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Anotace: Tato diplomová práce se zabývá proaktivním zvládáním u pacientů 

s chronickou nemaligní bolestí. Cílem práce je zachytit efekt proaktivního zvládání 

na počáteční fáze psychologických změn při chronické bolesti dle Dynamického modelu 

psychologických procesů při chronické bolesti, tj. na Spouštějící procesy, První 

afektivní fázi, Coping bolesti a Druhou afektivní fázi. Dynamický model 

psychologických procesů při chronické bolesti spojuje dosavadní modely 

konsekutivních stadií psychologických procesů a modely založené na učení, které 

vycházejí zejména z multivariační analýzy klinických dat. V práci je vysvětlený termín 

bolest, stručně popsána neurofyziologie bolesti, představeny výklady psychologických 

procesů související s chronickou bolestí, zobrazeno psychologické vyšetření u pacientů 

s chronickou bolestí a shrnuto téma zvládání chronické bolesti. Praktickou část tvoří 

kvantitativní výzkum, který byl proveden formou strukturálního modelování. Tato práce 

chce přispět k poznání psychologických procesů při chronické bolesti a k pochopení 

důvodů toho, proč léčba mnoha pacientů nevede k očekávaným výsledkům. 

 

Klíčová slova: proaktivní zvládání, chronická bolest, Dynamický model 

psychologických procesů, coping, strukturální modelování. 

 

 



Abstract: This diploma thesis deals with proactive coping for patients with chronic 

non-malignant pain. The aim of the thesis is to display the effect of proactive coping 

on the initial stages of psychological processes in chronic pain according to the 

Dynamic Model of Psychological Processes in Chronic Pain, i.e., on Trigger processes, 

The first affective stage, Coping with pain, and The second affective stage. 

The Dynamic Model of Psychological Processes in Chronic Pain combines existing 

models of consecutive stages of psychological processes and learning-based models that 

are based mainly on multivariate analysis of clinical data. There is an explanation of the 

term pain, a brief description of the neurophysiology of pain, presented interpretations 

of psychological processes related to chronic pain, presentation of a psychological 

evaluation of patients with chronic pain, a summary of the topic of coping with chronic 

pain. The practical part consists in quantitative research. It was done through Structural 

Equation Modeling. This thesis wants to contribute to the knowledge of the 

psychological processes in chronic pain and to understand the reasons why a treatment 

of many patients does not lead to the expected results. 

 

Key words: proactive coping, chronic pain, Dynamic Model of Psychological 

Processes in Chronic Pain, coping, Structural Equation Modeling. 
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ÚVOD 

Bolest je subjektivní fenomén, který může a nemusí být provázen objektivně 

zjistitelnými fakty. Na začátku bolesti bývá fyziologický proces. Výsledkem tohoto 

procesu je pocit odpovídající poškození nebo ohrožení tkáně nebo pocit, který je 

jedincem s bolestí takto hodnocen.  

Chronická nemaligní bolest je častým typem chronické bolesti. Chronická bolest 

se může projevovat jako onemocnění ve vlastním slova smyslu, počet pacientů 

s chronickou bolestí stále stoupá. Chronická bolest vyčerpává organismus, narušuje 

fyziologickou homeostázu, celkové afektivní ladění, postoj k sobě, hodnocení sebe, 

chování a vztahy k blízkým lidem. U pacienta s chronickou bolestí obvykle nastává 

zeslabení fyzického i mentálního zdraví a narušení jeho sociální integrace. 

Na chronickou bolest se nahlíží z pohledu biopsychosociálního, v léčbě chronické 

bolesti se využívá multidisciplinární přístup.  

Pro úspěšnou léčbu chronické bolesti je důležité identifikovat psychologické 

faktory, které se podílejí na vzniku, průběhu a udržování chronické bolesti. 

Předpokladem této práce bylo, že psychologické procesy při chronické bolesti ovlivňují 

charakteristiky copingových strategií osobnosti, jako je proaktivní zvládání. Efekt 

proaktivního zvládání na průběh psychologických procesů při chronické bolesti dosud 

nebyl zkoumán. Cílem této práce je tedy zvážit podíl proaktivního zvládání na vzniku, 

průběhu a udržování chronické bolesti. Stanoveného cíle bylo dosaženo prostřednictvím 

testových metod a strukturálního modelování. 

Dané téma jsem si zvolila v rámci své stáže v Centru pro léčení a výzkum 

bolestivých stavů při Klinice rehabilitace FN Motol v Praze a to zejména proto, že jsem 

si na základě mých osobních zkušeností s pacienty s chronickou bolestí položila otázku: 

co lidem dává schopnost vyrovnat se s chronickou nemaligní bolestí a sílu bojovat.  

Prvních pět kapitol práce tvoří podklad pro samotný výzkum. První kapitola 

práce zahrnuje definici a dělení bolesti. V druhé kapitole je stručně popsána 

neurofyziologie bolesti. Třetí kapitola je zaměřena na výklady psychologických 
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procesů, které souvisejí s chronickou bolestí, zvláštní pozornost je věnována 

Dynamickému modelu psychologických procesů při chronické bolesti. Další kapitola 

popisuje psychologické vyšetření pacientů s chronickou bolestí. Poslední kapitola 

shrnuje zvládání chronické bolesti. Praktická část zobrazuje vlastní výzkumné šetření. 

Na začátku jsou vylíčeny cíle výzkumu a hypotézy.  Dále je charakterizován zkoumaný 

soubor a metodika výzkumu. Nejrozsáhlejší kapitola znázorňuje výsledky výzkumu. 

Důležitou součástí praktické části je i závěr k výzkumnému šetření, samotná diskuze 

výsledků a etické aspekty výzkumné práce. 
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1 BOLEST 

1.1 Definice bolesti 

„Bolest je nepříjemná smyslová a emoční zkušenost spojená se skutečným nebo 

potencionálním poškozením tkáně, nebo popisovaná výrazy pro takové poškození.“ 

(Merskey a Bogduk, 1994, s. 210). Bolest je vždy subjektivní pocit (Merskey a Bogduk, 

1994; Rokyta, 2009; Vymětal, 2000). Tato definice pojímá bolest jako psychologický 

jev bez ohledu na jeho patofyziologickou příčinu. 

Dále je bolest vymezována jako signál ohrožení funkční nebo anatomické 

integrity organizmu, event. života. Je signálem nebezpečí nejvyšší priority (Eccleston 

a Crombez, 1999). Bolest plní ochrannou funkci, informuje, že došlo (nebo může dojít) 

k poškození organismu. Následně spouští procesy obranné a adaptační, biologické 

(obranné reflexy, mechanizmus stresu, přirozenou analgezii a proces hojení), 

psychologické (psychické a behaviorální reakce, procesy vyrovnávání se s bolestí 

a s vnímaným a hodnoceným kontextem) a procesy vyvolávanými sociálními reakcemi 

na trpícího zaměřené na obnovu původního stavu organismu (Price, 1999).  

V současné době se bolest popisuje z hlediska neurofyziologického, 

emocionálního, kognitivně hodnotícího a behaviorálního. Dochází k systémovému 

propojení těchto modalit. Bolest je komplexní jev, který zasahuje do zmíněných oblastí, 

které bolest zpětně ovlivňují. Biopsychosociální přístup bere v úvahu při vzniku, 

průběhu, udržování, prožívání i léčbě chronické bolesti proměnné biologické, 

psychologické i sociální. Somatická složka chronické bolesti většinou zahrnuje 

nespavost, zvýšenou únavu, anhedonii, intenzitou, lokalizací, typem bolesti aj. Emoční 

složka bolesti se vyznačuje negativními afekty s pocity beznaděje a bezvýchodnosti. 

Kognitivně hodnotící složku charakterizují představy o vzniku a udržování bolesti, 

názory na léčbu a její hodnocení, pocity možné viny vlastní nebo viny druhých aj. 

Behaviorální složku prezentuje bolestivé chování: vyhýbání se aktivitě, zaujímání 

ochranných a úlevových postojů, svalová tenze, vzdychání, nadužívání léků, opakované 
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vyhledávání lékařské péče, vynucování finančních a sociálních dávek aj. (Raudenská 

a Javůrková, 2011). 

Bolest se podle Vymětala (2000) skládá ze tří vzájemně propojených složek. 

Smyslová stránka bolesti se týká lokalizace, intenzity a kvality bolesti a zahrnuje 

percepci o smyslové stránce bolesti samotným pacientem. Emoční složka souvisí 

s prožíváním ne/libosti bolesti a podporuje motivaci pacienta bolest zmírnit. Třetí 

složkou je složka posuzovací, kde se nejvíce uplatňují kognitivní procesy. Bolest 

můžeme pozorovat ze tří rovin: fyziologické a biochemické roviny (nocicepce), 

subjektivní roviny (vlastní pocit bolesti) a roviny vnějškově pozorovatelného projevu 

(bolestivé reakce a bolestivé chování). 

Price (1999) rozděluje bolest na čtyři komponenty: senzoricko-diskriminační, 

afektivně-motivační, kognitivně-hodnotící a motorickou. 

Prožívání bolesti dle Balcara (2009, s. 125 – 144) závisí na smyslových 

podnětech, na citovém stavu, na hodnocení bolesti a na vyvolané odezvě. Autor 

se zmiňuje o objektivní intenzitě potenciálně bolestivého podnětu a o subjektivním 

prahu bolesti. Pocit bolesti vzniká tehdy, pokud intenzita podnětů přesáhla meze 

dolního prahu bolesti. Pocit bolesti je i v případě přesahu horního prahu bolesti (prahu 

tolerance bolesti). Vědomé prožívání bolesti určuje vnímání smyslových podnětů. 

Počitky mohou působit svou vlastní intenzitou a vyvolat pocit bolesti, a současně 

na prožívání bolesti působí podněty nebolestivé, které bolestivé podněty tlumí. Citový 

stav při prožívání bolesti se děje na pozadí současného celkového citového vyladění 

jedince, dalším aspektem prožívání bolesti je bezprostřední citová odezva na bolest. 

Hodnocení bolesti ve smyslu toho, co se v dané situaci děje, záleží na přičítaném 

významu zakoušené bolesti pro člověka a na subjektivním obraze o situaci, který 

si jedinec s bolestí vytváří. Odezva člověka na bolest se může projevit v těle, v mysli 

a v chování. Na začátku reagování je mimovolní odezva, poté vědomě volená odezva. 

Svým vědomým rozhodnutím a jednáním může ovlivnit pokračování původní spontánní 

odpověď. Mezi komponentami výsledného prožívání bolesti dochází k vzájemné 

interakci. Na vznik a přetrvávání chronické bolesti má vliv i učení, jelikož bolest je 

možno si osvojit pomocí fyziologických podmíněných reflexů a psychologických 
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zvyků. Prožívání bolesti ovlivňuje tělesné, duchovní, behaviorální, sociální 

a environmentální procesy života jedince s bolestí, a to v různých případech různým 

způsobem a v různé míře.  

1.2 Dělení bolesti 

Bolest autoři rozlišují podle několika hledisek. Každý typ má svá specifika, jiné 

patofyziologické mechanismy, příčiny, projevy a odlišný přístup v diagnostice 

a v léčbě. 

1.2.1 Akutní bolest 

Za akutní bolest Neradilek (2006) považuje klinický symptom podmíněný 

konkrétním primárním onemocněním. Pokud je bolest jedincem vyhodnocena jako 

stresor, je provázena bojovnými nebo únikovými aktivitami a změnami v činnosti 

autonomního nervového systému (fight or flight). 

Akutní bolest je bolest s náhlým nástupem a má ohraničené časové trvání. Trvá 

několik dnů nebo týdnů a je působena vlivy nebo noxami, které organizmus ohrožují 

nebo poškozují. Objevuje se na základě poškození tkáně úrazem nebo nemocí. Většinou 

není delší než tři měsíce, délkou svého trvání odpovídá vyvolávající příčině a zaniká 

s odezníváním příčin. Akutní bolest vyvolává u jedince především fyziologické změny 

(např. zvýšení krevního tlaku, růst svalového napětí) (Vymětal, 2000), dále změny 

pozornosti a výskyt reflexní (bolestivé) reakce (Vlaeyen a Linton, 2000). 

Tento typ bolesti plní funkci varovného signálu (Raudenská a Javůrková, 2011). 

Akutní bolest je nejčastější příznak konkrétních akutních chorob, úrazů nebo 

fyziologických stavů, u kterých hrozí poškození organizmu. Většinou je akutní bolest 

vyvolána identifikovatelnými podněty, zřetelně lokalizována (v místě poškození) a bývá 

charakterizována podle symptomaticky přiléhavé senzorické kvality, spojené s prvotním 

poškozením. Je charakteristická převahou senzorické kvality (Price a Harkins, 1992).  
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Do akutních bolestivých stavů se řadí poúrazová a pooperační bolest. Poúrazová 

bolest je vyvolána následkem mechanického či chemického poškození tkání nebo 

působením tepla a mrazu, pooperační bolest po chirurgických zákrocích (Rokyta, 2009). 

Léčí se především kauzální léčbou spolu s analgetickou terapií. Cílem léčby je 

vyléčení patofyziologického stavu a mírnění (eliminace) bolesti (Rokyta et al, 2006). 

S léčbou se má začít hned po úrazu nebo i před operací, aby se potenciální bolest 

utlumila (Rokyta, 2009). Neradilek (2006) doporučuje kompletní farmakologickou 

léčbu průvodní bolesti podle charakteru vyvolávající příčiny, patofyziologického 

mechanizmu bolesti a její celkové tíže vhodnými aplikačními systémy (perorální, 

pareneterální, rektální, topická, transdermální, spinální aplikace), využití fyzikálních 

metod a realistické cíle léčebného plánu.  

Pokud se akutní bolest neléčí, může přejít do chronického stadia (Lejčko, 2009; 

Rokyta, 2009). 

1.2.2 Chronická bolest 

 Chronická bolest ztrácí charakter ochranného signálu, který informuje 

organismus o skutečném či hrozícím poškození. Chronická bolest často nemá 

identifikovatelnou příčinu nebo její příčina nebývá (zcela) odstranitelná. Stává 

se nemocí sama o sobě, samostatnou nosologickou jednotkou a vyžaduje odpovídající 

léčení. Oproti akutní bolesti není chronická bolest charakteristická výraznou impulzivní 

fyziologickou reakcí a varovnou povahou (výjimku tvoří průlomová bolest). Zpravidla 

bývá škodlivá (Neradilek, 2006). ,,Chronická bolest se zdá být bez jakéhokoliv 

biologického užitku.“ (Neradilek, 2006, s. 8). 

Neradilek (2006) vysvětluje chronickou bolest zejména habituací vegetativních 

změn, které se vyznačují slábnutím (nebo změnou) odpovědi organismu na trvající 

podnět a následnými změnami chování. Chronickou bolest definuje jako určitý klinický 

syndrom. Tento syndrom se vyvíjí z primárního onemocnění, které bylo provázeno 

akutní bolestí. 
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Bolest se stává chronickou, trvá-li déle než šest měsíců (podle některých kritérií 

tři měsíce) (Vymětal, 2000; Rokyta, 2009). Rokyta (2009) považuje za chronickou 

bolest i bolest kratšího trvání, pokud přesahuje typickou dobu pro danou chorobu.  

Chronická bolest je Lejčkem (2009) definována jako bolest, která přesahuje obvyklý čas 

mechanismů analgezie a hojení patologického stavu. Tato bolest škodí a přináší jedinci 

mnoho změn, může vést až k devastaci kvality života. Jedinci se zužuje okruh jeho 

zájmů, stává se sociálně izolovaným, více závislým na pomoci druhých lidí a je nucen 

změnit své navyklé způsoby života. 

Knotek (2010) popisuje chronickou bolest jako charakteristický příznak 

aktuálního patofyziologického stavu, bolest jako nejednoznačný příznak více možných 

patofyziologických stavů nebo jako signál bez přítomnosti aktuálního 

patofyziologického procesu. 

Chronická bolest je obvykle hůře lokalizovatelná, často neodpovídá původnímu 

patofyziologickému stavu. Chronická bolest se může jevit jako klamná informace 

o poškození zdravých tkání. Bolest může být vyvolána patologickými změnami 

periferních nervů nebo centrální nervové soustavy i spontánními reziduálními 

paměťovými engramy v centrální nervové soustavě (Merskey a Bogduk, 1994; 

Melzack, 2005).  

Pacient trpící chronickou bolestí si stěžuje na neustálou bolest, i když 

patomorfologický podklad bolesti často není znám (Neradilek, 2006). V průběhu 

chronických bolestivých stavů se podle Price a Harkinse (1992) mění poměr senzorické 

a afektivní dimenze bolesti, vzrůstající afektivní kvalita je ukazatelem psychické 

chronizace bolesti.  

Nejčastějšími chronickými bolestmi jsou dle Rokyty (2009) vertebrogenní 

bolesti, osteoartritida, revmatoidní artritida, osteoporóza, fibromyalgie, myofasciální 

syndrom a bolesti hlavy. Lejčko (2009) považuje za nejčastější diagnózy chronické 

bolesti např.: chronické bolesti dolních a horních zad, osteoartrózu, revmatická 

onemocnění, bolesti hlavy, neuropatické bolesti, posttraumatické a pooperační bolesti 

a komplexní regionální bolestivý syndrom. 
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1.2.3 Bolesti obtížně zařaditelné 

 Bolest rekurentní je bolest záchvatovitá, vyskytující v akutních epizodách. 

Objevuje se nepravidelně a v čase se mění (Vymětal, 2000; Raudenská a Javůrková, 

2011). Raudenská a Javůrková (2011) ji považují za přechod mezi akutní a chronickou 

bolestí. U rekurentní bolesti jsou více zřetelné aspekty afektivní a hodnotící a menší 

váhu mají senzorické aspekty. 

 Kozák (2010) zmiňuje bolest nenádorovou a nádorovou způsobenou maligním 

onemocněním. Nádorová bolest má zřetelnou příčinu, vzniká v souvislosti s nádorovým 

procesem. Bolesti u nádorových onemocnění mohou být způsobeny vlastním nádorem, 

buď svým růstem, nebo tím, že tlačí na nervové struktury nebo na pouzdro obepínající 

orgány, nebo mohou být vyvolány při onkologické léčbě, např. ozařováním. Chronická 

nenádorová bolest je spojena s onemocněním, které nemusí mít infaustní prognózu. 

Rokyta (2009) popisuje nociceptivní bolest, která je vnímána na periferii těla a je 

vyvolána podrážděním nocisenzorů (speciálních receptorů pro vnímání bolesti) 

při intaktním nervovém systému. Nociceptivní bolest informuje o potenciálně 

poškozujícím bolestivém podnětu. Bolest mohou aktivovat kožní či měkké tkáně 

pohybového aparátu (svaly, pouzdra šlach, struktury kolagenu) nebo podráždění 

struktur jednotlivých vnitřních orgánů. 

Rokyta (2009) a Neradilek (2006) zmiňují bolest neuropatickou (neurogenní), 

která nastává tehdy, pokud jsou poškozeny nervové struktury. Je vyvolána spontánní 

vzruchovou aktivitou periferní (např. diabetická neuropatie) nebo centrální (např. 

talamická bolest). 

Dále Rokyta (2009) uvádí bolest psychogenní generovanou v oblasti limbického 

systému a v mozkové kůře. Psychogenní bolest je zvláštním druhem bolesti - nemá 

zjevný organický původ, bývá stanovena pouze po vyloučení příčin ostatních typů 

bolesti. Intenzitu této bolesti ovlivňuje psychický stav a systém opioidních peptidů. 
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2 NEUROFYZIOLOGIE BOLESTI 

2.1 Nocicepce 

Bolest má objektivní anatomické, fyziologické a patofyziologické základy. 

Vnímání bolesti jako senzorického vjemu je výsledkem nocicepce. Silný nebo škodlivý 

podnět aktivizuje periferní receptory bolesti (tj. nociceptory) registrující informace 

o skutečném nebo potenciálně škodícím podnětu a převádí impuls dále do centrálního 

nervového systému (Melzack, 2005). 

Nociceptory se dělí na tři skupiny: vysokoprahové mechanoreceptory, 

polymodální receptory, nocisenzory. Vysokoprahové mechanoreceptory s axony A-

delta reagují pouze na silné tlakové podněty. Polymodální receptory Ruffiniho 

a Krauseho tělíska s axony typu C reagují na stálý tlak, noxiozní tepelnou stimulaci 

a široké spektrum chemických látek. Vlastní nocisenzory slouží pouze pro vnímání 

bolesti, jsou považovány za hlavní nociceptory. Tvoří je volná nervová zakončení 

na aferentních nervových vláknech vedoucí nocicepční vzruchy z kůže, ze sliznic 

a z dalších orgánů do míchy reagující na přítomnost látek měnících pH v jejich okolí 

(Rokyta, 2009). Nociceptory mohou být aktivovány pomocí buněčných a tkáňových 

reakcí vyvolávajících uvolnění algetických látek (jako jsou ionty H- a K+, histamin, 

serotonin, bradykinin, acetylcholin aj.) (Bednařík 2004). 

Neradilek (2006) zmiňuje periferní, spinální a supraspinální procesy nocicepce. 

Spinální konvergence znamená, že všechny zevní podněty se sbíhají na úrovni zadních 

rohů míšních a vyvolávají vzruchovou aktivitu nociceptorů, která je dále ovlivňována 

změnou aktivity synaptických mediátorů zprostředkovanou sestupnou cerebrospinální 

vzruchovou aktivitou. Další průběh nociceptivních podnětů pokračuje k různým 

cílovým zakončením, což je supraspinální divergence. Jedna část tedy reaguje na zdroj 

bolestivého dráždění a druhá z hlediska zkušeností a paměti zprostředkovává bolestivé 

projevy v chování jedince. Prostřednictvím těchto centrálních mechanismů může být 

bolestivé chování projev podmíněně reflexně zafixovaný. 
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Lidský mozek je za určitých podmínek schopen podstatných neuroplastických 

změn. Neuroplasticita také rozhoduje o proměnlivosti odezvy na zevní bolestivé 

podněty. Odráží schopnost lidského mozku měnit nervové aktivace a biochemické 

vlastnosti v reakci na předchozí zkušenosti, což může vést jak strukturální, tak i funkční 

reorganizaci mozku a k rychlejším reakcím na nociceptivní podněty. U všech typů 

bolestivých stavů může mimo jiné docházet vlivem neuroplasticity ke změně původních 

prezentací jednotlivých částí těla (Knotková a Rasche, 2015). 

2.2 Teorie vrátkové kontroly bolesti 

Bolestivý podnět z periferních orgánů vyvolává vzruchovou aktivitu, která je 

vedena dvěma typy nervových vláken: A a C. Vlákna typu A se dělí do podskupin 

na alfa, beta, gama a delta. Liší se vrstvou myelinu a rychlostí vedení vzruchů 

ve vláknech, přičemž platí, že vlákna s větším průměrem vedou vzruchy rychleji. 

Bolestivé podněty vyvolávají bolest rychlou, fázickou (zprostředkovaná tenkými 

myelinizovanými vlákny A-delta) a pomalou, tonickou (zprostředkovaná 

nemyelinizovanými vlákny C). Zakončení primárních aferentních vláken typu A-delta 

a C se nacházejí v zadních rozích míšních (Rokyta, 2006). 

Názory na mechanismus, jakým se modulace nocicepční informace uskutečňuje, 

byly v minulosti nejednotné a byly vyjádřeny vzájemně odlišnými teoriemi. Na základě 

rozboru nedostatků teorií a s přihlédnutím k tehdy novým anatomickým 

a fyziologickým poznatkům, v roce 1965 formulovali Melzack s Wallem teorii vrátkové 

kontroly bolesti. Vrátková teorie bolesti popisuje vznik vzruchových aktivit nociceptorů 

(A-delta a C vláken) a nízkoprahových mechanoceptorů (A-beta vláken). Teorii 

Melzack s Wallem založili na představě, že nervový mechanismus v zadních rozích 

míšních působí jako vrátka, která ,,se otevírají a zavírají“ a mohou tak zvyšovat nebo 

snižovat tok nervových vzruchů z periferních vláken do centrální nervové soustavy. 

Somatický vstup je tedy vystaven modulačnímu vlivu ,,vrátek“ ještě dříve, než vyvolá 

vjem bolesti nebo reakci na ni. Autoři teorie předpokládali, že míra, jakou vrátka 

zvyšují nebo snižují senzorický přenos, je určena vzájemným poměrem vzruchové 

aktivity vláken o velkém a malém průměru a descendentními vlivy ze supraspinálních 

center. Silně myelinizovaná aferentní vlákna stimulují část míšních interneuronů, které 
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pak inhibují synaptický přenos na neurony druhého řádu v míše (tedy ,,zavírají“ vrátka 

informacím o možném poškození). Zatímco tenká aferentní vlákna, hlavně 

nemyelinizovaná C vlákna, přenos nocicepčních podnětů podporují (vrátka jsou 

,,otevřena“ projitím informacím do vyšších nervových center). V průběhu let bylo 

četnými výzkumy dokázáno, že vrátkový mechanismus je daleko složitější (Bednařík, 

2008). 

Touto teorií se poukazuje na význam modulace nociceptivního vstupu impulsů 

aferentních nervových vláken do tzv. T-buněk v zadních rozích míšních, na důležitost 

úlohy mozku a psychických dějů v procesu vzniku bolesti a snaží se vysvětlit rozdílné 

vnímání téže stimulace specializací receptorových jednotek a drah v centrálním 

nervovém systému (Neradilek, 2006).  

Rozlišují se tři hlavní soubory mechanismů související s modulací nocicepční 

informace na míšní úrovni (Knotková-Urbancová, 1994): 

1. mechanismus ,,rychlé vrátkové kontroly“, který rychle aktivuje excitační 

nebo inhibiční interneurony ovlivněných impulsní aktivitou primárních 

aferentních vláken a descendentními vlivy ze supraspinálních oblastí, 

2. mechanismus ,,pomalé kontroly sensitivity“, který spočívá v delších 

změnách excitability neuronů zadních rohů míšních, 

3. mechanismus ,,prolongované kontroly konektivity“, který je významný 

zejména při poškození periferního nervu nebo kořenů míšních. Jestliže 

dojde k přerušení periferního nervu nebo zadních kořenů míšních, 

dochází centrálně od poškození k pomalým změnám. 

2.3 Nervové dráhy a centrální nervové struktury spojené s bolestí 

Oblast zodpovědná za projevy a chování typické pro bolest se označuje jako 

akční systém. Vzruchová nervová aktivita, která vzniká na volných zakončeních nebo 

v nervových vláknech, po vstupu do zadních rohů míchy pokračuje míšními aferentními 
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drahami do retikulární formace, amygdaly, talamu, parabrachiální oblasti a hypothalamu 

a poté do somatosenzorického kortexu (S1, S2 inzula). Zde se vzruchové aktivity 

transformují na psychickou úroveň a vzniká somatosenzorický a afektivní komplex, 

prožitek bolesti. Současně je vzruchová aktivita vedena do motorického kortexu a odtud 

sestupnými drahami do talamu a na úroveň původních míšních vstupů (Knotek, 2010).  

V míše se nocicepční vzruch dál převádí periferními aferentními vlákny 

do zadních rohů míšních a do oblastí Rexedových zón (označovaných římskými 

číslicemi) v šedé hmotě míšní. A-delta vlákna končí primárně na neuronech vrstev 

I a V, C vlákna končí ve vrstvě II (Rokyta, 2009). 

Po modulaci v míše jsou nocicepční vzruchy vedeny několika drahami do výše 

položených mozkových struktur. Rokyta (2009) popisuje vedení bolesti z páteřní míchy 

do mozku pěti dráhami: spinotalamickou, spinoretikulotalamickou, 

spinoparabrachiohypotalamickou, spinoparabrachioamygdalární a bulbospinální.   

Spinothalamická dráha je nejdůležitějším vzestupným traktem pro nocicepční 

signalizaci, část axonů vede informaci o bolestivém čití, o pocitech chladových, 

tepelných a dotykových střední oblastí ventrální bílé hmoty míšní a končí v mediálním 

talamu, druhá část axonů laterální oblastí do laterálního talamu. Takto je vedena 

především bolest ostrá, kožní, akutní a bolest zánětlivého typu (Rokyta, 2009).  

Spinoretikulotalamická dráha se svou difuzní projekcí do limbických 

a frontálních struktur podílí na afektivně-motivační složce bolesti a je jí vedena bolest 

viscerální a chronická bolest přes retikulární formaci mozkového kmene do limbického 

systému a do mediálních jader talamu. Tento trakt má důležitou úlohu v mechanismu 

bolesti (Rokyta, 2009).  

Spinoparabrachiohypotalamická a spinoparabrachioamygdalární dráhy jsou 

určeny pro afektivní komponentu bolesti, bolestivou informaci vedou přes Varolův most 

do hypotalamu nebo amygdaly. O potlačení bolesti rozhoduje bulbospinální dráha 

(Rokyta, 2009). 
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Endogenní opioidní peptidergní systém v centrálním nervovém systému má vliv 

na přeměnu bolestivého podnětu v bolest. Kontroluje přenos nociceptivních vzruchů 

prostřednictvím descendentních modulačních drah. ,,Na této modulaci se podílí řada 

etáží CNS počínaje somatosenzitivním kortexem přes thalamus, hypothalamus, 

periakveduktální šedou hmotu v mezencefalu, jádra v prodloužené míše (nucleus raphe 

magnus) a interneurony v zadních rozích míšních.“ (Bednařík 2004, s. 204 - 205). 

Descendentní dráhy vyvolávají pokles aktivity centrálních nociceptivních systémů. 

Sestupná vzruchová aktivita tlumí na synaptické úrovni bolest. Tyto sestupné procesy 

fungují při tvorbě hyperalgezie, případně analgezie. Excitaci nebo inhibici drah 

ovlivňují neuroaktivní substance nociceptivních vláken, zejména glutamát, kyselina 

gama-aminomáselná, endogenní opioidy (Bednařík, 2004).  
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3 VÝKLADY PSYCHOLOGICKÝCH PROCESŮ 

PŘI CHRONICKÉ BOLESTI 

3.1 Základy moderního pojetí chronické bolesti 

Vývojový diagram psychologických procesů ukazují modely psychického 

zpracování bolesti. Modely procesů při chronické bolesti vycházejí 

z neurofyziologických a psychologických experimentů nebo z multivariační analýzy 

klinických dat. Moderní pojetí chronické bolesti vychází z Melzack - Wallovy teorie 

vrátkové kontroly a koncepce naučeného bolestivého chování od Fordyce (Knotek, 

2010).  

 Fordyce v r. 1976 (cit. dle Knotka, 2010, s. 549) přišel s konceptem naučené 

bolestivé chování. Během vývoje bolestivého stavu se mění význam projevů 

na bolestivou stimulaci. Po chování doprovázející bolest se může stát, že je člověk 

odměněn ohledy, výhodami, odškodněním nebo bezpracným příjmem. Druhotný zisk 

z bolestivého chování a návyků na prostředky, které zmírňovaly bolest, způsobí 

operantním podmiňováním fixování bolestivého chování. Naučené bolestivé chování 

se může objevovat i po úplném vyléčení, je automatický behaviorální proces. Příznak 

akutního onemocnění přetrvává, i když bolest odezněla. Vlaeyen a Linton (2000) 

pojednávají o modelu vyhýbání se aktivitám na základě klasického i operantního 

podmiňování: naučené vyhýbavé bolestivé chování snižuje napětí, strach a úzkost 

z očekávané bolesti a zahrnuje anticipační a preventivní chování. 

 V roce 1968 formulovali Melzack a Casey (cit. dle Knotka, 2010, s. 550) tři 

dimenze bolesti a zkoumali termíny v anglickém jazyce označující tyto dimenze. 

Jednotlivé termíny bolesti byly přiřazovány vždy k jedné z těchto tří dimenzí: 

senzoricko-diskriminační (intenzivní), afektivně–motivační (nepříjemná) a kognitivně–

evaluativní (nesnesitelná). 
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3.2 Moderní syntetické přístupy 

Vznik a udržování chronické bolesti objasňuje Loeserův konceptuální model 

bolesti, který rozlišuje senzorické, kognitivní, emoční a behaviorální vlivy bolesti. 

Podle Loesera má bolestivý prožitek následující čtyři základní komponenty: nocicepce, 

bolest jako senzorický vjem, psychická reakce na bolest (utrpení) a bolestivé chování 

(Neradilek, 2006; Raudenská a Javůrková, 2011). Loeser (cit. dle Neradilka, 2006) 

vysvětluje, že intenzita bolesti má senzorickou a afektivní složku. Pocit bolesti může 

ovlivňovat nocicepce vyvolaná somatickým poškozením i utrpení (psychické i sociální). 

Bolestivé chování zahrnuje reflexivní odpovědi, signalizaci utrpení okolí a mezilidské 

komunikační strategie, které mohou být hledáním úlevy i čerpáním sekundárních zisků. 

Melzack (2005) v roce 1978 zmínil ,,záhadu bolesti“: Nocicepce nutně nemusí vyvolat 

bolest a bolest se může objevit i bez aktivace nocisenzorů. Tyto procesy jsou 

ovlivňovány i psychologicky. 

Na výše zmíněné teorie navázaly modely konsekutivních stadií psychologických 

změn při chronické bolesti a modely s důrazem na zpětnovazební procesy při vývoji 

psychologických změn u osob s chronickou bolestí (Knotek, 2010; Knotek a Knotková, 

2013a). 

 Modely konsekutivních (postupných) stadií popisují projev psychické 

chronizace nárůstem afektivní dimenze bolesti postupem času. Wade et al. v r. 1996 

(cit. dle Knotka, 2010, s. 553) popsali kauzální model čtyř stádií změn při chronické 

bolesti: senzoricko-diskriminační stadium s dominantní intenzitou bolesti 

a prostorovými a časovými charakteristikami bolesti, první afektivní stadium 

charakteristické nepříjemností a emočním rozladěním spojených s bolestí, druhé 

afektivní stadium vykládající generalizované změny afektů, a poslední fáze změn 

při chronické bolesti je typická manifestními behaviorálními projevy bolesti. 

 Modely s dominantní úlohou zpětnovazebných procesů ukazují, že vyvolá-li 

bolest a hodnocení bolesti katastrofizaci, bolestivý stav se následně vyvíjí nepříznivě, 

u jedince se zesílí strach z bolesti, je málo přístupný racionální korekci, úzkostně 

se vyhýbá předem očekávané bolesti a může se u něj rozvinout deprese. Tím se zvýší 
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ještě více strach z bolesti a intenzita bolesti. Maladaptační procesy potom pokračují 

(Vlaeyen a Linton, 2000). 

3.3 Dynamický model psychologických procesů při chronické 

bolesti 

 Posloupnost hlavních psychologických procesů při chronické bolesti je stále 

sledována a rozvíjena. Byly sestaveny modely psychologických procesů při přechodu 

z akutní do chronické bolesti. Posledním modelem konsekutivních změn je Dynamický 

model psychologických procesů při chronické bolesti (DM) (Knotek a Knotková, 

2013a, b). Autoři modelu dospěli k fůzi modelů konsekutivních fází a zpětnovazebných 

procesů (Knotek, 2010). Výklad modelu je zobrazen na Obr. č. 1. 

Struktura DM dle Knotka a Knotkové (2013a, b) zahrnuje osm konsekutivních 

stadií vývoje bolestivého stavu a tři zpětnovazební procesy. Na začátku modelu je 

schéma výkladu bolesti, které reprezentuje názory na bolest, postoje k bolesti 

a zkušenosti s bolestí (přímé i zprostředkované) jako predispozice reakcí člověka 

na vznikající bolest, která spoluurčuje výklad další bolesti. Psychické zpracovávání 

bolesti se tvoří od raného dětství, ovlivňuje jej přístup rodiny a společnosti k bolestem.  

Stadium pokračuje fází nazvanou Spouštějící procesy. Mezi ně patří procesy 

označené jako Bolest a Hodnocení vnímané bolesti. Spouští se obranné a adaptační 

procesy. Kognitivní hodnocení vnímané bolesti je velmi důležitá proměnná při vývoji 

bolestivého stavu. Jedinec hodnotí, co vnímaná bolest je, co pro něj znamená 

v přítomnosti a v očekávané budoucnosti. Určujícím vlivem na nepříznivý vývoj 

bolestivého stavu jsou pernamence (,,bolest potrvá i v budoucnu“) a atribuce cizího 

zavinění bolesti. 

Na toto stadium navazují procesy, které jsou nazvány První afektivní fáze, kde je 

popsán Strach z bolesti a jiné negativní afekty přímo asociované s bolestí. Tyto afekty 

mění, narušují probíhající biologické, psychické i behaviorální adaptační procesy. 

Převažuje zde nepříjemnost bolesti nad její intenzitou. Při adaptaci na bolest záleží 

na stupni strachu. Silný strach vede ke vzniku nebo zhoršení somatické nebo psychické 
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choroby, při absenci strachu se může zanedbat léčba a dochází u pacienta k bagatelizaci 

onemocnění. 

Z hlediska následných psychologických procesů se dále vyskytuje proces 

vyznačen jako Coping (zvládání), což je rozcestí mezi adaptací a maladaptací. Coping je 

jednou ze základní strategií řešení náročné životní situace zaměřující se na udržení 

psychické rovnováhy a zvládnutí situace. Termín zvládání je popsán v kapitole 5. 

Dalším stadiem je naznačena Druhá afektivní fáze, kterou charakterizují 

generalizované afekty. Zde se dělí schéma na dvě linie, na coping adaptivní a na coping 

maladaptivní. Adaptivní coping bolesti podmiňuje euthymii, generalizované pozitivní 

afektivní ladění, bezpečí, což způsobí otevřenost zážitkům a nezkreslované vnímání 

reality potřebné pro dobrou adaptaci na novou situaci. Při maladaptivním copingu 

bolesti se rozvíjí dysthymie, pocity deprese, úzkosti a zlosti. Tyto negativní afekty 

vedou ke svalovému tonusu, hyperalgezii, hyperstezii, narušení mechanizmu stresu, 

endokrinologických funkcí a imunity, k psychické nepohodě a narušení 

interpersonálních vztahů. Afektivní kvality mohou přetrvávat i po zhojení bolestivého 

procesu. 

Tyto procesy přechází do stadia nazvaného Vnímání sebe a jeho změny. 

Adaptaci na bolest ovlivňuje další proměnná, a to hodnocení sebe, vlastních dispozic 

zvládat bolest, a vnímaná změna sebe následkem bolesti. Můžou se dít opět dvě roviny, 

v prvém případě adaptivní psychologické procesy (hodnocení vlastních dispozic jako 

dostačujících pro zvládání bolesti, nenarušené vnímání sebe v porovnání s obdobím 

před výskytem bolesti), ve druhém případě maladaptivní psychologické procesy 

(hodnocení bolesti jako nezvladatelné, vnímání sebe ve smyslu bezmocnosti). 

Změnu vnímání a hodnocení sebe následuje proces jmenován jako Změna 

chování. Jsou to konečné projevy adaptivního chování nebo naučeného bolestivého 

chování. Při maladaptivním vývoji chronického bolestivého stavu může přetrvávat 

podstata adaptivních reakcích na bolest při akutní bolesti (pokud naučené bolestivé 

chování přináší zisky). Adaptivnost reakcí, jako například přerušení bolestivé stimulace 

nebo bránění dalšího poškození únikem, přestává být ochranou integrity organizmu, ale 
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stává se samostatným aktem chování, automatickém, relativně nezávislém na původním 

patofyziologickém procesu. 

Na tu reagují druzí lidé a nastává fáze označena jako Chování druhých a jeho 

změny. Bolestivé chování je i prostředkem sociální komunikace. U člověka trpícího 

chronickou bolestí se můžou měnit statusy, role, afekty a chování. Reakce druhých 

na bolestivou situaci trpícího závisí na jejich vztahu, na vnímaném situačním kontextu, 

na hodnocení příčiny bolesti a na ziscích a ztrátách, které pro ně bolest trpícího přináší. 

Tyto reakce ovlivňují původní hodnocení bolesti trpícího a následné psychologické 

procesy, podporují adaptaci nebo maladaptaci jedince s chronickou bolestí. Bolestivé 

chování funguje jako prostředek k oprávnění mít odpovídající péči, ohledy a výhody. 

Bolestivý stav může vést k harmonizaci nebo narušení rodinných vztahů. 

Knotek a Knotková (2013a) uvádí tři hlavní zpětnovazebné procesy, které 

působí na psychologické změny při bolestivém stavu. Prvním zprostředkovatelem je 

neuropsychická zpětná vazba.  Pocity strachu z bolesti mají zpětný efekt na pocit bolesti 

a kognitivní zpracování bolesti, tlumí nebo zesilují bolest. Mechanizmy těchto změn 

zahrnují procesy převážně neasociativní (habituaci nebo senzitizaci). Kognitivní zpětná 

vazba působí zpětně na hodnocení vnímané bolesti. Negativní nebo optimistické 

hodnocení bolesti předurčuje následné psychické a behaviorální změny. Malý strach 

podporuje adaptivní coping bolesti, který příznivě ovlivňuje původní hodnocení 

vnímané bolesti jako zvladatelné, a naopak. Jako třetí typ zpětnovazebního procesu je 

sociální zpětná vazba. Bolest trpícího jeho okolí vnímá, hodnotí a reaguje na něj podle 

postojových schémat o trpících, podle vlastních zkušeností s bolestí a s trpícími a podle 

zkušenosti s konkrétním trpícím. Druzí tak mohou zásadně ovlivnit to, jak jedinec svou 

bolest hodnotí, díky jejich explicitnímu výkladu o bolesti a jejich chování k trpícímu. 

Zde se mohou utvořit sekundární zisky z bolesti, které jsou převážně zprostředkované 

chováním druhých. 
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Obr. č. 1: Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti. Převzato 

z Knotek a Knotková (2013a) 

 

Na obr.č. 1. jsou zkratky: NZV – Neuropsychická zpětná vazba, KVP - Kognitivní zpětná vazba 

pozitivní, KVN -Kognitivní zpětná vazba negativní, SZV – Sociální zpětná vazba. 
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4 PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A LÉČBA PACIENTŮ 

S CHRONICKOU NEMALIGNÍ BOLESTÍ 

4.1 Psychologické vyšetření pacientů s chronickou nemaligní 

bolestí 

Bolest vyvolává a narušuje probíhající psychologické procesy, které jsou 

podmíněny sociálním kontextem, osobností a fyziologickým stavem organismu. 

U chronické bolesti vzrůstá podíl psychologických aspektů na patofyziologický 

a psychický stav pacienta (Neradilek, 2006). Bolest vyvolává afektivní, kognitivní 

a behaviorální procesy, jejichž prvotní obnova stavu funguje před bolestivým zážitkem, 

nebo se přizpůsobuje nové životní situaci, tak aby byla zachována fyziologická, 

psychologická a sociální integrita jedince (Knotek a Knotková, 2013a). ,,S trváním 

bolesti dochází k rozvolňování vztahů mezi patofyziologickým procesem, pocitem 

bolesti, psychickými procesy a chováním.“ (Knotek, 2010, s. 547). 

Chronická bolest je svébytný patologický stav a zahrnuje čtyři hlavní příznaky, 

které by se měly odstranit: stížnost na bolest, bolestivé chování, roli nemocného 

a palpační bolestivé změny (Neradilek, 2006). Nepříjemnost bolesti spouští procesy 

s afektivně-motivační komponentou, které směřují k jejímu odstranění, tedy 

i k odstranění vnímané příčiny bolesti (Price, 1999). Při chronické bolesti se zvyšuje 

afektivní zpracování prožitku (bolest se propojuje s negativními emocemi), behaviorální 

projevy (bolest je využívána v komunikaci s okolím), kognitivní a hodnotící rozměr 

bolesti (bolest se jedinci zdá jako ohrožení života) (Raudenská a Javůrková, 2011).  

Při hypoteticky stejném patofyziologickém stavu existují u lidí rozdílné stesky, 

afekty, postoje a chování (Knotek, 2011). Velmi často jsou lidé s chronickou bolestí 

pod chronickým distresem, jsou depresivní, podráždění, unavení. Výsledkem bývá 

narušená ochota spolupracovat při léčbě bolesti, nepříznivá změna zdravotního stavu 

a obtížný návrat do běžného plnohodnotného života (Knotek a Knotková, 2013a). 

Raudenská a Javůrková (2011) píší, že pokud trvá bolest dlouho, stává se bolest životní 

překážkou a utrpením. Způsobuje velké tělesné, duševní i sociální útrapy. Pacienti 
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s chronickou nemaligní bolestí, kteří mají silný strach z bolesti, bývají pasivní, mají 

negativní myšlenky, selhává u nich léčba a inklinují k závislosti na analgeticích. 

Pacienti s chronickou bolestí obvykle přichází na psychologické vyšetření 

v případě, že předchozí lékařská vyšetření neidentifikovala hmatatelný podklad jejich 

symptomů, nebo tehdy pokud je psychologické vyšetření povinnou součástí vstupního 

zdravotního vyšetření. Pacient s chronickou bolestí vyžaduje specifický přístup. 

Při vyšetření pacienta chronickou bolestí se vždy uplatňuje holistický přístup a hodnotí 

se vlivy somatické, psychické i sociální. Je potřeba disponovat profesionálními 

a odbornými znalostmi bolesti ze všech oblastí, projevit dostatečnou empatii a zájem 

a působit uklidňujícím dojmem (Rokyta et al., 2006). Komunikace mezi vyšetřujícím 

a pacientem ovlivňuje celkový efekt léčby (Raudenská, 2011). 

K psychologickému vyšetření neodmyslitelně patří anamnéza, při níž zjišťujeme 

údaje z historie pacienta a jeho rodiny, které mají vztah k poznání osobnosti a pomáhají 

vysvětlit současný stav. Anamnestické vyšetření se snímá při prvním setkání pacienta 

s vyšetřujícím. Je vhodné anamnézu doplnit údaji i z jiných zdrojů (nejbližší okolí). 

Anamnéza zahrnuje data týkající se nukleární rodiny, současné zdravotní problémy, 

emocionální vývoj, vývoj sociálních vztahů, vývoj postojů k hodnotám, zájmy, 

výchovné potíže a poruchy chování, vývoj abnormních, hraničních a patických jevů, 

pracovní vývoj a eroticko-sexuální vývoj (Svoboda, 2010). K anamnéze také patří 

explorace prožívání bolesti, vztahování se ke světu. Při vyšetření si všímáme 

neverbálních projevů, nápadností pacienta v chování, jeho reakcí, usuzujeme osobnostní 

charakteristiky, odhadujeme jeho způsob líčení svých potíží. Pacienti svoji situaci 

definují ze svého hlediska, mohou se stylizovat do určitého postavení, nebo se mohou 

za své problémy stydět (Vymětal, 2000). 

Součástí důkladného vyšetření pacientů s chronickou bolestí je diagnostický 

rozhovor, během kterého registrujeme témata týkající se bolesti a sledujeme projevy 

bolestivého chování. Tyto informace pomůžou vyšetřujícímu ujasnit si etiologii 

chronické bolesti, význam bolesti a stanovit si hypotézy a diagnózu. Vyšetřující během 

provádění diagnostiky integruje verbální interpretaci slov pacienta, jeho chování 

a vzhled, jeho možné kognitivní procesy a jeho emoce (Raudenská a Javůrková, 2011). 
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Fricová upozorňuje na to, že u bolesti je třeba si všímat, jak dlouho bolest trvá, co ji 

předcházelo, co bolest ovlivňuje, ptát se na lokalizaci bolesti, na pacientův spánek 

a na momenty bez bolesti (cit. dle Rokyty, 2009, s. 153). 

Vyšetřující registruje převažující stesky, úzkostné dotazy, posuzuje naučené 

nebo účelné chování pacienta, podporuje volnou a necenzurovanou verbální produkci 

vyšetřovaného a ptá se, bez omezování, na názory na bolest, co pro něj bolest znamená, 

na postoje k bolesti a na popis bolesti (Knotek a Knotková, 2013b). V rámci 

psychologického vyšetření se doporučuje užít testové metody hodnotící psychologický 

stav pacienta. 

4.2 Psychologické testy chronické bolesti 

 K hodnocení stavu pacienta se vedle interview využívají dotazníky, 

standardizované psychologické testy a posuzovací škály hodnotících psychologický stav 

pacienta. 

Citlivost na bolestivé podněty, dolní a horní práh bolesti, se měří vizuální 

analogovou metodou, číselnými hodnotícími (numerickými) škálami nebo obrázkovou 

(ikonickou) stupnicí. Číselné hodnotící škály jsou kvantitativní metody hodnocení 

bolesti. Pacient má za úkol přidělit intenzitě bolesti jedno z čísel daného rozmezí. 

Obrázkové škály využívají sérií obrázků nebo fotografií obličeje. Pacient vybírá výraz 

nejlépe reprezentujícím velikost jeho bolesti. Další možností měření bolesti jsou slovně 

hodnotící (verbální) metody, které zahrnují jednoduché kumulativní stupnice 

a dotazníky s více položkami, které popisují nízké až nulové hodnoty intenzity bolesti 

na jednom konci a vysoké až extrémní bolesti na konci druhém (Price, 1999). 

Vizuální analogové škály představují 100 mm dlouhé vodorovné úsečky, na jejíž 

koncích jsou slovní popisky ,,žádná“ a ,,nejhorší možná“. Pacient značí na přímce 

čárkou místo, které změřením vzdálenosti čárky od začátku přímky označuje 

hodnocenou kvalitu bolesti (Scott a Huskisson, 1976). 
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Dotazník bolesti McGillovy univerzity zachycuje prožitek bolesti kvalitativně. 

Zahrnuje popisy bolesti seskupených do kategorií podle kvality bolesti. Měří 

senzorickou, afektivní a kognitivně hodnotící dimenzi bolesti. Dále obsahuje škálu 

intenzity bolesti (Melzack 1987; Knotek et al., 2002) a mapu těla znázorňující 

anatomické rozložení bolesti. 

Jako další způsoby ke zjištění podstatných informací v souvislosti s chronickou 

bolestí se používají: test Psychické zpracovávání bolesti (Knotek, 2011b), dotazníky 

kvality života, dotazník MMPI (Minnesota Multiphsic Personality Inventory), SCL90R 

(Symptom Checklist90R), IBQ (Illness Behavior Questionnaire), SIP (Sickness Ipact 

Profile), deníky bolesti. 

Používají se i zobrazovací metody mozkových procesů a vizualizace struktury 

a dynamiky mozkových funkcí. Elektronické záznamy patří mezi novější techniky 

pro záznam a vyhodnocování bolesti (Knotková a Rasche, 2015). 

DM představuje osm konsekutivních stadií psychologických procesů 

při chronické bolesti a tři zpětné vazby. Stadia DM jsou testována prostřednictvím 

devíti testů měřící podstatné psychologické procesy při chronické bolesti s minimální 

ztrátou informace (Knotek a Knotková, 2013b). 

Bolest, jako spouštějící proces v DM, se posuzuje Vizuálními analogovými 

škálami zaměřenými na intenzitu bolesti a na nepříjemnost bolesti (Knotek a Knotková, 

2013b). Pro informace o charakteristice bolesti se používá McGillský dotazník bolesti, 

který měří senzorickou, afektivní a kognitivně hodnotící dimenzi bolesti (Melzack, 

1987; Knotek et al., 2002). Druhý spouštějící proces, hodnocení vnímané bolesti, 

Knotek a Knotková (2013b) doporučují testovat pomocí Dotazníku názorů a percepce 

bolesti (Knotek et al. 2001) a dalších testů spočívající v měření dispozičního optimismu, 

selfefficacy, sebenaplňující proroctví a vnitřní místo kontroly.  

První afektivní fázi je možné hodnotit Dotazníkem strachu a pozorování bolesti, 

coping Dotazníkem copingu bolesti 3 (Brožek, 2011). Generalizované afekty jsou 

měřené testem Dotazník stavu a rysu úzkosti (Spielberger, 1983; Man a Řepka, 2001). 



24 
 

Dotazník stavu a rysu zlosti (Spielberger, 1983; Stuchlíková, Man a Spielberger, 1994) 

a Dotazník stavu a rysu deprese (Spielberger et al., 2003; Knotek, 2011a) nebo 

Beckovým dotazníkem deprese (Beck et al., 1996).  

Další fázi Vnímání sebe a jeho změny se dá testovat Dotazníkem adaptace 

na chronickou bolest (Zavadilová a Knotek 2006a). U poslední fáze Změna chování 

se zaměřujeme na rodinu, práci, studium a mimopracovní aktivity a na jejich shodné 

faktory Spokojenost – nespokojenost, Únava a starosti, Konflikty, Aktivita – pasivita, 

využívá se například Dotazník AKTIVITY (Knotek et. al. 1986). Pokud chceme zjistit 

reakce druhých, použijeme Dotazník sociálního copingu bolesti (Zavadilová a Knotek, 

2006b). Zpětnovazební procesy u DM dosud nebyly testovány. 

4.3 Léčba chronické nemaligní bolesti 

Balcar (2009, s. 125 – 144) upozorňuje na to, že pro indikaci léčby je potřeba 

posoudit, které skutečnosti v organismu, v osobnosti a v života jedince s chronickou 

bolestí přispěly a přispívají ke vzniku bolesti, k jejímu průběhu, k jejím změnám 

a v jakých příčinných návaznostech se na bolesti podílejí různé vlivy různého druhu. 

U léčby chronické bolesti je snaha snížit intenzitu chronické bolesti, naučit se s bolestí 

vyrovnávat a zlepšit kvalitu života. 

U chronické bolesti se při léčbě vyžaduje obsáhnout biologické, psychologické 

a sociální souvislosti s bolestí. Je snaha o snížení intenzity bolesti a zlepšení kvality 

života pacienta (Neradilek, 2006). Knotek (2010) uvádí, že úspěchem léčby je i relativní 

obnova stavu z předchorobí nebo adaptace na nezvratnou změnu. 

Využívá se farmakologická i  nefarmakologická léčba. Zvlášť u chronické 

bolesti je důležitý multidisciplinární přístup, stanovení správné a včasné diagnózy, 

zavedení terapie, případně provedení specializovaných invazivních výkonů (Rokyta, 

2009). Multidisciplinární léčba bolesti znamená, že tým profesionálů různých oborů 

chce dosáhnout cílů léčby integrovaně. Léčba je přizpůsobena individuálním potřebám 

pacienta (Raudenská a Javůrková, 2011). Je vhodné, pokud mohou pacienti 

s chronickou bolestí využívat interdisciplinární přístup v konceptu biopsychosociálního 
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modelu bolesti, který zahrnuje zdravotní péči, fyzioterapii, pracovní terapii, 

psychoterapii, poradenské a sociální služby. V Centrech bolesti pracuje tým specialistů 

v léčbě bolesti: nejčastěji anesteziolog, klinický psycholog a fyzioterapeut (Raudenská 

a Javůrková, 2010). 

Lejčko (2009) detailně popisuje farmakoterapii bolesti. V léčbě chronické 

bolesti se uplatňují neopioidní a opioidní analgetika, antidepresiva, antikonvulziva, 

lokální anestetika, svalová relaxancia a další lékové skupiny. Hakl (2010, s. 43 – 48) 

doplňuje farmakoterapii invazivními léčebnými metodami, které mohou být 

reverzibilní, ireverzibilní, diagnostické, prognostické, terapeutické, jednorázové, 

opakované, kontinuální. Patří mezi ně neurodestruktivní chemické a chirurgické 

postupy a neuromodulační metody. 

Neuromodulační léčba se stala nyní nejmodernějším přístupem v léčbě 

chronické bolesti, především se jí daří léčit velmi silné bolesti. Využívá se aplikace 

účinné látky přímo k nervovým strukturám nebo efekt elektrického proudu, řadí se sem 

stimulace nervových tkání, intraspinální aplikace léků, radiofrekvenční léčba 

a repetetivní transkraniální magnetická stimulace. Téměř všechny centrální mechanismy 

chronické bolesti lze ovlivnit neinvazivní neuromodulací (Knotková a Rasche, 2015). 

Lejčko (2009) uvádí za nefarmakologické postupy: postupy rehabilitační 

medicíny, alternativní postupy, režimová opatření a psychologické postupy. 

Kozák (2010) poukazuje na alternativní postupy, které jsou založeny 

na principech přírodní léčby. Jako příklady alternativních technologií používaných 

v léčbě bolesti autor uvádí biofeedback a audiovizuální stimulaci. Rokyta (2009) 

k léčebným metodám přidává ještě akupunkturu a placebo efekt. 

Při provádění psychoterapie je cílem psychoterapeuta ovlivnit všechny složky 

bolesti (emoční, kognitivněhodnotící a behaviorální) a naučit pacienta hledat faktory, 

které mají vliv na chronickou bolest ve všech oblastech života (Raudenská, 2006). 
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Balcar (2009, s. 125 – 144) zmiňuje hlavní psychoterapeutické postupy, a to 

metody sugestivní, podmiňovací, autoregulační, kognitivní a psychodynamické. Jsou 

léčebně odlišné v různých případech, závisí na povaze a místě bolesti, na příčinách 

a efektech, na duševním a tělesném dění.   

Raudenská a Javůrková (2011) píší, že v léčbě chronické bolesti se nejčastěji 

užívá psychoterapie podpůrná, dynamická, kognitivněbehaviorální, skupinová 

a rodinná. Vyšetřující  aplikují u pacientů s chronickou bolestí především podpůrnou 

psychoterapii. Podpůrná psychoterapie představuje pro pacienta podporu, pozitivní 

zájem a porozumění ze strany vyšetřujícího. Vyšetřující zdůrazňuje pacientovy pozitivní 

rysy, mírní jeho obavy, dává pacientovi možnost vyjádření emocí, akceptuje pacienta 

takového, jaký je a pomáhá mu porozumět jeho obtížím. Dalším cílem této terapie je 

identifikovat a posilovat zvládací schopnosti. Psychodynamický přístup je užitečný 

u chronické bolesti v případě, když je bolest udržována pacientovými vědomými nebo 

nevědomými potřebami. Vyšetřující s pacientem pracuje s pocity, se zážitkovými 

obtížemi, s problematickými vztahy, s motivy pro uspokojení vnitřních potřeb. Užívání 

kognitivněbehaviorální psychoterapie v léčbě chronické bolesti dominuje. Dává 

pacientovi možnost získat větší pocit kontroly nad bolestí, snížit negativní emoce, 

zkorigovat myšlenkové procesy a představy spojené s bolestí a zvýšit adaptivní chování. 

Rodinná psychoterapie pomáhá v komunikaci a řešení problémů v případě, že je rodina 

ovlivněna bolestí jednoho člena rodiny. Rodina může přispívat k rozvoji chronické 

bolesti. Skupinová psychoterapie má za cíl pomoci navzájem vytvořit zvládací strategie, 

nabídnout sociální oporu, sdílet zkušenosti spojené s bolestí. 

Pro úspěšnou léčbu u pacientů s chronickou bolestí je potřeba u psychoterapeuta 

vyšší stupeň tolerance negativního postoje pacientů, pozitivní očekávání a motivaci 

ke stupňování aktivity (Raudenská a Javůrková, 2011). 
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5 ZVLÁDÁNÍ CHRONICKÉ BOLESTI 

5.1 Charakteristika zvládání bolesti 

Způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi (mezi něž patří 

i chronický bolestivý stav), vycházejí ze tří základních fylogeneticky daných 

mechanismů. Člověk ve stresu reaguje buď pasivním útěkem (studem, stažením 

se do sebe) z ohrožující situace nebo aktivním útokem (hněvem, agresí) na působící 

noxu, nebo volá o pomoc v okolí. Způsoby vyrovnávání se se zátěžovými situacemi 

se dělí na obranné reakce, které jsou považovány za méně hodnotné způsoby zvládání 

a jejichž výsledkem je automatické, neuvědomované chování, a na zvládací reakce, 

které jsou vědomé a jejich výsledkem je chování promyšlené (Paulík, 2010). V této 

kapitole budou popsány právě vědomé volby strategie zvládání zátěže, které usnadňují 

překonávání stresových situací jako je bolestivý stav. 

Pro vědomý způsob zvládání se ustálil pojem coping, neboli zvládání. Termín 

coping je odvozen od řeckého slova ,,kolaphus“, což znamená rána uštědřená 

protivníkovi v boxu. Právě člověk s chronickou bolestí tuto ránu dostává (Křivohlavý, 

2009). Lazarus v r. 1966 definoval zvládání (cit. dle Křivohlavého, 2009, s. 69 - 70) 

jako proces určité kognitivní a behaviorální snahy řídit nadměrné vnitřní či vnější 

požadavky, které jsou člověkem hodnoceny jako ohrožující a překračují možnosti 

jedince, a úsilí vyrovnat se se stresovou situací.  

Zvládání je v podstatě zvládání náročných či stresových situací aktuálních nebo 

předpokládaných a s nimi spojených negativních emocí a směřuje k pozitivním 

důsledkům (Paulík, 2010). Šolcová et al. (2006) vymezují zvládání jako kognitivní, 

behaviorální a emoční snaha člověka zvládnout nároky v jeho životě a udržet si svoji 

rovnováhu. 

Schopnost zvládat zátěž se zkoumá podle tří vztahových rámců. Dřívější 

teoretické přístupy kladly důraz na osobnostní dispozice jako hlavní predikátory 

chování. Oproti nim strukturální přístup zdůrazňoval obranné mechanismy, které 
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zajišťovaly zvládání zátěže. Předpokladem byla intraindividuální stabilita v preferování 

strategií zvládání. Další směr se zaměřoval na kognitivní hodnocení a chování reagující 

na něj. Je reprezentován jako dynamický model, jelikož v něm jde o procesy spojené 

se zvládáním, které se uplatňují v transakci mezi jedincem a situací. Tento rámec 

sleduje, jak člověk využívá svůj potenciál při zvládání náročných situací a jak situaci 

prožívá. Pozdější situační přístup zdůrazňoval vliv situace jako určující příčiny chování. 

Další interakční přístup mínil, že různým typům situacím odpovídají různé reakce 

a strategie zvládání (Paulík, 2010). 

V okamžiku střetnutí se s bolestivou situací jsou k dispozici na straně jedince 

zdroje zvládání, kterými se myslí aspekty prostředí jedince vnitřního (osobnostní 

charakteristiky, rodinné zdroje) a vnějšího (demografické, socioekonomické a sociální 

podpůrné sítě). Jejich množství a kvalita má vliv na efektivitu vypořádání se s náročnou 

situací (Kliment, 2014). 

V souvislosti se zvládáním existují kategorie jako zvládací reakce, zvládací 

strategie a zvládací styly (Kliment, 2014). Zvládací reakce jsou akce, myšlenky, slovní 

vyjádření nebo emoce reagující na bezprostřední stresor uplatňující se v procesu 

zvládání stresu. Zvládací strategie představují dlouhodobou snahu o dosažení 

vytyčených cílů a ovlivňuje to, jak bude zátěž jedincem přijata (Paulík, 2010). 

Greenglassová (2002) jim přiřazuje důležitost při negativních událostech pro zachování 

fyzického a psychického pocitu pohody. 

Lazarus a Folkman (Folkman, 2006) vymezili v rámci jejich kognitivního 

modelu zvládání dvě základní strategie zvládání, které se mohou vzájemně ovlivňovat 

a vyskytovat se současně, strategie zaměřené na řešení problémů (označováno jako 

zvládání) a strategie zaměřené na emocionální zvládání náročné životní situace 

(označováno jako vyhýbání). Procesy zvládání jsou aktivizovány podle hodnocení 

vnímané zátěže na základě zhodnocených požadavků dané situace a na základě 

posouzení efektivity vlastních zvládacích možností jedince, které má k dispozici. Pokud 

jedinec ohodnotí situaci tak, že ji může konstruktivně vyřešit, zvolí první typ zvládání 

a bude se orientovat na vzniklý problém. Usoudí-li, že se s ní nic nedá udělat a je nutno 

ji přijmout, upřednostní druhý typ zvládání a pokouší se k problému přistupovat jiným 
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způsobem, především se snaží zvládnout negativní emoce. Folkmanová (2006) zavedla 

později novou kategorii zvládání zaměřeného na význam/smysl. U této strategie 

se u jedince generují po nepříznivém rozřešení události pozitivní emoce a vlastní 

způsob hodnocení, což obnovuje zdroje zvládání. 

Dalším, obecnějším, faktorem pro zvládnutí bolesti je styl zvládání zátěže. 

Zvládací styly jsou relativně konzistentní vzorce jednání uplatňované jedincem 

v zátěžových situacích určitým způsobem působícími v různé době a v různých 

situacích (Paulík, 2010). 

Zvládání bolesti je ovlivněno několika proměnnými. Pro vznik zvládání je 

důležité afektivní ladění jedince v počátcích bolestivého stavu. Bolest a kognitivní 

zpracovávání bolesti vyvolávají strach z bolesti, který spouští a modifikuje zvládání 

bolesti (Asmundson et al., 2004). Přiměřený strach z bolesti podporuje adaptaci 

na chronickou bolest a výzvu bolesti čelit (Eccleston a Crombez, 1999). 

Zvládání bolesti umožňuje obnovu psychické a sociální integrace po zhojení 

bolestivého stavu, nebo rozhoduje i o psychické a sociální adaptaci na nezhojitelnou 

bolest. U chronické bolesti se uvažuje o adaptivním a maladaptivním zvládáním, které 

podporuje, nebo komplikuje adaptaci, léčbu a uzdravení. Výsledkem zvládání bolesti je 

aktivní vzdorování nebo úzkostné unikání nebo podléhání bolesti (Knotek, 2010). 

5.2 Adaptivní zvládání 

 Pokud léčba probíhá podle očekávání pacienta i vyšetřujícího a uzdravení se děje 

v předpokládaném čase, je více pravděpodobné ,,normální“ chování pacienta 

(Neradilek, 2006). 

 Adaptivní zvládání bolesti znamená, že pacient hodnotí bolest jako zvládnutelný 

proces a hodnotí vlastní dispozice jako dostačující pro vzdorování bolesti. Hodnocení 

sebe není narušeno, eventuálně odpovídá realitě. Bolest se pro něj stává výzvou 

k aktivizaci, k osobnímu odhodlání a hledání racionálního řešení vzniklé životní situace. 
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Pacient nevykazuje nepřiměřené změny chování. Jedinec má aktivní přístup k léčbě 

bolesti (Knotek, 2010). 

Při adaptivním zvládání je člověk stenicky afektivně naladěn. Následují 

u jedince psychické a behaviorální procesy zaměřené na řešení problému a na zvládnutí 

náročné situace. Výsledek spočívá v postoji k bolesti jako k výzvě, osoba je motivována 

bolesti čelit, uzdravit se nebo se adaptovat na přetrvávající chronickou bolest. Pacient 

má přiměřený pocit ohrožení a slabší strach. Přiměřený strach, přiměřený výklad bolesti 

a přiměřené chování blízkých osob aktivizují adaptivní postoj k léčbě a k návratu 

do života (Knotek a Knotková, 2013a, b). 

Knotek (2010) uvádí, že mezi výsledky adaptivního zvládání může patřit dozrání 

osobnosti, přehodnocení svých hodnot, aspirace a konfliktů s lidmi. 

 Brandstädter a Renner upozorňují v r. 1990 (cit. dle Klimenta, 2014, s. 79 - 80) 

na pojmy asimilační a akomodační zvládání. Tyto typy zvládání se řadí mezi adaptivní 

zvládání, jsouli spolu v dynamické rovnováze. Asimilační zvládání lze vymezit jako 

přeměnu okolního prostředí osobním preferencím a akomodační zvládání 

se charakterizuje přizpůsobením osobní preference situačním omezením. 

 Výsledky výzkumu Mikulincera a Shavera (2015) svědčí pro skutečnost, že 

pocit být milován blízkými významnými lidmi a bezpečný attachment působí příznivě 

na resilienci, která usnadňuje adaptivní zvládání. 

5.3 Maladaptivní zvládání 

 Pokud uzdravení nenastane v předpokládaném čase a očekávání pacienta 

a vyšetřujícího jsou rozdílná, nastává ,,abnormální“ chování pacienta. Pacient naléhá 

na další léčbu, není ochoten roli nemocného ukončit, nedokáže se vyrovnat se svojí 

situací (Neradilek, 2006). 

 Jelikož osoba s chronickou bolestí při maladaptivním zvládáním prožívá úzkost, 

zlost a depresi, iracionálně vyhodnocuje svoji bolest a to způsobuje u osoby negativní 
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sebepojetí, pocity beznaděje a zpětné zhoršení příznaků samotné bolesti (Rokyta et al., 

2006). 

 Při maladaptivním zvládání bolesti jedinec hodnotí bolest jako nezvladatelné 

ohrožení své integrity a hodnotí vlastní dispozice jako nedostatečné pro zvládání 

bolesti. Dochází u něj ke změně afektů, vnímání sebe, ke změně představy o své 

schopnosti zvládat nároky života a ke změně hodnocení svého okolí. Adaptaci 

znemožňuje nepřiměřený strach, nepřiměřený výklad bolesti a nepřiměřené chování 

blízkých. Bolest vyvolá silný pocit ohrožení a strach, který působí neuropsychicky 

(fyziologický distres) a kognitivně, čím se míní, že silný strach zpětnovazebně zesiluje 

bolest. Následují u něj psychické a behaviorální procesy zaměřené na snížení strachu 

a úzkosti kognitivní deformací zpracovávání bolesti a vyhýbavým chováním. Poskytují 

systematické zkreslené hodnocení bolesti. Maladaptace tak souvisí s obrannými 

mechanismy, které bolest a maladaptaci zesilují. U lidí s chronickou bolestí se objevuje 

katastrofizace, popírání problému, odkládání řešení, rezignace, vyhýbání se situacím 

spojených s bolestí. Dochází ke zpětnému ovlivňování původního hodnocení bolesti 

a strachu a tak se nepříznivé psychické změny nemění (Knotek, 2010; Knotek 

a Knotková, 2013a, b). Raudenská (2000) píše, že v případě rezignace dojde u pacienta 

k pasivnímu se smíření s definitivou svého stavu.  

 Jako jeden z projevů maladaptivního zvládání je situace, kdy bolest slouží 

k úniku do nemoci. Jedinec s chronickou bolestí se soustředí na projevy své nemoci, 

příliš se obává o své zdraví a odklání pozornost od řešení problémů například v rodině 

nebo v práci (Knotek, 2010). 

Knotek (1998) dále uvádí pojem utrpení, které se váže k maladaptivnímu 

zvládání. Utrpení spojené s chronickou bolestí zahrnuje negativní afektivní procesy 

(úzkost, zlost a deprese) a kognitivní procesy (znehodnocující vnímání bolesti 

a hodnocení sebe, druhých lidí a „světa obecně“). Zmíněné afekty jsou následkem 

kognitivních procesů (tzv. postkognitivní afekty). Afektivní a kognitivní složky 

chronické bolesti se vzájemně ovlivňují, je mezi nimi zpětnovazebný proces a mohou 

se rozvíjet zcela autonomně i po ukončení somatopatologického stavu. 
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 Maladaptivní zvládání má dle Raudenské (2000) několik charakteristik: rozvoj 

deprese či apatie, rozvoj agrese a vzteku, rozvoj fobických reakcí (strach spojený 

s bolestí, strach ze sociální interakce, z opuštění bezpečného prostředí, krve, nemoci 

a strach ze smrti), rozvoj neuroticismu, rozvoj vyčerpání, ztráta životního smyslu, 

rozvoj zoufalství, bezmoci a beznaděje, narušený kontakt se svým tělem, zabydlení 

v roli pacienta, ohrožení pevného místa v životě, rozvoj sebeobservace, postupný rozvoj 

nedůvěry v péči, ve změnu, v sebe. 

 Osoby s chronickou bolestí, kteří bolest zvládají maladaptivní, se v průběhu 

svého života nenaučili zvládat náročné situace a vyrovnávat se s nimi (Raudenská 

a Javůrková, 2011). 

5.4 Proaktivní zvládání 

 Označení proaktivní zvládání poprvé užily Aspinwalová a Taylorová v roce 

1997. Znamená pro ně anticipaci budoucí hrozby, kdy určitá osoba vyvíjí snahu 

k odvrácení hrozby nebo k eliminaci jejích negativních následků. Tato definice je ale 

v současné době považována spíše za preventivní zvládání, nikoli za proaktivní (cit. dle 

Schwarzera a Tauberta, 2002, s. 10). 

Schwarzer a Taubert (2002) navrhli model proaktivního zvládání. Za proaktivní 

zvládání považují úsilí o vybudování zdrojů pro zvládnutí nejistých a náročných cílů 

a vytvoření příležitosti pro osobní růst. Jejich teorie se zaměřuje na aspekty, které 

jedince posilují při zátěžových situacích.  

U proaktivního zvládání se předpokládá, že lidé předpokládají potenciální 

stresory a zvládání se může objevit tedy již před hrozbou. Proaktivní zvládání je 

multidimenzionální. Vymezuje jej orientování do budoucna na nastávající situace 

a na zlepšování kvality života. Při proaktivním zvládání mají lidé vizi. Jedinec 

si stanovuje budoucí cíle, které sleduje, plánuje aktivity a chce tak zabránit případné 

ztrátě. Při proaktivním zvládání hodnotí jedinec obtížné situace jako výzvy, které je 

nutno řešit a které vedou k osobnímu růstu, různá rizika i příležitosti nepovažují 
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za nebezpečí nebo hrozbu. Proaktivní zvládání podporuje pozitivní motivaci 

(Greenglass, 2002).  

Greenglass et al. (1999) dále vymezuje proaktivní zvládání jako řešení, 

ve kterém současně nacházíme stanovování jednotlivých autonomních budoucích cílů 

a uskutečňování aktivit směřující k jejich dosažení.  Jedinec usiluje sám o znovuzískání 

kontroly nad vývojem jeho situace a uplatňuje při tom autoregulaci. Šolcová et al. 

(2006) upozorňují na výjimečnost proaktivního zvládání, protože zahrnuje nároky, které 

mohou potenciálně vést k dalšímu seberozvoji. 

Proaktivní zvládání souvisí s takovým vykonáváním opatření, které by 

nedopustilo vyčerpání jednotlivých zdrojů zvládání a zmobilizovalo by zvládací zdroje 

v případě potřeby, v případě nepříjemné a zatěžující situace v budoucnu (Greenglass  

et al., 1999). Proaktivní zvládání vychází z koncepce konzervace zdrojů od Hobfolla 

z roku 1988 (cit. dle Greenglassové, 2002, s. 6). Tato teorie předpokládá, že lidé chtějí 

získat zdroje, které ještě nemají, a chtějí si získané vlastní zdroje udržet. Ty si chrání 

a při nebezpečí tyto zdroje využívají. 

 Pokud chce jedinec dosáhnout svého stanoveného cíle, čerpá dle Greenglassové 

(2002) z interních i externích zdrojů. Mezi vnitřní zdroje patří optimismus, interní místo 

kontroly a důvěra ve vlastní účinnost. K dosažení svých cílů často využívá zdroje, které 

mohou poskytnout druzí lidé. Tyto vnější zdroje mohou nabídnout praktickou, 

informativní a emocionální oporu. Kvalita sociální opory má vliv na využití 

proaktivního zvládání. Proaktivní zvládání znamená, že jedinec využívá své dovednosti 

využívat kladné podněty a zkušenosti. 

 Greenglassová je považována za autorku konceptu proaktivní zvládání. 

Vytvořila se svými spolupracovníky dotazník Proactive Coping Inventory. Zaměřuje 

se na instrumentální a emocionální oporu, vyhýbání se, proaktivní zvládání, reflektivní 

zvládání, strategické plánování a preventivní zvládání. Proaktivní řešení situací 

se zaměřuje na stanovení transformačních cílů a na orientaci na jejich dosahování. 

Reflektivní řešení situací kombinuje uvážlivé přemýšlení nad různými variantami 

chování, srovnávání jejich účinku a generování plánů dalšího postupu. Strategické 
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plánování popisuje vytváření plánů činností pro dosažení cíle a rozdělování těžkých 

úkolů na zvládnutelné části. Preventivní zvládání situací vystihuje vyhledávání 

potenciálních stresogenních situací a jejich vyřešení ještě před působením stresorů. 

Vyhledávání instrumentální opory zjišťuje získávání rad, informací a zpětných vazeb 

od druhých lidí. Vyhledávání emoční opory měří odhalování pocitů, vyvolávání empatie 

a hledání spojenectví v sociální síti jedince. Odpovídá taky získávané pomoci a podpoře 

od blízkých lidí. Vyhýbání se řešení situace vypovídá o oddalování řešení (Greenglass 

et al., 1999). 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST. VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ. 

6.1 Úvod k výzkumné části 

Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti (DM) 

představuje statisticky testovatelnou hypotézu o průběhu psychologických procesů 

při chronické bolesti. Efekt proaktivního zvládání na průběh psychologických procesů 

při chronické bolesti dosud nebyl zkoumán. 

Cílem výzkumného šetření je zachytit efekt proaktivního zvládání na počáteční 

fáze psychologických změn při chronické bolesti dle DM, tj. na Spouštějící procesy, 

První afektivní fázi, Coping bolesti a Druhou afektivní fázi. 

Výzkumné šetření chce přispět k poznání psychologických procesů při chronické 

bolesti a k pochopení důvodů toho, proč léčba mnoha pacientů nevede k očekávaným 

výsledkům. Výzkum může být přínosem pro vývoj efektivnějších diagnostických 

postupů v léčbě chronické bolesti, pro formulaci problémů a témat pro budoucí výzkum 

v této oblasti. 

6.2 Hypotézy 

Pro potřeby výzkumného šetření byly tradičním způsobem stanoveny výzkumné 

hypotézy, jedna nulová a jedna alternativní, které jsou zobrazeny na Obr. č. 2 a na Obr. 

č. 3. Při jejich formulování se vycházelo z výzkumných cílů. Na základě zvolených 

výzkumných hypotéz byla zvolena metodika práce. 

Je potřeba zmínit, že ve strukturálním modelování jde spíše o testování míry 

aproximace testovaného modelu, tzn. hypotézy, s empirickými daty (Bentler, 2006). 
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H0: Proaktivní zvládání nemá žádný efekt na počáteční fáze Dynamického 

modelu psychologických procesů při chronické bolesti. 

Obr. č. 2: Hypotéza nulová   

H0:   

      

 

 

 

 

 

Na obr. č. 2 je znázorněno, že proaktivní zvládání neovlivňuje fáze DM. 

Alternativní hypotéza popírá platnost nulové hypotézy. V tomto případě je 

alternativní hypotéza dvoustranná - tvrdí, že existuje jakýkoliv rozdíl (rozdíl směrem 

k větším i menším hodnotám). 

H1: Proaktivní zvládání podmiňuje průběh jednotlivých fází Dynamického 

modelu psychologických procesů při chronické bolesti každou fázi přímo a specificky. 

 

 

 

PROAKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ 

PROAKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ 

PROAKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ 

PROAKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ 
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Obr. č. 3: Hypotéza alternativní    

H1:   

      

 

 

 

 

 

Na obr. č. 3 je znázorněno, že proaktivní zvládání ovlivňuje fáze DM. 

6.3 Zkoumaný soubor 

Zkoumaný soubor zahrnoval pacienty, kteří přicházeli na psychologické 

vyšetření do Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace FN 

Motol, Praha (CVLB). Způsob výběru souboru byl konsekutivní. Pacienti byli postupně 

zváni na běžné psychologické vyšetření. Tito pacienti trpěli chronickou nemaligní 

bolestí a splňovali obvyklé kritérium pro osoby trpících chronickou bolestí, což je trvání 

bolesti nejméně tři měsíce. Průběh jejich bolestivého stavu neodpovídal běžnému 

průběhu hojení (zpravidla byl delší), případně byly s patofyziologickým stavem spojeny 

nějaké další nejasnosti, nejčastěji rozdílné názory na povahu bolestivého stavu ze strany 

různých odborníků nebo atypické reakce pacientů na ošetření. Respondenti souhlasili 

s využitím získaných dat pro výzkumné účely. 

Celkově bylo osloveno 62 osob, jedna osoba byla vyřazena pro potíže 

se zrakem, pět osob se odmítlo zúčastnit výzkumného šetření z důvodu neatraktivity 

PROAKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ 

PROAKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ 

PROAKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ 

PROAKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ 
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dotazníkové baterie. Zkoumaný soubor se skládal z 56 pacientů, věkové rozmezí 

souboru bylo M = 46,96 let (SD = 15,09, xmin = 14,00, xmax  = 76,00), jeho doba trvání 

bolesti M = 10,48 let (SD = 8,20, xmin = 0,25, xmax  = 35,50). Bylo vyšetřeno 20 mužů 

ve věku M = 44,60 let (SD = 20,60, xmin = 17,00, xmax  = 76,00), s dobou trvání bolesti 

M = 9,80 let (SD = 6,18, xmin = 0,25, xmax  = 20,00) a 36 žen ve věku M = 48,28 let (SD 

= 11,77, xmin = 14,00, xmax  = 62,00), s dobou trvání bolesti M = 10,86 let (SD = 9,39, 

xmin = 0,25, xmax  = 35,50). 

Celkem 29 respondentů bylo ženatých/vdaných, 10 rozvedených, 5 ovdovělých, 

12 svobodných. 12 osob pracovalo, 7 osob bylo nezaměstnaných, 6 osob pobíralo 

starobní důchod, 17 osob bylo v částečném invalidním důchodu, 12 v úplném 

invalidním důchodu a 2 osoby studovaly. 

V souboru se vyskytovaly následující diagnózy nebo diagnostická seskupení: 

vertebrogenní algický syndrom (n = 20), bolestivý stav po operacích páteře (n = 4), 

artropatie (n = 8), periferní neuropatie (n = 6), bolesti hlavy (n = 11), fibromyalgický 

syndrom (n = 5) a komplexní regionální syndromy (n = 2). 

V souvislosti se svou bolestí nebylo operováno 28 respondentů, zbývajících 22 

operace podstoupili. U 6 osob nelze informaci ověřit z dokumentace CVLB FN Motol. 

Celkem 24 respondentů byli pacienti v rámci ambulantní péče, 32 respondentů 

byli hospitalizovaní pacienti na lůžkovém oddělení Centra pro léčení a výzkum 

bolestivých stavů. 

6.4 Metodika 

6.4.1 Metody sběru dat 

K dosažení výzkumného cíle práce byla zvolena metoda kvantitativního 

výzkumu. Pro získání potřebných dat k popisu podstatných psychických procesů 

při chronické bolesti bylo aplikováno devět metod. Výzkumná šetření byla provedena 
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v období od prosince 2014 do června 2015. Administrace testů probíhala s okamžitým 

vyplněním na místě, pro případ, že by proband potřeboval poradit s nejasnostmi testové 

baterie. Ambulantní pacienti byli vyšetřeni v dopoledních hodinách, hospitalizovaní 

pacienti v odpoledních hodinách. Vyšetření u hospitalizovaných pacientů proběhlo 

v prvních dnech léčby. 

Postup vyšetřování jedince s chronickou bolestí vycházel z předpokládaného 

vývoje stadií DM. Bolest byla měřena vizuálními analogovými škálami, které byly 

zaměřeny na proměnné Intenzita bolesti (VAS-I) (Scott a Huskisson, 1976) 

a Nepříjemnost bolesti (VAS-U) (Price a Harkins, 1992). 

Kognitivní zpracovávání bolesti bylo testováno dotazníkem Dotazník názorů 

na bolest a percepce bolesti (PBPI) (Williams a Thorn, 1989; Knotek et al., 2001), který 

zkoumá pocity nebo názory respondenta na jeho bolest. Skládá se ze stupnic Přetrvávání 

bolesti v budoucnosti, Mystérium, Vlastní vina, Vina druhých, Trvání bolesti. 

Coping bolesti se testuje dotazníky copingu bolesti. Dotazník copingu bolesti 2 

(DCB2) měří maladaptivní coping. Zahrnuje stupnice Pozorování bolesti, Uzavírání 

se a Rezignace (Knotek, 2003). Dotazník copingu bolesti 3 (DCB3) měří rovněž 

dynamiku a strukturu kognitivního zpracovávání bolesti, konkrétně ale podává 

informaci o adaptivním copingu při chronické bolesti. Má 18 položek se třemi 

stupnicemi: Vzdorování, Odhodlávání se, Přijetí (Brožek, 2011). 

Afekty byly měřeny několika testy. Proměnná Úzkost byla měřena škálou 

Dotazník stavu a rysu úzkosti (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) (Spielberger 1983; 

Man a Řepka, 2001). Dotazník obsahuje dvě subškály, úzkostnost jako stav a úzkost 

jako osobnostní rys, po 20 položkách. Zde bylo použita subškála pro měření úzkosti 

jako osobnostního rysu, verze STAI X-2. Proband hodnotí na čtyřbodové Likertově 

škále, jak se obvykle cítí. Ke zjištění míry zlosti jako rysu byla použita škála (Dotazník 

stavu a rysu zlosti (State-Trait Anger Expression Inventory, STAXI) (Spielberger 1988; 

Stuchlíková, Man a Spielberger, 1994). Dotazník měří zlost jako stav a zlost jako rys. 

V této práci byla aplikována subškála zlost jako osobnostní rys. K testování deprese byl 

použit Dotazník stavu a rysu deprese (State-Trait Depression Inventory, STDI), 
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(Spielberger et al., 2003; Knotek 2011a). Skládá se z dvaceti položek. Zahrnuje 

subškály: Deprese jako stav a Deprese jako rys. Pomocí negativně formulovaných 

položek se zjišťuje Dysthymie – stav nebo rys a pozitivně formulované položky měří 

Euthymie – stav nebo rys. V této práci byla použita část dotazníku zaměřená na depresi 

jako osobnostní rys. Probandi hodnotili svůj obvyklý pocit na čtyřbodové Likertově 

škále. Strach z bolesti byl testován Dotazníkem strachu a pozorování bolesti (FOPI) 

(Knotek, 2008). Test vykazoval v tomto výzkumném šetření odlišné výsledky 

než výsledky z předchozích testování a tak byl poté vyřazen. Místo testu FOPI 

se provizorně použil faktor druhého řádu První afektivní fáze. Tento počin je 

odůvodněn blíže v kapitole 6.7 Diskuze. 

Pro zjištění proaktivního zvládání byl použit Dotazník proaktivního zvládání 

životních nároků (Proactive coping inventory) (Greenglass et al., 1999), 

standardizovaný na českou populaci Šolcovou, Lukavským a Greenglassovou v roce 

2006. Česká verze metody se skládá z 55 položek a zaměřuje se na sedm úrovní 

proaktivního zvládání: Proaktivní řešení situací, Reflektivní řešení situací, Strategické 

plánování, Preventivní zvládání situací, Vyhledávání instrumentální opory, Vyhledávání 

emoční opory, Vyhýbání se řešení situace. Metoda je administrována pod názvem 

Reakce na každodenní události. Probandi hodnotí tvrzení na škále nepravdivé – nepříliš 

pravdivé – celkem pravdivé – naprosto pravdivé (Šolcová et al. 2006). 

V příloze II jsou uvedeny aplikované stupnice u jednotlivých použitých testů. 

Výběr stupnic byl proveden dle předchozích testů DM (Knotek a Knotková 2008, 

2013a, b).  Použité metody ve výzkumném šetření uvádí příloha III.  

Pro zjišťování vnitřní konzistence stupnic bylo použito Cronbachova alfa 

(hodnoty jsou předloženy v příloze II), která je odhadem dolní meze spolehlivosti testu. 

Proměnné, které málo přispívaly ke shodě modelu se vstupními daty, byly eliminovány. 

6.4.2 Metody analýzy dat 

K testování vztahu proaktivního zvládání a psychologických procesů 

při chronické bolesti (podle DM) se postupovalo v následujících krocích: DM byl 
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postupně testován ve dvou verzích, a to jako Dynamický model s lineární centrální částí 

(Obr. 4) (odpovídá modelu Knotek a Knotková, 2008) a Dynamický model s větvenou 

centrální částí (Obr. 5) (odpovídá teoretickému konceptu Knotek a Knotková 2013a, b). 

Tyto výpočty jsou prvními statistickými testy počátečních fází DM. Dynamický model 

s lineární centrální částí zahrnuje Spouštějící procesy, První afektivní fázi, Coping 

bolesti, Druhou afektivní fázi, Vnímání sebe, Změna chování a Chování druhých. 

V Dynamickém modelu s větvenou centrální částí vyvolávají Spouštějící procesy Strach 

a ohrožení (podle původního předpokladu). Přiměřený pocit strachu a ohrožení spouští 

procesy adaptivního copingu, pozitivních afektů, adaptivního hodnocení sebe 

a sociálních procesů. Nepřiměřený strach z bolesti spouští maladaptivní procesy, 

selhávající coping, negativní afekty, odpovídající nepříznivé vnímání a hodnocení sebe 

a sociální maladaptace. Nejprve se testoval Dynamický model s lineární centrální částí 

a poté Dynamický model s větvenou centrální částí.  

Vzhledem k rozsahu diplomové práce se výzkum omezil na počáteční fáze 

psychologických procesů od Spouštějících procesů po Druhou afektivní fázi, které 

rozhodují o vývoji následných psychických změn. V následujících krocích byl s těmito 

faktory DM testován faktor Proaktivní zvládání. Faktory těchto fází DM jsou závisle 

proměnné ,,vysvětlované“ faktorem Proaktivní zvládání. 

Z technických důvodů je zprostředkující proměnnou mezi Spouštějícími procesy 

a Copingem bolesti faktor druhého řádu (nazvaný faktor První afektivní fáze) sycený 

Bolestí a Hodnocením vnímané bolesti. 

V této práci se používá test DM dle Knotka a  Knotkové (2013a, b). Neusiluje 

se o maximální shodu modelu s daty, jak to zpravidla činil starší přístup 

ke strukturálnímu modelování. Respektují se předem formulované hypotézy s tím, že 

případná nižší hodnota indexu shody, respektive vyšší hodnota reziduální informace, 

odpovídá jednak reálné míře pravdivosti teoretické formulace modelu, jednak umožňuje 

nový pohled na reziduální informaci, respektive šum: Šum nemusí být výraz pouhé 

nedokonalosti modelu, ale může zahrnovat například atypické, modelu 

neodpovídajícím, ale důležité informace (Silver, 2014). Z těchto důvodů je upřena 

pozornost i na případy, které plně neodpovídají strukturálnímu modelu, tedy například 
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na atypické pacienty, na které se z tohoto důvodu nenahlíží jako na ,,objekty kazící 

model“, ale naopak jako na případy vyžadující specifické pozornosti. 

Pro testování hypotéz, zda se proměnné vzájemně ovlivňují předpokládaným 

způsobem a jak silně, byla použita metoda strukturálního modelování, konkrétně 

statistický software EQS 6.1 (Bentler, 2006). Postup stručně naznačený grafickými 

schématy výpočtů na Obr. 4 - 13 je kombinací regresní analýzy, faktorové analýzy 

a pěšinkové analýzy na datech jednorázového šetření (průřezová studie). Podobný test 

na longitudinální datové struktuře dosud neexistuje. 

Pro výpočet parametrů modelů byla využita metoda robustního maximálně 

věrohodného odhadu. K hodnocení shody modelu s daty se použily nejpoužívanější 

indexy v oblasti strukturálního modelování: comparative fit index (CFI) a root mean 

square error of approximation (RMSEA), které jsou mírou shody modelu se vstupní 

kovarianční maticí (Bentler, 2006). 

Protože se předpokládá hlavní směr kauzality, tak jak odpovídá DM, interpretují 

se hodnoty standardizovaných regresních koeficientů v termínech kauzality. 

6.5 Výsledky výzkumu 

6.5.1 Testy Dynamického modelu psychologických procesů 

při chronické bolesti 

Obr. 4 ukazuje schéma výsledků testů počátečních fází modelu v lineární formě. 

Je v něm popsán faktor druhého řádu První afektivní fáze, tento faktor sytí faktory 

Bolest a Hodnocení vnímané bolesti zhruba stejně. Proměnné Intenzita bolesti (VAS_I) 

a Nepříjemnost bolesti (VAS_U) vysvětlují faktor Bolest. Proměnné Přetrvávání bolesti 

v budoucnosti (PER), Vlastní vina (SBL) a Vina druhých (BLO) vysvětlují faktor 

Hodnocení vnímané bolesti. Faktor První afektivní fáze velmi silně ovlivňuje faktor 

Coping bolesti sytící proměnné Pozorování bolesti (POZ), Rezignace (REZ) 

a Vzdorování (VZD). Schéma pokračuje faktorem Druhá afektivní fáze zásadně 
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ovlivněný faktorem Coping bolesti, ten sytí proměnné Úzkost (ANX), Zlost (ANG) 

a Depresi rys (DEP_T). 

 Ve schématu jsou zobrazeny standardizované beta váhy regresního modelu 

udávající relativní velikost vlivu dané proměnné v rámci modelu. Model vysvětluje 

vstupní data dobře.  

Obr. č. 4: Dynamický model s lineární centrální částí 

 

Obr. č. 4 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,84; RMSEA = 0,18. 

Obr. 5 je schéma výsledků testů počátečních fází modelu ve větvené formě. 

Proměnné Intenzita bolesti (VAS_I) a Nepříjemnost bolesti (VAS_U) vysvětlují faktor 
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Bolest. Proměnné Přetrvávání bolesti v budoucnosti (PER), Vlastní vina (SBL) a Vina 

druhých (BLO) vysvětlují faktor Hodnocení vnímané bolesti. Faktory Bolest 

a Hodnocení vnímané bolesti se podílejí na faktoru druhého řádu První afektivní fáze 

odlišně. Faktor druhého řádu První afektivní fáze má vliv na faktor Coping bolesti 

(maladaptivní coping bolesti) záporně sytící proměnné Pozorování bolesti (POZ) 

a Rezignace (REZ), a na proměnnou Vzdorování (adaptivní coping bolesti) (VZD). 

Faktor Coping bolesti ovlivňuje faktor Druhá afektivní fáze reprezentující negativní 

afekty Úzkost (ANX), Zlost (ANG), Dysthymie rys (DYS_T). Proměnná Vzdorování 

ovlivňuje proměnnou Euthymie rys (pozitivní afekt Druhé afektivní fáze) (EUT_T).  

Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data uspokojivě. 

Obr. č. 5: Dynamický model s větvenou centrální částí 

 

Obr. č. 5 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,76; RMSEA = 0,21. 
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6.5.2 Výsledky testů vztahů společných faktorů Dynamického modelu 

s lineární centrální částí a Dynamického modelu s větvenou centrální 

částí a faktoru Proaktivní zvládání 

U faktoru Proaktivní zvládání se opakovaně v příslušných regresních analýzách 

nejvíce uplatňují proměnné Reflektivní řešení situací, Strategické plánování, 

Preventivní zvládání situací. 

Na Obr. 6 je schéma výsledků testu proaktivního zvládání a faktoru Bolest. 

Proaktivní zvládání sytí proměnné Proaktivní řešení situací (PCS), Reflektivní řešení 

situací (REFL), Strategické plánování (STRA), Preventivní zvládání situací (PREV), 

Vyhledávání instrumentální opory (INSO), Vyhledávání emoční opory (EMOS), 

Vyhýbání se řešení situace situací (AVOI). Proměnná Vyhýbání se řešení situace je 

sycena záporně, ostatní proměnné jsou syceny vyšší mírou. Faktor Proaktivní zvládání 

silně záporně ovlivňuje faktor Bolest. Bolest se podílí na proměnných Intenzita bolesti 

a Nepříjemnost bolesti. U faktoru Bolest a proměnné Intenzita bolesti je maximální 

sycení. 

Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data dobře. 
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Obr. č. 6: Proaktivní zvládání a Bolest 

 

Obr. č. 6 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,84; RMSEA = 0,20. 

 Na Obr. 7 je schéma výsledků testu proaktivního zvládání a faktoru Hodnocení 

vnímané bolesti. Proaktivní zvládání sytí proměnné Proaktivní řešení situací, 

Reflektivní řešení situací, Strategické plánování, Preventivní zvládání situací, 

Vyhledávání instrumentální opory, Vyhledávání emoční opory, Vyhýbání se řešení 

situace. Proměnná Vyhýbání se řešení situace je sycena slabě (záporně), ostatní 

proměnné jsou syceny vyšší mírou. Faktor Proaktivní zvládání nemá vliv na faktor 

Hodnocení vnímané bolesti. Hodnocení vnímané bolesti se podílí na proměnných 

Očekávání bolesti v budoucnosti, Vlastní vina a Vina druhých. Faktor Hodnocení 

vnímané bolesti vysoce sytí proměnnou Vina druhých. Mezi faktorem Hodnocení 

vnímané bolesti a proměnnou Očekávání bolesti v budoucnosti je téměř nulová hodnota. 

Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data dobře. 
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Obr. č. 7: Proaktivní zvládání a Hodnocení vnímané bolesti 

 

Obr. č. 7 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,87; RMSEA = 0,15. 

6.5.3 Výsledky testů vztahů faktorů Dynamického modelu s lineární 

centrální částí a faktoru Proaktivní zvládání 

Na Obr. 8 je schéma výsledků testu proaktivního zvládání a faktoru Coping 

bolesti. Proaktivní zvládání sytí proměnné Proaktivní řešení situací, Reflektivní řešení 

situací, Strategické plánování, Preventivní zvládání situací, Vyhledávání instrumentální 

opory, Vyhledávání emoční opory, Vyhýbání se řešení situace. Proměnná Vyhýbání 

se řešení situace je sycena slabě (záporně), ostatní proměnné jsou syceny vyšší mírou. 

Mezi faktorem Proaktivní zvládání a faktorem Coping bolesti je téměř nulová hodnota. 

Na faktoru Coping bolesti se podílí dvě proměnné Pozorování bolesti, Rezignace 

a Vzdorování. U proměnné Rezignace je maximální sycení. Mezi faktorem Coping 

bolesti a proměnnou Vzdorování je záporná hodnota. 
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Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data uspokojivě. 

Obr. č. 8: Proaktivní zvládání a Coping bolesti 

 

Obr. č. 8 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,77; RMSEA = 0,22. 

Na Obr. 9 je schéma výsledků testu proaktivního zvládání a faktoru Druhá 

afektivní fáze, konkrétně negativní afekty. Proaktivní zvládání sytí proměnné Proaktivní 

řešení situací, Reflektivní řešení situací, Strategické plánování, Preventivní zvládání 

situací, Vyhledávání instrumentální opory, Vyhledávání emoční opory, Vyhýbání 

se řešení situace. Proměnná Vyhýbání se řešení situace je sycena slabě (záporně), 

ostatní proměnné jsou syceny vyšší mírou. Faktor Proaktivní zvládání ovlivňuje faktor 

Druhá afektivní fáze, konkrétně negativní afekty, silně negativně. Proměnná Zlost má 

nižší hodnotu. Deprese-rys je uvažována společně se dvěma faktory Euthymie-rys 

a Dysthymie-rys. 
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Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data uspokojivě. 

Obr. č. 9: Proaktivní zvládání a Druhá afektivní fáze (negativní afekty) 

 

Obr. č. 9 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,78; RMSEA = 0,23. 

6.5.4 Výsledky testů vztahů faktorů Dynamického modelu s větvenou 

centrální částí a faktoru Proaktivní zvládání 

6.5.4.1 Adaptivní procesy 

Na Obr. 10 je schéma výsledků testu proaktivního zvládání a faktoru 

Vzdorování. Proaktivní zvládání sytí proměnné Proaktivní řešení situací, Reflektivní 

řešení situací, Strategické plánování, Preventivní zvládání situací, Vyhledávání 

instrumentální opory, Vyhledávání emoční opory, Vyhýbání se řešení situace. 

Proměnná Vyhýbání se řešení situace je sycena málo, ostatní proměnné jsou syceny 

vyšší mírou. Faktor Proaktivní zvládání silně podporuje faktor Vzdorování, jejich 
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hodnota je 0,23. Vzdorování je považován za faktor sytící jedinou proměnnou – sebe 

sama. 

Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data menší měrou. 

Obr. č. 10: Proaktivní zvládání a Vzdorování (adaptivní coping bolesti) 

 

Obr. č. 10 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,68; RMSEA = 0,29. 

Na Obr. 11 je schéma výsledků testu proaktivního zvládání a proměnné 

Euthymie-rys (pozitivní afekt). Proaktivní zvládání sytí proměnné Proaktivní řešení 

situací, Reflektivní řešení situací, Strategické plánování, Preventivní zvládání situací, 

Vyhledávání instrumentální opory, Vyhledávání emoční opory, Vyhýbání se řešení 

situace. Proměnná Vyhýbání se řešení situace je sycena slabě (záporně), ostatní 

proměnné jsou syceny vyšší mírou. Proaktivní zvládání proměnnou Euthymie-rys 

ovlivňuje vyšší měrou. 
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Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data uspokojivě. 

Obr. č. 11: Proaktivní zvládání a Euthymie-rys 

 

Obr. č. 11 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,81; RMSEA = 0,25. 

6.5.4.2 Maladaptivní procesy 

Na Obr. 12 je schéma výsledků testu proaktivního zvládání a faktoru Coping 

bolesti (maladaptivní). Proaktivní zvládání sytí proměnné Proaktivní řešení situací, 

Reflektivní řešení situací, Strategické plánování, Preventivní zvládání situací, 

Vyhledávání instrumentální opory, Vyhledávání emoční opory, Vyhýbání se řešení 

situace. Proměnná Vyhýbání se řešení situace je sycena slabě (záporně), ostatní 

proměnné jsou syceny vyšší mírou. Proaktivní zvládání další faktor Coping bolesti 

(maladaptivní) neovlivňuje, je zde téměř nulová hodnota. Proměnné Pozorování bolesti 

a Rezignace vysvětlují faktor Coping bolesti (maladaptivní). U proměnné Rezignace je 

maximální sycení. 
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Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data dobře. 

Obr. č. 12: Proaktivní zvládání a Coping bolesti (maladaptivní) 

 

Obr. č. 12 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,86; RMSEA = 0,19. 

Na Obr. 13 je schéma výsledků testu proaktivního zvládání a faktoru Druhá 

afektivní fáze (negativní afekty). Proaktivní zvládání sytí proměnné Proaktivní řešení 

situací, Reflektivní řešení situací, Strategické plánování, Preventivní zvládání situací, 

Vyhledávání instrumentální opory, Vyhledávání emoční opory, Vyhýbání se řešení 

situace. Proměnná Vyhýbání se řešení situace je sycena slabě (záporně), ostatní 

proměnné jsou syceny vyšší mírou. Faktor Proaktivní zvládání podmiňuje faktor Druhá 

afektivní fáze (negativní afekty) silně negativně. Na faktoru Druhá afektivní fáze 

(negativní afekty) se podílí tři proměnné Úzkost, Zlost a Dysthymie rys, obzvlášť 

proměnná Úzkost. 
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Ve schématu jsou zobrazena sycení proměnných faktoru a standardizované beta 

váhy regresního modelu. Model vysvětluje vstupní data uspokojivě. 

Obr. č. 13: Proaktivní zvládání a Druhá afektivní fáze (negativní afekty) 

 

Obr. č. 13 vyjadřují indexy shody modelu: CFI = 0,81; RMSEA = 0,21. 

6.6 Závěr k výzkumnému šetření 

Výsledky testů vztahů společných faktorů Dynamického modelu s lineární 

centrální částí a Dynamického modelu s větvenou centrální částí a faktoru Proaktivní 

zvládání svědčí pro skutečnost, že proaktivní zvládání snižuje hodnotu bolesti 

a hodnocení vnímané bolesti není proaktivním zvládáním ovlivněno. 

Výsledky testů vztahů faktorů Dynamického modelu s lineární centrální částí 

a faktoru Proaktivní zvládání svědčí pro skutečnost, že proaktivní zvládání coping 

bolesti neovlivňuje. Proaktivní zvládání a coping bolesti jsou dva nezávislé druhy 
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zvládání. Dále se zjistilo, že proaktivní zvládání významně ovlivňuje druhou afektivní 

fázi. Snižuje výskyt úzkosti, zlosti a deprese-rys. 

Výsledky testů vztahů faktorů Dynamického modelu s větvenou centrální částí 

a faktoru Proaktivní zvládání u adaptivních procesů svědčí pro skutečnost, že proaktivní 

zvládání prokazatelně podporuje vzdorování (adaptivní coping bolesti) a pozitivně 

ovlivňuje euthymii-rys. 

Výsledky testů vztahů faktorů Dynamického modelu s větvenou centrální částí 

a faktoru Proaktivní zvládání u maladaptivních procesů svědčí pro skutečnost, že 

proaktivní zvládání nesouvisí s maladaptivním copingem bolesti. Jsou to statisticky 

nezávislé procesy. Dále bylo doloženo, že proaktivní zvládání silně negativně ovlivňuje 

negativní afekty u druhé afektivní fáze. 

Zjištěná data jsou v rozporu s nulovou hypotézou. Výsledky potvrzují platnost 

alternativní hypotézy. Alternativní hypotéza výzkumného šetření zněla: Proaktivní 

zvládání podmiňuje průběh jednotlivých fází Dynamického modelu psychologických 

procesů při chronické bolesti každou fázi přímo a specificky. 

Proaktivní zvládání podmiňuje průběh jednotlivých fází Dynamického modelu 

psychologických procesů při chronické bolesti v těchto případech: Vzdorování, 

Euthymie-rys, Bolest, Druhá afektivní fáze. Alternativní hypotéza se nepotvrdila 

v případech jednotlivých fází Dynamického modelu psychologických procesů 

při chronické bolesti: Hodnocení vnímané bolesti a Coping bolesti. 

6.7 Diskuze 

Za předpokladu směru kauzality dle DM ovlivňuje proaktivní zvládání 

jednotlivé počáteční fáze DM podle hodnot regresních koeficientů seřazených sestupně 

následovně: pozitivně - vzdorování, euthymie-rys, coping bolesti, maladaptivní coping 

bolesti současně hodnocení vnímané bolesti; negativně – druhá afektivní fáze s depresí, 

druhá afektivní fáze negativní, bolest. Výsledky svědčí pro výraznější podporu 

adaptivních procesů. Na aktuálních datech není dominantní úzkost ani strach z bolesti. 
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Zajímavý nález je prakticky nulová korelace faktorů Proaktivní zvládání 

a Coping bolesti. Výsledky naznačily, že tyto dva faktory reprezentují odlišné 

copingové mechanismy. Toto zjištění je prakticky významné. Součástí prvotního 

přístupu k pacientovi by měla být podpora vzdorování, tedy stenického přístupu 

k bolesti. Proaktivní zvládání představuje hlubší kontext vzniku celého procesu vzniku 

bolesti a jeho ovlivnění by mělo být součástí následného psychoterapeutického 

vyšetření. Spouštějící procesy, První afektivní fázi a Coping bolesti je třeba ošetřit 

v rámci počáteční chronizace, Druhá afektivní fáze je první a rozhodující pro případné 

zásadní změny osobnosti ve smyslu vlastností osobnosti, typických pro pacienty 

s rozvinutou chronickou bolestí, pro případné zásadní změny meziosobních vztahů, 

rodinné a pracovní integrace, které jsou charakteristické pro rozvinuté chronické 

bolestivé stavy, v případě mohou existovat jako autonomní procesy.  

Ve výsledcích je znatelný slabý vliv Strachu z bolesti na DM. Prozatím se místo 

Strachu z bolesti, jako zprostředkující proměnné mezi Bolestí, Hodnocením vnímané 

bolesti a Copingem bolesti, vypočítal faktor druhého řádu, První afektivní fáze, sycený 

faktory Bolest a Hodnocení vnímané bolesti. Tento faktor reprezentuje spouštějící 

procesy copingu bolesti. V současné chvíli se tento faktor jeví jako hypotetický 

afektivně-motivační konstrukt, lze ho přirovnat např. k ,,vypočítané proměnné“ 

teoretické fyziky, jejíž předmětná existence byla experimentálně doložena později. 

Tento jev lze vysvětlit jinou společenskou situací v době testování na CVLB a jinými 

zprostředkovacími procesy u zkoumaného souboru. Lidé jsou asertivnější, otevřenější 

k soudním sporům, u pacientů se výrazně projevuje hlavně zlost z bolesti, ne strach 

z bolesti. Protože v opakovaných testech DM fungoval Strach z bolesti dle FOPI 

atypicky, v práci se vycházelo z následující úvahy: i když dosavadní práce zdůrazňují 

rozhodující míru strachu z bolesti pro následné nepříznivé změny (Asmundson et al., 

2004; Vlaeyen a Linton, 2000), jedinci jsou při chronické bolesti stále více 

konfrontováni i s jinými afekty těsně souvisejícími s bolestí, zejména se zlostí. 

Pro zaplnění tohoto bílého místa se nyní konstruuje test Affects Connected with Pain 

(ACP), který zkoumá afektivně-motivační procesy, obsahuje dimenze Strach z bolesti, 

Zlost z bolesti a Výzva (Knotek, in peer-review). 
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Výsledky výzkumného šetření (modely postupných fází vývoje psychických 

změn při chronické bolesti) vypovídají o vývoji sledu u zkoumaného souboru v CVLB 

FN Motol. Hypoteticky si lze představit skupinu osob s jiným vývojem. 

V současné době do CVLB FN Motol přichází lidé s chronickými bolestmi, kteří 

mají zkušenosti z předchozích pracovišť se selháními léčby, jsou opakovaně operováni 

a mohou se cítit poškozeni. Při provádění tohoto výzkumu lze u zkoumaného souboru 

předpokládat častější výskyt generalizovaného pocitu křivdy. Osoby s chronickou 

bolestí si mohou vykládat jejich přítomnou situaci jako zanedbání léčby ze strany 

lékařů. U respondentů v průběhu let stoupá podíl přisuzování bolesti cizí vině, což může 

také souviset s účelovým zpracováváním bolestivého stavu a se stoupající dostupností 

specializované léčby chronické bolesti. Byly identifikovány vymykající se (atypické) 

konkrétní případy vzhledem ke statistické normě obvyklému obrazu jedince 

s chronickou bolestí. Čím více se psychologický obraz respondenta odlišuje 

od statistické normy, tím více je nutné věnovat pozornost těmto nestandardním 

pacientům a hledat příčiny nepředpokládaného nebo neobvyklého průběhu procesu. 

Ve zkoumaném souboru mohly být přítomny komorbidní psychické poruchy, 

systémové poruchy (např. fibromyalgický syndrom) nebo nepříznivé životní situace, 

které komplikují průběh bolestivého stavu. Tyto skutečnosti nejsou dostatečně 

zaznamenány v lékařské dokumentaci a jejich zkoumání nebylo cílem výzkumného 

šetření. Dva atypičtí pacienti, jejichž skóre nejméně odpovídaly předpokladům obou 

modelů, vykazovali v klinickém vyšetření jiné životní zátěže, než je chronická bolest. 

Jedna osoba se dostala do existenční dluhové pasti, druhá uváděla manželskou krizi. 

Atypické případy snižují hodnotu comparative fit indexu. 

Aspekty výběru souboru se během praxe na CVLB FN Motol poněkud měnily, 

nejprve byly ošetřovány všechny, většinou typické, bolestivé stavy. Později po rozvoji 

algeziologie v ČR tato pracoviště ošetřuje spíše atypické nebo komplikované bolestivé 

stavy. Je určeno pro pacienty, jejichž problémy s chronickou bolestí zasahují 

i do ostatních oblastí života a selhaly u nich předchozí způsoby léčby na pracovištích 

nižšího typu (Oddělení léčby bolesti, Poradna pro léčbu bolesti, Ordinace pro léčbu 

bolesti). CVLB FN Motol je samostatné klinické, výzkumné a výukové pracoviště 
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zahrnující terapii bolestivých stavů nejrůznějšího původu. Lze připustit drobné 

atypičnosti dané současnou pozicí CVLB v systému výzkumu bolestivých stavů. 

V rámci zkoumání nedošlo k dříve obvyklému vyřazování odlehlých 

pozorování, v našem případě osob, jejichž skóre nevyhovují předpokladu příslušné, 

zpravidla normální distribuce. Zájem o tyto osoby odpovídá přístupu moderní statistiky 

zabývajícím se také těmito atypickými případy. Tento přístup je významný jak 

z teoretického hlediska, kdy můžeme najít atypický nebo nový pohled na sledovaný jev, 

tak z praktického hlediska, kdy u osob se standardním profilem skórů předpokládáme 

spíše standardní terapeutické postupy, kdežto u osob s atypickým profilem skórů 

budeme hledat individuálně odlišné a nestandardní postupy ošetření (což je jeden 

z požadavků na špičková pracoviště).  

Jsem si vědoma, že navzdory snaze o co nejpečlivější přípravu a průběh 

výzkumného šetření, má tato diplomová práce četné nedostatky a výsledky je třeba brát 

s jistou opatrností. Oblast proaktivního zvládání chronické nemaligní bolesti je široká 

a všechny její aspekty jsem nebyla schopna v rámci limitovaného počtu stran práce 

zachytit.  

Výsledky mohou být zkresleny simulací i disimulací pacientů a mírou 

otevřenosti respondentů při odpovědích. Výzkum byl proveden jen s těmi účastníky, 

kteří byli ochotni se na výzkumu podílet, což samo svědčí o jejich schopnosti sdílet 

jejich životní zkušenosti a otevřeně o jejich situaci komunikovat. Někteří pacienti 

vyplnili dotazníky ochotně. Jiní dávali od začátku či po vyplnění a odevzdání 

dotazníkové baterie najevo svou nedůvěru a nezájem, avšak nevyužili možnosti 

nezúčastnit se výzkumu. Soubor je relativně malý, jelikož nebyl dostatek respondentů 

k provedení výzkumného šetření. Nebylo možné získat soubor s větším počtem 

respondentů.  

Nově začínáme uvažovat nad myšlenkou, že DM je objekt více závislý 

na osobnostních vlastnostech a na resilienci. Resilienci lze považovat za dispozici 

aktivního adaptivního zvládání. V navazující práci se zaměřím na osobnostní 
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charakteristiky jedinců a budu zjišťovat pozici DM v kontextu stupnic Big Five a vztah 

proaktivního zvládání a resilience vůči DM (Mikulincer a Shaver, 2015).  

Pojetí modelu jako aproximace k teoretické pravdě může být buď limitně 

nekonečný, nebo v určité době poznání může být principiálně odmítnuto a nahrazeno 

jiným modelem více odpovídajícím poznatkům. Předpokládá se, že zásadní nové 

poznatky mohou přinést longitudinální metody vyšetření jednotlivých fází, tak jak 

představuje DM. Zlepšení umožní využití našich dat jako budoucího vývoje bolestivého 

stavu, např. s využitím kontrol na CVLB. 

K použitému postupu testování DM lze dle některých odborníků přistoupit tak, 

že latentní proměnné vysvětlující příslušná stádia budou testována tím způsobem, že 

prvotními parametry budou jednotlivé proměnné, respektive jejich regrese na příslušné 

faktory DM. Od toho lze očekávat více diferencovaný pohled na specifické aspekty 

proaktivního zvládání dle Dotazníku proaktivního zvládání životních nároků na dané 

stádium DM. Proměnné proaktivního zvládání jsou prediktory, které by takto fungovaly 

v regresním modelu jako přímý prediktor faktorů DM (Hagtvet, 2005). 

6.8 Etické aspekty výzkumné práce 

Ochrana práv účastníků výzkumu byla zajištěna, ve výzkumu bylo dbáno 

na dodržování etických zásad. Před zahájením výzkumného šetření byli účastníci 

výzkumu informováni o ochraně jejich osobních údajů a byla jim zaručena anonymita. 

Účastníci byli seznámeni s tím, že názvy měst a jména všech zmíněných osob, jež by 

umožňovaly identifikovat účastníky výzkumu, nebudou zveřejněna.  

Na začátku výzkumného šetření byly od účastníků výzkumu získány souhlasy 

se svojí účastí na výzkumu vyplněním formulářů, který je přiložen v příloze I. 

Informovaný souhlas měl písemnou formu, každý účastník výzkumu svým podpisem 

potvrdil účast na výzkumu. 

Při výzkumném šetření na žádného respondenta nebyl vyvíjen nátlak a klamání. 

Výzkum byl směrován k dobru, na úlevu respondentů od chronické bolesti. 
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Údaje nebudou užity k jiným účelům než pro výzkumné účely. 

Aplikaci etických principů v léčbě bolesti zaštiťuje Etická charta Americké 

akademie léčby bolesti. Česká společnost pro léčbu bolesti České lékařské společnosti 

dosud etickou chartu nevydala (Raudenská a Javůrková, 2011). 
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ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala proaktivním zvládáním chronické nemaligní bolesti. 

Chronická bolest je patologický stav, který ztrácí charakter ochranného signálu 

informující organismus o skutečném či hrozícím poškození. Chronická bolest často 

nemá identifikovatelnou příčinu nebo její příčina nebývá odstranitelná. Autorka práce 

předpokládá, že bolest vzniká za konkrétních psychologických podmínek. 

Při proaktivním zvládání si jedinec stanovuje budoucí cíle a snaží se zabránit případné 

ztrátě, hodnotí obtížné situace jako výzvy a orientuje se na zlepšování kvality života. 

V souvislosti s dosud neprobádanou oblastí proaktivního zvládání chronické 

nemaligní bolesti se autorce práce jevilo za přínosné pro úspěšnou léčbu chronické 

bolesti věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Cílem této diplomové práce bylo 

zachytit podíl proaktivního zvládání na vzniku, průběhu a udržování chronické bolesti.  

Podstatou práce bylo posouzení efektu proaktivního zvládání na počáteční fáze 

u Dynamického modelu psychologických procesů při chronické bolesti (DM). DM 

předpokládá proces konsekutivních psychických a behaviorálních změn při chronické 

bolesti a zpětnovazební procesy. Diplomová práce byla zaměřena na počáteční fáze 

psychologických procesů při chronické bolesti dle DM, tj. na Spouštějící procesy, První 

afektivní fázi, Coping bolesti a Druhou afektivní fázi, které rozhodují o vývoji 

následných psychických změn. Bolest a Hodnocení vnímané bolesti vyvolávají První 

afektivní fázi, která spouští Coping bolesti. Adaptivní zvládání vyvolá relativní 

euthymii, maladaptivní zvládání vyvolá generalizované negativní afekty. Proaktivní 

zvládání bylo s těmito fázemi testováno. 

Pro získání potřebných dat k popisu podstatných psychických procesů 

při chronické bolesti bylo aplikováno devět testových metod. Stanoveného cíle bylo 

dosaženo prostřednictvím strukturálního modelování. Výzkumného šetření se zúčastnilo 

celkem 56 pacientů z Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice 

rehabilitace FN Motol v Praze. 
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Předložené výsledky výzkumu dokazují, že proaktivní zvládání podmiňuje 

průběh jednotlivých fází Dynamického modelu psychologických procesů při chronické 

bolesti. Proaktivní zvládání prokazatelně nejvíce podporuje vzdorování (adaptivní 

coping bolesti), pozitivně ovlivňuje euthymii-rys a nejméně ovlivňuje pocit bolesti. 

Dále bylo doloženo, že proaktivní zvládání silně negativně ovlivňuje negativní 

generalizované afekty. Snižuje výskyt úzkosti, zlosti a deprese-rys. Důležitým 

poznatkem z výzkumného šetření je skutečnost, že proaktivní zvládání nesouvisí 

s maladaptivním copingem bolesti. Proaktivní zvládání a coping bolesti jsou dva 

nezávislé druhy zvládání. 

Z výsledků je patrné, že u pacientů slábne strach z bolesti a výrazně se projevuje 

zlost z bolesti. Tento fakt je podkladem pro další zkoumání. 

Formulace hypotetického modelu slouží jako východisko k diagnostickým 

úvahám, plánování psychoterapie a k dalšímu pokroku v klinice bolesti. Model do jisté 

míry obohacuje poznatky o psychologických procesech při chronické bolesti v širších 

souvislostech. Proaktivní zvládání by se mělo brát v úvahu při léčbě chronické bolesti, 

identifikovat jej, posilovat a používat odlišné postupy pro jeho ovlivnění. 

Autorka práce bude pokračovat s výzkumným šetřením a nacházet odpovědi 

na psychologické procesy při chronické nemaligní bolesti. 
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PŘÍLOHY 

Příloha I: Informovaný souhlas 

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE 

V Úvalu 84, 15006 Praha 5 – Motol 

Telefon: 224433481, fax: 224433482 

http://www.fnmotol.cz/oddeleni-klinicke-psychologie 

Akreditované pracoviště specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a dětská klinická 

psychologie 

 

 

 

pro výzkumný projekt: Diplomová práce 

řešitel projektu: Bc. Kateřina Adamcová 

 

 

 

S případným anonymním zveřejněním psychologického nálezu v odborném tisku 

o Souhlasím 

o Nesouhlasím 

 

 

Dne:…………………………………………………Podpis:……………………………. 
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Příloha II: Použité testy, stupnice. Zkratky stupnic. Cronbachovo alfa 

Vizuální analogová škála (VAS) 

Intenzita (VAS_I)     - 

Nepříjemnost (VAS_U)    - 

 

Dotazník názorů na bolest a percepce bolesti (PBPI)  

Přetrvávání bolesti v budoucnosti (PER) 0,72 

Vlastní vina (SBL)    0,83 

Vina druhých (BLO)    0,82 

 

Dotazník copingu bolesti (DCB2) 

 Pozorování bolesti (POZ)   0,78 

Rezignace (REZ)    0,69 

 

Dotazník copingu bolesti (DCB3) 

Vzdorování (VZD)    0,89 

 

Dotazník strachu a pozorování bolesti (FOPI) 

 Strach z bolesti (Scb)    0,89 
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Dotazník stavu a rysu úzkosti (STAI-T) 

Úzkost – rys (ANX)    0,84 

 

Dotazník stavu a rysu zlosti (STAXI T) 

Zlost - rys (ANG)    0,87 

 

Dotazník stavu a rysu deprese (ST-DI T) 

Euthymie – rys (Eut_T)   0,80 

Dysthymie – rys (Dys_T)   0,81 

Deprese – rys (DEP_T)   0,86 

 

Dotazník proaktivního zvládání životních nároků (PCI)  

Proaktivní řešení situací (PCS)  0,78 

Reflektivní řešení situací (REFL)  0,84 

Strategické plánování (STRA)  0,59 

Preventivní zvládání situací (PREV)  0,77 

Vyhledávání instrumentální opory (INSO) 0,79 

Vyhledávání emoční opory (EMOS)  0,73 

Vyhýbání se řešení situace (AVOI)  0,71 
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Příloha III: Přesné znění testů 

Dnešní datum..………………..    Datum narození.………………     

Trvání bolest ……..…………roků.……..měsíců.  

 

Vizuální analogové škály 

1. 
Tyto úsečky slouží ohodnocení nadepsaného pocitu. Levý okraj znamená 
nepříjemnost pocitu. Pravý okraj znamená nejsilnější pocit, jaký si dokážete 
představit. Na každé úsečce označte ,,I“ místo, které odpovídá tomu, co cítíte. 
 
      Žádná                                                                                               nejhorší 
možná 

INTENZITA BOLESTI 
 

      žádná                                                                                               nejhorší 
možná 

NEPŘÍJEMNOST BOLESTI 
 
nevyskytuje se                                                                                           
nepřetržitě 

TRVÁNÍ BOLESTI 
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Dotazník názorů na bolest a percepce bolesti 

PBPI 

Uveďte prosím stupeň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu s každým následujícím 

tvrzením. Zakroužkujte číslo odpovědi podle následujícího klíče: 

          -2 … SILNĚ NESOUHLASÍM 

          -1 … NESOUHLASÍM 

           1 … SOUHLASÍM     

           2 … SILNĚ SOUHLASÍM 

 

   1.Za to, že mám bolesti, si mohu sám/sama.                      -2     -1      1      2 

   2.Někdy jsou chvíle, kdy nemám žádné bolesti.                  -2     -1      1      2 

 3.Nikdo mi nedovede přesně říci, proč mám bolesti.          -2     -1       1      2 

 4.Za mou bolest může jednání jisté osoby (jistých lidí).      -2     -1      1      2 

 5.Asi už budu mít bolesti natrvalo.                                       -2    -1       1      2 

 6.Já sám/sama jsem příčinou svých bolestí.                       -2     -1      1      2 

 7.Mám nepřetržitě bolesti.                                                   -2     -1      1      2   

 8.Se svou bolestí si nevím rady.                                          -2    -1       1      2 

 9.Kdyby někdo jednal jinak, neměl/a bych bolesti.              -2     -1      1      2  

10.Bolesti jsou jen přechodnou záležitostí v mém životě.    -2     -1      1      2 

11.Když mám bolesti, obviňuji sebe sama/samu.                 -2    -1       1      2 

12.S bolestmi se probouzím a s bolestmi usínám.               -2     -1      1      2 

13.O své bolesti toho moc nevím.                                        -2     -1      1      2 

14.Mé bolesti zavinil někdo jiný.                                           -2     -1      1      2 

15.Na mou bolest zřejmě existuje lék.                                  -2     -1      1      2 

16.Bolesti jsem si zavinil/a sám/sama.                                 -2     -1      1      2 

17.Intenzita bolesti se mění, ale bolest nikdy nepřechází.   -2     -1      1      2    

18.Nedokážu pochopit, proč mám bolesti.                           -2     -1      1      2 

19.Když mám bolesti, obviňuji toho, kdo je zavinil 

     (ty, kteří je zavinili).                                                         -2     -1       1      2 

20.Jednoho dne budu zas úplně bez bolestí.                      -2     -1       1      2 

21.Mé bolesti pocházejí z mého jednání.                            -2     -1      1       2 

22.Není chvíle, abych byl/a bez bolestí.                              -2     -1      1       2 

23.Vím, kdo může za mé bolesti.                                         -2     -1      1      2 

24.Mé bolesti už asi nepřestanou.                                       -2     -1      1       2 
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Dotazník copingu bolesti 2 

DCB2 

Označte, prosím, Vaše myšlenky, pocity a reakce při současných bolestech: 

                                                                                  ROZHODNĚ                             ROZHODNĚ  

        ANO         ANO      NE         NE 

1. Přemýšlím, jak se zbavit bolestí.                           4           3           2           1  

2. Mezi blízkými lidmi snáším bolesti lépe.              1           2           3           4  

3. Když mám bolesti, chci být o samotě.                   4            3          2           1   

4. Napadá mě, že hůř jsem dopadnout nemohl/a.    4            3          2           1  

5. Uvažuji, co by mi pomohlo od bolesti.                   4            3          2           1  

6. Snažím se nějak si pomoci.                                   4            3          2           1  

7. Říkám si, že to přejde.                                         4            3          2           1 

8. Se svou bolestí jsem nejraději sám/sama.            4            3          2           1 

9. Když mám bolesti, jde vše ostatní stranou.          4            3          2           1  

10. Myslím na to, jak si ulevit.                                      4            3          2           1 

11. Při bolestech mám rád/a samotu.                          4            3          2           1 

12. Bolesti mi berou chuť do života.                           4            3           2           1 

13. Když mám bolesti, myslím na nejhorší.                 4            3           2           1 
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Dotazník copingu bolesti 3 

DCB 3 

Následující tvrzení se vztahují k vaší bolesti. Zakroužkujte, prosím, do jaké míry tyto věty 

vystihují vaše pocity, myšlenky a reakce, které bolest vzbuzuje. Odpovídejte podle toho, „jak 

často máte tento pocit“, případně „jak často byste dané tvrzení o sobě pronesli“.  Svou 

odpověď označte takto: 

0 vůbec ne 1 málokdy 2 občas  3 často  4 stále 

 

1. I přes mé bolesti mám pocit, že stojí za to žít. 0 1 2 3 4 

2. Jsem smířený/á s představou, že pro mou bolest neexistuje 

řešení                                                                                              

0 1 2 3 4 

3. Navzdory bolesti se snažím žít plnohodnotný život. 0 1 2 3 4 

4. Se svou bolestí nic nenadělám. 0 1 2 3 4 

5. Daří se mi věnovat se jiným věcem, než jen svým bolestem. 0 1 2 3 4 

6. Se svou bolestí se snažím stále bojovat. 0 1 2 3 4 

7. Nepřestávám hledat způsob, jak zvládnout své bolesti. 0 1 2 3 4 

8. I přes bolesti se snažím užívat si života. 0 1 2 3 4 

9. Nevzdávám svůj boj s bolestí. 0 1 2 3 4 

10

. 

Smířil/a jsem se s tím, že své bolesti nemohu nijak ovlivnit. 0 1 2 3 4 

11

. 

Snažím se, aby bolest příliš neovlivňovala můj život. 0 1 2 3 4 

12

. 

Můj život má smysl, i když mám bolesti. 0 1 2 3 4 

13

. 

Zkouším všechno možné, abych se zbavil/a své bolesti. 0 1 2 3 4 

14

. 

Udělal/a bych cokoli, jen abych se zbavil/a bolesti. 0 1 2 3 4 

15

. 

I přes bolest si užívám života. 0 1 2 3 4 

16

. 

Zvykl/a jsem si, že své bolesti neovlivním. 0 1 2 3 4 

17

. 

Navzdory bolesti se snažím žít obvyklým způsobem. 0 1 2 3 4 

18

. 

Smiřuji se s myšlenkou, že na mou bolest neexistuje léčba. 0 1 2 3 4 
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Dotazník strachu a pozorování bolesti 

FOPI 

INSTRUKCE: Následující tvrzení se vztahují k Vaší bolesti. Zaznamenejte prosím „ x  “do jaké 

míry tyto věty vyjadřují Vaše názory a pocity. Svou odpověď označte takto: 0 vůbec ne, 1 

málokdy, 2 občas, 3 často, 4 stále. 

 0 1 2 3 4 

1. Snažím se vyhnout tomu, co by mohlo 

mou bolest zesílit.                                           

     

2. Přemýšlím, jak se zbavit bolestí.      

3. Hlídám se, abych neudělal/a pohyb, který 

by mohl být bolestivý. 

     

4. Uvažuji, co by mi pomohlo od bolestí.                                                                                      

5. Musím být opatrný/á, abych si nepřitížil/a 

nebo neublížil/a.                                        

     

6. Když něco dělám, přestanu radši dřív, než 

se mi přitíží. 

     

7. Snažím se, nějak si pomoci.                                                                                         

8. Dělám všechno proto, abych se vyhnul/a 

bolesti. 

     

9. Radši se šetřím, aby se mé bolesti 

nezhoršily. 

     

10. Myslím na to, jak si ulevit      

11. Když něco dělám, sleduji, zda se mé 

bolesti nezhoršují.              
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Dotazník State-Trait Anger Expression Inventory 

STAX - TA 
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Dotazník State-Trait Anxiety Inventory 

STAI X-1 



11 
 

STAI X-2 
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Dotazník State-Trait Depression Inventory 

S-Dep1 

INSTRUKCE: Dole jsou uvedeny věty, kterými se lidé popisují, Přečtěte si každou větu 
a označte kroužkem číslo, které odpovídá tomu, jak se cítíte právě nyní, v této chvíli, 
Neexistují správné, nebo chybné odpovědi, Nezabývejte se proto delší čas jednotlivými 
větami a odpovězte způsobem, který nejlépe odpovídá vašemu současnému pocitu. 
 
                                                                     Vůbec          Mírně           Silně           Velmi            
Jak se cítím v této chvíli:                              ne                                                       silně 
                        
   1,   Cítím se silný/á                                        1      2  3   4  

   2,   Jsem sklíčený/á                                       1 2  3   4 

   3,   Jsem svěží a zdráv/zdravá                      1    2  3   4 

   4,   Jsem na dně                                            1    2  3   4 

   5,   Jsem čilý/á   1    2  3   4 

   6,   Jsem smutný/á   1 2  3   4 

   7,   Mám pocit jistoty                                      1                  2                   3   4 

   8,   Vidím věci černě                        1                  2  3   4 

   9,   Cítím se mizerně                                   1                  2  3   4 

  10, Budoucnost vidím nadějně          1 2  3   4 
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Dotazník State-Trait Depression Inventory 

T-Dep1 

INSTRUKCE: Přečtěte každou větu, Potom dejte do kroužku číslo, které odpovídá 
přesně tomu, jak věta vyjadřuje váš obvyklý pocit, Neexistují správné, nebo chybné 
odpovědi, Nezabývejte se proto delší čas jednotlivými větami a vyberte odpověď, která 
nejlépe vyjadřuje, jak se cítíte obvykle. 
 
                                                                     Téměř          Někdy       Často           Téměř    
Jak se cítím obvykle:                                    nikdy                                                  vždy 

  11, Jsem šťastný/á                                      1                2                  3                  4 

  12, Cítím se zasmušile                                1      2       3    4 

  13, Je mi dobře                                              1                    2       3    4 

  14, Cítím se sklíčený/á                                 1                  2       3    4 

  15, Jsem v pohodě                                         1                   2       3    4 

  16, Cítím se sklesle                                        1      2       3    4 

  17, Cítím se deprimovaný/á                             1      2       3    4 

  18, Cítím se jistě                                              1      2       3    4 

  19, Cítím se zoufale                                    1      2       3    4 

  20, Cítím radost ze života                              1      2       3    4 
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Dotazník proaktivního zvládání životních nároků 

REAKCE NA KAŽDODENNÍ UDÁLOSTI 

 

Následující tvrzení se týkají Vašich možných reakcí na rozmanité situace. 

Vyjádřete, jak pravdivá jsou daná tvrzení podle toho, jak byste se v dané situaci 

cítili. Zakroužkujte prosím vždy nejpřiléhavější variantu vyjádřenou číslem 1 až 4. 

 

1 = nepravdivé 

2 = nepříliš pravdivé 

3 = celkem pravdivé 

4 = naprosto pravdivé 

 

 

1 – nepravdivé; 2 – nepříliš pravdivé; 3 – celkem pravdivé; 4 – naprosto pravdivé 

1. Když se vyskytne problém, jsem ten, kdo se ho ujme. 1  2  3  4 

2. Představuji si sám/ sama sebe při řešení složitých problémů. 1  2  3  4 

3. Často najdu způsob, jak rozložit komplikované problémy na jejich 

zvládnutelné složky. 

1  2  3  4 

4. Připravuji se na budoucí eventuality. 1  2  3  4 

5. Když řeším své problémy, řada jiných lidí mi může pomoci. 1  2  3  4 

6. Když jsem sklíčený/á, vím komu zavolat, aby mi pomohl cítit se lépe. 1  2  3  4 

7. Když mám problém, rád/a jej odsouvám na později. 1  2  3  4 

8. Snažím se nechávat věcem volný průběh. 1  2  3  4 

9. Obvykle přemýšlím o různých možnostech řešení problému, než abych 

jednal/a impulzivně. 

1  2  3  4 

10. Udělám si plán a držím se ho. 1  2  3  4 

11. Než bych utratil/a každou korunu, snažím se to, co vydělám, šetřit na 

horší časy. 

1  2  3  4 

12. Snažím se mluvit o svých problémech a vysvětlovat je, aby se mi 

dostalo podpory od přátel. 

1  2  3  4 

13. Cítím, že ostatním na mě záleží. 1  2  3  4 

14. Když se mi problém zdá moc komplikovaný, někdy ho odložím, dokud 

nejsem s to se s ním vypořádat. 

1  2  3  4 

15. Jakmile dosáhnu svého cíle, hledám další a složitější. 1  2  3  4 

16. V duchu si procházím mnoho rozmanitých scénářů, abych se 

připravil/a na všemožná vyústění situace. 

1  2  3  4 

17. Rozložím problém na menší části a pracuji na nich postupně. 1  2  3  4 

18. Připravuji se na nepříznivé události. 1  2  3  4 

19. Informace, které jsem získal/a od jiných, mi často pomohly při řešení 

mých problémů. 

1  2  3  4 

20. Vím, s kým mohu počítat, když mi teče do bot. 1  2  3  4 

21. Když mám problém, obvykle ho dám na chvíli k ledu. 1  2  3  4 

22. Mám rád/a výzvy a překonávání překážek. 1  2  3  4 

23. Přistupuji k problému tak, že přemýšlím o různých reálných 

možnostech jeho řešení. 

1  2  3  4 

24. Udělám si seznam a snažím se zaměřit se nejprve na ty nejdůležitější 

věci. 

1  2  3  4 
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25. Dřív než dojde ke katastrofě, jsem dobře připraven/a na její následky. 1  2  3  4 

26. Obvykle dokážu odhadnout, kteří lidé mi jsou schopni pomoci pokročit 

s řešením mého problému. 

1  2  3  4 

27. Když jsem sklíčený/á, jdu ven, abych si promluvil/a s ostatními. 1  2  3  4 

28. Zaobírám se svými sny a snažím se je naplnit. 1  2  3  4 

29. Mám-li problém se spolupracovníky, rodinou či přáteli, představuji si 

dopředu, jak s nimi problém úspěšně vyřídím. 

1  2  3  4 

30. Nejprve naplánuji strategii změny situace, pak začnu jednat. 1  2  3  4 

31. Ptám se ostatních, jak by se v mé situaci zachovali oni. 1  2  3  4 

32. Svěřuji se se svými pocity ostatním, abych vybudoval/a a udržel/a 

blízká přátelství. 

1  2  3  4 

33. Navzdory četným překážkám se mi většinou daří dosáhnout, čeho chci. 1  2  3  4 

34. Než se pustím do složitého úkolu, představuji si jeho úspěšné 

zvládnutí. 

1  2  3  4 

35. Rozvíjím své pracovní schopnosti, abych se uchránil/a před ztrátou 

zaměstnání. 

1  2  3  4 

36. Mluvit s ostatními může být opravdu užitečné, protože to přináší jiný 

pohled na problém. 

1  2  3  4 

37. Snažím se zjistit, co přesně potřebuji, abych uspěl/a. 1  2  3  4 

38. Teprve až když mám problém pečlivě promyšlený, začnu jednat. 1  2  3  4 

39. Dávám pozor, aby o moji rodinu bylo dobře postaráno a byla tak 

ochráněna před nepřízní osudu v budoucnosti. 

1  2  3  4 

40. Než se začnu v problému topit, zavolám příteli a promluvíme si o tom. 1  2  3  4 

41. Vždycky se snažím najít způsob jak překonat překážky. Nic mě 

doopravdy nezastaví. 

1  2  3  4 

42. Představuji si, jak úspěšně řeším složitý problém předtím, než se do něj 

doopravdy pustím. 

1  2  3  4 

43. Myslím dopředu, abych se vyhnul/a nebezpečným situacím. 1  2  3  4 

44. Když mám potíže, většinou s pomocí ostatních na něco přijdu. 1  2  3  4 

45. Vnímám své částečné neúspěchy, a proto si nedělám plané naděje. 1  2  3  4 

46. K problému přistupuji z různých úhlů, dokud nepřijdu na vhodný 

postup. 

1  2  3  4 

47. Vymýšlím strategie, které, jak doufám, povedou k nejlepšímu 

možnému výsledku. 

1  2  3  4 

48. Když žádám o místo, tak si na něm sama sebe/ samu sebe představuji. 1  2  3  4 

49. Dojde-li k vážným nedorozuměním se spolupracovníky, členy rodiny 

či přáteli, vyzkouším si dopředu, jak s nimi budu jednat. 

1  2  3  4 

50. Snažím se nakládat s penězi tak, abych se ve stáří neocitl/a bez 

prostředků. 

1  2  3  4 

51. Komplikace a překážky vnímám jako pozitivní zkušenosti. 1  2  3  4 

52. Než se pustím do řešení problému, přemýšlím o každém jeho možném 

výsledku. 

1  2  3  4 

53. Jestliže mi někdo tvrdí, že něco nedokážu, můžete si být jisti, že 

dokážu. 

1  2  3  4 

54. Když narazím na problém, pustím se iniciativně o jeho řešení. 1  2  3  4 

55. Mám-li problém, obvykle se vidím na straně poražených. 1  2  3  4 

1 – nepravdivé; 2 – nepříliš pravdivé; 3 – celkem pravdivé; 4 – naprosto pravdivé
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