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3 ANALÝZA VÝSLEDKOV PROCESU JAZYKOVO - KULTÚRNEJ 

ADAPTÁCIE DOTAZNÍKA DASH V SLOVENSKÝCH 

PODMIENKACH 

 

Úrazov pohybového aparátu podľa dostupných štatistík  neustále pribúda, vrátane 

postihnutia hornej končatiny. Dôsledkom poranení hornej končatiny sú rôzne obmedzenia, 

ktoré pacientovi spôsobujú  problémy pri každodenných aktivitách, a tým výrazne zhoršujú 

kvalitu jeho života. Pokroky v liečbe úrazových stavov majú pozitívny dopad aj na 

následnú kvalitu života pacientov. Stále väčšia diverzifikácia, hlavne čo sa týka 

operačných postupov a používaných osteosyntetických materiálov má však aj negatíva. 

Jedným z nich je aj vznik rôznorodých nástrojov na sledovanie kvality života pacientov, 

ktoré zohľadňujú zvolenú liečbu. Dôsledkom je sťažená orientácia odborníkov v kvalite, 

ale aj v kvantite nástrojov a možnosti ich vzájomnej komparácie.  

V spolupráci s klinickým pracoviskom úrazovej chirurgie J. A. Reimana v Prešove  

sme v roku 2011 začali realizovať vedecko - výskumný projekt zameraný na 

implementáciu vhodného  hodnotiaceho nástroja do klinickej praxe. V širokom spektre 

rôznych hodnotiacich systémov popisovaných v odbornej literatúre sme sa usilovali o ich 

sumarizáciu a triedenie s cieľom navrhnúť efektívne metodiky pre posúdenie miery 

postihnutia pohybového aparátu v našich špecifických podmienkach. Pre subjektívne 

hodnotenie postihnutia hornej končatiny je v celosvetovom meradle všeobecne 

akceptovaný hodnotiaci systém DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand - 

postihnutie pleca, ramena a ruky). Pre jeho použitie v Slovenskej republike sa vyžadoval 

zložitý proces jazykovo - kultúrnej adaptácie, ktorý sme v spolupráci s Inštitútom pre prácu 

a  zdravie  v  Toronte  začali realizovať.  Institute  for  Work & Health (Inštitút  pre  prácu 

a zdravie Toronto, Kanada) je medzinárodne uznávaná vedecká inštitúcia, ktorej jedným 

zo zameraní sú hodnotiace systémy, ich praktická realizácia a testovanie. Týmto inštitútom 

bol v anglickom jazyku vypracovaný a uvedený do praxe dotazník DASH.  V súčasnosti je 

DASH prístupný v takmer 40 jazykoch sveta. Na základe konzultácii s uvedeným 

pracoviskom sme v rámci procesu medzikultúrnej adaptácie postupovali podľa 

schváleného metodologického harmonogramu. 

Realizácia schvaľovacieho a adaptačného procesu implementácie dotazníka DASH 

prebiehala nasledovne: 
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 v 1. štádiu boli vypracované dva počiatočné preklady dotazníka zo zdrojového 

(anglického) jazyka do cieľového (slovenského) jazyka dvoma nezávislými prekladateľmi; 

u oboch prekladateľov bol cieľový jazyk prekladu materinským jazykom; jeden 

z prekladateľov bol kompetentný posúdiť DASH dotazník aj po klinickej stránke, druhý 

tzv. naivný prekladateľ nemal odborné znalosti klinického charakteru, 

 v 2. štádiu bola vykonaná syntéza oboch slovenských prekladov do jednej verzie na 

základe konsenzu prekladateľov s cieľom riešenia a odstránenia diskrepancií v rámci 

jazyka a kultúry,  

 v 3. štádiu dvaja ďalší nezávislí prekladatelia, ktorých materinským jazykom bola 

angličtina zabezpečili spätný preklad slovenskej verzie do anglického jazyka; cieľom bolo 

zabezpečiť maximálnu obsahovú zhodu slovenskej verzie s anglickým originálom,  

 v 4. štádiu sa realizovala  hodnotiaca činnosť riešiteľského kolektívu, v ktorom boli 

zastúpení experti z radov zdravotníckych pracovníkov, výskumníkov a jazykových 

špecialistov zameraná na koordináciu celého procesu, analyzovanie a posudzovanie 

všetkých verzií a zložiek dotazníka s cieľom dosiahnuť všeobecnú zhodu a vypracovať 

predfinálnu verziu dotazníka,  

 v poslednom štádiu nasledovala pilotáž na skúšobnom súbore pacientov z cieľovej 

vzorky; výsledky tohto štádia boli sumarizované a následne prehodnocované s cieľom ich 

verifikácie a validizácie.  

Predkladáme najdôležitejšie výstupy realizovaného pilotného testovania dotazníka 

DASH. 

 

3.1 Materiál a metodika 

 

Aby sme v súvislosti s akýmkoľvek úrazovým alebo aj neúrazovým postihnutím 

hornej končatiny posúdili jej funkčnosť komplexne mali by sme okrem už zmienených 

zobrazovacích a funkčných metód zhrnutých v prvej kapitole, ktoré hodnotia parametre 

objektívne myslieť aj na to, ako poranenie pohybového aparátu limituje pacientovi bežné 

denné činnosti. V poslednom období sa čoraz viac pozornosti venuje kvalite života 

človeka. Preto je veľmi dôležité zisťovať a vyhodnocovať ako pacient vníma samotné 

ochorenie, úraz i efektivitu liečby a aké priority si stanoví (Jester et  al., 2005). 

Jedným zo spôsobov, ako zistiť spokojnosť pacienta s výsledkami liečby je použitie 

špeciálnych dotazníkov a dotazníkových systémov. Tie by mali byť použité nielen po 

ukončení liečby, ale taktiež  pred jej začatím. V súčasnej dobe máme k dispozícii pestrú 
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škálu už spracovaných dotazníkov. Tieto dotazníky existujú v rôznych jazykových 

verziách, ale len málo z nich má svoju oficiálnu slovenskú podobu. Aby bolo možné tieto 

dotazníky používať i u nás, musia byť preložené s ohľadom na kultúrne prostredie, do 

ktorého má byť dotazník adaptovaný, aby bolo možné plnohodnotné porovnávanie 

výsledkov. Podľa vyššie uvedených pravidiel sme postupovali pri jazykovo - kultúrnej 

adaptácii dotazníka DASH a v rámci pilotáže sme overovali jeho psychosometrické 

vlastnosti - validitu, reliabilitu, kriteriálnu validitu a senzitivitu testu pre použitie 

v slovenskej populácii. 

DASH skóre je dotazník, ktorý je považovaný za dobrý  nástroj pre hodnotenie 

funkcií hornej končatiny bez ohľadu na diagnózu. Prostredníctvom tohto  testu, ktorý je 

celosvetovo  uznávaný a  používaný, môžeme  zohľadniť  obidve  kritéria, teda objektívnu 

i subjektívnu zložku zdravia. DASH skóre zahŕňa vo svojej základnej verzii 30 otázok 

(Príloha 4) plus  ďalšie 4 otázky v module práce a 4 otázky v module šport/hudba.  Je tiež 

k dispozícii v  skrátenej podobe Ouick DASH, ktorá obsahuje iba 11 otázok z hlavného 

dotazníka plus obidva  nadstavbové  moduly po 4 otázkach (Príloha 5). 

Odpovede na jednotlivé otázky sú hodnotené na hodnotiacej škále číslom 1 – 5. 

Výsledné skóre možno vyjadriť nasledujúcim vzorcom: 

 

 

 

Výsledné skóre sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 100, pričom 0 znamená žiadne 

ťažkosti  a 100 znamená maximálne ťažkosti. Maximálne 3 otázky zo všetkých tridsiatich 

v základnom module môžu zostať nevyplnené, aby bolo výsledné skóre platné (Príloha 6) 

(Smet, 2008). Výpočet skóre dotazníka Ouick DASH je súčasťou Prílohy 7. 

V rámci plnenia kritérií adaptačného procesu sme dospeli k realizácii pilotného 

testovania dotazníka. Psychometrické vlastnosti dotazníka DASH sme overovali na 

slovenskej pilotnej vzorke pacientov s diagnózou zlomeniny diafýzy humeru a zhodnou 

metódou liečby - antegrádny zaistený klinec (T2 Humeral nail, fy Stryker); klince istené 

staticky; ramenné kosti predvŕtané; klince aplikované centrálnym vstupom cez hlavu 

ramennej kosti. Do súboru neboli zaradení pacienti polytraumatizovaní a pacienti 

súčet odpovedí 

počet otázok 

1 25 
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s patologickými zlomeninami. Všetci pacienti boli starší ako 18 rokov. Výskumnú vzorku 

tvorilo celkom 34 pacientov,  9 mužov a 25 žien s priemerným vekom 49,15. 

 

3.2 Výsledky 

 

Reliabilita 

Pre overenie reliability dotazníka sme použili Cronbachovu alphu (Tab. 4). Test 

sme zvolili aj z toho dôvodu, že odpovede na položky dotazníka mali formu viacnásobnej 

Likertovej škály. 

 

Tab. 4  Výsledky internej konzistencie dotazníka 

Cronbachova  

alpha 

Cronbachova  alpha  štandardizovaných 

položiek 

Počet položiek 

0,99 0,99 30 

 

Hodnota Cronbachovej alphy má v pilotnej štúdii hodnotu 0,99 (Tab. 5). Vzhľadom 

k tomu, že odporúčaným kritériom pre použitie nástroja je rozmedzie hodnôt 0,60 – 0,80. 

Ide o vysokú internú konzistenciu dotazníka na našej vzorke pacientov.  

 

Tab. 5 Položková analýza Cronbachovej alphy 

Otázka 

Priemer 

škály 

po vylúčení 

otázky 

Variácia 

škály 

po vylúčení 

otázky 

Upravená 

otázka 

konečná 

korelácia 

Štvorcová 

viacnásobná 

korelácia 

Cronbachova 

alpha 

po vylúčení 

otázky 

1 67,26 934,99 0,89 . 0,99 

2 67,38 925,09 0,94 . 0,99 

3 67,35 927,33 0,93 . 0,99 

4 67,26 925,41 0,88 . 0,99 

5 67,53 936,14 0,87 . 0,99 

6 67,53 932,23 0,93 . 0,99 

7 67,32 930,16 0,91 . 0,99 

8 67,44 925,71 0,91 . 0,99 

9 67,62 934,85 0,82 . 0,99 

10 67,41 925,04 0,88 . 0,99 

11 67,44 936,74 0,86 . 0,99 
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12 67,47 932,98 0,85 . 0,99 

13 67,47 941,11 0,84 . 0,99 

14 67,53 944,14 0,82 . 0,99 

15 67,50 947,47 0,78 . 0,99 

16 67,44 938,13 0,86 . 0,99 

17 67,53 935,41 0,83 . 0,99 

18 67,50 923,65 0,88 . 0,99 

19 67,62 935,46 0,90 . 0,99 

20 67,59 937,16 0,89 . 0,99 

21 67,50 941,35 0,88 . 0,99 

22 67,47 934,62 0,85 . 0,99 

23 67,56 933,53 0,86 . 0,99 

24 67,56 930,98 0,87 . 0,99 

25 67,70 939,18 0,82 . 0,99 

26 67,62 936,18 0,89 . 0,99 

27 67,59 935,70 0,94 . 0,99 

28 67,62 928,42 0,92 . 0,99 

29 67,47 926,98 0,90 . 0,99 

30 67,59 926,25 0,92 . 0,99 

 

Vylúčenie žiadnej otázky by významne nemodifikovalo celkovú internú reliabilitu, 

vzhľadom na jej vysokú hodnotu. Z tohto dôvodu sme počet otázok testu nekorigovali. 

 

Validita 

Pre overenie validity dotazníka sme primárne plánovali použiť Faktorovú analýzu.  

 

Tab. 6 KMO testu a Bartlettovho testu 

Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

Bartlett's Test of Sphericity      Approx. Chi – Square 

                                                     df 

                                                     sig. 

 

0,487 

1623.990 

435 

0,000 
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Zistená hodnota je nižšia ako štatisticky akceptovateľná 0,500 pre použitie 

Faktorovej analýzy (Tab. 6). Z dôvodu nedostatočne významného výstupu sme verifikovali 

kriteriálnu validitu.  

 

Kriteriálna validita 

Pre posúdenie validity sme ako  kriteriálne parametre k dotazníku DASH použili 

parciálne výstupy vyšetrenia pacientov, konkrétne meranie pohyblivosti ramena – abdukcia 

(Tab. 7), flexia (Tab. 8), extenzia (Tab. 9), lakťa – flexia, extenzia (Tab. 10) a vyšetrenie 

svalovej sily (Tab. 11), ktoré  realizoval lekár v rámci klinického vyšetrenia pacienta. Pre 

výpočet sme použili Pearsonov korelačný koeficient. 

 

Tab. 7 Výsledky korelácie otázok dotazníka DASH a abdukcie ramena 

Otázka Pearsonov korelačný koeficient Signifikancia 

1 -0,76 0,000 

2 -0,87 0,000 

3 -0,79 0,000 

4 -0,76 0,000 

5 -0,79 0,000 

6 -0,83 0,000 

7 -0,77 0,000 

8 -0,84 0,000 

9 -0,73 0,000 

10 -0,83 0,000 

11 -0,72 0,000 

12 -0,82 0,000 

13 -0,78 0,000 

14 -0,80 0,000 

15 -0,72 0,000 

16 -0,77 0,000 

17 -0,77 0,000 

18 -0,82 0,000 

19 -0,88 0,000 

20 -0,87 0,000 
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21 -0,82 0,000 

22 -0,70 0,000 

23 -0,75 0,000 

24 -0,74 0,000 

25 -0,73 0,000 

26 -0,77 0,000 

27 -0,89 0,000 

28 -0,85 0,000 

29 -0,80 0,000 

30 -0,81 0,000 

 

Medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami abdukcie ramena sme zistili vysokú, 

zápornú koreláciu. Žiadna korelácia nemala menšiu hodnotu ako –0,70 na hladine 

významnosti p = 0,000. So stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek na 

slovenskej vzorke klesá hodnota merania abdukcie ramena. Klesajúca hodnota abdukcie 

znamená, že u pacientov klesala schopnosť upaženia - pohybu voľnou časťou hornej 

končatiny vo frontálnej rovine v ramennom kĺbe smerom od tela (udávaná v stupňoch). 

Proces abdukcie z biomechanického hľadiska pozostáva z viacerých fáz. Dôležitým faktom 

je, že abdukcia do cca 120° je vykonávaná najmä ramenným kĺbom v kombinácii s 

eleváciou lopatky, zostávajúcich 60° je umožnených predovšetkým vonkajšou rotáciou  

lopatky. Abdukcia v ramennom kĺbe je výsledkom zložitej súhry činnosti jednotlivých 

svalov, ktoré sa do nej zapájajú postupne, v závislosti od stupňa abdukcie. Tak je možné pri 

klinickom vyšetrení odlíšiť lézie jednotlivých šliach a svalov (šľachy tzv. rotátorovej 

manžety, musculus deltoideus, musculus trapesius a pod.) a na abdukcii participujúcich 

skĺbení (glenohumerálne, torakoskapulárne, sternoklavikulárne, akromioklavikulárne). 

Vzhľadom na časté poranenie šliach rotátorovej manžety pri zlomeninách proximálnej 

časti ramennej kosti ide v prípade deficitu abdukcie v ramennom kĺbe o veľmi častý 

a závažný  následok  týchto zlomenín. Ten  býva navyše často spojený s  poruchou rotácie 

v ramennom kĺbe, kvôli významu rotátorovej manžety pre tento druh pohybu.      
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Tab. 8 Výsledky korelácie otázok dotazníka DASH a flexie ramena 

Otázka Pearsonov korelačný koeficient Signifikancia 

1 -0,87 0,000 

2 -0,91 0,000 

3 -0,89 0,000 

4 -0,87 0,000 

5 -0,86 0,000 

6 -0,92 0,000 

7 -0,91 0,000 

8 -0,86 0,000 

9 -0,89 0,000 

10 -0,85 0,000 

11 -0,79 0,000 

12 -0,77 0,000 

13 -0,77 0,000 

14 -0,77 0,000 

15 -0,77 0,000 

16 -0,79 0,000 

17 -0,75 0,000 

18 -0,86 0,000 

19  -0,88 0,000 

20 -0,86 0,000 

21 -0,85 0,000 

22 -0,84 0,000 

23 -0,75 0,000 

24 -0,81 0,000 

25 -0,76 0,000 

26 -0,83 0,000 

27 -0,86 0,000 

28 -0,88 0,000 

29 -0,89 0,000 

30 -0,92 0,000 
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Rovnako medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami flexie ramena sme zistili 

vysokú, zápornú koreláciu. Žiadna korelácia nemala menšiu hodnotu ako –0,75  

na hladine významnosti p = 0,000. So stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek   

na slovenskej vzorke klesá hodnota merania flexie ramena. Klesajúca hodnota flexie 

znamená, že u pacientov klesala schopnosť predpaženia - pohybu voľnou časťou hornej 

končatiny v sagitálnej rovine v ramennom kĺbe smerom dopredu (udávaná v stupňoch). 

Proces flexie nie je z biomechanického hľadiska vnímaný ako pohyb zložitý tak ako 

abdukcia, no aj pri ňom sa popisuje niekoľko fáz s postupným zapájaním participujúcich 

svalov. Ide predovšetkým o časť musculus deltoideus a pectoralis major, caput breve 

musculi bicipitis brachii, musculus trapezius, musculus serratus anterior a musculus 

coracobrachialis. V poslednej fáze pohybu (112° - 180° flexie) sa do pohybu zapája aj 

musculus supraspinatus. Závažné poranenie šliach uvedených svalov je pri zlomeninách 

proximálnej časti ramennej kosti možné a popri pooperačnej stuhnutosti, tak môže byť 

jednou z príčin deficitu flexie v ramennom kĺbe.        

 

Tab.  9 Výsledky korelácie otázok dotazníka DASH a extenzie ramena 

Otázka Pearsonov korelačný koeficient Signifikancia 

1 -0,59 0,000 

2 -0,74 0,000 

3 -0,67 0,000 

4 -0,70 0,000 

5 -0,72 0,000 

6 -0,73 0,000 

7 -0,61 0,000 

8 -0,67 0,000 

9 -0,69 0,000 

10 -0,63 0,000 

11 -0,59 0,000 

12 -0,67 0,000 

13 -0,61 0,000 

14 -0,60 0,000 

15 -0,66 0,000 

16 -0,56 0,000 
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17 -0,61 0,000 

18 -0,69 0,000 

19  -0,76 0,000 

20 -0,73 0,000 

21 -0,74 0,000 

22 -0,55 0,000 

23 -0,55 0,000 

24 -0,55 0,000 

25 -0,76 0,000 

26 -0,74 0,000 

27 -0,79 0,000 

28 -0,71 0,000 

29 -0,58 0,000 

30 -0,63 0,000 

 

Aj medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami extenzie ramena sme zistili 

vysokú, zápornú koreláciu. Žiadna korelácia nemala menšiu hodnotu ako –0,55 

na hladine významnosti p = 0,000. So stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek   

na slovenskej vzorke klesá hodnota merania extenzie ramena. Klesajúca hodnota extenzie 

(alebo dorzálnej flexie) znamená, že u pacientov klesala schopnosť zapaženia - pohybu 

voľnou časťou hornej končatiny v sagitálnej rovine v ramennom kĺbe smerom dozadu 

(udávaná v stupňoch). Extenziu v ramennom kĺbe uskutočňujú predovšetkým musculus 

latissimus dorsi, musculus teres major, musculus teres minor a časť musculus deltoideus. 

Ako pomocné svaly slúžia musculus triceps brachii a musculus subscapularis. Rozsah 

extenzie nie je tak značný ako je to v prípade abdukcie, či flexie – je možný do cca 40° - 

no jeho dôležitosť pre vykonávanie bežných činností je značná a porucha extenzie v 

ramennom kĺbe je preto závažným narušením jeho funkcie. 
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Tab. 10 Výsledky korelácie otázok dotazníka DASH a flexie lakťa 

Otázka Pearsonov korelačný koeficient Signifikancia 

1 -0,53 0,001 

2 -0,28 0,104 

3 -0,43 0,012 

4 -0,54 0,001 

5 -0,56 0,001 

6 -0,44 0,009 

7 -0,24 0,180 

8 -0,37 0,033 

9 -0,28 0,112 

10 -0,25 0,152 

11 -0,30 0,082 

12 -0,15 0,409 

13 -0,24 0,178 

14 -0,18 0,323 

15 -0,16 0,356 

16 -0,36 0,038 

17 -0,35 0,044 

18 -0,45 0,008 

19  -0,33 0,060 

20 -0,37 0,033 

21 -0,36 0,039 

22 -0,50 0,002 

23 -0,23 0,188 

24 -0,22 0,219 

25 -0,29 0,095 

26 -0,32 0,070 

27 -0,38 0,029 

28 -0,26 0,145 

29 -0,41 0,016 

30 -0,26 0,141 
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Medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami flexie lakťa sme zistili miernu až 

strednú, zápornú koreláciu na hladine významnosti p = 0,05 len v 14 položkách 

z celkového počtu 30 položiek dotazníka DASH. V týchto prípadoch, so stúpajúcim skóre 

dotazníka DASH a jeho položiek  na slovenskej vzorke klesá hodnota merania flexie lakťa. 

Štatistickú nevýznamnosť korelácií pri ostatných položkách pripisujeme malému počtu 

pacientov v pilotnej štúdii.  

 

Tab. 11 Výsledky korelácie otázok dotazníka DASH a miery svalovej sily 

Otázka Pearsonov korelačný koeficient Signifikancia 

1 0,73 0,000 

2 0,78 0,000 

3 0,78 0,000 

4 0,62 0,000 

5 0,63 0,000 

6 0,74 0,000 

7 0,82 0,000 

8 0,80 0,000 

9 0,72 0,000 

10 0,71 0,000 

11 0,73 0,000 

12 0,70 0,000 

13 0,67 0,000 

14 0,74 0,000 

15 0,67 0,000 

16 0,69 0,000 

17 0,64 0,000 

18 0,60 0,000 

19  0,70 0,000 

20 0,69 0,000 

21 0,73 0,000 

22 0,77 0,000 

23 0,71 0,000 

24 0,80 0,000 
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25 0,69 0,000 

26 0,75 0,000 

27 0,77 0,000 

28 0,80 0,000 

29 0,82 0,000 

30 0,80 0,000 

 

Medzi otázkami dotazníka DASH a meraniami svalovej sily sme zistili vysokú, 

kladnú koreláciu. Žiadna korelácia nemala menšiu hodnotu ako -0,601  

na hladine významnosti p = 0,000. So stúpajúcim skóre dotazníka DASH a jeho položiek   

na slovenskej vzorke stúpa hodnota merania svalovej sily. Svalová sila bola pri klinickom 

vyšetrení hodnotená ako neznížená (hodnota 1), alebo znížená (hodnota 2). Kladná 

korelácia hodnoty svalovej sily a hodnoty DASH skóre znamenala tendenciu k oslabeniu 

sily hornej končatiny pri horšom výsledku liečby podľa otázok dotazníka DASH. Použité 

hodnotenie svalovej sily je pre prax samozrejme nedostatočné pre jej možné rozlične 

závažné oslabenie, no test jednoznačne preukázal koreláciu oslabenia svalovej sily a 

hodnoty DASH skóre a korelácia hodnoty DASH skóre a jednotlivých stupňov oslabenia 

svalovej sily tak bude predmetom ďalšieho overovania. 

 

Senzitivita testu 

Pre výpočet senzitivity sme použili Logistickú regresnú analýzu, metódou logit 

model, kde našou závislou premennou bolo dichotomické delenie hrubého skóre DASH 

dotazníka: 1 pre dobré skóre, 0 pre zlé skóre (Tab. 12, 13). 

 

Tab. 12  Skórovanie pre dichotomické delenie hrubého skóre DASH 

Dobré skóre (1) Zlé skóre (0) 

0 - 25 bodov (výborné) 76 – 100 bodov (zlé) 

26 – 30 bodov (dobré)  

51 – 75 bodov (uspokojivé)  
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Tab. 13 Kódovanie premenných 

 

Nezávislými premennými boli DASH skóre, abdukcia, flexia a extenzia ramena, 

flexia lakťa a svalová sila. Pre výpočet sme použili metódu enter (Tab. 14 - 17). 

 

Tab. 14 Deskriptívny popis analyzovaných pacientov 

 n % 

Vybrané prípady Zarátané  

do analýzy 
34 100 

 chýbajúce 0 0 

celkovo 34 100 

Nevybrané prípady  0  

Celkovo 34 100 

 

Tab. 15 Kódovanie závislej premennej 

Pôvodná hodnota Interná hodnota 

0 0 

1 1 

 

Tab. 16 Sumárne výsledky analýzy 

Step 1 2-log likelihood Goodness of 

Fit 

Cox and Snell 

R square 

Nagelkerke 

R square 

 0,000 0,000 0,515 1,000 

 

 Chi - square df sig. 

Model 24,630 8 0,0018 

Block 24,630 8 0,0018 

Step 24,630 8 0,0018 

 

 

 Dash skóre hodnota 

Dobré  0 - 75 0 

Zlé 76 -100 1 
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Tab. 17 Hosmerov a Lemeshow Goodnessov Fit Test 

DASH  

dobré skóre 

 DASH  

zlé skóre 

 

 zistené očakávané zistené očakávané celkovo 

1 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 

2 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 

3 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 

4 4,000 4,000 0,000 0,000 4,000 

5 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 

6 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 

7 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 

8 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 

9 3,000 3,000 0,000 0,000 3,000 

10 2,000 2,000 4,000 4,000 6,000 

 

Výstupy pilotáže sme podrobili skúmaniu a štatistickej analýze pomocou programu 

SPSS 19.0. Pri overovaní vnútornej konzistencie sme použili Cronbachovu alphu. Jej 

hodnota 0,996 poukazuje na vysokú internú konzistenciu dotazníka. Pre overenie validity 

sme použili kriteriálnu validitu, pričom ako kritérium výstupov dotazníka sme použili 

parciálne výstupy vyšetrenia pacientov, konkrétne meranie pohyblivosti ramena, abdukcie, 

flexie a extenzie, flexie lakťa a svalovej sily, ktoré realizoval lekár v rámci objektívneho 

vyšetrenia pacienta. Výsledky Spearmanovho korelačného koeficientu sa pre korelácie 

DASH položiek a všetkých uvedených kritérií pohybovali v rozmedzí 0,80 – 0,99 na 

hladine významnosti p = 0,001. Ide o vysoko signifikantné korelácie. Pre výpočet 

sensitivity sme použili Logistickú regresnú analýzu, metódou logit model, kde našou 

závislou premennou bolo dichotomické delenie hrubého skóre DASH dotazníka: 1 pre 

dobré skóre, 0 pre zlé skóre. Nezávislými premennými boli DASH skóre, abdukcia 

ramena, flexia a extenzia, flexia lakťa a svalová sila. Pre výpočet sme použili  metódu 

enter. Sumárne výsledky zistené na hladine významnosti p = 0,01 preukázali, že modely, 

pre ktoré boli očakávané výsledky v podskupinách sú dobre kalibrované.  
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3.3 Diskusia a závery 

 

Každá práca, ktorá skúma účinnosť a efektivitu zvolenej metódy, postupu alebo 

spôsobu liečby, musí byť schopná zhodnotiť výsledky tak, aby bolo možné preukázať 

mieru efektivity daného postupu. Toto hodnotenie by však malo byť porovnateľné i 

s publikovanými prácami iných autorov. Preto sa v odbornej literatúre čím ďalej, tým viac 

používajú validované, štatisticky hodnotiteľné a navzájom porovnateľné dotazníkové 

systémy (Fibír, 2011).  

Dotazník DASH je štandardizovaný hodnotiaci nástroj používaný na hodnotenie 

výsledkov porúch muskuloskeletárneho systému hornej končatiny. Meria vlastný pohľad 

pacienta na funkčný handicap. Platnosť, spoľahlivosť testovania a vnímavosť DASH skóre 

sú adekvátne a ich dôležitosť ako meradla kontroly stavu v oblasti  ramena, lakťa ruky bola 

potvrdená aj v našich podmienkach.  

DASH je v súčasnosti k dispozícii vo viacerých jazykoch a štúdie reliability a 

validity boli zverejnené k pôvodnej anglickej verzii, ako aj pre nemeckú, taliansku, 

španielsku, švédsku, francúzsku, holandskú a ďalšie verzie dotazníka DASH (The DASH 

Outcome Measure  Disabilities of the Arm, Shoulder and hand, 2004). Hodnota koeficientu 

Cronbachovej alphy označujúcu dobrú vnútornú konzistenciu v našej pilotnej štúdii 

dosiahla hodnotu 0,99, čo poukazuje na vysokú internú konzistenciu slovenskej verzie 

dotazníka porovnateľnú s inými medzinárodnými štúdiami. Vnútorná konzistencia dánskej 

verzie bola dostatočná – Cronbachova alpha 0,96 (Shonnemann, 2011,  Atroshi,  2000). 

Čínska verzia dotazníka DASH mala koeficient apha pre DASH hodnotu 0,94,  čo 

poukazuje na silnú koreláciu medzi každým jednotlivým skóre a súčtom skóre (Lee, 2004). 

Holandská štúdia autorov Veehof et al. (2002) hodnotila psychometrické vlastnosti 

holandskej jazykovej verzii DASH dotazníka u pacientov poruchou činnosti hornej 

končatiny. Vnútorná konzistencia DASH bola výborná (Cronbachova alpha = 0,95) a 

spoľahlivosť test - retest  bol  uspokojivý  (Pearsonov  r = 0,98, p <0,0001, kappa 

koeficient = 0,67, p <0, 0001). DASH je spoľahlivý a platný nástroj pre posudzovanie 

invalidity a ťažkostí u vybranej vzorky  holandských pacientov s rôznou poruchou horných 

končatín.  

Klinický úspech v liečbe poškodenia  horných končatín zisťujeme podľa toho, aký 

je rozsah pohybu, sila úchopu a zmyslové funkcie. Počas posledných 10 rokov bolo 

vyvinutých niekoľko dotazníkov, ktoré zisťujú pacientov zdravotný stav. Tieto dotazníky 
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sú buď všeobecné, v akejkoľvek populácii bez ohľadu na základné patologické javy alebo 

konkrétne, ktoré už zameriavajú konkrétne ochorenie. 

Špecifické nástroje zvyčajne lepšie reagujú na zmenu, ktorá je primárna ku kvalite 

pre meranie výsledkov, najmä v intervenčných štúdiách alebo klinickej praxi. Ale je len 

veľmi málo vyvinutých špeciálnych dotazníkov, ktoré sú pripravené riešiť patológiu hornej 

končatiny komplexne. 

Dotazník DASH poskytuje informácie o pacientovom vnímaní symptómov a 

funkčného stavu k meraniu výsledkov u pacientov s patológiou hornej končatiny. 

Umožňuje pacientovi vyjadriť sa k svojmu problému a pre pacienta má väčší význam ako 

tradičné fyzické hodnotenie. Okrem toho môže byť použitý pri všetkých patologických 

stavoch hornej končatiny, a tým umožňuje aj porovnanie iných patologických stavov 

hornej končatiny. Hodnotenie psychometrických vlastností DASH ukázalo, že tento nástroj 

je platný, spoľahlivý a dokáže reagovať na zmeny (Durand, 2005). Význam DASH  

spočíva v schopnosti detekovať zmeny na úrovni rôznych porúch hornej končatiny. Pri 

štúdiu odbornej literatúry sme našli množstvo prác využívajúcich DASH skóre pri 

hodnotení patológie horných končatín a liečby, dokonca bol použitý aj pri postihnutí dolnej 

končatiny. DASH taktiež dokáže detekovať a rozlišovať malé a veľké zmeny zdravotného 

postihnutia v priebehu času po operácii u pacientov s poranením/poškodením hornej 

končatiny pohybového ústrojenstva (Gummesson, 2003).  

Záverom možno konštatovať, že modely pre všetky očakávané a zistené parametre 

sú v podskupinách dobrého a zlého skóre dotazníka DASH dobre kalibrované. Dotazník 

DASH v slovenskej  verzii je schopný správne zistiť očakávané parametre a je použiteľný 

v ďalšom výskume v slovenských podmienkach.  

Vo finálnom štádiu adaptačného procesu sa od riešiteľského kolektívu požadovalo 

predloženie všetkých správ a formulárov Inštitútu pre prácu a zdravie v Toronte na 

definitívny schvaľovací proces. Po získaní súhlasného stanoviska bola slovenská verzia 

dotazníka DASH umiestnená a sprístupnená na nekomerčné používanie na online webovej 

stránke: http://www.dash.iwh.on.ca/available-translations. Súhlasné stanovisko 

spolupracujúcej inštitúcie je uvedené v prílohe (Príloha 8).  

 

 

 

 

 


