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4 PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI VÝSKUMNÝCH 

DOTAZNÍKOV  MERAJÚCICH  MIERU FUNKČNEJ ZÁVISLOSTI A 

KVALITU ŽIVOTA PACIENTOV S ÚRAZMI HORNEJ KONČATINY  

 

V nadväznosti na realizovanú pilotáž dotazníka DASH sme pokračovali v realizácii 

ďalšej výskumnej štúdie zameranej na hodnotenie a porovnanie psychometrických 

vlastností viacerých výskumných dotazníkov merajúcich mieru funkčnej závislosti a 

kvalitu života u pacientov s úrazmi hornej končatiny pri chirurgickej liečbe.   

 

4.1 Ciele práce a metodika 

 

Cieľom našej práce bolo posúdiť citlivosť dotazníka DASH a vybraných 

medzinárodne akceptovaných hodnotiacich nástrojov pre posúdenie funkčnosti hornej 

končatiny po traumatických poraneniach v oblasti ramena, lakťa a ruky.  

Za týmto účelom bola vykonaná rozsiahla rešerš dostupných online databáz – 

Medline, PubMed, Proquest a pod. so zameraním na túto problematiku. Odborná literatúra 

popisuje viaceré hodnotiace nástroje. V našej štúdii sme okrem dotazníka DASH použili 

nasledujúce. 

 

Dotazník kvality života (SF 36) (Príloha 9, 10) sa zameriava na meranie kvality života 

asociovanej so zdravím – subjektívnych determinantov zdravia. Je to skrátená verzia 

dotazníka projektu  Medical Outcomes Study (MOS). Obsahuje 36 otázok zameraných 

časovo na obdobie posledných štyroch týždňov. Otázky sú rozdelené do 8 dimenzií 

a jednej samostatnej položky. Pre každú dimenziu sa dá určiť T – skóre v intervale 0 – 100, 

ktoré vyjadruje danú zložku zdravia a ovplyvnenia bežných aktivít pacienta. Dimenzie sú 

oficiálne pomenované ako: objektívne fyzické funkcie (PF), sociálne funkcie (SF), 

obmedzenia vo fyzických rolách (RP), obmedzenia v emocionálnych rolách (RE), 

zvládanie emócií a subjektívna pohoda (MH), vitalita (VT), bolesť (BP), subjektívne 

hodnotenie zdravia (GH), vnímaná zdravotná zmena (CH). Okrem základných dimenzií 

dotazník umožňuje hodnotenie aj sumárnych dimenzií:  vnímané fyzické zdravie (SPH), 

vnímané psychické zdravie (SMH), vnímaný zdravotný stav (PHS). Odpoveďové škály sú 

v rozmedzí 2 – 6 možností, ktoré sú aj slovne ukotvené  (Guľašová, 2013, Ware, 2013).  
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Oxford  Shoulder Score (OSS) (Príloha 11) je široko používané ramenné skóre vo Veľkej 

Británii, ktoré bolo vyvinuté pre pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok na 

stabilizáciu ramena. Zameriava sa na hodnotenie výsledkov operačného zákroku vrátane 

vplyvu na kvalitu života pacienta. Obsahuje 12 položiek. Celkové skóre sa vyráta súčtom 

skóre získaným odpoveďou na jednotlivé otázky. Hodnotenie sa pohybuje v rozsahu od 0 

(najzávažnejšie príznaky postihnutia) až 48 (minimálne príznaky postihnutia) (The Oxford 

Shoulder Score, 2013). 

 

The patient - rated wrist evaluation (PRWE) (Príloha 12) je nástrojom vyvinutým pre 

hodnotenie bolesti v zápästnom kĺbe a funkčných ťažkostí v bežných denných aktivitách 

vyplývajúcich zo zranenia postihujúceho oblasť zápästného kĺbu. Tento nástroj obsahuje 

15 položiek zahrňujúcich 2 subškály - 5 položiek sa zameriava na hodnotenie bolesti a 10 

položiek   monitoruje funkčnú schopnosť ruky v bežných denných činnostiach ako aj 

v špecifických aktivitách. Celkové skóre škály sa pohybuje v rozmedzí od 0 – 100. Nulové 

skóre svedčí o najlepšom výsledku. Čím viac skóre narastá a blíži sa ku 100, tým viac to 

vypovedá o vzrastajúcej bolesti a funkčnom postihnutí (MacDermid, 2011). 

 

The patient - rated elbow evaluation (PREE) (Príloha 13) je 20 položkovým dotazníkom 

vytvorením pre monitorovanie bolesti v lakti a s tým súvisiacej funkčnej schopnosti 

v aktivitách každodenného života. Tento hodnotiaci nástroj sa člení na 2 subškály. 

Subškála bolesti zahŕňa 5 položiek a subškála funkčnosti hodnotí prostredníctvom 15 

položiek bežné denné aktivity vrátane špecifických činností. Minimálne skóre je 0 (svedčí 

o neprítomnosti postihnutia), maximálne skóre 100 napovedá o výraznej manifestácii 

narušenej funkčnej schopnosti lakťa (MacDermid, 2010). 

Súhlasné stanoviská pre použitie vyššie uvedených hodnotiacich nástrojov sú 

k dispozícii u autorov.  

 

4.2 Charakteristika výskumného súboru 

 
Údaje boli získané na výskumnom súbore 205 pacientov (Tab. 18), pričom bol 

sýtený podskupinami pacientov s úrazom/zlomeninou ramena (n=62), 

s úrazom/zlomeninou lakťa (n=62), s úrazom/zlomeninou  ruky a distálneho rádia (n=81).  
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Tab. 18 Veková charakteristika celkového súboru pacientov (n=205) v rámci jednotlivých 

podskupín pacientov 

 vek 

M SD 

Ruka (n=81) 44,69 21,58 

Rameno (n=62) 49,34 15,59 

Lakeť (n=62) 59,94 16,31 

* M: štatistický priemer , SD: smerodajná odchýlka 

 

Pre potrebu zrovnocenenia podskupín v rode pacientov, bolo nutné pôvodný 

výskumný súbor zredukovať, čím vznikol definitívny výskumný súbor 177 pacientov (Tab. 

19). 

 

Tab. 19 Charakteristika definitívneho výskumného súboru  (n=177) v premenných vek  

a rod 

 vek rod 

do 55 56 a viac muž žena 

Ruka (n=57) 34 23 19 38 

Lakeť (n=58) 18 40 25 33 

Rameno (n=62) 37 23 48 12 

 

U všetkých pacientov bola vykonaná chirurgická liečba vzniknutého poranenia. 

Všetci pacienti po získaní informovaného súhlasu vypĺňali súčasne tri dotazníky: DASH, 

SF 36 a špecifický dotazník pre oblasť ramena - OSS, lakťa - PREE alebo ruky - PRWE. 

Metodologicky bola realizovaná kohortová štúdia, ex post facto a pre štatistické 

spracovanie bol použitý program SPSS pro Windows 17.0. Úvodnou časťou  štatistického 

spracovania údajov, získaných v priebehu projektu bolo overenie validity a reliability 

použitých nástrojov. Na overenie internej konzistencie sme s ohľadom na charakteristiku 

dát použili Crombachovu alphu.   

Kriteriálnu reliabilitu nástrojov DASH, OSS, PRWE, PREE sme zisťovali použitím 

dotazníka SF 36, ktorého parametrické hodnoty zisťované transkulturálne ho radia medzi 

tzv. Gold Standard nástroj na meranie kvality života asociovanej so zdravím. 
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4.3 Výsledky 

 

Hodnoty validity použitých nástrojov 

Výpočet internej konzistencie pre dotazníky DASH a SF 36 bol realizovaný na  

celkovom definitívnom súbore pacientov (n=177), pretože všetci pacienti tieto dotazníky 

vyplnili. Rovnaký výpočet u dotazníkov OSS, PRWE, PREE bol realizovaný v príslušných  

podskupinách pacientov, pretože boli špecificky administrované podľa druhu poranenia 

pacienta (Tab. 20). 

 

Tab. 20 Hodnoty internej konzistencie jednotlivých použitých nástrojov zistené 

Crombachovou alphou  

 alpha 

DASH 0,98 

SF 36 0,69 

PRWE 0,96 

OSS 0,96 

PREE 0,94 

 

Použité nástroje vykazujú v súbore pacientov vysokú validitu, čo poukazuje na 

kvalitný preklad a vhodnú administráciu nového nástroja DASH ako aj ostatných 

dotazníkov v slovenských podmienkach. Výnimku tvorí dotazník SF 36. Hodnota internej 

konzistencie je oproti ostatným nástrojom nízka, ale napriek tomu dostatočná pre jeho 

štatistické spracovanie a následné použitie ako kritéria pre ostatné testy. Príčinou len 

priemernej validity môže byť dlhšia administrácia nástroja oproti ostatným. 

 

Hodnoty reliability použitých nástrojov 

S ohľadom na charakteristiku výskumného súboru a celkový design štúdie sme 

verifikovali kriteriálnu reliabilitu nástrojov DASH, OSS, PRWE, PREE pričom za 

kritérium bolo zvolené hrubé skóre dotazníka SF 36. Výpočet kriteriálnej reliability pre 

dotazníky DASH bol realizovaný na  celkovom definitívnom súbore pacientov (n=177), 

rovnaký výpočet u dotazníkov OSS, PRWE, PREE bol realizovaný v príslušných  

podskupinách pacientov, pričom zdôvodnenie je uvedené v úvode overovania internej 

konzistencie nástrojov. 
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Medzi dotazníkmi je záporná, štatisticky významná korelácia (Tab. 21). 

Verifikovali sme, že na našom výskumnom súbore platí očakávaný vzťah, že so stúpajúcou 

mierou závislosti (stúpajúcim hrubým skóre DASH), klesá kvalita života asociovaná so 

zdravím (klesá hrubé skóre SF 36).  

 

Tab. 21 Hodnoty kriteriálnej reliability hrubého skóre dotazníka DASH a hrubého skóre 

dotazníka SF 36 zistené neparametrickým Spearmanovým korelačným koeficientom  

 DASH HS 

SF HS - 0,180* 

****p≤0,001, **p≤0,01 * p≤0,05 

 

Medzi hrubým skóre dotazníkov DASH a PRWE v podskupine pacientov 

s poranením ruky je významná pozitívna korelácia. Potvrdili sme, že pre náš podskupinový 

súbor pacientov platí, že so stúpajúcou mierou závislosti stúpa aj miera funkčného 

obmedzenia v oblasti zápästného kĺbu. Medzi hrubým skóre SF 36 a hrubým skóre 

dotazníkov DASH a PRWE nebol zistený významný korelačný vzťah. Medzi hrubým 

skóre dotazníka SF 36 a hrubým skóre dotazníkov DASH a PRWE nebol zistený 

významný korelačný vzťah. Dôvod vidíme predovšetkým vo veľkosti podskupiny 

pacientov. Príčinou však môže byť aj priemerná interná konzistencia samotného SF 36 na 

našom výskumnom súbore, čo sme uviedli vyššie. Naznačená záporná korelácia však 

odráža tendenciu, že stúpajúca závislosť (stúpajúce hrubé skóre dotazníkov DASH 

a PRWE) súvisí s klesajúcou kvalitou života asociovanou so zdravím (pokles hrubého 

skóre SF 36) (Tab. 22). 

 

Tab. 22 Hodnoty kriteriálnej reliability hrubého skóre dotazníkov DASH, PRWE 

a dotazníka SF 36 v podskupine pacientov s poranením ruky (n=57) zistené 

neparametrickým Spearmanovým korelačným koeficientom  

 DASH HS SF 36 HS PRWE HS 

DASH HS - - 0,148 0,760*** 

SF 36 HS - 0,148 - - 0,142 

PRWE HS 0,760*** - 0,142 - 

****: p≤0,001, **: p≤0,01, *: p≤0,05 
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Medzi hrubým skóre dotazníkov DASH a OSS v podskupine pacientov 

s poranením ramena je významná pozitívna korelácia. Potvrdili sme, že pre náš 

podskupinový súbor pacientov platí, že so stúpajúcou mierou závislosti, stúpa aj miera 

obmedzenej funkčnej schopnosti ramena.  

Medzi hrubým skóre SF 36 a hrubým skóre dotazníkov DASH a OSS nebol zistený 

významný korelačný vzťah. Naznačená záporná korelácia medzi dotazníkmi SF 36 a OSS 

však odráža tendenciu, že stúpajúca závislosť (stúpajúce hrubé skóre dotazníka OSS) 

súvisí s klesajúcou kvalitou života asociovanou so zdravím (pokles hrubého skóre SF 36). 

Prekvapivo pôsobí tendencia ku kladnej korelácii medzi dotazníkmi DASH a SF 36. 

S ohľadom na jej štatisticky slabú hodnotu a nevýznamnosť jej hodnotenie by malo 

charakter špekulácie (Tab. 23). 

 

Tab. 23 Hodnoty kriteriálnej reliability hrubého skóre dotazníkov DASH, OSS a SF 36 

v podskupine pacientov s poranením ramena (n=62) zistené neparametrickým 

Spearmanovým korelačným koeficientom  

 DASH HS SF 36 HS OSS HS 

DASH HS - 0,025 0,943*** 

SF 36 HS 0,025 - -0,130 

OSS HS 0,943*** -0,130 - 

**** p≤0,001, **p≤0,01, * p≤0,05 

 

Medzi hrubým skóre dotazníkov DASH a PREE v podskupine pacientov 

s poranením lakťa je významná pozitívna korelácia. Potvrdili sme, že pre náš 

podskupinový súbor pacientov platí, že so stúpajúcou mierou závislosti, stúpa aj miera 

disability v oblasti lakťa.  

Medzi hrubým skóre SF 36 a hrubým skóre dotazníkov DASH a PREE bol zistený 

významný záporný korelačný vzťah. Verifikovali sme, že stúpajúca závislosť (stúpajúce 

hrubé skóre dotazníkov DASH a PREE) súvisí s klesajúcou kvalitou života asociovanou so 

zdravím (pokles hrubého skóre SF 36). Uvedené korelácie sa prejavili aj napriek relatívne 

malému počtu pacientov vo výskumnej podskupine (Tab. 24). 
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Tab. 24 Hodnoty kriteriálnej reliability hrubého skóre dotazníkov DASH, PREE 

a dotazníka SF 36 v podskupine pacientov s poranením lakťa (n=58) zistené 

neparametrickým Spearmanovým korelačným koeficientom  

 DASH HS SF 36 HS PREE HS 

DASH HS - - 0,388*** 0,852*** 

SF 36 HS - 0,388*** - - 0,359*** 

PREE HS 0,852*** - 0,359*** - 

****: p≤0,001, **: p≤0,01, *: p≤0,05 

 

4.4 Diskusia a závery 

 

Význam sledovania účinnosti liečby je všeobecne známy, a navyše je základom 

medicíny založenej na dôkazoch. Pre  poruchy horných končatín bolo navrhnutých viacero 

hodnotiacich nástrojov vrátane tých pre hodnotenie funkcií zápästia a ruky. Niektoré z nich 

sú všeobecné nástroje, ako napríklad krátky formulár SF 36. Tento všeobecný dotazník 

kvality života posudzuje vplyv problémov pohybového aparátu na celkové zdravie a blaho 

pacientov a bol navrhnutý pre použitie v širokej rade porúch. Avšak, konkrétnejšie nástroje 

boli navrhnuté pre špecifické použitie s problémami pohybového aparátu, vrátane 

špecifických anatomických oblastí hornej končatiny, napríklad dotazník PRWE pre oblasť 

zápästia a ruky (Navarro, 2011). 

Relatívne rozsiahly počet hodnotiacich nástrojov pre oblasť zápästia a ruky 

umožňuje lekárom širokú škálu výberu a použitie najvhodnejšieho a účelného nástroja. 

Určujúcim faktorom výberu sú často psychometrické vlastnosti dotazníkov (Changulani, 

2008). 

Štúdia Gummesson et al. (2003) poskytuje veľmi užitočný dôkaz o tom, že skóre 

PRWE je najcitlivejším nástrojom pre hodnotenie výsledkov u pacientov so zlomeninou 

distálneho rádia, zatiaľ čo DASH skóre je najlepším nástrojom pre hodnotenie pacientov s 

poruchou zahŕňajúcou viacero kĺbov na hornej končatine. 

Priemerný čas na vyplnenie dotazníka DASH si vyžaduje približne 10 - 15 minút a 

ďalších 10 minút pre výpočet konečného skóre. Časová náročnosť ho v porovnaní 

s niektorými dotazníkmi môže znevýhodňovať. Z tohto dôvodu bola vyvinutá jeho 

skrátená verzia  QuickDASH s 9 resp. 11 položkami vrátane voliteľných modulov. 

Silnú koreláciu  medzi PRWE a DASH potvrdzuje aj štúdia Imaeda et al. (2010). 

Slabá korelácia medzi PRWE a SF 36 nepreukázala túto validitu, aj keď bolesť a telesné 
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funkcie SF 36 mali strednú koreláciu s nemeckou verziou rovnako ako pôvodná verzia 

PRWE. DASH má vyššiu koreláciu pri telesnej bolesti a fyzickej funkčnosti  s SF 36 než s  

PRWE. To je pravdepodobne spôsobené tým, že DASH sa zaoberá celou hornou 

končatinou na rozdiel od PRWE. Tieto výsledky ukázali, že PRWE meria iba jednu oblasť 

kvality života. 

Štúdia Hemelaersa et al. (2008) bola zameraná na testovanie spoľahlivosti a 

platnosti nemeckej verzie dotazníka PRWE u pacientov s akútnou zlomeninou distálneho 

rádia, kde pri celkovom skóre PRWE bola zaznamená mierna korelácia s DASH (0,62) 

a SF 36 (0,58). 

Proximálna zlomenina ramennej kosti je treťou najčastejšou zlomeninou po 

zlomenine bedra a zlomenine distálneho rádia u starších pacientov. Komplexná štúdia 

Launolena et al. (2012) preukázala ročný nárast zlomenín o 13,7% za posledných 33 

rokov. Ak by tento trend pokračoval, bude v priebehu najbližších troch rokov frekvencia 

zlomenín trojnásobne vyššia. Zvyšujúci sa výskyt nízko - energetických zlomenín 

vyvoláva otázky o optimálnej liečbe, bolesti a  rehabilitácii, ako aj o ekonomickom 

dopade. Napriek vysokému výskytu zlomenín a finančných nákladov na liečbu zlomeniny 

proximálneho humeru, v súčasnosti neexistuje žiadny overený vedecký dôkaz pre najlepšie 

liečebné metódy.  

SF 36 je všeobecný nástroj, ktorý hodnotí celkový zdravotný stav jedinca. Skladá sa 

z 36 otázok  rozdelených do ôsmich oblastí: funkčné kapacity, fyzické aspekty, bolesť a 

celkový zdravotný stav, vitalita, sociálne aspekty, emocionálne aspekty a duševné zdravie. 

Zahŕňa tiež porovnávacie otázky medzi súčasnými podmienkami zdravia oproti minulému 

roku. Konečné skóre sa pohybuje od 0 do 100, pričom nula zodpovedá horšiemu 

zdravotnému stavu a 100 o najlepšom zdravotnom stave. Každá doména je analyzovaná 

oddelene, aby sa zabránilo chybám.  

DASH ako špecifický nástroj hodnotí fyzické funkcie a príznaky hornej končatiny 

ako funkčnej jednotky. Skladá sa z tridsiatich otázok a zahŕňa osemnásť komponentov: 

bolesť, slabosť, stuhnutosť, mravčenie, denné aktivity, domáce práce, nakupovanie, 

rekreačné aktivity, starostlivosť o seba, obliekanie, stravovanie, sexuálne aktivity, spánok, 

starostlivosť o rodinu, prácu, socializáciu a self - image, okrem voliteľných modulov pre 

športovcov a hudobníkov a ďalších pracovníkov. Celkové skóre sa pohybuje od 0 do 100, 

kde 0 je ekvivalentná k absencii dysfunkcie a 100 predstavuje závažnú poruchu (Papp, 

2011). 
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Zlomeniny zápästia sú jedným z najčastejších úrazov a ich incidencia sa s vekom 

zvyšuje. Terapeutických možností je viacero, ale ich hlavným cieľom je obnoviť normálne 

anatomické pomery a pohyb. Výsledky liečby sú zvyčajne založené na objektívnych 

kritériách, akými sú sila úchopu, rozsah pohybu a rtg. Snímky. Avšak  výsledky liečby 

hodnotené pacientmi/subjektívne kritériá sú čoraz viac využívané. Je preto dôležité, aby 

posúdenie efektivity liečby zisťovali správne objektívne a subjektívne merania a kritériá  

danej liečby. Klinické štúdie popisujú platnosť týchto záverov. DASH dotazník je široko 

používaný v ortopédii a je najviac bežne popisovaný (Jesper, 2011).  

DASH zapadá do filozofie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 

a Medzinárodnej klasifikácie funkčných schopností, disability a zdravia (ICF). Je 

považovaný za dobrý nástroj na hodnotenie pacientov s problémami hornej končatiny bez 

ohľadu na diagnózu. WHO vyvinula aj systém pre meranie zdravia a chorôb: 

Medzinárodná klasifikácia postihnutia, postihnutia a handicapu (ICIDH). Poškodenie je 

výsledkom choroby alebo úrazu. Postihnutie má za následok nedostatok schopnosti 

vykonávať bežné denné činnosti z dôvodu obmedzených funkcií hornej končatiny. 

Handicap je vplyv zdravotného postihnutia aj na sociálne činností (napr. strata práce). ICF 

vznikla z ICIDH, ktorá je teraz široko akceptovaná.  ICF model rozlišuje medzi telesnými 

funkciami (zníženie) a obmedzeniami (zdravotné postihnutie). Všetky tieto prvky sa 

vzájomne súvisia a sú ovplyvňované vnútornými a vonkajšími situáciami. Je zrejmé, že  

moderný hodnotiaci systém by mal používať tento model (Smet, 2008). 

Podľa autorov  John et al. (2010) môže meranie kvality života poskytnúť podrobné 

informácie o zdravotnom postihnutí a efektoch liečby, ako aj určiť celkový dopad týchto 

účinkov na človeka v každodennom živote. Ukázalo sa, že použitie samohodnotenia 

pomocou dotazníkov DASH a SF 36 v kombinácii s hodnotením fyzickej výkonnosti 

prispieva k dosiahnutiu komplexnejšieho vyhodnotenia výsledkov postihnutia. Ruka je 

jednou z najčastejšie zranených častí tela. Vážne zranenie môže mať fyzické, 

psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky s dlhodobými následkami. Kvalita života 

(QOL) je dôležitá pre pacientov, ktorí sa potrebujú adaptovať na trvalú invaliditu. Meranie 

QOL môže poskytnúť podrobné posúdenie zdravotného postihnutia a efektov liečby a tiež 

určiť celkový vplyv týchto účinkov na človeka v každodennom živote. Tradičná liečba sa 

zameriava na fyzické aspekty obnovy, ale nevyhnutný je aj holistický prístup. 

Klinická štúdia nemeckých autorov John et al. (2011), ktorá hodnotila spoľahlivosť 

a platnosť viacerých hodnotiacich systémov potvrdila primerané korelácie medzi 
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dotazníkmi DASH, PREE a SF 36, čím potvrdila ich platnosť a spoľahlivosť u nemecky 

hovoriacich pacientov. 

Zo záverov štúdie Stona et al. (2009) vyplýva, že skórovacie nástroje ako DASH a 

Oxford Shoulder Score poskytujú subjektívne hodnotenie, zatiaľ čo Murley konštanta 

zahŕňa objektívne posúdenie funkcie a sily. Tieto skórovacie nástroje medzi sebou 

korelujú, a preto by subjektívne bodovacie nástroje mali byť uznané ako efektívne a presné 

metódy na hodnotenie pooperačných výsledkov. 

Záverom možno konštatovať, že všetky nástroje použité v našom výskume majú 

vysokú validitu a postačujúcu kriteriálnu reliabilitu, čo umožňuje ich výskumné použitie v 

slovenskej populácii. Výsledky hodnotenia funkčnosti hornej končatiny môžu byť dôležité 

pri posudzovaní účinnosti chirurgických zákrokov. Takéto hodnotenie môže pomôcť 

lekárom rozlišovať medzi rôznymi metódami liečby a identifikovať najvhodnejšie 

možnosti účinnej liečby, ktorá potom zlepšuje celkovú starostlivosť o pacienta.  

V oblasti klinickej praxe rovnako aj v oblasti výskumu však odporúčame používať 

iba štandardizované hodnotiace nástroje adaptované na naše podmienky. Existuje niekoľko 

nástrojov pre posudzovanie pacientov s dysfunkciou ramenného poškodenia na detekciu 

zmien ich klinického stavu v priebehu času, ale väčšina z nich bola vytvorená v anglickom 

jazyku. Aby mohli byť použité u nás musia byť preložené, kultúrne upravené 

a psychometricky testované. Preklad a jazykovo kultúrny proces adaptácie je nutné overiť, 

zrovnocenniť s pôvodnou verziou a riešiť kultúrne, jazykové a zdravotné vnímanie 

rozdielov medzi rôznymi krajinami a kultúrami. Aj v prípade, že sa vytvára nástroj na 

meranie, ktorý je testovaný v pôvodnej verzii je nevyhnutné, aby po preklade došlo k jeho 

overeniu, pretože kultúrne rozdiely môžu mať vplyv na výsledky. Testovaním je tiež 

potrebné určiť, či  upravený dotazník zachováva vlastnosti pôvodnej verzie. Preto cieľom 

našej štúdie bolo popísať a zhodnotiť preklad a kultúrno - adaptačný proces dotazníka 

DASH pre jeho použitie v slovenskej populácii. 

 

 

 

 

 

 

 

 


