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Skleróza multiplex (SM) predstavuje jedno zo svetovo najrozšírenejších 
neurologických ochorení u mladých dospelých. SM môže byť 
diagnostikovaná v akomkoľvek veku, ale jej výskyt kumuluje prevažne 
medzi dvadsiatym a štyridsiatym rokom života. Práve kvôli skorému 
nástupu ochorenia, má MS vážne dôsledky nie len pre jedinca, ktorého 
postihne, ale aj pre jeho sociálne okolie. SM môže viesť k práceneschopnosti 
práve v najproduktívnejšej vekovej skupine a ovplyvňuje rodinný 
a partnerský život pacienta. Symptómy sprevádzajúce SM zahŕňajú 
fyzickú sféru (problémy s pohybom, bolesť počas chôdze, závraty 
a problémy so zrakom) a mentálnu oblasť (kognitívne problémy, úzkosť 
a depresiu). V rámci nášho výskumu sme sa zamerali na kvalitu života 
súvisiacu so zdravím v oboch jej komponentoch - fyzickom aj mentálnom 
(PCS, MCS) a asociovali ju s faktormi ako únava, osobnosť typu D 
a funkčná disabilita, prostredníctvom ktorých sme preskúmali komplexné 
vzťahy medzi uvedenými premennými a faktormi. Ide o aspekty, ktoré 
boli preskúmané výskumníkmi už v minulosti, napr. coping a sociálna 
participácia vykazujú pozitívnu asociáciu s kvalitou života.

Prvá kapitola ponúka všeobecný prehľad o SM a základných 
premenných skúmaných v tejto práci. Zároveň popisuje ciele práce 
a formuluje výskumné otázky.

Druhá kapitola je venovaná problematike dizajnu tejto štúdie. 
Popisuje výskumnú vzorku, metodiky použité pri zbere dát a pri 
štatistickom spracovaní údajov. 

Zámerom tretej kapitoly bolo preskúmať rôzne copingové stratégie 
a ich asociácie s rôznymi úrovňami so zdravím súvisiacej kvality 
života. Viacnásobná lineárna regresia ukázala, že v rámci PCS, coping 
nepredstavoval signifikantný príspevok k variancii v rámci PCS modelu, 
ale na druhej strane jeho príspevok bol signifikantný v prípade MCS. 
Hoci neboli nájdené rozdiely medzi copingom zameraným na riešenie 
problémov, copingom zameraným na emocionálne prežívanie a copingom 
zameraným na zastavenie nepríjemných pocitov a myšlienok v rámci 
štatistickej významnosti, zastavenie nepríjemných pocitov a myšlienok 
sa ukázalo byť typom copingu, ktorý vysvetlil najviac variancie v rámci 
modelu. Na základne našich výsledkov môžeme konštatovať, že coping (a 
najmä coping zameraný na zastavenie nepríjemných pocitov a myšlienok) 
je prediktorom lepšieho MCS. Pre potvrdenie uvedených výsledkov je 
potrebné uvažovať o realizácii longitudinálnej štúdie.

Vo štvrtej kapitole sme zisťovali súvislosť sociálnej participácie 
s PCS a MCS. Na základe analýz lineárnej regresie sme došli k záveru, 



že táto premenná je asociovaná s PCS ale nie s MCS. Po konfrontácii 
našich výsledkov s dostupnou literatúrou sme dospeli k záveru, že u 
ľudí trpiacich SM je sociálna participácia v úzkom súvise so schopnosťou 
zapájať sa do sociálnych situácií, ktorá je závislá na fyzickej kondícii. 
Mentálne rezervy pacientov nehrajú v uvedenom vzťahu žiadnu rolu. Aj 
keď sa sociálna participácia zdá byť asociovaná s PCS, na určenie smeru 
tohto vzťahu je potrebný ďalší výskum.

Cieľom piatej kapitoly bolo určiť či je coping schopný mediovať 
negatívne asociácie medzi únavou (najčastejším symptómom 
sprevádzajúcim SM) a kvalitou života súvisiacou so zdravím. Päť rôznych 
foriem únavy bolo skúmaných vo vzťahu s kvalitou života a zároveň 
sme sledovali mediácie copingom v rámci uvedených asociácií, avšak 
iba v prípade MCS boli všetky kombinácie únavy a copingu štatisticky 
významné. V rámci PCS boli zistené asociácie medzi všeobecnou únavou 
a PCS, ktoré boli zároveň mediované každou z copingových stratégií. 
Coping zameriavajúci sa na zastavenie nepríjemných emócií a myšlienok 
medioval asociácie medzi fyzickou únavou a PCS a rovnako medzi 
redukovanou motiváciou a PCS.

Šiesta kapitola sa zameriavala na otázku či rôzne copingové stratégie 
mediujú asociácie medzi osobnosťou typu D a kvalitou života. Mediácie 
medzi všetkými troma druhmi copingu boli prítomné v rámci MCS, ale 
nie v PCS. Na základe našich zistení a predchádzajúcich štúdií v tejto 
oblasti sme došli k záveru, že MCS je schopná zrkadliť seba-pomáhajúce 
tendencie a je oveľa ľahšie ovplyvnená konkrétnymi krokmi jednotlivcov. 
Uvedené implikuje, že asociácia medzi osobnosťou typu D (vyznačujúca 
sa negatívnou afektivitou a sociálnou inhibíciou) a MCS môže byť 
mediovaná copingom.

Zámerom siedmej kapitoly bolo preskúmať rolu sebaúcty v rámci 
vzťahu sociálna participácia a kvalita života. Štatistická analýza 
štruktúrovaného modelovania ukázala, že sebaúcta je mediátorom 
asociácie medzi sociálnou participáciou a MCS, zatiaľ čo asociácia medzi 
sociálnou participáciou a PCS mala iba priamy efekt a nebola mediovaná 
sebaúctou. Tento záver potvrdil našu predchádzajúcu hypotézu o asociácii 
medzi PCS a sociálnou participáciou, ale taktiež poukázal na dôležitosť 
sebaúcty pre MCS.

Ôsma kapitola predstavuje sumár všetkých výsledkov, ktoré sme 
konfrontovali v kontexte ďalších štúdií a nášho teoretického modelu a v 
neposlednom rade pojednávane o implikáciách pre prax. Vo všeobecnosti 
sme došli k záveru, že copingové stratégie sú pozitívne asociované 
s MCS, ale nie s PCS a hoci coping zameraný na zastavenie nepríjemných 
myšlienok a pocitov nemusí byť vo všeobecnej populácii tou najvhodnejšou 
voľbou, v súbore pacientov so SM sa ukázal ako užitočný aspoň na takej 
úrovni ako iné coingové stratégie, so štatisticky významnými výsledkami 
vo viacerých prípadoch. Sebaúcta taktiež preukázala významné asociácie 



s MCS a doviedla nás k záveru, že zameriavanie sa na coping a sebaúctu 
u pacientov so SM môže viesť k veľmi pozitívnym výsledkom v rámci ich 
mentálnej kvality života. Sociálna participácia bola asociovaná prevažne 
s PCS a aj keď je smer uvedenej asociácie zatiaľ nejasný, podpora sociálnej 
participácie u pacientov trpiacich SM môže mať pozitívne dôsledky pre 
ich PCS. Ôsma kapitola sa v závere venuje popisuju silných a slabých 
stránok práce. Silné stránky zahŕňajú vysoký response rate, hodnotenie 
sociálnej participácie z pohľadu rovesníkov, spôsob zberu dát a komplexné 
štatistické modelovanie. Medzi slabé stránky môžeme zaradiť vyšší 
pomer žien vo vzorke a vyšší počet pacientov s menej vážnymi formami 
SM. Posledná kapitola zahŕňa taktiež implikácie pre klinickú prax, 
ktoré zdôrazňujú rolu copingu zameraného na zastavenie nepríjemných 
myšlienok a pocitov v rámci na zdravie zameranej kvality života, 
zdôrazňujú dopad sebaúcty a navrhujú edukačné programy pre pacientov 
a ich blízkych. Ďalší výskum by sa mal sústrediť na longitudinálne 
skúmanie našich záverov, replikovanie dizajnu tejto štúdie u iných 
chronických ochorení a v neposlednom rade na praktické  študovanie 
efektu navrhnutého intervenčného a edukačného programu.






