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ANOTACE
Bakalářská práce se zabývá ţivotní smysluplností podle Existenciální škály Alfrieda
Längleho u pacientů s epilepsií ve věku 19 aţ 30 let. Teoretická část je věnována
základnímu členění epilepsií, postojům společnosti k pacientům s epilepsií
v minulosti a v současnosti, ve které je popsán i výzkum zabývající se touto oblastí.
Zmíněné jsou i faktory, které ovlivňují ţivot pacientům s epilepsií. Dále se zabývá
vznikem a povahou existenciální analýzy a jejím uplatněním. Praktická část popisuje
provedenou studii, ve které byla pouţita Existenciální škála a stupnice Posouzení
zdraví u souborů kompenzovaných a farmakorezistentních pacientů a zdravých
respondentů. Vzájemné statistické porovnání středních hodnot stupnic základních
existenciálních motivací a posouzení zdraví mezi testovanými podsoubory vykazuje
průkazné rozdíly, a to především mezi souborem farmakorezistentních pacientů na
jedné straně a soubory zdravých respondentů a kompenzovaných pacientů na straně
druhé.
Klíčová slova:
Epilepsie
Kompenzovaný pacient
Farmakorezistentní pacient
Existenciální škála
Posouzení zdraví
Existenciální analýza

Abstract:
The Bachelor Thesis focuses on the life meaningfulness, as assessed with the
Existential Scale by Alfried Längle, in patients with epilepsy from 19 to 30 years of
age. The theoretical section is devoted to the basic categorization of epilepsy
syndromes, to the attitudes displayed by the general population toward the patients
with epilepsy in the past and in the present, including some of the research done in
this realm regarding the factors affecting their life. Furthermore, the origin and the
character of the existential analysis as well as its application are specified. The
practical section describes the undertaken study, wherein the Existential Scale and
the Health Assessment scales are applied in the samples of the compensated and of
the pharmacoresistant patients with epilepsy, as well as in that of the healthy
respondents. The statistical comparison of the central tendencies of the fundamental
existential abilities scales as well as of those of the Health Assessment questionnaire
scales, among these subsamples, displays significant differences, particularly
between the sample of the pharmacoresistant patients on the one hand and the
samples of the compensated patients and of the healthy persons on the other.
Key words:
Epilepsy
Compensated patient
Pharmacoresistant patient
Existential Scale
Health Assessment Scales
Existential analysis
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ÚVOD
Bakalářská práce se zaměřuje na subjektivně proţívanou celkovou
smysluplnost (mírou kompetence zacházení sám se sebou a se světem) podle
Existenciální škály Alfieda Längleho ve vztahu k úspěšnosti léčby u mladých
dospělých pacientů s diagnostikovanou epilepsií. Autorka práce také zjišťuje, zda
existuje statistický vztah mezi posouzením vlastního zdraví a skóry Existenciální
škály v jednotlivých zkoumaných skupinách.
Popisované téma si autorka práce zvolila ze dvou důvodů, prvním je osvětová
činnost v rámci stigmatizace epilepsie ve společnosti a druhým je poukázání
pacientům, ţe po úspěšném zaléčení je moţné vést smysluplný ţivot srovnatelný se
zdravou populací.
Autorka se snaţí podat odpovědi na jednotlivé kapitoly bakalářské práce
studiem odborné literatury, kvantitativním šetřením metodou sebeposuzovacích
stupnic a jejich porovnáním ke třem skupinám zkoumaných osob.
Výsledky výzkumného šetření by měly zjistit, zda se liší míra celkové
smysluplnosti u kompenzované a farmakorezistentní skupiny pacientů. Výzkumné
šetření by také mělo poukázat, ţe míra celkové smyslupnosti se neliší od
kompenzované skupiny pacientů a zdravé skupiny respondentů.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Základní pojmy
Obsahem první kapitoly je vymezení klíčových pojmů, které se vztahují
k studii této bakalářské práce.
Kompenzovaný pacient je pacient, u kterého došlo k vymizení epileptických
záchvatů minimálně po dobu jednoho roku s pomocí terapie nebo bez ní.
Kompenzování záchvatů je základním cílem léčby, po jeho dosaţení se kvalita
ţivota pacientů zlepšuje (MARUSIČ a KRIJTOVÁ, 2011).
Farmakorezistentní pacient je pacient ,,…u něhož selhala dvě adekvátně
zvolená

antiepileptika

podávaná

v maximálních

tolerovaných

dávkách

(v

monoterapii či kombinované léčbě)“ (BRÁZDIL aj., 2011a, s. 12).
,,Existenciální škála je sebeposuzovací dotazník a měří kompetenci osoby
zacházet se sebou a se světem. To lze také označit jako ,,schopnost člověka
k existenci“ (LÄNGLE aj., 2001, s. 21).
Existenciální škála (ESK) měří konstrukt duchovních schopností, které jsou
vyšší dimenzí pro zacházení se situačními vlivy i osobnostními rysy. Ukázalo se, ţe
probandi, kteří mají lépe rozvinuté duchovní schopnosti a pouţívají je, se umějí lépe
vypořádat s duševním nebo tělesným postiţením a smysluplně ţít. Lze předpokládat,
ţe pokud proband skóruje v niţších pásmech, můţe se jednat o přítomnost tělesného
či duševního onemocnění. ESK neslouţí ke stanovení diagnóz ve smyslu ICD nebo
DSM (LÄNGLE aj., 2001). ,,…ESK neměří naplněnost existence či duchovní
schopnosti objektivně, nýbrž postihuje čistě subjektivní prožívání, vnímání, myšlení
a úsudek vzhledem k tomu, jak dobře člověk své duchovní schopnosti uplatňuje“
(LÄNGLE aj., 2001, s. 22).
Diagnostická metoda Posouzení zdraví (ZDRAP-5) je písemné posouzení
zdravotního stavu člověka na stupnici ZDRAP-5 (Příloha č. 2). Stupnice ZDRAP-5
10

umoţňuje posoudit celkový zdravotní stav člověka z pohledu jednak jeho samého
(,,Posouzení vlastního zdraví”), jednak z pohledu jeho lékaře („Posouzení zdraví
pacienta”) na téţe pětistupňové škále (BALCAR, 2016a).
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1.2 Základní členění epilepsií a moţnosti léčby
1.2.1 Základní členění epilepsií
Epilepsie je nejčastější neurologické onemocnění, které postihuje děti,
dospělé i seniory. Udává se, ţe epilepsií onemocní 0,5 aţ 1 % populace. Nejedná se
pouze o jednu nemoc, ale o více onemocnění. Jejich společným projevem je výskyt
epileptických záchvatů, které mají různou příčinu vzniku, odlišné symptomy,
prognózu a neléčí se stejným způsobem (SPOLEČNOST „E“ / CZECH EPILEPSY
ASSOCIATION, 2016).
Epileptický záchvat vyvolá epileptický výboj v mozku, zjednodušeně
můţeme říci, ţe se jedná o narušení excitace a inhibice neuronů. Prodělat jej můţe
někdy kaţdý člověk, aniţ by se jednalo o epileptické onemocnění. Pravděpodobnost
výskytu epileptického záchvatu u zdravého člověka je 2 aţ 5 % osob. Můţe jej
vyprovokovat například spánková deprivace, uţití vysokého mnoţství některých
léků, nedostatek kyslíku, či onemocnění nebo poškození mozku. Epileptický záchvat
trvá většinou pár vteřin aţ minut, výjimečně hodiny. V průběhu záchvatu mohou být
narušené některé mozkové funkce, například myšlení, paměť, hybnost nebo
smyslové vnímání (SPOLEČNOST „E“ / CZECH EPILEPSY ASSOCIATION,
2016).
Status epilepticus je označení pro sérii epileptických záchvatů nebo jeden
epileptický záchvat v trvání více neţ 30 minut, v průběhu kterých pacient nenabude
vědomí, či přetrvává ve stavu zmatenosti či obluzenosti. Tenhle stav můţe vyvolat
jakýkoliv typ epileptických záchvatů. Pokud nemocný prodělá víc neţ 100 záchvatů
za den, můţe to mít letální konec (MORÁŇ, 2007).
Pro diagnostiku epilepsie je k dispozici několik klasifikací epilepsií. V
klasifikacích je jistá nejednotnost způsobená převáţně tendencí někdy pouţívat
starší klasifikaci, a ta jiţ neodpovídá nově vznikajícím poznatkům. Zatím nevznikla
celosvětová shoda, která z existujících klasifikací je nejvhodnější (MORÁŇ, 2007).
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Pro účely bakalářské práce volím dělení epilepsií uvedené v Mezinárodní
statistické klasifikaci nemocí a přidruţených zdravotních problémů (MKN-10) jako
v současnosti obecně nejvíce uţívané a umoţňující tak porovnávání. Klasifikaci
neuvádím celou, chci jen vhodným výběrem z ní nastínit různorodost tohoto
onemocnění.
V MKN-10 se u oddílu G40 Epilepsie popisuje 10 diagnostických okruhů.
Zde popíši tři nejčastěji se vyskytující typy onemocnění a zmíním některá další.
G40.1 Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální)
(parciální) příbuzné lokalizace s jednotlivými parciálními záchvaty
Patří sem ataky, u kterých nedochází k poruše vědomí, nebo pak parciální
záchvaty, které se vyvinou do sekundárních generalizovaných záchvatů (ÚSTAV
ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR, 2014).
G40.2 Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální)
(parciální) příbuzné lokalizace s komplexem parciálních záchvatů
Tyto ataky jsou doprovázeny poruchou vědomí a někdy i automatizmem,
nebo se můţe jednat o záchvaty, které přejdou do sekundárně generalizovaného
záchvatu (ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR,
2014).
Automatizmy jsou popisovány jako změna v chování, která se můţe
projevovat jak u parciálních, tak i u generalizovaných záchvatů. Vyskytují se
v průběhu záchvatu nebo po něm, a můţou vzniknout z činnosti, která předcházela
záchvatu, případně se jedná o novou aktivitu, která vznikla v průběhu záchvatové
poruchy vědomí. Dle symptomů dělíme automatizmy na řečové, gestikulační,
mimikry a další. Na záchvat je většinou amnézie (MARUSIČ a TOMÁŠEK, 2003).
G40.3 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
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Sem je zařazeno větší mnoţství epilepsií, některé jsou rozlišené i dle věku.
Patří sem například absenční epilepsie a epileptické záchvaty s tonicko-klonickými
křečemi (ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR,
2014).
Absence postihuje obě hemisféry mozku. Při absenci dochází ke zpomalení
aţ přerušení činnosti, které člověk zrovna provádí. Pacient můţe mít zahleděný aţ
fixovaný pohled, a na reakce ostatních zpravidla nereaguje. Záchvat trvá do 30
vteřin. Můţeme rozlišovat absence pouze s poruchou vědomí, nebo i s klonickou,
atonickou, tonickou sloţkou, automatizmy a podobně (MARUSIČ a TOMÁŠEK,
2003).
Tonicko-klonické záchvaty jsou nejčastějším typem epileptických záchvatů.
U některých pacientů se můţe záchvat uvést tzv. předzvěstí („aura“), kterou nelze
přesně popsat, pro pacienta má funkci upozornění před záchvatem. Pokud není
přítomná předzvěst, tak záchvat začíná bezvědomím s tonickými křečemi (napětí
svalů), následuje fáze klonická (záškuby, mohou se objevit sliny u úst), při konci
záchvatu přetrvává bezvědomí, svaly se uvolní a dochází k hlubokému dýchání. Po
záchvatu pacient spí a po probuzení netrpí ţádnými obtíţemi kromě bolesti hlavy,
případně celého těla. V průběhu záchvatu můţe dojít k pokousání jazyka či
inkontinenci. Tenhle typ záchvatů se vyskytuje jak v dětství, tak i v dospělosti
(MARUSIČ a TOMÁŠEK, 2003).
Ostatní epileptické záchvaty uvedené v MKN-10
Sem lze zařadit dětskou epilepsii, záchvaty spojené s alkoholem, či
nespavostí, jiné epilepsie a podobně (ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ
A STATISTIKY ČR, 2014).

1.2.2 Psychiatrická onemocnění podobná epilepsii
Od pravé epilepsie se odlišují psychiatrická onemocnění podobná epilepsii.
Psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) je široký a nový pojem pouţívaný
14

celosvětově v neurologii a epileptologii. PNES představuje záchvatové stavy, které
jsou podobné epilepsii, avšak na rozdíl od epilepsie mají psychický původ.
Z historického hlediska jde o onemocnění známá pod názvy hysterické záchvaty,
konverzní záchvaty, hysteroepilepsie či pseudozáchvaty (HOVORKA aj., 2007).
Z psychiatrické klasifikace sem patří především disociativní poruchy,
následované disociativními křečemi, nezřídka se vyskytuje i panická porucha
(HOVORKA aj., 2007).
Někteří

pacienti

s farmakorezistentní

epilepsií

bývají

odesláni

do

epileptologických center k video-EEG vyšetření. V letech 2001–2003 byly u 22,5 %
farmakorezistentních pacientů s domnělou epilepsií diagnostikovány pouze PNES
disociativního charakteru (HOVORKA aj., 2007).
Není však výjimkou, ţe pacient můţe mít současně epilepsii i PNES. Je
moţné, ţe epileptické záchvaty jsou jiţ kompenzované, ale disociativní křeče pořád
přetrvávají (HOVORKA aj., 2007).
,,Jako nejčastější psychiatrické komorbidity u pacientů s PNES disociativního
původu jsou uváděny: poruchy osobnosti (emočně nestabilní porucha osobnosti),
úzkostné

poruchy

(generalizovaná

úzkostná

porucha,

panická

porucha,

posttraumatická stresová porucha) a deprese“ (HOVORKA aj., 2007, s. 116).
Prognóza u pacientů s PNES je obtíţná. Léčba pomocí psychofarmakoterapie
a psychoterapie vede k dlouhodobé kompenzaci u třetiny pacientů. U druhé třetiny
léčba omezuje výskyt záchvatů o polovinu a víc. Poslední třetinu pacientů léčba
neovlivnila (HOVORKA aj., 2007). Jako příklad psychologické léčby pacientky
s původní diagnózou psychomotorické epilepsie a po úspěšné psychoterapii
upravenou na PNES viz BALCAR, 1988.
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1.2.3 Možnosti léčby
V posledních dvou desetiletích se rozšířily moţnosti léčby v oblasti
antiepileptik i v oblasti epileptochirurgie. Zavedla se moderní antiepileptika (AED)
a operační léčba se stala plnohodnotnou alternativou ke konzervativním postupům.
Tyto změny znamenají pro pacienty s epilepsií lepší prognózu a kvalitu ţivota, neţ
tomu bylo dříve (BRÁZDIL, 2011b).
Dnes je v oblasti farmakoterapie k dispozici přes dvacet antiepileptik bez
započtení benzodiazepinů, které se pouţívají primárně k podpůrné léčbě epilepsie.
Některá antiepileptika, např. fenobarbital, který byl pouţíván jiţ před 100 lety a jiná,
která se zavedla přibliţně v polovině minulého století, jsou jiţ na útlumu a nahrazují
je nové léky, jejich výhodou jsou slabší vedlejší účinky. Nová antiepileptika se
začala postupně objevovat na přelomu milénia. Někdy se z ekonomických důvodů
pouţívají starší léky s neţádoucími účinky. Lze počítat s tím, ţe tyhle léky budou
časem úplně nahrazeny novými, bezpečnějšími medikamenty. Dnes mezi nejčastěji
uţívané preparáty patří karbamazepin, který se pouţívá od 70. let minulého století,
kyselina valproová či její soli, v poslední dekádě přichází na trh lamotrigin a
topiramát, po roce 2001 se postupně objevuje levetiracetam, pregabalin, zonisamid,
lakosamid, eslikarbazepin (BRÁZDIL, 2011b).
Ze strany pacienta jsou důleţitá reţimová opatření. Vazbu spánkového
reţimu k epilepsii popsal jiţ Hippokrates. Nepravidelnosti v spánkovém reţimu a
spánková deprivace mohou vést k zvýšenému počtu epileptických záchvatů u
některých pacientů s idiopatickou generalizovanou i fokální epilepsií. Mezi další
reţimová opatření patří zákaz alkoholu. Je sice povolena minimální hranice jeho
konzumace, avšak jedná se o velice individuální nastavení (BRÁZDIL, 2011b).
Dnes se daří kompenzovat aţ 70 % pacientů pomocí antiepileptické
farmakoterapie, 30 % pacientů na léčbu nereaguje vymizením záchvatů. V některých
případech musí být pacienti léčeni i pro úzkost, depresi, nespavost, či výjimečně pro
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psychotické symptomy. U části farmakorezistentních pacientů je moţné provést
epileptochirurgický zákrok, který je úspěšný ve čtvrtině aţ polovině případů
(BRÁZDIL, 2011b).
Další moţnost léčby je stimulace bloudivého nervu, která se pouţívá po
celém světě. Bloudivý nerv je párový hlavový nerv, který začíná v hlavě, vede přes
krk do břišní a hrudní dutiny. Pomocí stimulátoru zavedeného nejčastěji v horní
části hrudníku se vysílá elektrický signál do bloudivého nervu. Frekvence
elektrických signálů je naprogramovaná počítačem dle tolerance konkrétního
pacienta. Pacient dostane ruční magnet, který po přiblíţení ke stimulátoru vyšle
jednorázovou maximální stimulaci. Taková stimulace dokáţe zmírnit průběh
začínajícího záchvatu nebo jej dokonce zastavit. Pro pacienty, kteří pociťují auru, je
to obzvlášť uţitečné. Lékaři uvaţují o zavedení stimulátoru pro farmakorezistentní
pacienty, u kterých není moţný epileptochirurgický zákrok (SPOLEČNOST „E“ /
CZECH EPILEPSY ASSOCIATION, 2016).
Mezi léčebné metody patří i ketogenní dieta. Pouţívá se u některých pacientů,
kteří nereagují na antiepileptickou léčbu. Nastavuje se individuálně pro kaţdého
pacienta ve spolupráci s neurologem / epileptologem a nutričním specialistou.
,,Dieta spočívá v příjmu potravin s vysokým obsahem tuků, nízkým obsahem
cukrů a dostatečným obsahem bílkovin“ (SPOLEČNOST „E“ / CZECH EPILEPSY
ASSOCIATION, 2016, s. 27).
Ketogenní dieta není vhodná pro kaţdého pacienta, avšak u některých
epileptických syndromů má dobré výsledky (SPOLEČNOST „E“ / CZECH
EPILEPSY ASSOCIATION, 2016).

1.2.4 Závěr kapitoly
Touto kapitolou poukazuji na diagnostické odlišení různých typů epilepsií a
jejich náročnou diagnostiku ztíţenou o moţnou přítomnost PNES, a nastiňuji
aktuální moţnosti léčby epileptických onemocnění. Předznamenávám tím své
17

přesvědčení, ţe spolupráce odborníků z oblasti neurologie/epileptologie, psychiatrie,
psychologie a psychoterapie můţe být přínosem obzvláště pro farmakorezistentní
pacienty. Dílčím dokladem pro to má být i výsledek zkoumání, jemuţ věnuji
empirickou část své práce.
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1.3 Postoj společnosti k pacientům trpícím epilepsií v minulosti a
v současnosti
1.3.1 Postoj společnosti k pacientům s epilepsií v minulosti
Epilepsie byla v době Homéra povaţována za posvátné onemocnění, protoţe
si lidé mysleli, ţe křeče jsou vyvolávány bohy. Později Hippokrates tvrdil, ţe nevěří,
ţe by posvátná nemoc byla víc boţská neţ kterékoliv jiné onemocnění. Tak jako jiná
onemocnění mají svou povahu a příčinu, tak i tohle onemocnění ji má. Nicméně
jelikoţ je posvátná nemoc odlišná od jiných onemocnění, byla povaţována za
boţskou těmi, kdo chtěl, aby jako boţská vypadala (REKTOR aj., 2013)1.
V mnoha různých dobách, místech a kulturách, je epilepsie vnímána jako
něco, co je blízko smrti. Inkové pojmenovali epilepsii jako „vítr z mrtvých“ nebo
„nemoc z mrtvých“ (REKTOR aj., 2013)2.
Od starověku je za patrona epilepsie povaţován svatý Valentin,
pravděpodobně kvůli základu jména, které nejspíš patří k německému slovesu
„fallen“ – padat (MORÁŇ, 2007).
„Jiné etymologické vysvětlení se objevuje ve „Zlaté legendě“, kde Jacobus de
Foragine píše, že „valentin“ znamená silného pěšáka (tehdejší symbol síly), který je
božským šampionem a nikdy nepadne“ (MORÁŇ, 2007, s. 12).
V dobách, kdy nebyli k dispozici moderní léčební prostředky a postupy, víra
v svaté pomáhala nemocným a někdy byla i uzdravující. Epilepsie měla několik
přívlastků, patří mezi ně „svatá nemoc“, „boţská nemoc“, „rajská nemoc“, ale i
„ohavná nemoc“, či „nemoc, ze které se zvrací“. Její kladné přívlastky ji
přirovnávají k něčemu nadpozemskému, nebeskému, kdeţto její záporné názvy
vyjadřují spíš vztah odpudivý, zavrţeníhodný. Ve středověku se objevila další
1
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pojmenování, např. v Německu byl pouţívaný „svatý ţal“ a v Čechách „boţská
síla“. V názvech se ukazuje i vnímání pacientů okolím, pouţívaly se názvy
„bolestné utrpení“, „postiţení neštěstím“, či „velká úzkost“ (MORÁŇ, 2007).
Lidskému myšlení byla vţdy bliţší pomoc od konkrétních svatých neţ od
abstraktního Boha na nebesích. Pro pacienty s epilepsií byl touto osobou po dobu
celého křesťanství svatý Valentin. Epilepsii i z toho důvodu byly připisovány názvy
jako „nemoc svatého Valentina“, „pomsta svatého Valentina“, či „slabost svatého
Valentina“ (MORÁŇ, 2007). I v pozdním středověku a renesanci (15. aţ 18. století)
najdeme spojování epilepsie a svatého Valentina, nejčastěji ve výtvarném umění.
Svatý Valentin je často přítomen u osob s epilepsií, které jsou často vyobrazeny
vestoje, vkleče, či jako leţící osoby, coţ napovídá velkému záchvatu. Na základě
toho lze usoudit, ţe za epilepsii byly povaţovány velké záchvaty s dramatickým
průběhem. Nemocný je na obrazech zobrazen jako menší postava v hadrech a
otrhaný, kdeţto zachránce je vţdy větší a oděn do pompézních šatů. Nejspíš se
jednalo o snahu vyjádřit ubohost a nemohoucnost nemocných, potřebu pomoct
nemocnému ve více oblastech neţ jen v samotné nemoci (MORÁŇ, 2007).
Myslím si, ţe způsob vnímání epilepsie ve společnosti vidíme v různých
jejích přívlastcích, či ve výtvarném umění. Je potřeba brát na zřetel fakt, ţe
v dřívějších dobách neexistovaly účinné terapeutické postupy, ani ţádná vysvětlení,
co epileptické záchvaty můţe vyvolávat a ani poučení o reţimových opatřeních.
Společnost a nemocný neměli znalosti, které my máme dnes. Domnívám se, ţe
dramatičnost velkého epileptického záchvatu mohla vzbuzovat jak strach z neznáma,
tak i obavy o nemocného. Společnost přidělila epilepsii přívlastky s různými
významy, v kterých se objevuje postoj společnosti k samotnému onemocnění.
To, ţe je moţné s epilepsií vést úspěšný a tvořivý ţivot, nám z historie
dokazují i různé jí postiţené významné osobnosti. K známým osobnostem trpící
některou formou epilepsie řadíme např. Césara, lorda Byrona, Dostojevského, van
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Gogha, Flauberta, Helmholtze, Herkula, Johanku z Arku, Lenina, Karla V., Ludvika
II., Moliera, Napoleona, Nobela, apoštola Pavla, Pia IX., Richelieua, krále Saula a
Sokrata (MORÁŇ, 2007).

1.3.2 Postoj společnosti v současnosti a jeho dopad na kvalitu života
u pacientů s epilepsií
Domnívám se, ţe postoj společnosti se podílí na kvalitě ţivota u pacientů
s epilepsií, obzvláště při výběru a moţnostech uplatnění v zaměstnání.
Kvalitu ţivota měří dotazníky QOLIE 89 – quality of life in epilepsy
obsahující 89 poloţek, či jeho zkrácená verze s 10 poloţkami uváděná pod názvem
QOLIE 10. V českém jazyce není dostupný; v devadesátých letech minulého století
se u nás uţíval ke zjišťování spokojenosti pacienta s jeho ţivotem Washingtonský
psychosociální dotazník pro záchvatová onemocnění.
V šetření provedeným tímto dotazníkem výzkumníci ,,…hodnotili odpovědi
222 dospělých pacientů a zjistili mj., že 45 % pacientů negativně hodnotí užívání
antiepileptik vzhledem ke snížení schopnosti jasně uvažovat a 41 % pacientů se
domnívá, že jim epilepsie zabránila vykonávat zaměstnání podle jejich představ“
(KOMÁREK, 1997, str. 152).
V roce 1995 byla provedena anketa skupiny EPISTOPU, avšak zaměřená na
školní děti s epilepsií v celé ČR. Ankety se zúčastnilo 939 dětí, která prodělala jeden
nebo

několik

ojedinělých

záchvatů.

Výsledky

jsou

obdobné

jako

u

Washingtonského psychosociálního dotazníku. Pocit únavy spojených s léčbou
antiepileptiky udává 38 % dětí, pouze jedna třetina dětí se domnívá, ţe jim epilepsie
nebude překáţkou ve výběru povolání a sedmina dětí doufá, ţe budou moci řídit
auto. Komárek komentuje výsledky:
,,Realisticky pesimistický postoj dětí je jen odrazem netolerantního přístupu
společnosti a její smutnou vizitkou” (KOMÁREK, 1997, str. 152).
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Důkladněji se problematikou pracovního uplatnění osob s epilepsií a jeho
zákonných omezení zabývá STEHLÍKOVÁ, 2014.

1.3.3 Výzkum – Trend v postojích veřejnosti v České republice k osobám
s epilepsií
Studie poukazuje na změny v obeznámenosti veřejnosti se zdravotnickou
problematikou epileptických onemocnění a postoje k lidem s epilepsií v průběhu
šestnácti let. První průzkum byl proveden v roce 1981, další v roce 1984. Ve
výsledcích těchto dvou výzkumů nebyly ţádné signifikantní rozdíly. S nepatrně
modifikovaným dotazníkem byl proveden třetí výzkum v letech 1997-1998 s 235
respondenty. Byly zaznamenány změny v porovnání s výsledky výzkumu z roku
1981 (NOVOTNÁ a REKTOR, 2002)3.

Kritéria

1981

1997-1998

% rozdíl v letech
1981 a 1997-1998

Obeznámenost s

78 %

94 %

16 % nárůst

29 %

13 %

16 % pokles

50 %

30 %

20 % pokles

42 %

74 %

32 % nárůst

epilepsií
Nesnášenlivost
vůči dětem
Vnímání epilepsie
jako duševní
nemoci
Stejné právo na
zaměstnání

3
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Pro

mnoho

chronicky

nemocných

lidí

bývají

větším

břemenem

psychosociální potíţe neţ nemoc sama. Postoj společnosti je rozhodujícím faktorem
pro jejich začlenění do normálního ţivota. Ke změně postoje veřejnosti přispělo
osvojení znalostí o epilepsii. Většina respondentů, aţ 55 %, získala informace
z masmédií, 45 % lidí získalo informace náhodně. Obeznámenost s epilepsií a
tolerance vůči nemoci je vyšší ve větších městech. Mezi asociace, které se kromě
jiných důleţitých činností soustředí i na poskytování informací veřejnosti, patří
Česká liga proti epilepsii, nezisková organizace Epi-Stop a svépomocná organizace
Společnost „E“ (NOVOTNÁ a REKTOR, 2002)4.
Zde se ukazuje, ţe obeznámenost české veřejnosti s problematikou
epileptických onemocnění vzrostla, coţ je pravděpodobně jednou z příčin vzrůstu
postoje stejného práva na zaměstnání a poklesu postojů nesnášenlivosti vůči dětem a
vnímání epilepsie jako duševní nemoci. Domnívám se, ţe edukace tohoto
onemocnění pomohla odstranit u laické veřejnosti pocit nejistoty, neznáma a
případných stigmat, které epilepsii doprovází.

4
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1.4 Faktory ovlivňující ţivot u pacientů trpících epilepsií
1.4.1 Víra v uzdravení se
Pouze terapeutická léčba, ať uţ farmakoterapeutická či chirurgická, není vším
v komplexní léčbě o pacienta. V dnešní době se na úspěšném uzdravení pacienta
podílí i víra pacientů v uzdravení se a dobrá psychická kondice. Lékaři mají
zkušenosti s neúspěšnou léčbou u pacientů, kteří nespolupracují, svoji léčbu vzdají a
za své uzdravení nebojují (MORÁŇ, 2007).

1.4.2 Spánek a učení
U pacientů s epilepsií je důleţitá kontrola nočních záchvatů. I krátký záchvat
způsobuje výrazné narušení spánku. Pro zlepšení spánku je vhodné sledovat faktory,
jakými jsou poruchy spánku a účinky farmakoterapie. Ty mohou být důleţité pro
zlepšení spánku, který má následně dopad na učení a paměť (REKTOR aj., 2013)5.
Účelem spánku není jen odvrátit ospalost ani není pouze k tomu, aby mozek
odpočíval. Mozek je během spánku velmi aktivní. Ačkoliv přesné procesy nejsou
známy, spánek, obzvláště pomalé vlny spánku se zdají být kritické pro konsolidaci
paměti a pro učení. To má své dopady pro optimální kognitivní funkce i u zdravých
lidí, avšak má to zvláštní význam pro lidi s neurologickým onemocněním, zejména
s epilepsií. Neexistuje ani jeden typ paměti ani neexistuje jediný proces, který by
zahrnul veškeré aspekty toho, co nazýváme paměť a učení. V závislosti na konkrétní
povaze učení se na něm podílejí různé neurologické systémy. Krátkodobou paměť
pouţíváme v průběhu sekund aţ minut a spánek zjevně pro to není potřebný.
Dlouhodobá paměť můţe být buď explicitní (vědomé vybavení si skutečností nebo
událostí) nebo implicitní (paměť pro procesní dovednosti). Ovlivňují ji pozornost,
motivace, nálada a spánek. Samozřejmě nejsou na sobě nezávislé, například
nedostatek spánku zřetelně ovlivňuje pozornost, coţ někdy zhoršuje průběh a
výsledek učení. Jedna studie poukázala na to, ţe zvýšení četnosti pomalých vln
5
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v průběhu spánku koreluje se zvýšenou pozorností u pacientů s epilepsií. Jiné
výzkumy ukázaly, ţe plnohodnotný spánek, obzvláště jeho poslední čtvrtina, je
významný v účinnosti procesu učení (REKTOR aj., 2013)6.

1.4.3 Stres
Populační studie poukazují na zvýšený výskyt epileptických záchvatů u osob
s jiţ diagnostikovanou epilepsií a rozvoje epilepsie u lidí, proţívajících stresové
ţivotní události (REKTOR aj., 2013)7.
Studie o úloze stresu jako spouštěče epileptických záchvatů (NOVAKOVA
aj., 2013) potvrzuje dané tvrzení. Stres můţe zhoršit u jednotlivých jedinců
spouštění spontánních záchvatů. U lidí s epilepsií je důleţité subjektivní vnímání
stresu a individuální rozdíly v psychologické a fyziologické náchylnosti vůči stresu.
Tahle oblast by si zaslouţila další výzkum. Lepší pochopení vztahu mezi stresem a
epilepsií by mohlo přispět k zvýšení kvality ţivota u pacientů s epilepsií8.

1.4.4 Depresivní, úzkostná a panická porucha
Deprese
Deprese je povaţovaná za nejčastější komorbiditu u pacientů s epilepsií
(REKTOR aj., 2013). Interiktální depresivní porucha postihuje aţ 60 % pacientů
s epilepsií. Většinou se objevuje aţ po vzniku epilepsie a nesouvisí se samotným
epileptickým záchvatem. Jde o chronický stav, který je reakcí na potíţe související
s onemocněním epilepsií. K jejímu rozvoji můţou přispět i další faktory, například
rodinná anamnéza, organická léze, dlouhodobost onemocnění, či nedobré
psychosociální prostředí. Iktální deprese se vyskytuje v průběhu epileptického
záchvatu jako psychické změny krátkého trvání. Objevuje se u 25 % epileptických
6
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záchvatů. Peri- a postiktální deprese je popisována úzkostí, pocity beznaděje a
zvýšenou dráţdivostí. Objevuje se v období buď před epileptickým záchvatem, nebo
do jednoho dne po epileptickém záchvatu. Udává ji 50 % pacientů (MORÁŇ, 2007).
Z farmakoterapie jsou vhodnou léčbou antiepileptika. V případě, ţe se
neprokáţe léčebný efekt, můţe být zahájena léčba antidepresivy (MORÁŇ, 2007).
Moráň dále tvrdí, ţe: ,,Stejně jako u všech nemocných, zejména
psychiatrických, je podstatnou součástí léčby komplexní psychoterapie“ (MORÁŇ,
2007, str. 98).
Úzkostná porucha
Úzkostná porucha se objevuje u 30 % pacientů s epilepsií. Často se u
úzkostné poruchy vyskytují i depresivní projevy (MORÁŇ, 2007).
Moráň říká, ţe se úzkost „projevuje obavami ze ztráty sebeovládání, ze
společenské restrikce, z menší životní atraktivity, z horšího společenského i osobního
uplatnění“ (MORÁŇ, 2007, str. 98).
U epilepsie lze rozlišovat tři typy úzkostí. Jedná se o úzkostnou auru,
periktální úzkostnou poruchu a interiktální úzkost, která je podobná jako úzkost u
běţné populace. U interiktální úzkosti se pouţívá léčba podle psychiatrických zásad
a léčebných postupů. Jako medikace jsou vhodná antidepresiva s minimálním
epileptogenním efektem (MORÁŇ, 2007).
Panická porucha
U pacientů s epilepsií se vyskytuje aţ sedmkrát častěji neţ u běţné populace.
Je pro ni typický začátek mezi 20.-30. rokem ţivota. Pozitivní dopad na léčbu mají
antidepresiva a anxiolytika. Mezi léčebné postupy patří i psychoterapie, včetně
kognitivně behaviorální terapie (MORÁŇ, 2007).
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1.4.5 Společenské uplatnění
Pacienti s farmakorezistentní epilepsií nemohou být drţiteli řidičského
průkazu. Pokud se situace změní a pacienti jsou dlouhodobě kompenzováni, pak se
mohou stát drţiteli řidičského oprávnění. Přesné podmínky zdravotní způsobilosti
stanovuje vyhláška č. 72/2011 Sb. (BRÁZDIL aj., 2011a).
Z rozhovorů s pacienty trpícími epilepsií (celkem asi 16 osob) jsem slyšela
dva různé názory na vlastnictví řidičského průkazu. První názor byl popisován jako
výrazná nevýhoda aţ pocity nespravedlnosti vůči zdravé populaci. Nemoţnost mít
řidičský průkaz výrazně překáţel nejen v pracovním uplatnění, ale i ve
společenském postavení, a to především muţům. Jeden pacient se svěřil s faktem, ţe
k práci řidičský průkaz nepotřebuje, avšak ţeny očekávají, ţe muţ bude moci řídit
auto. Další pacientka musela odevzdat řidičský průkaz po prodělaném epileptickém
záchvatu a nově stanovené diagnóze epilepsie. Řidičský průkaz pro ni byl
neodmyslitelnou součástí práce, a tak musela z práce odejít. Oba pacienti to vnímali
jako výrazný handicap. Některým pacientům nemoţnost mít řidičský průkaz nijak
výrazně nekomplikoval ţivot, a nějak si na tuto situaci zvykli. Někteří z nich by si
ale řidičský průkaz přáli mít. Tento názor zastávali pacienti ţijící ve velkoměstech,
kde je snadná doprava. Konkrétněji se oblasti řidičského oprávnění věnuje
STEHLÍKOVÁ, 2014.

1.4.6 Samotný výskyt epileptického záchvatu
Samotný výskyt epileptického záchvatu většinou znamená přerušení
probíhající činnosti. U generalizovaných záchvatů s křečí to kromě omezení
v denních aktivitách můţe znamenat i omezení v koníčcích, či výběru svého
povolání (SPOLEČNOST „E“ / CZECH EPILEPSY ASSOCIATION, 2016b).
Ţivot s epilepsií je pacienty popsán a lékaři vysvětlen v dokumentárním filmu
„Upadni a choď“ (SPOLEČNOST „E“ / CZECH EPILEPSY ASSOCIATION,
2016b).
27

1.5 Existenciální analýza a její uplatnění
1.5.1 Vznik logoterapie a existenciální analýzy
Zakladatelem logoterapie a existenciální analýzy je rakouský neurolog a
psychiatr Viktor Emil Frankl (1905-1997). Narodil se ve Vídni, avšak kořeny měl
v Čechách a na Moravě. Jiţ na střední škole si dopisoval se zakladatelem
psychoanalýzy Sigmundem Freudem a později na univerzitě byl v blízkém kontaktu
se zakladatelem individuální psychologie Alfredem Adlerem. V době druhé světové
války byl odveden do koncentračního tábora a postupně transportován do třech
dalších. Po příjezdu do lágru mu byl rukopis jeho teorie odebrán. Později po
osvobození svou práci rekonstruoval. Rodiče, bratr a manţelka zemřeli
v koncentračním táboře, přeţila pouze jeho sestra (Frankl, 2006).
Viktor E. Frankl má v Evropě dva známé ţáky, Elisabeth Lukasovou (1942) a
Alfrieda Längleho (1951), další jeho ţáci jsou zejména v Severní Americe (Balcar,
2012).

1.5.2 Základy teorie logoterapie a existenciální analýzy
Logoterapie, tak jako kaţdá psychoterapie, má určitý obraz o člověku. Vnímá
člověka ze stránky noické, psychické a somatické. Součástí duchovní stránky
člověka jsou i čtyři schopnosti:
,,sebeodstup – odpoutání od „já“
sebepřesah – zaměření mimo sebe
svoboda – volba z přítomných možností
odpovědnost – uskutečňování hodnot“ (Balcar, 2012, str. 3)
Oproti tradiční psychoterapii se logoterapie jako taková staví proti
nadměrnému determinismu a nahrazuje ho omezenou svobodou. Logoterapie a
existenciální analýza mohou být pojmenovány i jako terapie smyslem, protoţe se na
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něj zaměřují. Smysl je pro konkrétního člověka a jeho ţivotní situaci vţdy
jedinečný. Přítomná situace nám nabízí hodnotné moţnosti, a člověk má svobodu
vybrat si ze svých moţností a učinit je smysluplné, či smysluprázdné. Za ,,orgán
smyslu“ je povaţováno svědomí (Balcar, 2012).
Naplňovat smysl lze prostřednictvím třech druhů hodnot. Za záţitkové
hodnoty povaţujeme ty hodnoty, které jsou vázané ve vztahu k někomu nebo k
něčemu, co má pro nás hodnotu. Tvůrčí hodnoty naplňují smysl skrze vytváření
nebo konání něčeho hodnotného, můţe sem patřit například práce. Postojové
hodnoty nám umoţňují zaujmout uskutečňující postoj vůči ţivotním skutečnostem
(Balcar, 2012).
Stav, kdy se vůle k objektivnímu smyslu nenaplňuje, je stavem existenciální
frustrace. Lze jej popsat i jako stav, kdy člověk „nemá pro co ţít“. Jeho protipólem
je existenciální zakotvení, tedy stav, kdy člověk proţívá smysluplnost vlastního
ţivota, pocity jistoty, duševní i tělesnou pohodu (Balcar, 2012).
Frankl zapojil do logoterapie tzv. koperníkovský obrat ve vnímání smyslu.
Ten je nyní v centru lidského ţivota, čímţ vzniká dynamický vztah mezi smyslem a
člověkem (SLEA, 2011).
Frankl to popisuje: ,,Život sám je to, kdo klade člověku otázky. Člověk sám
není tím, kdo se má tázat, je mnohem více tím, kdo je životem tázán, kdo má životu
odpovědět a kdo se má životu zodpovídat. Ale odpovědi, které člověk dává, mohou
být pouze konkrétní odpovědi na konkrétní „otázky života“. Ze zodpovědnosti za
existenci vyplývá jejich zodpovídání“ (SLEA, 2011, str. 14).
Mezi logodiagnostické metody patří rozhovor, pozorování a logometrické
dotazníky, například: Logo-Test a Existenciální škála (Balcar, 2012).
Logo-Test vytvořila ţačka V. E. Frankla Elisabeth Lukasová. Primárním
úkolem testu je zjistit míru existenciální frustrace (SVOBODA, 2013).
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Existenciální škála vychází z logoterapie V. E. Frankla. Jejím autorem je ţák
V. E. Frankla Alfried Längle a kolektiv.
Duchovní schopnosti jsou u Frankla vnímané jako konstrukt vyšší úrovně,
který má důleţitý význam při zvládání těţkých nemocí. Pomocí tohoto konstruktu
lze ţít existenciálně naplněný ţivot, i kdyţ se v ţivotě člověka vyskytuje nějaké
omezení (SVOBODA, 2013).
,,ESK vypovídá o míře a kvalitě duševního zdraví, resp. duševní nemoci ve
smyslu kvality života. ESK svou filozofickou koncepcí není uzpůsobena ke
stanovování diagnózy ve smyslu MKN či DSM“ (SVOBODA, 2013, str. 424).

1.5.3 Existenciální analýza podle Alfrieda Längleho
Existenciální analýzu dále rozvinul Franklův ţák, zakladatel a prezident
rakouské Společnosti pro existenciální analýzu a logoterapii Alfried Längle.
Existenciální analýzu lze dnes jiţ povaţovat za samostatný terapeutický směr,
kterého metodiku lze pouţít u většiny klinických poruch (LÄNGLE, 1997).
Člověk, který je duševně zdravý, se soustředí na smysluplné věci, i kdyţ
mohou být někdy nepříjemné. Duševně nemocný člověk se soustředí primárně na
věci příjemné, bez ohledu na to, zda jsou smysluplné, či nikoliv (LÄNGLE, 1997).
Obraz o člověku vnímá existenciální analýza odlišně oproti Franklově
logoterapii. Popisuje osobu (duch), která potřebuje jistou zakotvenost, hodnoty,
spravedlnost, smysl, dále duši s pudy, city a vlastnostmi a směruje k slasti a nakonec
tělo, které má tělesné potřeby (BALCAR, 2016b).
U Frankla je největší motivací usilování o smysl, kdeţto existenciální analýza
rozpracovává další tři základní osobní motivace, které předchází motivací smyslu.
První je otázka základní existence, kdy člověk potřebuje mít zodpovězené otázky
vlastního prostoru, ochrany, zakotvení a přijímání. Kdyţ je člověk přijímán, to mu
pak poskytuje moţnost, aby mohl sám přijímat (LÄNGLE, 1997).
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Druhou otázkou je otázka ţivota, zda člověk vlastně chce ţít? Je důleţité, aby
člověk měl proţitek, ţe je dobré, ţe existuje. Bez tohoto pocitu člověk nedokáţe
proţívat hodnoty (LÄNGLE, 1997).
Třetí otázkou je otázka, zda člověk smí být takový, jaký je? Člověk zaţívá
ocenění, úctu, respekt, vlastní hodnotu prostřednictvím celkového uznání. To získá,
kdyţ je brán váţně a aktivně toho můţe dosáhnout tím, ţe se postaví sám za sebe.
Pocit vlastního uznání mu umoţňuje, aby mohl uznávat druhé lidi (LÄNGLE,
1997).
Poslední a zároveň společnou otázkou je otázka po smyslu existence. Člověk
se můţe ptát, „Pro co ţije“? Proţívání smyslu člověku umoţní dosaţení souladu
s vlastním světem a v jednotlivých situacích ţít vlastní osobní smysl (LÄNGLE,
1997).
Längle ve svých metodách rozvíjí zaměřenost na minulé ţivotní zdroje, které
mohou být příčinou současných těţkostí. Klade důraz na přítomnost, avšak kdyţ je
potřeba, soustředí se i na minulost. Zabývá se také více emocemi. Klade důraz na
osobní soulad s vnitřní a vnější skutečností, která se odehrává v dialogu člověka se
sebou samým a se světem (BALCAR, 2016b).
Längleho

existenciální

analýza

se

pokouší

o

integraci

dalších

psychologických metod. Oproti tradiční logoterapii nabízí speciální metody,
například Metodu posouvání perspektiv, či Fenomenologické cvičení v dialogu a
další (BALCAR, 2016b).

1.5.4 Uplatnění logoterapie a existenciální analýzy
Logoterapie můţe být indikována při tzv. noické tísni, kdy člověk proţívá
existenciální frustraci, při psychických a somatických poruchách, či u sociálních a
socializačních problémů (BALCAR, 2012).
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Logoterapeutické metody mohou být uţívané buď logoterapeuticky při
existenciálni

frustraci

nebo

psychoterapeuticky

při

léčbě

psychických

a

psychosomatických poruch (BALCAR, 2012).
Existenciální analýza podle Alfrieda Längleho pracuje s duchovními zdroji a
ty mohou ovlivnit duševní i tělesné příčinnosti, a tak slouţí jako psychoterapeutický
nástroj (BALCAR, 2016b).
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 Metodika
K realizaci výzkumu ve své bakalářské práci jsem zvolila kvantitativní
metodu, která mi přišla jako nejvhodnější alternativa k zodpovězení mých předem
stanovených hypotéz.
Data jsem sbírala pomocí dotazníků v papírové podobě. V jejich šíření také
dopomohli lékaři a zdravotní sestry, odkud jsem získala dvě skupiny respondentů
(kompenzované pacienty s epilepsií a farmakorezistentní pacienty).
Většina dat byla získaná z epileptologického centra Nemocnice na Františku
v Praze, pár dotazníků ze specializovaného pracoviště v epileptologii v Mediscanu
v Praze, a jednotlivé dotazníky z neurologických ordinací v Třebíči, Olomouci a
Jihlavy.
Data jsem vyhodnocovala pomocí testů: test shodnosti rozptylů, H-test a Utest.

2.1.1 Cíle výzkumu
Svým výzkumem se snaţím objasnit otázku, jakou měrou dokáţou mladí
dospělí pacienti trpící epilepsií (farmakorezistentní i kompenzovaní) zacházet sami
se sebou a se světem. Dále také, jak se budou navzájem lišit svými skóry
v Existenciální škále (dále jen ESK) kompenzovaná, farmakorezistentní a zdravá
skupina. A v neposlední řadě také, zda se objeví statistický vztah mezi posouzením
vlastního zdraví a skóry v ESK v jednotlivých zkoumaných skupinách.
V souboru respondentů jsou farmakorezistentní pacienti méně neţ rok bez
záchvatu, kompenzovaní pacienti jsou bez záchvatů rok a více a zdravá skupina jsou
lidi, kteří nemají diagnostikovanou epilepsii ani jiné chronické onemocnění.
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2.1.2 Výzkumné hypotézy
Jako vstupní hypotézu k mému výzkumu jsem zvolila:
H1: „U kompenzovaných pacientů s epilepsií se liší míra celkové
smysluplnosti (dle ESK A. Längleho) od farmakorezistentních.“
H2: „U kompenzovaných pacientů s epilepsií se neliší míra celkové
smysluplnosti s výsledky u zdravé skupiny“

2.1.3 Výzkumný soubor
Výzkumný soubor jsem rozdělila dle zdravotního vztahu respondentů do
třech skupin: farmakorezistentní, kompenzovaná a zdravá skupina respondentů.
Další stanovené kritérium byl věk respondentů, který se pohyboval v rozmezí od 19
do 30 let. U zdravé skupiny respondentů bylo stanoveno kritérium na vzdělání, kdy
se jednalo o studenty VŠ. Pohlaví respondentů nebylo stanovené jako kritérium,
proto jsem do výzkumu zahrnula jak ţeny, tak muţe.
Ţádná další kritéria jsem pro sběr dat k mému výzkumu nestanovila. Snaţila
jsem se o co nejrůznorodější soubor, abych získala co největší rozhled v této oblasti.
Celkem jsem sesbírala 103 dotazníků. Z toho 33 dotazníků bylo od
farmakorezistentních pacientů, 35 od kompenzovaných, a zbylých 34 od zdravé
skupiny respondentů.

2.1.4 Etické aspekty výzkumu
Sběr dat probíhal v anonymitě, pouze lékaři a sestry, kteří dotazníky sbírali,
připsali iniciály daného pacienta.
V úvodní straně dotazníku jsem respondenty informovala o tom, kdo jsem a
jakou školu a obor studuji. Probandy jsem seznámila se svým výzkumem a jakým
způsobem mají jednotlivé dotazníky vyplňovat.
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2.2 Realizace výzkumu
Tento výzkum jsem si zvolila, protoţe mě problematika epilepsie a s ní
spojená smysluplnost a kvalita ţivota pacientů dlouhodobě zajímá. Realizace mého
výzkumu pro mě z tohoto důvodu byla velice zajímavá a přínosná. Mohla jsem si
díky této praktické části vyzkoušet, jak celý proces výzkumného šetření probíhá a
jaké dovednosti a znalosti jsou k této činnosti potřeba.

2.2.1 Sběr dat
Sběr dat jsem uskutečnila v období od října 2015 do března 2016 pomocí
dotazníkové studie, která mi přišla jako nejvhodnější. S realizací výzkumu,
konkrétně ve sběru dat od zdravých respondentů, mi pomohli přátelé a spoluţáci po
sdělení instrukcí a dodrţení testové situace co nejvíce shodnou s ambulantními
podmínkami, a jak jsem zmínila jiţ výše v ambulancích, pomohli mi lékaři a sestry
ve výše zmíněných lékařských zařízeních. Celkový počet pouţitelných dotazníků,
dle mých kritérií, byl celkem 103. Některé ze sesbíraných dotazníků jsem musela
vyřadit vzhledem ke špatnému vyplnění, chybějícím odpovědím, či nesplněním
kritérií.
V průvodním dopisu jsem respondenty seznámila, kdo jsem, co studuji, čeho
se výzkum týká, co je v dotazníkové baterii čeká a ujistila jsem je o anonymitě
celého zpracování a zveřejňování dat.
Dotazník jsem sloţila z ESK, která zjišťuje míru celkové smysluplnosti
ţivota respondenta a dále ze stupnice Zdrap-5, která je sloţená z posouzení vlastního
zdravotního stavu a z posouzení zdraví pacienta.

2.2.2 Zpracování dat a analýza
Data, která jsem získala z dotazníkového šetření, jsem vyhodnotila podle
instrukcí v knize ESK – Existenciální škála (LÄNGLE aj., 2001). Poté jsem data
převedla do elektronické podoby v počítačovém programu Microsoft Excel. Po
převedení a zpracování dat jsem přešla k další fázi statistického vyhodnocení.
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2.3 Pouţité metody
2.3.1 Existenciální škála - ESK
Tento test zjišťuje stav existenciálních kompetencí a subjektivně vnímaného
smyslu. Je vhodný především v pedagogice, v řízení, motivování a vedení lidí. Dále
také v motivaci, v péči o duši, v politice, v lékařství a v neposlední řadě v sociologii.
Autorem tohoto testu je Längle (LÄNGLE aj., 2001).
ESK se skládá z celkem 46 poloţek, které jsou rozděleny do čtyř základních
stupnic. Tyto stupnice se jmenují: „Sebeodstup (SO)“, „Sebepřesah (SP)“, „Svoboda
(SV)“ a „Odpovědnost (OD)“.
Stupnice „Sebeodstup“ měří schopnost odstupu vůči sobě a svého
intrapsychického proţívání, které umoţňuje vnímat svět nezaujatě. Člověk není
ovlivněn ve svém jednání svými hledisky, ani se nenechá ovlivnit vnějšími podněty,
je schopen vnímat situaci takovou, jaká je, a uvaţovat o ní v přítomné skutečnosti
(LÄNGLE aj., 2001).
Stupnice „Sebepřesah“ měří citovou přístupnost, schopnost být vnímavý vůči
vlastnímu proţívání a soucítění s jinými lidmi. Ve výsledcích se objevuje i
schopnost vnímat vnitřně proţívané hodnoty (LÄNGLE aj., 2001).
„Svoboda“ měří schopnost nalézání reálných moţností v jednání a uspořádat
tyto moţnosti dle hodnot, na základě kterých člověk dospěje k rozhodnutí
(LÄNGLE aj., 2001).
„Odpovědnost“ měří angaţovanost v úkolech a hodnotách, které člověk činí
poté, co se k nim odhodlal, většinou s vědomím povinnosti. Někdy můţe vzniknout
pocit nejistoty při plnění závazku, ale člověk jedná s vědomím, ţe činí správně
(LÄNGLE aj., 2001).
Stupnice „Sebeodstup“ a „Sebepřesah“ lze sloučit do vlastnosti vyššího řádu
„Personalita (P)“, vystihující, jak dobře dokáţe jedinec zacházet a vycházet sám se
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sebou. Obdobně sloučené vlastnosti „Svoboda“ a „Odpovědnost“ tvoří vlastnost
vyššího řádu „Existencialita (E)“, který vystihuje, jak jedinec dokáţe zacházet a
vycházet s okolním světem.
„Personalita“ měří schopnost být emočně otevřen vůči světu a vnímáním sebe
sama (LÄNGLE aj., 2001).
„Existencialita“ popisuje schopnost orientovat se ve světě, rozhodovat se a
odpovědně zasahovat do dění ve světě. Potíţe v této oblasti mohou naznačovat
neurotické potíţe (LÄNGLE aj., 2001).
Na nejvyšší úrovni zobecnění se pak i tyto dvě vlastnosti spojují do stupnice
„Celkové smysluplnosti (CS)“, vyjadřující, jak člověk proţívá svůj ţivot jako
naplněný smyslem. Měří schopnost vyrovnávat se s vnitřními i vnějšími nároky
svého ţivota a hodnotami, které mu právě jeho ţivot nabízí, a tím ho vyzývá
k autentickému ţití (LÄNGLE aj., 2001).

Zdrap-5
Tento dotazník má dvě podoby, kdy první z nich se jmenuje „Posouzení
zdraví pacienta“, a vyplňuje ji ošetřující lékař. Druhá část dotazníku se jmenuje
„Posouzení vlastního zdraví“, který vyplňuje sám pacient. Obě podoby dotazníků se
skládají z pěti totoţných škál a vţdy je potřeba zvolit jednu z nich, která nejlépe
vystihuje zdravotní stav respondenta. Autorem tohoto dotazníku je Doc. PhDr. Karel
Balcar, CSc. (Balcar, 2016).
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2.4 Výsledky výzkumu
Získaná data jsem zpracovala pomocí statistického výpočetního programu
SPSS 15.0 (SPSS, 2006) a výsledky jsem analyzovala a interpretovala po stránce
kvantitativní a obsahové.

2.4.1 Popis a kvantitativní interpretace výsledků
Statistické testování rozdílů ve stupnicích Existenciální škály a Posouzení
zdraví pacientem a lékařem
Popisné statistiky rozložení skórových hodnot pro jednotlivé stupnice
v celém zkoumaném souboru
Počet

Průměr

Směrodatná

případů

skórů

odchylka

SO

102

33,02

SP

102

SV

Minimum

Maximum

6,994

13

47

66,74

10,497

33

84

102

46,92

10,169

16

65

OD

102

53,26

11,817

22

76

P

102

99,75

16,082

55

125

E

102

100,19

21,279

44

141

CS

102

199,94

35,941

103

265

PZP

102

3,86

1,251

1

5

PZL

68

3,71

1,147

1

5

Stupnice

Pro volbu uţití parametrických, nebo neparametrických statistických metod
porovnávání vzájemných odlišnosti středních tendencí skórů v jednotlivých
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stupnicích byl proveden test shodnosti rozptylů v těchto stupnicích Leveneovým
testem.

Leveneův test shody rozptylů mezi skupinami 1, 2, 3
Stupnice

Leveneova St. volnosti St. volnosti

p

statistika

1

2

SO

8,903

2

99

0,000

SP

9,305

2

99

0,000

SV

3,137

2

99

0,048

OD

2,341

2

99

0,101

P

11,418

2

99

0,000

E

2,868

2

99

0,062

CS

6,077

2

99

0,003

PZP

10,819

2

99

0,000

U většiny stupnic je nutno na základě Leveneova testu nulovou hypotézu o
shodnosti rozptylů mezi porovnávanými skupinami na 5% hladině pravděpodobnosti
chyby 1. druhu zamítnout.
Proto není k testování rozdílnosti jejich skórů v jednotlivých stupnicích
moţno uţít parametrickou metodu analýzy rozptylu skórů ANOVA. Namísto ní je
uţito její neparametrické analogie (zaloţené na porovnávání pořadí) – Kruskalova a
Wallisova H-testu, a pak ke zjišťování statisticky průkazných rozdílů v jednotlivých
dvojicích skupin zkoumaného souboru je namísto parametrického t-testu uţito
neparametrického pořadového Mannova a Whitneyova U-testu.
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Kruskal-Wallisův pořadový H-test odlišnosti tří středních hodnot

Testová statistika H (s rozložením pravděpodobnosti Chí kvadrát)
SO

SP

SV

OD

P

E

CS

PZP

Chí-kvadrát

1,337

6,931

6,435

6,592

4,002

6,512

Stupně volnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

Oboustranná p 

0,513

0,031

0,040

0,037

0,135

0,039

0,053

0,000

5,872 40,574

Na základě H-testu nelze zamítnout nulovou hypotézu o odlišnosti středních
hodnot v souboru tří porovnávaných skupin především ve stupnici „Sebeodstup“.
Dále vychází jako neprůkazné jejich odlišení ve stupnici „Personalita“, jejíţ
polovinu tvoří právě stupnice „Sebeodstup“, ovšem na úrovni pravděpodobnosti
chyby 1. druhu mnohem niţší. Na hranici konvenční 5% statistické průkaznosti pak
vychází i statistika H u celkové sloţené stupnice CS, v níţ „Sebeodstup“ tvoří jednu
čtvrtinu. Ostatní stupnice ESK vykazují v tomto testu statisticky průkazné
odlišnosti. (Pro úplnost bude stupnice „Sebeodstup“ i sloţené stupnice, které ji
obsahují, také testována Mannovým a Whitneyovým U-testem odlišnosti
pořadových středních hodnot.)
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Mann-Whitneyův pořadový test odlišnosti dvou středních hodnot
Mann-Whitneyův U-test – skupiny 2 vs. 3
Testová statistika U

SO

SP

SV

OD

P

E

Mann-Whitneyovo U

526,50

425,00

445,00

386,50

466,50

409,00

Oboustranná p 

0,531

0,061

0,104

0,019

0,173

0,039

Testová statistika U
CS

PZP

PZL

Mann-Whitneyovo U

422,50

255,00

253,00

Oboustranná p 

0,057

0,000

0,000

Porovnání pořadových skórů stupnic ESK a obou stupnic posouzení zdraví
ukazuje, ţe skupiny farmakologicky kompenzovaných a farmakorezistentních
pacientů se navzájem průkazně liší ve všech porovnávaných stupnicích s výjimkou
„Sebeodstupu“ a (podstatně méně) sloţených stupnic „Personalita“ a „Celková
smysluplnost“, u nichţ se na výsledku U-testu v nich zahrnutý „Sebeodstup“ podílí.
Odlišnosti prokázané na 5% hladině pravděpodobnosti lze tak obsahově
interpretovat a s výhradou statistického vlivu „Sebeodstupu“ a tedy patřičnou
zdrţenlivostí i sloţené stupnice „Personalita“ a „Celková smysluplnost“
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Mann-Whitneyův U-test – skupiny 1 vs. 3
Testová statistika U
SO

SP

SV

OD

P

E

Mann-Whitneyovo U

474,00

355,50

355,00

397,50

410,50

373,00

Oboustranná p 

0,274

0,010

0,010

0,040

0,059

0,018

Testová statistika U
CS

PZP

Mann-Whitneyovo U

379,50

120,00

Oboustranná p 

0,023

0,000

Porovnání pořadových skórů stupnic ESK ukazuje, ţe stupnice posouzení
vlastního zdraví skupiny zdravých osob a farmakorezistentních pacientů se
navzájem

průkazně

liší

ve

všech

porovnávaných

stupnicích

s výjimkou

„Sebeodstupu“. I ta však má v tomto porovnání jen přibliţně poloviční
pravděpodobnost chyby 1. druhu oproti vzájemnému porovnání mezi oběma
pacientskými

skupinami,

zatímco

z obou

sloţených

stupnic

zahrnujících

„Sebeodstup“ „Personalita“ téměř dosahuje průkazného rozdílu, a u „Celkové
smysluplnosti“, jiţ je rozdíl mezi skupinami na 5% hladině pravděpodobnosti
průkazný. Odlišnosti vyjádřené statistikou U lze takto obsahově interpretovat.
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Mann-Whitneyův test – skupiny 1 vs. 2
Testová statistika U
SO

SP

SV

OD

P

E

Mann-Whitneyovo U

540,50

550,50

542,00

558,50

530,00

590,50

Oboustranná p 

0,512

0,593

0,524

0,661

0,435

0,957

Testová statistika U
CS

PZP

Mann-Whitneyovo U

577,00

345,50

Oboustranná p 

0,829

0,001

Porovnání pořadových skórů stupnic ESK a zkoumanou osobou ukazuje, ţe
skupiny zdravých osob a farmakologicky kompenzovaných pacientů se navzájem
průkazně liší pouze ve stupnici „Posouzení vlastního zdraví“, coţ je vzhledem
k přítomnosti či nepřítomnosti onemocnění pochopitelné. Ve všech porovnávaných
stupnicích Existenciální škály hladiny pravděpodobnosti chyby 1. druhu (zamítnutí
platné hypotézy o odlišnosti) vysoce přesahují konvenční meze průkaznosti a
výsledky porovnání obou skupin lze v nich tedy jednotlivě i vcelku pokládat za
statistický doklad pro hypotézu o podobné míře existenciálního „zakotvení“ ve
vlastních ţivotních podmínkách, na němţ se nepřítomnost vytčeného onemocnění
v jedné z těchto skupin a jeho farmakoterapeuticky dobře zvládaná kompenzace
v druhé z nich přinejmenším statisticky průkazně neprojevuje.
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2.4.2 Diskuze
Metodologická přiměřenost šetření
Hlavní limitace výzkumné sondy je nízký počet zkoumaných osob a jejich
příleţitostný výběr do skupin. Z těchto důvodu nelze pokládat výsledky za
reprezentativní.
Porovnávané skupiny se mohou, kromě svého zdravotního a léčebného stavu
lišit také aktuální motivovaností proč a jak odpovídaly na kladené otázky, coţ
nebylo moţné zjistit. Také rozdílné vzdělání u nemocných můţe vést k jiným
postojům a porozumění dotazníku Existenciální škály.
I tak je poloţená výzkumná otázka o vztahu mezi mírou uplatňování
existenciálních schopností a s tím spojenou mírou proţívané smysluplnosti v ţivotě
zodpovídána zřejmě prvním kvantitativním šetřením přinejmenším v českých
podmínkách. Získané výsledky představují dobrý základ pro psychologický popis a
obsahovou interpretaci rozdílů a podobností v tomto ohledu mezi porovnávanými
klinicky vymezenými skupinami osob.
Možnosti obsahové interpretace zjištěných rozdílů a podobností mezi
porovnávanými skupinami
První moţností obsahové interpretace je úroveň statisticky prokazované
vazby mezi jednotlivými schopnostmi v ESK, jejich sloţenými stupnicemi P, E a
hlavně celkovou stupnicí CS s účinností léčby u kompenzovaných pacientů,
případně s její nepotřebností u zdravých lidí, a proti tomu vazby mezi horšími
výsledky v ESK a neúčinnosti léčby u farmakorezistentních pacientů. Pokud by
doopravdy existovala tato souvislost, tak se na ní lze ptát dvojím způsobem. „Závisí
na výsledném zdravotním stavu (zdraví, úspěšně léčení) to, jak vnímají uplatňování
svých

existenciálních

schopností

zdraví

rezistentním?“
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a

kompenzovaní

oproti

léčebně

Druhým způsobem lze závislost vykládat opačně. „Jsou kompenzovaní
pacienti v léčbě úspěšnější proto, ţe lépe mobilizují své existenciální zdroje a tím
noogenně poskytují příznivější „půdu“ pro účinnější působení farmak?“
Víme, ţe z nedostatku existenciální motivace (existenciální frustrace) mohou
vzniknout noogenní onemocnění i se somatickými sloţkami. Tedy je moţné, ţe
dostatečné uplatňování existenciálních schopností vede k větší, i somaticky
projevované, účinnosti sebeúzdravných procesů i u pacientů s tímto neurologickým
onemocněním a tím i k příznivějším terapeutickým výsledkům.
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ZÁVĚR
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala tématu celkové smysluplnosti podle
existenciální analýzy Alfrieda Längleho a dále popsáním ţivota s onemocněním
zvaného epilepsie.
V teoretické části jsem se zaměřila na dvě základní části, a to na popis
epilepsie jako onemocnění i s faktory, které ovlivňují ţivot nemocného a také postoj
společnosti vůči nemocným, druhý okruh teoretické části se zabývá existenciální
analýzou a logoterapií.
Empirická část práce popisuje metodologii mnou provedené výzkumné sondy
a následnou statistickou interpretaci výsledků.
Výzkumné sondy se zúčastnilo celkem 103 respondentů ve věku od 19 do 30
let.
Práce poukazuje na tři základní poznatky. Prvním je zjištění, ţe se výsledky
kompenzované skupiny statisticky průkazně liší od výsledků farmakorezistentní
skupiny s výjimkou „Sebeodstupu“ a z něj dále sloţené „Personality“, která se ve
výsledku promítá do „Celkové smysluplnosti“. Dalším poznatkem je obdobný
výsledek se statisticky průkaznými odlišnostmi u skupiny zdravých respondentů a
farmakorezistentních pacientů kromě „Sebeodstupu“. Posledním zjištěním je, ţe se
statisticky nepotvrdil průkazný rozdíl ani v jedné sloţce Existenciální škály mezi
skupinou zdravých respondentů a kompenzovaných pacientů. To můţe poukazovat
na obdobnou míru existenciálního zakotvení u obou skupin. Statisticky průkazný
rozdíl je pouze u „Posouzení vlastního zdraví“, co se dalo očekávat, vzhledem
k výskytu onemocnění u kompenzované skupiny pacientů.
U pacientů s farmakorezistentní epilepsií se otevírá moţnost dalšího výzkumu
v oblasti existenciální analýzy podle jednotlivých typů epilepsií. Zjištěné poznatky
by bylo moţné vyuţít v psychoterapeutické práci s klienty trpící epilepsií.
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Výzkumná sonda této práce neposkytuje dostatečný reprezentativní vzorek
respondentů, proto je vhodné zjištěné údaje povaţovat za orientační.
Hlavní hypotéza, která se zabývá tvrzením, ţe se u kompenzovaných pacientů
s epilepsií liší míra celkové smysluplnosti (dle ESK Alfrieda Längleho) od
farmakorezistentních pacientů,

se potvrdila, s výjimkou „Sebeodstupu“ a z něj

vyplývající „Personality“ a následně „Celkové smysluplnosti“.
Druhá hypotéza, která se zmiňuje o nelišících se výsledků v míře celkové
smysluplnosti u kompenzovaných pacientů s epilepsií a zdravé skupiny respondentů,
se také potvrdila.
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PŘÍLOHY

Příloha 1: Dotazníková baterie
Pokyny k vyplnění dotazníku
„Dobrý den, jmenuji se Lucia Semanová a studuji psychologii na Pražské vysoké
škole psychosociálních studií. Píši bakalářskou práci na téma „Úroveň celkové
smysluplnosti u mladých dospělých pacientů trpících epilepsií za použití
Existenciální škály dle A. Längleho“. Součástí mé práce je i výzkumná část. Proto
Vás prosím o vyplnění tří dotazníků, které Vám poskytne sestra. První dotazník
slouží k Vašemu posouzení vlastního zdraví, druhým je Existenciální škála a třetí
má pouze informační charakter.
Prosím Vás o spolupráci při výzkumu, jak se pacienti trpící epilepsií vyrovnávají se
svými každodenními situacemi nebo jak si počínají v některých specifických
situacích. Chci Vás ujistit, že Vaše odpovědi jsou anonymní, takže nikdo jiný se
nebude moci dozvědět, jak kdo odpověděl. Pro výzkumné účely jsou důležité
pouze výsledky celých skupin. Proto na první straně dotazníku Existenciální škály
položku „Jméno“, „Povolání nebo škola“ nevyplňujte, vyznačte pouze svůj věk a
pohlaví.
Ještě něco k vyplňování dotazníku: Dotazník Existenciální škály obsahuje řadu
výroků týkajících se vnímání, postojů a jednání. Prosím Vás, abyste podle
nadepsaných pokynů u každého výroku vyznačil/a, v jaké míře platí právě pro Vás.
Prosím, odpovídejte zcela spontánně a bez dlouhého rozmýšlení. Nevynechávejte
žádnou otázku a u každé označte vždy jen jednu z nabídnutých možností, která
bude podle Vás nejvýstižnější. Pokud Vám nebude úplně jasné, jak některému
výroku rozumět, odpovězte u něj tak, jak mu nejspíš rozumíte Vy sám – sama.
Pokud byste nechtěli na dotazníky odpovídat, odevzdejte je nevyplněné.“
Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!

I

Informační dotazník
Prosím, zaškrtněte u každé otázky jednu odpověď, popřípadě doplňte:
1. Jaké je Vaše pohlaví?
a) muž
b) žena
2. Jaký je Váš věk?
prosím uveďte: ………
3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?
a) základní
b) střední s výučním listem
c) střední s maturitní zkouškou
d) vyšší odborné vzdělání
e) vysokoškolské – bakalářské
f) vysokoškolské – magisterské
g) vysokoškolské – doktorské
h) jiné, prosím uveďte: ………………………
4. Od kdy se léčíte s epilepsií?
a) od narození
b) od dětství (od 2. – 17. roku)
c) od dospělosti (od 18. roku dále)
5. Jak často míváte záchvaty?
a) častěji než 1x týdně
b) častěji než 1x měsíčně
c) častěji než 1x za půl roku
d) častěji než 1x za rok
e) déle než rok bez záchvatu
f) jiné, prosím uveďte: ………………………
6. Užíváte léky dle pokynů svého lékaře?
a) ano, vždy
b) výjimečně vynechám (max. 1x za 3 měsíce)
c) vynechám občas (max. 1x za měsíc)
d) vynechám často (víckrát než 1 za měsíc)
e) nedaří se mi léčbu dodržovat
f) jiné, prosím uveďte: ………………………
7. Považujete svůj spánek za uspokojivý vzhledem k Vašim potřebám?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne
8. Rušilo Vás něco při vyplňování dotazníků?
a) ano – co konkrétně:
..................................................................................................
b) ne

II

Informační dotazník
Prosím, zaškrtněte u každé otázky jednu odpověď, popřípadě doplňte:
1. Jaké je Vaše pohlaví?
c) muž
d) žena
2. Jaký je Váš věk?
prosím uveďte: ………........
3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?
i) základní
j) střední s výučním listem
k) střední s maturitní zkouškou
l) vyšší odborné vzdělání
m) vysokoškolské – bakalářské
n) vysokoškolské – magisterské
o) vysokoškolské – doktorské
p) jiné, prosím uveďte:
……………………….................................................................
4. Léčíte se nebo jste se v minulosti léčili s epilepsií?
a) ano
b) ne
5. Léčíte se s nějakým závažnějším onemocněním?
a) ano
b) ne
6. Rušilo Vás něco při vyplňování dotazníků?
a) ano – co konkrétně:
..................................................................................................
b) ne
Děkuji!

III

Příloha 2: ZDRAP-5

POSOUZENÍ VLASTNÍHO ZDRAVÍ

(K. B.)

Chci Vás poprosit o stručné posouzení Vašeho celkového
zdravotního stavu. Prosím, přečtěte si dále uvedené výroky a
zakroužkujte číslo u toho, který nejlépe vystihuje Váš současný stav
- tedy nikoli "jak se cítíte", ale spíše "jak na tom doopravdy jste"
z hlediska svého zdraví; asi tak, jak by to ohodnotil lékař, který by
měl možnost Vás důkladně objektivně vyšetřit.
1. Trpím velmi vážným tělesným nebo duševním onemocněním či
postižením, které mi brání normálně žít a kde mohu očekávat pouze
další zhoršování.
2. Mám výrazné tělesné nebo duševní potíže, které jsou dlouhodobé a
s nimiž žiji a zřejmě budu žít i dále.
3. Mám výrazné tělesné nebo duševní potíže, které jsou pravděpodobně
přechodné a je naděje na jejich zmírnění nebo uzdravení.
4. Mám určité tělesné nebo duševní potíže, které mi někdy ztěžují život,
avšak nejde o nic mimořádného.
5. Jsem po tělesné i duševní stránce zdráv(a) a bez potíží.
Chcete-li k tomu, jak prožíváte svou současnou situaci, ještě něco dodat,
můžete to povědět nebo napsat zde:

Děkuji!

IV

POSOUZENÍ ZDRAVÍ PACIENTA

(K. B.)

Prosím, uveďte stručnou identifikaci pacienta(-ky), jeho nebo její
hlavní diagnózu či diagnózy a několika slovy vyjádřete jeho
nejpravděpodobnější prognózu. Pak se pokuste přiřadit celkovou
závažnost jeho (jejího) současného zdravotního stavu jednomu
z dále uvedených hodnotících stupňů. Zakroužkujte číslo u toho
popisu, který nejspíš odpovídá jeho (jejímu) objektivnímu stavu.

Iniciály pacienta: Věk: roků Pohlaví: muž

žena

Hlavní diagnóza(-y):
__________________________________________________________
Pravděpodobná prognóza:____________________________________
1. Trpí velmi vážným tělesným nebo duševním onemocněním či
postižením, které mu brání normálně žít a kde může očekávat pouze
další zhoršování.
2. Má výrazné tělesné nebo duševní potíže, které jsou dlouhodobé a
s nimiž žije a zřejmě bude žít i dále.
3. Má výrazné tělesné nebo duševní potíže, které jsou pravděpodobně
přechodné a je naděje na jejich zmírnění nebo uzdravení.
4. Má určité tělesné nebo duševní potíže, které mu někdy ztěžují život,
avšak nejde o nic mimořádného.
5. Je po tělesné i duševní stránce zdráv(a) a bez potíží.
Dne __________ posuzoval(a): ___________________________

Děkuji!

V

Příloha 3: Existenciální škála

Existenciální škála
A. Längleho, Ch. Orglerové a M. Kundiho

Dotazník

Jméno: .....................................................................................................................................

Věk: ................... r. Muž / Žena Datum a místo: ................................................................

Povolání nebo škola: .............................................................................................................

Objednací číslo: 105-2
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VI

Posuďte, prosím, nakolik dále uvedené výroky platí právě o Vás. U kaţdého výroku proškrtněte na
připojené vodorovné stupnici kříţkem X vţdy to kolečko, jehoţ pozice to nejlépe vyjadřuje. (Při
posuzování výroku neberte v úvahu příleţitostné krátkodobé výkyvy.)
O-----------------O-----------------O-----------------O-----------------O-----------------O
Naprosto
platí

S výjimkami

Spíše

Spíše

platí

platí

neplatí neplatí

S výjimkami

Naprosto

neplatí

Nakolik o mně platí tento výrok?
PLATÍ

NEPLATÍ

1) Často zanechám důleţitých činností, protoţe je mi
nepříjemná námaha s nimi spojená.

O-----O-----O-----O-----O-----O

2) Cítím, ţe mě mé úkoly osobně oslovují.

O-----O-----O-----O-----O-----O

3) Významné pro mě je jenom to, co odpovídá mému přání.

O-----O-----O-----O-----O-----O

4) V mém ţivotě není nic dobrého.

O-----O-----O-----O-----O-----O

5) Nejraděj se zabývám sám (sama) sebou - svými
starostmi, přáními, sny a obavami.

O-----O-----O-----O-----O-----O

6) Většinou se nedokáţu soustředit.

O-----O-----O-----O-----O-----O

7) S tím, co jsem doposud vykonal(a), jsem nespokojen(a),
protoţe si myslím, ţe jsem měl(a) dělat něco důleţitějšího.

O-----O-----O-----O-----O-----O

8) Vţdy se řídím podle toho, co ode mne očekávají druzí.

O-----O-----O-----O-----O-----O

9) Nepříjemná rozhodnutí se snaţím bez dlouhého
uvaţování odloţit na později.

O-----O-----O-----O-----O-----O

10) Snadno se nechám odvést i od prací, které dělám
rád(a).

O-----O-----O-----O-----O-----O

11) V mém ţivotě není nic, o co bych se doopravdy rád(a)
zasadil(a).

O-----O-----O-----O-----O-----O

12) U mnoha věcí nechápu, proč bych je měl(a) dělat
právě já.

O-----O-----O-----O-----O-----O

13) Myslím, ţe můj ţivot tak, jak jej vedu, není k ničemu
dobrý.

O-----O-----O-----O-----O-----O

14) Připadá mi těţké pochopit význam mnohých věcí.

O-----O-----O-----O-----O-----O

Nakolik o mně platí tento výrok?
VII

PLATÍ

NEPLATÍ

15) Dovedu sám (sama) se sebou dobře vycházet.

O-----O-----O-----O-----O-----O

16) Věnuji příliš málo času tomu, co je důleţité.

O-----O-----O-----O-----O-----O

17) Nikdy mi není hned jasné, co mohu v dané situaci
udělat.

O-----O-----O-----O-----O-----O

18) Mnoho věcí dělám jen proto, ţe musím, a ne proto,
ţe chci.

O-----O-----O-----O-----O-----O

19) Kdyţ nastanou problémy, snadno ztrácím hlavu.

O-----O-----O-----O-----O-----O

20) Většinou dělám věci, které bych mohl(a) stejně tak
dobře udělat později.

O-----O-----O-----O-----O-----O

21) Vţdy znovu jsem zaujat(a) tím, co přináší den.

O-----O-----O-----O-----O-----O

22) Většinou aţ při svém jednání zjišťuji, jaké má moje
rozhodnutí následky.

O-----O-----O-----O-----O-----O

23) Kdyţ se musím rozhodovat, nemohu se vůbec spoléhat
na svůj cit.

O-----O-----O-----O-----O-----O

24) I kdyţ mi na něčem velmi záleţí, brání mi nejistota, jak
to dopadne, abych to udělal(a).

O-----O-----O-----O-----O-----O

25) Nikdy přesně nevím, za co jsem odpovědný(-á).

O-----O-----O-----O-----O-----O

26) Cítím se vnitřně svobodný(-á).

O-----O-----O-----O-----O-----O

27) Cítím, ţe mi ţivot ukřivdil, protoţe mi nedopřál splnění
mých přání.

O-----O-----O-----O-----O-----O

28) Kdyţ vidím, ţe nemám moţnost volby, je to pro mě
úleva.

O-----O-----O-----O-----O-----O

29) Jsou situace, ve kterých se cítím zcela bezmocný(-á).

O-----O-----O-----O-----O-----O

30) Dělám mnoho věcí, ve kterých se ve skutečnosti
nevyznám.

O-----O-----O-----O-----O-----O

31) Obvykle nevím, co je v dané situaci důleţité.

O-----O-----O-----O-----O-----O

VIII

Nakolik o mně platí tento výrok?
PLATÍ

NEPLATÍ

32)

Splnění vlastních přání má přednost.

O-----O-----O-----O-----O-----O

33)

Je mi zatěţko vcítit se do druhých lidí.

O-----O-----O-----O-----O-----O

34)

Bylo by lépe, kdybych nebyl(a).

O-----O-----O-----O-----O-----O

35)
Mnohé věci, se kterými mám co dělat, jsou mi
v podstatě cizí.

O-----O-----O-----O-----O-----O

Rád(a) si dělám svůj vlastní názor.

O-----O-----O-----O-----O-----O

37)
Cítím se rozháraný(-á), protoţe dělám příliš mnoho
věcí najednou.

O-----O-----O-----O-----O-----O

38)
I při důleţitých věcech mi schází síla k tomu, abych
vytrval(a).

O-----O-----O-----O-----O-----O

36)

39)

Dělám mnohé věci, které vlastně ani dělat nechci.

40)
Situace mě zajímá jen potud, pokud vyhovuje mým
přáním.
41)
časem.

O-----O-----O-----O-----O-----O

Kdyţ jsem nemocný(-á), nevím, co si počít s tím
O-----O-----O-----O-----O-----O

42)
Jen zřídkakdy vidím, ţe v nějaké situaci mám více
moţností, jak jednat.
43)

O-----O-----O-----O-----O-----O

Okolní svět mi připadá jednotvárný.

O-----O-----O-----O-----O-----O
O-----O-----O-----O-----O-----O

44)
Jen zřídkakdy se klade otázka, zda něco chci dělat,
protoţe to většinou dělat musím.

O-----O-----O-----O-----O-----O

45)
V mém ţivotě není nic opravdu krásné, protoţe
všechno má své pro a proti.

O-----O-----O-----O-----O-----O

46)

Moje vnitřní nesvoboda a závislost mi působí potíţe. O-----O-----O-----O-----O-----O

IX
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