udává tato tabulka, 57,57 % respondentů nepociťuje ztrátu zájmu o sex, 

22,22 % respondentů vidí ve ztrátě zájmu malý problém, 14,14 % cítí v této oblasti 

poněkud problém a 6,06 % respondentů vidí velký problém ve ztrátě zájmu o sex. 

 

Tabulka 47. Dosažení nebo udržení erekce (muž), nedostatečná lubrikace (žena) 

 

  n % 

Žádný problém 61 61,62 % 

Malý problém 24 24,24 % 

Poněkud problém 8 8,08 % 

Velký problém 6 6,06 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Data z tabulky vypovídají o erekci mužů a lubrikaci žen. 61,62 % (n = 61) 

respondentů nemá žádný problém v této oblasti, 24,24 % (n = 24) má malý problém, 

8,08 % (n = 8) má s erekcí či lubrikací poněkud problém, 6,06 % (n = 6) respondentů 

má v této oblasti velký problém. 
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Tabulka 48. Dosažení orgasmu 

 

  n % 

Žádný problém 69 69,70 % 

Malý problém 11 11,11 % 

Poněkud problém 6 6,06 % 

Velký problém 13 13,13 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka se zabývá problémem s dosažením orgasmu. 69,70 % (n = 69) 

respondentů nemá problém v této oblasti, 11,11 % (n = 11) má jen malý problém, 6,06 

% (n = 6) cítí v této oblasti poněkud problém, 13,13 % (n = 13) respondentů má velký 

problém s dosažením orgasmu.  

 

Tabulka 49. Schopnost uspokojit partnera 

 

  n % 

Žádný problém 72 72,73 % 

Malý problém 13 13,13 % 

Poněkud problém 11 11,11 % 

Velký problém 3 3,03 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka hodnotí schopnost uspokojit partnera – 72,73 % (n = 72) 

respondentů nemá problém s uspokojením partnera, 13,13 % (n = 13) má malý problém 

v této oblasti, 11,11 % (n = 11) má poněkud problém s uspokojením partnera, 3,03 % (n 

= 3) respondentů má velký problém se schopností uspokojit partnera.  

 

Tabulka 50.  Jak jste spokojený/á se svou sexuální funkcí během posledního 

měsíce? 

 

  n % 

Velmi spokojený 30 30,30 % 

Poněkud spokojený 39 39,39 % 

Ani spokojený, ani nespokojený 19 19,19 % 

Poněkud nespokojený 5 5,05 % 

Velmi nespokojený 6 6,06 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Tato tabulka se soustředí na spokojenost respondentů s jejich sexuálními 

funkcemi. 39,39 % (n = 39) dotázaných je poněkud spokojeno, 30,30 % (n = 30) je 

velmi spokojeno, 19,19 % (n = 19) respondentů v této oblasti není ani spokojeno ani 

nespokojeno, 6,06 % (n = 6) je velmi nespokojeno a 5,05 % (n = 5) respondentů je 

poněkud nespokojeno se svou sexuální funkcí během posledního měsíce. 

 

Tabulka 51. Ovlivnily sfinkterové problémy během posledního měsíce Vaše běžné 

sociální aktivity (s rodinou, přáteli, sousedy, partou)? 

 

  n % 

Vůbec ne 65 65,66 % 

Mírně 17 17,17 % 

Středně 10 10,10 % 

Docela dost 6 6,06 % 

Extrémně 1 1,01 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Z této tabulky je patrné, že 65,66 % (n = 65) respondentů vůbec nemělo během 

posledního měsíce sfinkterové problémy, které by ovlivnily jejich sociální aktivity, 

17,17 % (n = 17) mělo tyto obtíže mírně, 10,10 % (n = 10) mělo střední sfinkterové 

obtíže, 6,06 % (n = 6) docela dost, 1,01 % (n = 1) respondentů mělo extrémní 

sfinkterové obtíže, které ovlivnily jejich sociální aktivity.  

 

Tabulka 52.  Ovlivnila Vám bolest během posledního měsíce radost ze života? 

 

  n % 

Vůbec ne 49 49,49 % 

Mírně 32 32,32 % 

Středně 10 10,10 % 

Docela dost 6 6,06 % 

Extrémně 2 2,02 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Tato tabulka hodnotí, jak bolest během posledního měsíce ovlivnila radost ze 

života respondentů. 49,49 % (n = 49) neudává ovlivnění, 32,32 % (n = 32) dotázaných 

cítilo mírné ovlivnění bolestí, 10,10 % (n = 10) udává střední ovlivnění bolestí, 6,06 % 

(n = 6) docela dost, 2,02 % (n = 2) respondentů uvádí extrémní ovlivnění radosti ze 

života bolestí za poslední měsíc.  

 

Tabulka 53. Jak byste celkově hodnotil/a kvalitu života? Zaškrtněte číslo 

v následující škále (1 = nejlepší, 10 = nejhorší). 

 

  n % 

1 23 23,23 % 

2 37 37,37 % 

3 8 8,08 % 

4 20 20,20 % 

5 3 3,03 % 

6 4 4,04 % 

7 0 0,00 % 

8 1 1,01 % 

9 0 0,00 % 

10 3 3,03 % 

Celkem 99 100,00 % 

 

Tato tabulka udává odpovědi z číselné škály, kde číslem respondenti 

charakterizovali kvalitu svého života, přičemž 1 je nejlepší a 10 nejhorší hodnocení. 

37,37 % (n = 37) respondentů vybralo možnost 2, 23,23 % (n = 23) vybralo možnost 1, 

možnost 4 vybralo 20,20 % (n = 20) respondentů, 8,08 % (n = 8) zvolilo 3, 4,04 % (n = 

4) uvedlo 6, 3,03 % (n = 3) vybralo 5 a též 3,03 % (n = 3) vybralo 10, 1,01 % (n = 1) 

zvolilo možnost 8, možnost 7 a 9 nezvolil nikdo.  

 

Tabulka 54. Označte tvrzení, které nejlépe charakterizuje Váš celkový pocit ze 

života. 

 

  n % 

Strašný 0 0,00 % 

Neuspokojivý 3 3,03 % 

Většinou neuspokojivý 5 5,05 % 

Střídavě- někdy uspokojivý, někdy 

neuspokojivý 33 33,33 % 

Většinou uspokojivý 42 42,42 % 

Radostný, potěšující 16 16,16 % 

Celkem 99 100,00 % 
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Z této tabulky je evidentní, že 42,42 % (n = 42) respondentů má většinou 

uspokojivý pocit ze života, 33,33 % (n = 33) má tento pocit střídavě, někdy uspokojivý, 

někdy neuspokojivý, 16,16 % (n = 16) respondentů má celkový pocit ze života 

radostný, potěšující, 5,05 % (n = 5) má neuspokojivý pocit, 3,03 % (n = 3) respondentů 

má celkový pocit ze života neuspokojivý, možnost strašný neuvedl žádný z dotázaných. 
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2.6 Diskuse 

V první části této podkapitoly je zmíněna, již vypracovaná práce na podobné 

téma. Ve které porovnávám některé shodné parametry z oblastí všedních denních 

činností. V další části jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumného šetření této 

práce. 

2.6.1 Dříve vypracovaná studie zabývající se kvalitou života pacientů 

s roztroušenou sklerózou 

Problematikou roztroušené sklerózy se ve své práci Kvalita života lidí s 

roztroušenou sklerózou z roku 2013 zabývala studentka ošetřovatelství ze Západočeské 

univerzity v Plzni, Petra Salajová. Ve své práci porovnává kvalitu života u pacientů 

v období léčby hormonální a biologické a do jaké míry je ovlivňován každodenní život 

těchto pacientů.  Zajímavým příkladem pro porovnání s mou prací je odpověď 

respondentů na otázku z oblasti vykonávání pracovních aktivit, Salajová udává, že 

100% respondentů popisuje omezení či znemožnění pracovních aktivit, naopak v mém 

šetření na obdobnou otázku odpovědělo celkem 74,75% respondentů že pociťuje jen 

mírné omezení nebo vůbec žádné omezení v pracovní oblasti. Velký rozdíl je i otázkách 

na vykonávání sociálních aktivit, respondenti z práce Salajové udávají velké omezení či 

znemožnění vykonávání některých sociálních aktivit, na rozdíl od mé práce ve které 

79,80% respondentů nepociťuje omezení v oblasti sociálních aktivit. 

2.6.2 Zhodnocení výsledků vlastního šetření  

Díky rozhovorům s pacienty jsem i lépe porozuměla jejich vnímání nejen 

nemoci, ale i zdravotníků, tomu jak nás vnímají od počátku onemocnění a v jeho 

průběhu. Z počátku jsem měla obavy, že pacienti jak při vyplňování dotazníku, tak při 

rozhovoru budou ostýchaví a že informace, které mi předají, budou přeci jen trochu 

„upravené“. Osobně jsem byla, z počátku až zaskočena tím jak byli pacienti otevření a 

dokázali reálně hodnotit v dotazníku všechny dotazované oblasti i ty choulostivé jako 

oblast sfinkterových obtíží či otázky z oblasti sexuality. Nutno říci, že mezi dotazníky, 

které nebyli náležitě vyplněné, a nemohla jsem je tedy zařadit do výzkumu, nebyl ani 

jeden, kde by chyběla vyplněná část s choulostivými otázkami. I během rozhovorů byli 

pacienti velmi otevření, neměli problém mluvit o své nemoci, i když jsem pro ně byla 

novou osobou. Za velmi přínosné považuji i to, že pacienti sami měli zájem hodnotit 

dotazník a i nad ním třeba diskutovat o některých otázkách. 
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K testování definovaných hypotéz bylo použito neparametrické statistické 

metody; Chi–kvadrat test dobré shody. Tato metoda byla použita, aby došlo ke zjištění, 

zda je mezi pozorovanými jevy statisticky významný rozdíl. Zvolila jsem hladinu 

významnosti 5 %. Pokud vyjde p hodnota tohoto testu menší než 0,05, přijmeme 

alternativní hypotézu, pokud bude p hodnota větší než 0,05, přijmeme nulovou 

hypotézu. Hodnoty pro toto testování byli vypracovány v programů Microsoft Excel 

2010 a Statistica.   

2.6.3 Vyhodnocení vlastních hypotéz 

Hypotéza č. 1: Lze očekávat, že respondenti do 40 let budou udávat větší 

ovlivnění fyzickým zdravotním stavem v oblasti sociálních aktivit než respondenti nad 

40 let. 

Ovlivnil Váš fyzický 

zdravotní stav a 

emoce Vaše běžné 

sociální aktivity(s 

rodinou, přáteli, 

sousedy, partou)? 

2-rozměrná tabulka: Pozorované 

četnosti 

40 let a méně 40 a více let 
Řádkové 

součty 

Vůbec ne 26 18 44 

Sloupcová 47,27 % 40,91 %   

Řádková 59,09 % 40,91 %   

Celková 26,26 % 18,18 % 44,44 % 

Mírně 20 10 30 

Sloupcová 36,36 % 22,73 %   

Řádková 66,67 % 33,33 %   

Celková 20,20 % 10,10 % 30,30 % 

Středně 6 13 19 

Sloupcová 10,91 % 29,55 %   

Řádková 31,58 % 68,42 %   

Celková 6,06 % 13,13 % 19,19 % 

Docela dost 3 3 6 

Sloupcová 5,45 % 6,82 %   

Řádková 50,00 % 50,00 %   

Celková 3,03 % 3,03 % 6,06 % 
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H0: Neexistuje statisticky významná souvislost mezi věkem respondentů a ovlivněním 

sociálních aktivit fyzickým zdravotním stavem. 

H1: Existuje statisticky významná souvislost mezi věkem respondentů a ovlivněním 

sociálních aktivit fyzickým zdravotním stavem. 

 

Statistika 

Ovlivnil Váš fyzický 

zdravotní stav a emoce 

Vaše běžné sociální 

aktivity(s rodinou, přáteli, 

sousedy, partou)? 

X 

Věk 

Chi-

kvadr. 
sv P 

Pearsonův chí-kv. 6,2214 3 0,1013 

 

p= 0,1013 > 0,05 

 

Nelze přijmou alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje statisticky 

významná souvislost mezi věkem respondentů a ovlivněním sociálních aktivit fyzickým 

zdravotním stavem. 
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Hypotéza č. 2: Lze očekávat, že respondenti nad 40let budou hodnotit celkový 

zdravotní stav lépe než respondenti do 40 let. 

 

Jak byste celkově 

hodnotil/a svůj 

zdravotní stav?  

2-rozměrná tabulka: Pozorované 

četnosti 

40 let a méně 40 a více let 
Řádkové 

součty 

Výborný 9 4 13 

Sloupcová 16,36 % 9,09 %   

Řádková 69,23 % 30,77 %   

Celková  9,09 % 4,04 % 13,13 % 

Velmi dobrý 17 14 31 

Sloupcová 30,91 % 31,82 %   

Řádková 54,84 % 45,16 %   

Celková  17,17 % 14,14 % 31,31 % 

Dobrý 25 21 46 

Sloupcová 45,45 % 47,73 %   

Řádková 54,35 % 45,65 %   

Celková  25,25 % 21,21 % 46,46 % 

Ucházející, slušný 3 5 8 

Sloupcová 5,45 % 11,36 %   

Řádková 37,50 % 62,50 %   

Celková  3,03 % 5,05 % 8,08 % 

Špatný 1 0 1 

Sloupcová 1,82 % 0,00 %   

Řádková 100,00 % 0,00 %   

Celková  1,01 % 0,00 % 1,01 % 

 

H0: Neexistuje statisticky významná souvislost mezi věkem respondentů a hodnocením 

celkového zdravotního stavu respondentů.  

H1: Existuje statisticky významná souvislost mezi věkem respondentů a hodnocením 

celkového zdravotního stavu respondentů.  
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Statistika 

Jak byste celkově hodnotil/a 

svůj zdravotní stav?                                           

X                                                                             

Věk 

Chi-

kvadr. 
sv p 

Pearsonův chí-kv. 2,8745 4 0,579 

 

p = 0,579 > 0,05 

 

Nelze přijmou alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje statisticky 

významná souvislost mezi věkem respondentů a hodnocením celkového zdravotního 

stavu respondentů. 

 

Hypotéza č. 3: Lze předpokládat, že ženy respondentky budou udávat větší 

omezení v oblasti hygieny a oblékání než muži respondenti. 

 

Označte, zda Váš 

zdravotní stav 

omezuje provádění 

těchto aktivit a jak: 

koupání, oblékání se 

2-rozměrná tabulka: Pozorované 

četnosti 

muži ženy 
Řádkové 

součty 

 Velmi mne omezuje 3 3 6 

Sloupcová 6,12 % 6,00 %   

Řádková 50,00 % 50,00 %   

Celková 3,03 % 3,03 % 6,06 % 

Trochu mne omezuje 6 3 9 

Sloupcová 12,24 % 6,00 %   

Řádková 66,67 % 33,33 %   

Celková 3,03 % 3,03 % 6,06 % 

 Neomezuje mne 40 44 84 

Sloupcová 81,63 % 88,00 %   

Řádková 47,62 % 52,38 %   

Celková 40,40 % 44,44 % 84,85 % 
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H0: Neexistuje statisticky významná souvislost mezi pohlavím respondentů a omezením 

v oblasti hygieny a oblékání respondentů. 

H1: Existuje statisticky významná souvislost mezi pohlavím respondentů a omezením 

v oblasti hygieny a oblékání respondentů. 

 

Statistika 

Označte, zda Váš zdravotní 

stav omezuje provádění 

těchto aktivit a jak: 

koupání, oblékání se 

X 

pohlaví 

Chi-

kvadr. 
Sv p 

Pearsonův chí-kv. 1,1805 2 0,5542 

p = 0,5542  > 0,05 

 

Nelze přijmou alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje statisticky 

významná souvislost mezi pohlavím respondentů a omezením v oblasti hygieny a 

oblékání respondentů. 
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Hypotéza č. 4: Lze očekávat, že muži respondenti budou udávat větší omezení 

v oblasti fyzických činností než ženy respondentky.  

 

Označte, zda Váš 

zdravotní stav omezuje 

provádění těchto aktivit 

a jak: Fyzicky náročné 

aktivity 

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti 

muž žena 
Řádkové 

součty 

Velmi mne omezuje 12 17 29 

Sloupcová 24,49% 34,00%   

Řádková 41,38% 58,62%   

Celková 12,12% 17,17% 29,29% 

Trochu mne omezuje 17 13 30 

Sloupcová 34,69% 26,00%   

Řádková 56,67% 43,33%   

Celková 17,17% 13,13% 30,30% 

Neomezuje mne 20 20 40 

Sloupcová 40,82% 40,00%   

Řádková 50,00% 50,00%   

Celková 20,20% 20,20% 40,40% 

 

H0 Neexistuje statisticky významná závislost mezi pohlavím respondentů a omezením 

v provádění fyzicky náročných aktivit. 

H1 Existuje statisticky významná závislost mezi pohlavím respondentů a omezením 

v provádění fyzicky náročných aktivit. 

 

Statistika 

Označte, zda Váš zdravotní stav 

omezuje provádění těchto 

aktivit a jak: Fyzicky náročné 

aktivity        

x  

pohlaví 

Chi-

kvadr. 
sv p 

Pearsonův chí-kv. 1,3854 2 0,5002 
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p = 0,5002 > 0,05 

 

Nelze přijmou alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje statisticky 

významná závislost mezi pohlavím respondentů a omezením v provádění fyzicky 

náročných aktivit. 

 

Hypotéza č. 5: Lze předpokládat, že pacienti do 40 let budou udávat větší 

ovlivnění sociálních aktivit sfinkterovými obtížemi než respondenti nad 40 let. 

 

Ovlivnily sfinkterové 

problémy během 

posledního měsíce 

Vaše běžné sociální 

aktivity (s rodinou, 

přáteli, sousedy, 

partou)? 

2-rozměrná tabulka: Pozorované 

četnosti 

40 let a méně 40 a více let 
Řádkové 

součty 

Vůbec ne 46 19 65 

Sloupcová 83,64 % 43,18 %   

Řádková 70,77 % 29,23 %   

Celková 46,46 % 19,19 % 65,66 % 

Mírně 1 16 17 

Sloupcová 1,82 % 36,36 %   

Řádková 5,88 % 94,12 %   

Celková 1,01 % 16,16 % 17,17 % 

Středně 4 6 10 

Sloupcová 7,27 % 13,64 %   

Řádková 40,00 % 60,00 %   

Celková 4,04 % 6,06 % 10,10 % 

Docela dost 3 3 6 

Sloupcová 5,45 % 6,82 %   

Řádková 50,00 % 50,00 %   

Celková 3,03 % 3,03 % 6,06 % 

Extrémně 1 0 1 

Sloupcová 1,82 % 0,00 %   

Řádková 100,00 % 0,00 %   

Celková 1,01 % 0,00 % 1,01 % 
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H0: Neexistuje statisticky významná souvislost mezi věkem respondentů a ovlivněním 

sociálních aktivit sfinkterovými obtížemi respondentů. 

 H1: Existuje statisticky významná souvislost mezi věkem respondentů a ovlivněním 

sociálních aktivit sfinkterovými obtížemi respondentů. 

 

Statistika 

Ovlivnily sfinkterové 

problémy během posledního 

měsíce Vaše běžné sociální 

aktivity ( s rodinou, přáteli, 

sousedy, partou)? 

X 

Věk 

Chi-

kvadr. 
Sv p 

Pearsonův chí-kv. 24,936 4 5,182 

 

p = 5.182 > 0,05 

Lze přijmou alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje statisticky 

významná souvislost mezi věkem respondentů a ovlivněním sociálních aktivit 

sfinkterovými obtížemi.  

 

Velmi příznivým zjištěním je, že i vyhodnocení pracovních hypotéz odpovídá 

mému celkovému zjištění. Kde není významný rozdíl ve vnímání nemoci mezi 

pohlavími ani ve věkových kategoriích respondentů. Ukazuje se zde opět, že hodnocení 

respondentů je z větší míry pozitivně laděno. Aktivity denního života jsou sice z části 

omezeny, ale nikoliv ve velké míře jak jsem očekávala.  
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ZÁVĚR 

Cílem předložené práce Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

bylo zjistit na základě dotazníkového šetření, jaký vliv má toto onemocnění na běžné 

denní činnosti jedinců s RS. 

Teoretická část byla věnována popisu onemocnění, jeho výskytu, jednotlivým 

oblastem rizikových faktorů, příznaků, diagnostiky a léčby. Závěr kapitoly se zabývá 

charakteristikou potřeb člověka a samotných aktivit denního života. Empirická část 

vycházela z teoretických poznatků, na jejichž základě byly stanoveny pracovní cíle. 

Domnívám se, že tyto cíle byly v práci splněny. Pro získání dat výzkumu jsem použila 

standardizovaný dotazník, data byla následně statisticky zpracována, vyhodnocena a 

použita ke zpracování a vyhodnocení stanovených hypotéz práce. 

Velmi příjemným zjištěním, které vyplynulo z této práce, je, že dle 

zpracovaných dat nejsou žádné oblasti aktivit denního života, kterým by respondenti 

přidělili výrazně špatné či extrémně špatné hodnocení, což podle mého názoru vypovídá 

o kvalitě celkové péče, které se pacientům dostává. Velmi překvapivé pro mě bylo 

například to, že 46,46 % respondentů z celkového počtu, hodnotilo celkový zdravotní 

stav jako dobrý, 31,31 % jako velmi dobrý a 13,13 % jako výborný. Vzhledem k tíži 

onemocnění, jeho invalidizačnímu vlivu a mým osobním zkušenostem s touto nemocí 

jsem očekávala, že celkový pocit pacientů z jejich zdravotního stavu bude hodnocen 

více negativně. Jak vyplývá z hypotéz práce a jejich zpracování, není ve zkoumaných 

oblastech ani žádný významný rozdíl mezi pohlavími či věkovými kategoriemi. Velmi 

potěšující je i fakt, že bolest pacienty neomezuje v práci – 54,54 % respondentů 

dokonce uvedlo, že je bolest vůbec neomezuje v práci. V oblasti koupání a oblékání 

84,85 % dotázaných uvedlo, že je zdravotní stav ve vykonávání těchto činností 

neomezuje, což pro mě bylo velmi překvapivým zjištěním. 

Očekávala jsem, že celkově negativněji budou pacienti hodnotit velká omezení v 

různých oblastech svého života, a za velký přínos považuji to, že tomu tak není – 

pacienti vnímají svůj zdravotní stav a svou nemoc velmi racionálně, nemoc se stala 

jejich součástí a dokáží s ní žit tak spokojeně a kvalitně, jak jen to v jejich stavu jde. To 

vyplívá jak z dotazníků, tak z rozhovorů které jsem vedla s částí pacientů během mé 

stáže v MS centru. 
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Mým cílem bylo předložit srozumitelný přehled o nemoci a prezentovat 

výsledky zjištěné výzkumným šetřením a jejich přínos. Tato práce ukazuje, že 

v základních potřebách jsou pacienti uspokojováni a péče, která je jim poskytována, je 

zřejmě na velmi dobré úrovni a zajišťuje pacientům dlouhodobě možnost soběstačnosti 

v aktivitách denního života i s jejich onemocněním. Přínos této práce vidím v poukázání 

na to, že v procesu péče o pacienty s roztroušenou sklerózou jsou velmi dobře nastaveny 

základní mechanismy fungování péče a je zde prostor věnovat se rozšířeným oblastem 

péče. Vzhledem k závažnosti onemocnění a k zvyšujícímu se světovému výskytu tohoto 

onemocnění, se domnívám, že jak pro pacienty tak odborníky je tato informace velmi 

cenná.  

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

73 

 

REFERENČNÍ SEZNAM 

1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 7. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-

80-7262-707-3. 

 

2. AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická 

neurologie. Vyd. 2. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-157-4. 

 

3. BLAHOVÁ DUŠÁNKOVÁ, Jana. Neuropsychiatrické a kognitivní poruchy a 

psychoterapie u roztroušené sklerózy. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, 

Suppl. C, C27-C30. ISSN: 1213-1814. 

 

4. ERWIN SCHOLZ AND CARL MÜLLER, editors. Multiple sclerosis: causes, 

diagnosis, and management. New York: Nova Science, 2012. ISBN 

1613248482. 

 

5. FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, 

napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. ISBN 978-80-

905287-2-7. 

 

6. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. Psyché 

(Grada). ISBN 80-247-0179-0. 

 

7. KÖVÁRI, M. Anorektální dysfunkce u pacientů se sclerosis multiplex. In: 

Abstrakta: sjezd Společnosti RFM : Luhačovice Praha: Společnost rehabilitační 

a fyzikální medicíny, [199-]-. 2014, s. 39. 

 

8. KÖVÁRI, Martina — KOLÁŘ, Pavel. Dynamická neuromuskulární stabilizace 

dle Koláře v terapii pacientů se sclerosis multiplex. In: Česká a slovenská 

neurologie a neurochirurgie: časopis českých a slovenských neurologů a 

neurochirurgů. Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. 2013, roč. 

76, Suppl. 2, s. 2S47. ISSN: 1210-7859. 

 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

74 

 

9. KÖVÁRI, Martina — SUCHÁ, Lucie — HAVLÍČKOVÁ, Michaela, et al. 

Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace. In: Mezioborová péče o 

pacienty s roztroušenou sklerózou: jak správně pečovat o pacienta s 

roztroušenou sklerózou. Olomouc : Solen, s.r.o., 2015. 2015, s. 41-51. ISBN: 

978-80-7471-119-0. 

 

10. KÖVÁRI, Martina. Spasticita a roztroušená skleróza. Rehabilitace a fyzikální 

lékařství, 2015, roč. 22, č. 3, s. 136-139. ISSN: 1211-2658. 

 

11. HAVRDOVÁ, Eva. Roztroušená skleróza. 1. vyd. Ilustrace Klára Zápotocká, 

Veronika Bratrychová. Praha: Mladá fronta, 2013. Aeskulap. ISBN 978-80-204-

3154-7. 

 

12. HAVRDOVÁ, Eva. Roztroušená skleróza v praxi. První vydání. Praha : Galén, 

[2015]. 161 stran : barevné ilustrace ; 17 cm. ISBN: 978-80-7492-189-6. 

 

13. VANĚČKOVÁ, Manuela a Zdeněk SEIDL. Magnetická rezonance a 

roztroušená skleróza mozkomíšní. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. Aeskulap. 

ISBN 978-80-204-2182-1. 

 

14. MELUZÍNOVÁ, Eva. Těhotenství a roztroušená skleróza. Neurologie pro praxi, 

2010, roč. 11, č. 5, s. 297-299. ISSN: 1213-1814. 

 

15. MELUZÍNOVÁ, Eva. Algoritmus léčby roztroušené sklerózy. Neurologie pro 

praxi, 2015, roč. 16, Suppl. A, A12. ISSN: 1213-1814. 

 

16. MURRAY, T. Multiple sclerosis: the history of a disease. New York: Demos 

Medical Pub., c2005. 

 

17. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vyd. 

Praha: Galén, 2002. ISBN 80-246-0502-3. 

 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

75 

 

18. LIBERTÍNOVÁ, Jana — MELUZÍNOVÁ, Eva — MAŤOŠKA, Václav, et al. 

Sledování biologické účinnosti interferonu b u pacientů s roztroušenou 

sklerózou ve FN v Motole. In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie: 

časopis českých a slovenských neurologů a neurochirurgů. Praha : Česká 

lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. 2013, roč. 76, Suppl. 2, s. 2S88. ISSN: 

1210-7859. 

 

19. Multiple sclerosis international [[elektronický zdroj]]. Cairo : Hindawi 

Publishing Corporation, 2010- . ISSN: 2090-2654; 2090-2662 (elektronická 

verze). 

 

20. ŘASOVÁ, Kamila — MARTINKOVA, Patricia — CATTANEO, Davide, et al. 

Physical therapy in multiple sclerosis differs across Europe: information 

regarding an ongoing study. The journal of international medical research, 

2014, roč. 42, č. 5, s. 1185-7. ISSN: 0300-0605. 

 

21. SALAJOVÁ, Petra. Kvalita života lidí s roztroušenou sklerózou. Plzeň: 

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií, Katedra 

ošetřovatelství a porodní asistence, 2013. 58 s., přílohy. Vedoucí bakalářské 

práce Mgr. Miroslava Moučková 

 

22. SAUNDERS, Carol. What nurses know-- multiple sclerosis. New York: Demos 

Health, 2011. ISBN 1932603891. 

 

23. SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd.Praha: 

Grada Publishing, 2008. 168 s. ISBN 978-80-247-2733-2. 

 

24. STEINEROVÁ, Anna a Martina KÖVÁRI. Komplexní fyzioterapeutický pohled: 

pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Vyd. 1. Brno: Grifart, 2012. ISBN 978-

80-905337-0-7. 

 

25. ŠIMŮNKOVÁ, Marta — MARDEŠIĆ, Tonko. Roztroušená skleróza 

nevylučuje mateřství, dokonce ani IVF. Medical tribune, 2014, roč. 10, č. 19, 

B8. ISSN: 1214-8911. 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

76 

 

 

26. EVA TRACHTOVÁ A KOLEKTIV [GABRIELA FOJTOVÁ, Dagmar 

Mastiliaková]. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 2., nezměn. 

V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. ISBN 

9788070133248. 

 

27. VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 10., aktualiz. 

vyd. Praha: Maxdorf, c2011. ISBN 978-80-7345-262-9. 

 

 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

77 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1.    Jak byste celkově hodnotil/a svůj zdravotní stav? 

Tabulka 2.    Jak se cítíte nyní v porovnání s minulým rokem? 

Tabulka 3.    Fyzicky náročné aktivity  

Tabulka 4.    Středně těžké aktivity 

Tabulka 5.    Zvedání a nesení nákupu 

Tabulka 6.    Vyjít několik řad schodů 

Tabulka 7.    Vyjít jednu řadu schodů  

Tabulka 8.    Ohýbání se, klečení, podřep 

Tabulka 9.    Chůze na vzdálenost jednoho kilometru 

Tabulka 10.  Chůze kolem několika bloků 

Tabulka 11.  Chůze kolem jednoho bloku 

Tabulka 12.  Koupání, oblékání se 

Tabulka 13.  Omezil délku trvání práce a jiných aktivit? 

Tabulka 14.  Snížil schopnost uskutečnit (dokončit) činnosti, které bych si přál/a? 

Tabulka 15.  Znemožnil mi vykonávat některé způsoby práce a jiných aktivit? 

Tabulka 16.  Znemožnil mi pracovat a vykonávat jiné aktivity? 

Tabulka 17.  Omezily délku trvání práce a jiných aktivit? 

Tabulka 18.  Snížily schopnost uskutečnit (dokončit) činnosti, které bych si přál/a? 

Tabulka 19.  Znemožnily mi pečlivě a obvyklým způsobem pracovat a vykonávat jiné 

aktivity? 

Tabulka 20.  Ovlivnil Váš fyzický zdravotní stav a emoce Vaše běžné sociální aktivity 

(s rodinou, přáteli, sousedy, partou)? 

Tabulka 21.  Jak hodnotíte fyzickou bolest během posledního měsíce? 

Tabulka 22.  Jak moc fyzická bolest během posledního měsíce omezuje Vaši normální 

schopnost pracovat (zahrnuje jak práci v domácnosti, tak venku)? 

Tabulka 23.  Cítil/a jste se pln/a energie? 

Tabulka 24.  Byl/a jste velmi nervózní? 

Tabulka 25.  Cítil/a jste, že Vám nic nedělá radost? 

Tabulka 26.  Cítil/a jste se klidný/á? 

Tabulka 27.  Měl/a jste hodně energie? 

Tabulka 28.  Cítil/a jste se rozmrzelý/á? 

Tabulka 29.  Cítil/a jste se vyčerpaný/á? 

Tabulka 30.  Byl/a jste šťastný člověk? 

Tabulka 31.  Cítil/a jste se unavený/á? 

Tabulka 32.  Cítil/a jste se odpočinutý/á na ranní procházce? 

Tabulka 33.   Kolik času Váš fyzický zdravotní stav a emoce ovlivnil během posledního 

měsíce Vaše běžné sociální aktivity (s rodinou, přáteli, sousedy,partou)? 

Tabulka 34.   Zdá se mi, že onemocním snadněji než jiní lidé 

Tabulka 35.   Jsem tak zdravý/á jako ostatní lidé, které znám 

Tabulka 36.   Předpokládám (očekávám), že se můj zdravotní stav zhorší 

Tabulka 37.   Můj zdravotní stav je výborný 

Tabulka 38.   Měl/a jste obavy ze svých zdravotních problémů? 

Tabulka 39.   Byl/a jste frustrován/a ze svého zdravotního stavu? 

Tabulka 40.   Znepokojil Vás Váš zdravotní stav? 

Tabulka 41.   Cítil/a jste se sklíčeně ze svých zdravotních problémů? 

Tabulka 42.   Máte problémy se soustředěním a myšlením? 

Tabulka 43.   Máte problémy s dlouhodobým udržením pozornosti? 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

78 

 

 

Tabulka 44.   Máte problémy s pamětí? 

Tabulka 45.   Upozornil Vás někdo z rodiny nebo přátel na to, že máte problémy se 

soustředěním a pamětí? 

Tabulka 46.   Ztráta zájmu o sex 

Tabulka 47.   Dosažení nebo udržení erekce (muž), nedostatečná lubrikace (žena) 

Tabulka 48.   Dosažení orgasmu 

Tabulka 49.   Schopnost uspokojit partnera 

Tabulka 50.   Jak jste spokojený/á se svou sexuální funkcí během posledního měsíce? 

Tabulka 51.   Ovlivnily sfinkterové problémy během posledního měsíce Vaše běžné 

sociální aktivity (s rodinou, přáteli, sousedy, partou)? 

Tabulka 52.   Ovlivnila Vám bolest během posledního měsíce radost ze života? 

Tabulka 53.   Jak byste celkově hodnotil/a kvalitu života? Zaškrtněte číslo v následující 

škále (1 = nejlepší, 10 = nejhorší). 

Tabulka 54.   Označte tvrzení, které nejlépe charakterizuje Váš celkový pocit ze života. 

 

 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

79 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ  

Obrázek 1.   Výskyt RS ve světě (Havrdová et al. 2013) 

Obrázek 2.   Vývoj roztroušené sklerózy v čase  

Obrázek 3.   Hierarchie potřeb dle Maslowa  

Obrázek 4.   Pohlaví respondentů 

Obrázek 5a. Věk respondentů I 

Obrázek 5b. Věk respondentů II 

Obrázek 6.   Vzdělání 

Obrázek 7.   Délka trvání onemocnění 

 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

80 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Dotazník Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života (dokument 

MS Word) ....................................................................................................................... 81 

Příloha č. 2: Žádost o umožnění dotazníkového šetření  

(scan  PDF)……………………………………………………………………………. 87 

 



Bakalářská práce                                                         Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

81 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník Vliv roztroušené sklerózy na aktivity denního života 

DOTAZNÍK 

VLIV ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY NA AKTIVITY 

DENNÍHO ŽIVOTA 
Vážená respondentko, vážený respondente,  

jmenuji se Jana Němečková, studuji na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze, studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra.   

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku, získané informace 

poslouží jako hlavní podklad k praktické části Bakalářské práce na téma „ Vliv 

roztroušené sklerózy na aktivity denního života“.  Tyto údaje poslouží k analýze Vašich 

potřeb, odhalení možností zlepšení v oblasti péče a ke srovnání s již získanými daty. 

 Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. Pokud nebude u otázky uvedeno 

jinak, zakroužkujte prosím číslo u nejvíce vyhovující odpovědi. Vyplnění dotazníku 

Vám zabere přibližně 10 minut.  

Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas. 

 

Pohlaví                     MUŽ                     ŽENA 

 
(zaškrtněte čtvereček nad jednou vyhovující odpovědí) 

 

Váš věk je: 

 

méně než 20 

let 

 

20-30let 

 

30-40let 

 

40-50let 

 

50-60let 

 

60 a více let 

 

Jak dlouho máte diagnostikované Vaše onemocnění? 

 

méně než 1 rok 

 

méně než 5 let 

 

méně než 10 let 

 

méně než 20 let 

 

20 let a více 

 

Jaké je Vaše dosažené vzdělání?  

 

Základní vzdělání 
 

Vyučení nebo 

středoškolské bez 

maturity 

 

Středoškolské s 

maturitou 

 

Vyšší nebo 

vysokoškolské 

vzdělání 
 

 

 

 

Jaký léčebný preparát používáte? 
(zaškrtněte čtvereček nad jednou vyhovující odpovědí) 
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Interferon beta 

(Rebif, Avonex, 

Betaferon,Extavia) 

 

 

Teriflunomid 

(Aubagio) 

 

 

Fingolimod 

(Gilenya) 

 

 

IVIG – intravenózní 

imunoglobuliny, 

aplikovány formou 

infuze 1× měsíčně 

 

 

Glatiramer acetát 

(Copaxone) 

 

 

Natalizumab 

(Tysabri) 

 

 

Jiné 

napište prosím 

jaké: 

 

  
(zakroužkujte číslo u nejvíce vyhovující odpovědi) 

  1. Jak byste celkově hodnotil/a Váš zdravotní stav:  

Výborný 1 

Velmi dobrý 2 

Dobrý 3 

Ucházející, slušný 4 

Špatný 5 

 

2. Jak se cítíte nyní v porovnání s minulým rokem?  

Mnohem lépe 1 

Poněkud lépe 2 

Přibližně stejně 3 

Poněkud hůře 4 

Mnohem hůře 5 

 

Následující otázky se týkají aktivit, které je možné vykonávat během běžného dne.   

Označte, zda Váš zdravotní stav omezuje provádění těchto aktivit a jak 

(1 – velmi mne omezuje, 2 – trochu mne omezuje, 3 – neomezuje mne).  

3. Fyzicky náročné aktivity (například běh a jiné sporty, zvedání těžkých předmětů) 1 2 3 

4. Středně těžké aktivity (například pohybování nábytkem, luxování, bowling, golf) 1 2 3 

5. Zvedání a nesení nákupu 1 2 3 

6. Vyjít několik řad schodů 1 2 3 

7. Vyjít jednu řadu schodů 1 2 3 

8. Ohýbání se, klečení, podřep 1 2 3 

9. Chůze na vzdálenost jednoho kilometru 1 2 3 

10. Chůze kolem několika bloků 1 2 3 

11. Chůze kolem jednoho bloku 1 2 3 

12. Koupání,oblékání se 1 2 3 

 

 

 

Ovlivnil Váš „ fyzický“ zdravotní stav během posledního měsíce vykonávání práce a 

jiných aktivit  

(1 – ano, 2 – ne).  

13. Omezil délku trvání 

práce a jiných aktivit 
1  ANO 2 NE 
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14. Snížil schopnost 

uskutečnit (dokončit) 

činnosti, které bych si přál/a 

1  ANO 2 NE 

15. Znemožnil mi vykonávat 

některé způsoby práce a 

jiných aktivit 

1  ANO 2 NE 

16. Znemožnil mi pracovat a 

vykonávat jiné aktivity 
1  ANO 2 NE 

 

(zakroužkujte číslo u nejvíce vyhovující odpovědi) 

 

Ovlivnily Vaše emoce (například deprese, úzkost) během posledního měsíce schopnost 

pracovat a vykonávat jiné aktivity (1 – ano, 2 – ne).  

 

17. Omezily délku trvání práce a jiných aktivit 1  ANO 2 NE 

18. Snížily schopnost uskutečnit (dokončit) činnosti, které bych si přál/a 1  ANO 2 NE 

19. Znemožnily mi pečlivě a obvyklým způsobem pracovat a vykonávat 

jiné aktivity 
1  ANO 2 NE 

 

20. Ovlivnil Váš „fyzický“ zdravotní stav a emoce Vaše běžné sociální aktivity (s rodinou, 

přáteli, sousedy, partou)?  

Vůbec ne 1 

Mírně 2 

Středně 3 

Docela dost 4 

Extrémně 5 

 

21. Jak hodnotíte fyzickou bolest během posledního měsíce?  

Žádná 1 

Velmi slabá 2 

Slabá 3 

Střední 4 

Silná 5 

Velmi silná 6 

 

22. Jak moc fyzická bolest během posledního měsíce omezuje Vaši normální schopnost pracovat 

(zahrnuje jak práci v domácnosti, tak venku)? 

Vůbec ne 1 

Mírně 2 

Středně 3 

Docela dost 4 

Extrémně 5 

 

 
(zakroužkujte číslo u nejvíce vyhovující odpovědi) 

 

Následující otázky jsou zaměřeny na Vaše pocity a některé činnosti během posledního 

měsíce. Odpovědi  1 – vždy, 2 – většinou, 3 – často, 4 – někdy, 5 – zřídka, 6 – nikdy.  

23. Cítil/a jste se pln/a energie 1 2 3 4 5 6 
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24. Byl/a jste velmi nervózní 1 2 3 4 5 6 

25. Cítil/a jste, že Vám nic nedělá radost 1 2 3 4 5 6 

26. Cítil/a jste se klidný 1 2 3 4 5 6 

27. Měl/a jste hodně energie 1 2 3 4 5 6 

28. Cítil/a jste se rozmrzelý/á 1 2 3 4 5 6 

29. Cítil/a jste se vyčerpaný/á 1 2 3 4 5 6 

30. Byl/a jste šťastný člověk 1 2 3 4 5 6 

31. Cítil/a jste se unavený/á 1 2 3 4 5 6 

32. Cítil/a jste se odpočinutý/á na ranní procházce 1 2 3 4 5 6 
 

33. Kolik času Váš „fyzický“ zdravotní stav a emoce ovlivnil během posledního měsíce Vaše 

běžné sociální aktivity (s rodinou, přáteli, sousedy, partou)?  

Vůbec ne 1 

Mírně 2 

Středně 3 

Docela dost 4 

Extrémně 5 

 

Otázky se týkají obecného zdraví během posledního měsíce.              

Odpovědi: 1 - pravda, 2 - většinou pravda, 3 – nejsem si jist, 4 – většinou není pravda, 

5 – není pravda.  

34. Zdá se mi, že onemocním snadněji něž jiní lidé 1 2 3 4 5 

35. Jsem tak zdravý/á jako ostatní lidé, které znám 1 2 3 4 5 

36. Předpokládám (očekávám), že se můj zdravotní stav zhorší 1 2 3 4 5 

37. Můj zdravotní stav je výborný 1 2 3 4 5 

 

Otázky se týkají pocitu úzkosti o zdraví během posledního měsíce.   

  Odpovědi: 1 – vždy, 2 – většinou, 3 – často, 4 – někdy, 5 – zřídka, 6 – nikdy.  

38. Měl/a jste obavy z Vašich zdravotních problémů 1 2 3 4 5 6 

39. Byl/a jste frustrován z Vašeho zdravotního stavu 1 2 3 4 5 6 

40. Znepokojil Vás Váš zdravotní stav 1 2 3 4 5 6 

41. Cítil/a jste se sklíčeně z Vašich zdravotních problém 1 2 3 4 5 6 

 

Otázky se týkají kognitivních funkcí během posledního měsíce.            

Odpovědi: 1 – vždy, 2 – většinou, 3 – často, 4 – někdy, 5 – zřídka, 6 – nikdy.  

42. Máte problémy se soustředěním a myšlením 1 2 3 4 5 6 

43. Máte problémy s dlouhodobým udržením pozornosti 1 2 3 4 5 6 

44. Máte problémy s pamětí 1 2 3 4 5 6 

45. Upozornil Vás někdo z rodiny nebo přátel na to, že máte 

problémy se soustředěním a pamětí 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 
 

(zakroužkujte číslo u nejvíce vyhovující odpovědi) 

 

Otázky týkající se sexuálních funkcí a pocitu uspokojení.  

Odpovědi: 1- žádný problém, 2 – malý problém, 3 – poněkud problém, 4 – velký 

problém.  
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46. Ztráta zájmu o sex 1 2 3 4 

47. Dosažení nebo udržení erekce (muž), nedostatečná lubrikace (žena) 1 2 3 4 

48. Dosažení orgasmu 1 2 3 4 

49. Schopnost uspokojit partnera 1 2 3 4 

 

50. Jak jste spokojený s Vaší sexuální funkcí během posledního měsíce? 

Velmi spokojený 1 

Poněkud spokojený 2 

Ani spokojený, ani nespokojený 3 

Poněkud nespokojený 4 

Velmi nespokojený 5 

 

51. Ovlivnily sfinkterové problémy během posledního měsíce Vaše běžné sociální aktivity (s 

rodinou, přáteli, sousedy, partou)?  

Vůbec ne 1 

Mírně 2 

Středně 3 

Docela dost 4 

Extrémně 5 

 

52. Ovlivnila Vám bolest během posledního měsíce radost ze života?  

Vůbec ne 1 

Mírně 2 

Středně 3 

Docela dost 4 

Extrémně 5 

 

53. Jak byste celkově hodnotil kvalitu života. Zaškrtněte číslo v následující škále. 

 

       

 
 

    

 

54. Označte tvrzení, které nejlépe charakterizuje Váš celkový pocit ze života. 

Strašný 1 

Neuspokojivý 2 
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Většinou neuspokojivý 3 

Střídavě – někdy uspokojivý, někdy neuspokojivý 4 

Většinou uspokojivý 5 

Radostný, potěšující 6 

 

Vyplní pouze ženy prosím: 
(zaškrtněte čtvereček s  vyhovující odpovědí) 
máte dítě/děti   ano ne 

Porod proběhl : 

 před onemocněním RS 

 po stanovení onemocnění RS  

Kojila jste? 

 ano             ne  

V případě, že ano jak dlouhou dobu? 

_____________________________________________ 

 

Zde je prostor pro Vás, pokud je něco, co byste chtěl/a doplnit.  

 

 

 
 

Děkuji za trpělivost a čas strávený nad dotazníkem. 
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Příloha č. 2: Žádost o umožnění dotazníkového šetření 

 


